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lf udud hidisesinde Bulgarlar suçlu!,, 
<ıhk;k · komisyonulıa seçilen Bulqar 
zabitleri _toplantıya gelmediler 

Laik Cumlıuriqetin yerinde bir kararı 

B. M. Meclisi kıy af et 
kanununu k~buletti 

Sisi' b. · [Bulgar gazetelerine göre, hidise Yuna-
Jil ~·ı,.,1,,,, 1 ır · ış nistanla Bulgaristan arasında 

k y l Yunan sınırlarında tat· · · k b•J k ~ a~P~aları ve ulusal kurallan . mesele Çl ara 1 ece 

~--dar .tı,.n alarak ve dckuz ki!omet· B l h d d ·· • J k' k l h "d' • 1!;cnıe,. . k - Atina 3 - Yunan - a gar u u u uzerın e ı an ı a ı•enın 

Hangi dine mensup olursa olsun 
ruhaniler, mabet ve ayinler dışında 

ruhani kisve taşıyamıyacaklar 
L:, ·Ilı ( .. .e gırcrek Poma ııgın· , • • .. (İilt hi~~lteci) vurmaları her yönde Jmeıuliyetlerini araıtırmak ıçın. dun sabah toplanmcuı mukarrer o 

la1t 0 zcn)e karıılandı. Ankara. lan muhtelit Yunan - Bulgar komııyonu toplanamamııtır. Yunanlılar, 
:lcaıııcı.r Heyetinin hemencecik top- ltoplanma yeri ve •aatini vaktinde Bulgarlara büdirmiı Oldukları hal 

-- tiiate:~alarında konuşmaları da bu· Je, Bulgar zabitleri Sof yadan talimat almadıkça, böyle bir toplantı-
~ 1Yor, • k • b h • l l 1 • l d' '" Ya;ı: ya iıtirak edemıyece lerı a aneııy e, top anlıya. ge mmıı er ır. 

' h
11 

iş~!lıızı karaladı~ı~ız sırada Hii.diıe meıuliyetlerini tahkik ve tespit decek muhtelit komisyonun bu 
Q 

1 
aydınlatmak ıçın, Yunanlı- • l b kl · 

\ 11 garların b" lil tJkl ko ıabah ıaat on bırcle top anman e enıyor. i~ııuıı ıonu 
1
1r lmtte yap ~1 - • Bulgar ajanıının hcidi•eyi tevil için nefrettiği tebliğ burada, kim· 

,ıııin . an aşı amı§tı• u ıı· h k 'k • h '/ I l k )ak ıçinde gizli ellerin yeri var ıeyi· aldatamıyacak mahiyette ve a ı atı ta rı e mata •ayıma ta 
~ill:/~u? Daha açığa çıkmamııtı. Bulgarların tahkik komi6yonuna gelmemeleri de meıuliyetlerini kuv-
~) •:•k Rulgar Sübakanı (harbiye vetlenclirici bir delil ıuretinde telakki olunmaktadır. 
~ ":ran Zln!eff'in ajanılara verdiği · Atina gazeteleri, Bulgaristana tidcletle hücum etmektedir. Hü· 
S;ot. ~"· Sanld Pomaklar Bulca· /riimetin Jüfüncelerini bilen •alôhiyet/i bir :at, kanlı hôdiıenin ôdl 
ııı...:~ y:'•zlık etmiıler, ~ldıklan bir hudut hatli•eıi değil, ıebebiyet verenler için ağır akibetler doğura-
tı.. "'le k nan şmırlanndan oteye a• • k 'JJ" b • h "'d · ld .. ·· l · t · ~ t.ırtuI w 

1 1 
B 

1 
bılece cı ı ır a ı•e o ugunu ıoy emrf ır. (Devamı 7 :ncide) 

~~~~bma~?~mqaka~~ u-------------------------------
~~~lld unları yakalam ıçın ar· lltı , .... 1111ıtıttllffltıt1"""'""''-""1111ıııı•ıı111111t1llll111111ııı-._ s 

· giderken ıiı içeriıine düt· , O y 
~~ 111\a.n g1nır1arrnı geçtiklerini an· ~ V d € 
1'1 11! işte bu i~in iç yÜzÜ bu l na ın 1 

Ankara, 3 (Kurun}°- Büyük 
MiJJet Meclisi bugünkü müzake -
resinde kiyaf~t kanununu kal>ul 

etmiıtir. Buna göre, her hangi din 
ve mezhebe mensup olursa olsun 
·. Devamı 6 mcı .eaytanm S 11nc0 11Utnııı:.nda 

. . .._,,. · . . .Adları 
.. ~ ~~erin ne de,li doğru olduiu ~ ' e b u s ~ 

ar n .. ~la,dacakbr. i m ~ 
I ~ •• - -o,1 ..... 1

_ erının ara sıra söyle· ~ E 
ijl'!ll .~ '··-.J'I • • - -"'ı.~ 'V ... ., '~:""'ft tH•'l"CAt.b" ~ ;~ • ~ 

''k., · W1ic11.. Z goe .......... J 4.#< .. -~-~""l\ ,,' ~0nıanya Dıfhalauu /is g'apana teklifi = 
K: alinle ~eçeıı) d = 'rlııe • rcfe bu ı·· e~ e .. So~adan seç· : Ankara, 3 (A.A.) - Bu aktam ~ 

Almanya~ "tarihte eşine 
rasllanmamış bir cüret 

' L ~ır rib· Urlu sozlenn gerçek· l toplanan Cümhuriyet Halle Fırkası E. 
~~ .-ll •o 1 ı olınu•t k H h = . . "'j 'ftllc, 2 erin . " u • emen e- ?. Divanı, mebus aeçimi iılerını konut· ğ 

ıçten ld·~· k = · klifl · = ~l\ ge ıgıne an- j taktan sonra atağıdaki te erın ~ 
~) ç~ hizjnı b • ~ Frrkanın Meclis grubuna sorulması· fı 'l. ""'ıes u ınancrmız (' - ~ . • :.: "'riİtılc·· ~den gene sara ldınanmaÇ" ğ na karar vennıttir: b" . il 
k 

11 ouı h"" A 1 1• un• ~ Kadın, erkek otuz yaşını ıtıren i 
e11 gar ukunıeti . ba = . . ı Jj '°ltta kurdu... .. •t. tına j yurttaşlar saylav seçilebılecekler - ı . . , 

~ ))e Lo ... gu duzenı gene ~ dir. Bu seçimde kadınlar da rey§ Hakla Şınası Erel Mehmet Ali Baran 

~d 21naia ba§ladı· llk ·· = kl · "'" l I> a ai"'a·-• • once ~vereceklerdir. Rey verece erın yaşı § S d 1 1 . . ] • " ~t -1 -. tuba.ki ~ = oya ı a an arın ısım erıni hu-
~ 1• Son.... ·b' an (rnev • ~on sekizden yukarıya çıkarılacaktır. ğ J.n --.., ır andık ıı.._ ld - gün de yazıyoruz: 

• ,.......__ 
1

_ uozu u- § Bu ya.:ı meclis tesbit edecektir. ~ 
' --ya •otnit · - ,.. - A · b M L-tı.. ?ti bir konp esı yeniden i Bütün bunlar için teşkilatı esasiye~ rtvın me uıu emnet Ali, 
~ ~~. ~n acıklı ~- e ~~~amağa girİf• g ve saylav serimi yasaları yakında § kız kardeşi Sıdıka, yeğeni tay. 
" ~iiltii UU' Yonu larak B 1 = ,. = L ~ rbakaıuıun ( 0 • u • ~ değiştirilecektir. ~ yare binbaıısı Avni, erkek kar -
~ dö dYe gidecek 11\enuaari.fkt naz~n) ~ Ankara, 3 (KURUN) - Bakan- g deşinin çocukları Cahit, Turgut, 
'411i! t- er .,.;: • ep muallim- :. • · • · ı · · k • = • h b' · 

~ .... n ızin verd'v• d . • : )ar Heyeh yenı seçım ı,.ennı onuf ~ Rauf ve Ulvı ep ırden (Baran) ıgı e ıtı· = Öw eli~· ·· 25 bin = ' di '-=- i, muıtur. gren gıme. gore, g göz doktoru Profesör Esat Oıık) 
t -ıcyo) b = ek b' b yenne kadın er· = . ... ' ~ltı.....' Sonı- u olup biten itlere j erk te . ır ~ us • 'b .1 ~ süvarı kaymakamlıgından müte· 

'"'lıt a da bir "ki .. = kek 50 bın nufuıta bır me uı ıeçı e• = k . lb h' l . d 'l . . ~da çek "le J gun Önce ~ M r . ha toplantı-§ aıt ra ım ve tama 1 mı h Si -
\ ti leri zoı-) kJ : cektir. ec ısın çartam = h b IA . f '- . u ar artık € da imi enileme kararı vermesi g gorta esa at ve muame at mtl et· 

ı hıcı Ba Asım US i :·~ki ~ Y ~ tiıi Kema1ettin (Türkölmez), Ga· 
~ l in j ·uc enıyor. "' ~~!!!· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d~eu!!!!!!!!tun!!!!!!!!un'!!!!!da~) ~\..:;ıı•:"":ııı~ııı~ııt:ııı~ıııı~ıu~ııı;nı~ııı-:::=~ııı;ı";"";;;m;ı";;"';;"';""~'"~"';;"'~"" la tada Şişmanyan .hanında 4 nu· ·.- --~- marada oturan Akıf Necati (Ev-

rensel), inhisarlar Paşabahçe 

gösterecek . ~ 
...,,~.,::·;,;,; 1 

M. Göbels neler 
anlatıyor? 

Bedin, 3 (A.A.) - Reuter A
jansı muhabirinden: 

M. Goebbels, Stettin'de söyle· 
diği bir nutukta "Müstakbel ha • 
cliselere,. esrarengiz bir telmihte 
bulunmu,tur. 

M. Goebbeles, bahsetmek za
manı henüz gelmemif iılere te -
mas etmi,tir. Almanyanın tarih
te timdiye kadar etine rastlanma· 
mıı derecede cüretkir bir it göre
ceğini ilave eden Göbels demiıtir 
ki: 

"- Tarihi yapmak niyetinde 
olan bir hükUmetin büyük ve cür
etkar kararlar alması lazımdır.,, 

M. Goebhelse, Alman mesele-

f1 
-~ 

Alman Propaganda bakanı M~ Gobela 

)erinden hangisine tema.ı ettiği 
sorulmaktadır. Müfrit Naziler a • 
rasında Sar reyiamından . sonra 
Nazı heyecanına mahreç ol k 
"B' . aca 

ır yabancı macera,, dan sık sık 
bahsedilmektedir. fabrikası müdürü Talat (Yalçın), 

fsp1rto kısmı i\miri Cevdet {Gü. 
neş), mkıknmıim~iRıza(A~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cin), İstanbul Ziraat Banka11 m\.i· 
dür muavini Rıza Halis, müteka 
it b:nba,ı Hasan Ali, deniz yüz· 

1 
başısı Adnan Şerif (Kaynar), 
Osmanbeyde Kır ısokakta 35 nu • 

1 marada oturan Osmanla karde,i 
Fethi (Tunçay), deniz hekim mi· 
ralaylığından mütekait doktor 
Mehmet Al;, Erzu·rum mebusu 
doktor Hakkı Şinasi, lstanbıd 
belediyesi teftiş heyeti mümeyyizi 
lbrah:m Cemal, kulak ve boğaz 
hastalıkları hekimi doktor Ali 
Haydar, Tı!) fakültesi hıfzısaıh -
ha doçenti Doktor Muhittin Ali, 
Tıp fakültesi diş hastalıkları ikin· 

'~ _ Yabancı karikatürü - ci kliniği doçenti Doktor Şinasi 
Hakkı ve aileleri (Erel), Kadı. "'-.' tcı •<tQıte e ·~ Q.. lrQ. k ve gelmeğe utanmıyor musun? 

ı""ı ~i a;ıcığım, ıey.. Ga .. ga .. garsonun eı1lerinc gö .. 
,.,.,,, ki.: ki- kiıi vardı .da sıra bekledim! 

(Devamı 2 lncJ aayfanm 3 Uncu .Utununla 
gö .. gÖ· 

Dün Karaköyde bir kaza olmuf, bir kamyon deli gibi eski Trin -
na dalmış. cam ve çerçe\'eleri kırmıştJr. Kamyonu (" .. g .~gazası· 

S 
.. l d•v• ·· "' or mu~el suruyordu 
oy en ıgıne gore kaza, kamyonun tekerleğine bagw l • • .. .. • - .• d l ı zencın §oforun tutma 

maıı yuzun en o muıtur. Kamyon Cihanairde t d .... . . • • d" , • o uran egınnencı Ha•un Be-
yın ır. " 
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! -Gezintiler '-~~=~~~~~~~=====~~~~~~~~~~~~~~~ 
.!_ r.t_~ ER !f 1 

1 
Ye . ~-=--2 
D·~ı bir iş: 
ovın ·ı·k , i4.ııı b;, ~cı 1 Tramvay servislri· 

~el erk.. Ytızba§ı Ameri -
, ~ Vur,:ru harp ba§kanlı • 

Ücretlerin b:r miktar ucuz
laması ihtimali var 

•' Uf' bir dil ek ileri ~· ~-s....ı..,. . . Tramvay ıirketi kış tarifeıini 
"llVltfq • gıttikçe güçleıi • hazırlamış, tatbika başlamıştır. 

i ,ı ı_~ 6~ı:":nler kenJileTini Sinema paydosu 2amanların • 
• 11 -,ıQr 

1

• ? elgeleri bitiriyor - da işliyen tramvayların sayısı art· 
.. , ,_ Çın • ıw"""•rtı ne ıae ne, fakat Ö• hrılınış, yeniden Şişli ile Beya21! 
r:
1

• t Set• Qzl oluyorlar. Sava§ - arasında yeni bir servis konmuş • 
• ın eı· ııır iti,,_ l •Yor ki aavaşa gi • tur. ,;ı ....... b 0 duklannı bilmek Maçka· Eminönü arasmc!a iı· 

ııaıı.... <lfltırı k -•rıe il na ve alçaları - }iyen tecrübe servisinin daimi o • 
ı l... e ala l b 1 . . "Oliikler· .Yarını,, tabur - larak tat ikma karar veri nııştır. 
>0ıltt l ını, adlannı, san- işten geç çıkanlar çin gece bir 

~· q rdrr B d. . , " ır tii · unu ılıne do· buçukta Eminönünden bir tram • 

'SQv ;<ızrcı fÖyle diyor: vay kalkmaktadır. 

Fırkanın ocak 
kongreleri bitti 
Cümhuriyet Halk Fırkası ocak 

kongreleri dün akşam bitmiştir. 
Dün son olarak Unkapanı semt 

ocağının kongresi yapılmıştır. 
Kongresi yapılan ocaklar 349 dur . 
Seçimi yaklaştığı için nahiye ko~-
greleri de bir yand:in yapılmak • 
tadır. 

Şinıdiyf: kadar Eminönü kaza· 
sında Eminönü, Alemdar, Kum -

kapı, Küçükpazar nahiyeleri Be • 
şiktaş kazasında Arnavutköy na· 

· , p,, "*arın •mırı artık or. Diğer taraftan tramvay ücreti 
11~. &qfl , "flldir crrının çatıldığı yer- tarifes!ni yapacak olan kom;syon 

ter ,_· Bdütün ülke, bütün liugün ve yarın şirketler baş ko • l(e,. • 'd hiye~ednin kongresi bitirilmittir. 

, La,1 .• "' ir. Gaz ve aç/ur miseri lbrahimin reisliğ; altında ~ d;ı:-~rdükçe kimse /xıf • topl•nacakıır. Bütün nahiyeler kongreleri bu 
W, o/ _qnemez. Komisyonda, Ticaret odasın • ayın yirmidne kadar bitirilmiş o• 

hiyesi
1 
Bakırköy Mahmud Bey na

hiyesi, Beyoğlunda Kasımpa~a, 
Hasköy, Şişli nahiyeleri, Kadıkö -
yünde Kızdtoprak, Erenköy na -

~ ..:.;•a bütün ulus adam. dan alınan hayat pahalılığı in • lacaktır. ııı,. ba,ıına ve kalçaları. deksi de tetkik olunacak, tramvay lstanbul vilii.yel idare heyeti 
"1 lttwıdır. tarifesinde bu da esa• tutulacak· hu sene yenilenecektir. · Viliyet 

• oTQp _, 

L i'em. 'l k .. k. """''f ka "'.'eri~ ve bagii~ Je hr. • . .. ongresı ı ınci Kônur.un ilk on 
, R" bılelerın yüzlerıne, 1 Nıt.ekım Ka.dıkoy Havagazı beş gününde yapılacaktır. 

q,.. ovcf elerine barutla kaz• ve elektrik tarifelerinde hayat ·•,re · d' KUçükpazar nahiyesinde 
Q aımler, yazılardır. Bir indeksi esas tutulmuş, fiatler in ı-da el ·ı · ·ı · · · Küçükpazar nahiyesinin yıllık 

'11.,d •r Yazdırddığı Ja ola. Tranıvay tarifesinde ten2llıit kurultayı fırka kaza reisi Kay· , l'q~tl ~ı erın başlarına rı mıştı. 
'• /" •ayılırdı. Son yüz yapılma•• mu1ıtemel görülmek· makam, Nahiye müdürü, bir çok 

t. "ı:.;'"'•cilik zenaatı yav<J§ tedir. Perşembe günü vaziyet an• fırka menaubini olduğu halde ya• 
\ı •n kalktı. laplacakıır. pılmıı muvakkat Baıkanlığa Zi • 

tinad· A 'k l ·· b D "· · ·ı k y K' tk· · B k nl .... s 1,,: ~... ı, men at yır: a- egıştırııece semt ve a ı .. nç, ıncı aı a ıga up-
~6 ı aiirJüğü Jiifünce ya. mahalle isim'eri hi ve kiitipliklerine de Zeki ve '\ oı:~ bütün bir ulusa mal- Belediyece, lıtiuıbuldaki arap· Sal&hattin seçilerek bir aenelik 
t ti ~tllf olan bir zenaati ye- h 11 k k · • 1 · · çalışma programı okunmucttur. 
" .._ eceı.ıir. ça nıa a eve ıo a ısım erının , •!• "''··• • .; bir listesinin hazırlanmakla oldu· Br çok hatipler söz almı§tır. 
",,~"1, ~-; .._:,;"' l~~rilıaeı • ;;..- .l:ift ,, • .,..,,.,,, Yeni idare heyeti seçimine ge· 
..... :· rlzfer Yii getır.r bir '4 Bundan bafl<a ar- ye fan· .,llerek ekoerı,..d• o., ....... _ ,._ 
•• 

1

. •<lorııı >:iinden iıloi • ça semt isimleri de bu listeye ka· kif Çoruh, üyelerine de Salahat • 
"ena· ır ile t :r tılacaktır. Mahalle ve sokak isim· tin, Kemal Kazım, Zeki ayrılarak 
L e llıe 6. Clrın bir roğu 

" ı o
0
•• f er alacak, ıa· l • k 1 k d "'· • ·ı ~:tıı•Q o •de,· • en ö2 tür çe o ara er.ıştın ece· toplantı bitime ermiıtir. 

~'' tcı11 t ının kimin malı g"'i gibi semt isimler de Türkçelet· ,, •do ı mak • • Beyazıt nahiyesinde 
• 0 111 ısteyenın tirileeektri. 

' <ıçcıccık uz bcqlcırında ya • 

C. H. F. Beyazıt Nahiyesi Bat· 
kanlığmdan: Bu ayın 5 inci Çar. 

~amba günü akşamı saat 21 de 
Şehzade ba§ında Fırka öı;eğinde 
yapılacak 935 yılı Kurultayımıza 
sevgili Fırkadaşlarunızı bekleriz. 

'tı.d • mocl 
\'-Q Ql tutr.ındu a h acunrın 
~ S ardQ mu emen ö-

~I" ol da onu b . 

~ 
aco;ht enım· 

b·· ır. 
t' • O)lle •ı. • 
' lt' IRt m•ı ~ı tııiJ ı olan b. ı Yara yakın 
'il' lıo ır zenaat k. b. • 

it, lt adamak ' ım ılır 

~
~ azanç getire • 

Q bq. 
' Q~ lf için b 

D'fteri 
Nişantaşmda Kodanıan soka· 

ğında oturan bir kız difteriden öl-

müttür. Sıhhat müdürlüğü derhal ted· 

birlerini almı§tn-. Yakında roek -
teplerde atı yaprlmrya başlana • 

caktır. --ıılftOllll'muııııı,.ıım""'''_" ___ ... ..,,.-ın•-119 

~, ~ır. Çiinkü :rut ta kulla. 
'tta:_ °!"' ~: cırut, gövde -

. ~'11\l .,. ... ze kazıl • , eri
11 

l an yazda- yeni bir pazar çıkacaktır. 
141 1fİn b yı ~ar ırerıilrçe )'it- Amerikalı yüzbafı tanıyorum ki 
'ı ~Yar':/' lfİni göriir. krhe afr- bir banıl fabri· 

nıtun değeri de öyle cu olmıya • 
caktır. Barut fabrikalarına yep -

~~ek ı·ci .ann,,n adım 7it. kamın en Amerikalı reklamcı -
~ lıarcanacalı ba- Sadri Ertem 

.......,~ aılır. 

bulundufjll çok bii!fük, çfü kama~;tm
cı b!r düğün yapıldığını ya::mıştık. 
Birinci resimde geni evl~lere yollanan 

Yaşuvanın duruşması 
Saf petrolu ham diye gösteren 

Y aşuva Beharın dosyası dün ken
disinin ve gümrük idareıinin ve • 
killeriyle muh~eme heyeti tara • 
fmdan tetkik edilmiıtir. 

1Yaıuvamn dunıtmuına bu a· 
ym ıekizinde devam edilecektir. 

binde:ı fa:zla hediyeden l:ilçük bir 
kısmını görüyorsunuz. Burası Sen 
Ceymls sarayında, gelen lıcdiyclerden 
st1clrre gllmilş rt' nftrn ,.0 ,,.,, takımla-

• • 
Brüksel sergısı -----

İn~is~r i~aresi .. ıin sergiye 
ıştıraln düşünüJüyor 
1935 le açılacak ve altı ay sü • 

recek olan Brüksel sergisine hü • 
kunıetimizin de iştiraki için mü • 
rac~atte bulunulmuttur. Bu i~ Ü • 

zermde henüz k~ti bir karar verH
miş değildir. 

İşittiğimize göre, ln~isar ida • 
resinin Brüksel sergisine, Liyej 
sergisinde olduğu g:bi yalmz başı
na iştirak etmesi düşünülmekte
dir. 

inhisar umum müdürü Hüsnü. 
Ankarada bulunuyor. Hafta 90 _ 

nunda şehrimize dönecektir. 

Yangınlar 

Bir deli koca evi yakacaktı 
Tophanede Hallaç sokağında 

Leonidanın evinde oturan akıl 
hastalığına müptela Tekir adın • 
daki bayan, bütün ıemtte oturan
ları heyecana dütürmüştür. 

Tekir, minderin üstündeki bez· 
Jeri tutuşturarak yakmı§, evden 
duman çıkmağa başlamıttır. 

Bunu görenler, hemen kotmuş· 
lar, fakat Teki re kapıyı açtıra .. 

maroışlardır. 

Evin önünde birikenler, ne ka· 
dar bağırmışlarsa da Tekir aldır • 
mamış garip garip bağırroağa 
başlamıştır. Bunun üzerine İ! it -
faiyeye haber verilmiştir. ltfaiye, 

kapıyı açmış, yanan bezleri sön • 
dürerek ateşin büyümesinin önü· 

e aecmiıtir. 
§ Büyükada Donanma .oka • 

ğında oturan Nebirenin, mutfak· 
ta yaktığı atet, bacanın etraf m • 
daki tahtaları tutuşturmut, yan • 
gın çıkmadan söndürülmüştür. 

§ Üsküdarda iskele camii için
de bekçilik dairesinde sobadan 
kıvıkIDl çıkmış, gazeteleri tutuş • 
turmuştur. Ateş, alınan tedbirler 
sayesinde söndürülmüştür. 

Konferans ve konser 
6 - 12 - 1934 per§elllbe günü tut 

17 de Evimizin Cağalağlundaki merkez 
salonunda F eyziati Liaeleri Müdürü ve 
Dil, Edebiyat, Tarih ıubemiz azasından 
Bay Hıfzı Tevfik (Türk dilinin baım· 
dan bu ıon ~ağına kadar ilerleyiıi) hak
kında bir konferanı ve bu konferanım 
arkasından muaiki aanatk&rlannuz bir 
koneer vereceklerdir. Konferanı TO 

konıer her yurttqa açıkbr • 

Milyonluk 
tilkiler! 

.. lond~ada ıon günlerin en bü. 
yu~ de~kodusu, bir tilki ıergiriy
mıf •• " eyli Miror,, yapraklarrnda 
resimleri dizilen bu tilkilerin teki
ne, iki yüz elli bin /ngiliz lirası de
ğer biçilmiş ... Alıcı bulmuş mu, 
bulmamış mı bilmem.. yalnız ga
zete, bir "Dük,, ün bunlara pek 
düJkünlük gösterdiğini ve bir iki· 
sini seçtiğini söylüyor •. 

Bana bunları "Deyli Miror,. 

dan çıkaran arkada§a: 
- Hele iyi bak, ıayılarda bir 

yanlıılık olmasın •• 
Diye ıordum, ba§ı, yeniden ya. 

zrlara iğildi, bir daha okudu, son· 

ra: 
-Hayır, yanlıılık yok, 'Jedi; 

bir deri iki yüz elli bine ••• 
- iki yüz elli bin /ngiliz ha?. 
-Evet! .• 
Dinledim ve ıaıtım... Paranın 

soyıu:z: damarlara bir kuduz mik. 
robu gibi girdiğini bilmez Jeğl • · 
lim. Nitekim ünlü ( Karozo) ya 
köpeği için kiralıyan, bütün bir fİ· 
yatroyu yalnız kendiıi için tufan al 
tın &abaları çıktığını da i§itmiıtim~ 
Kimsenin parannda gözümii% 
yok .• Ancak zenginliğin JenıizlUC 
kılığına girifi karıııında ela mı • 
mak elimizden gelmiyor •• Bir til • 
ki derisine bu korkung değeri ve
ren nedir? Görenek ise aptallık de
ğil mi? Görünmek için iıe iğrenç 

sayılmaz mı? 
Bu adamlar, uzaklarda belki 

de yanı başlarında açlıktan kwra· 
nan binlerce kişinin eriyi§lerini 
ıörmüyorlarıa, bari dün kendileri 
gibi zengin ve lıaJuz ıahlanırken 
bugün tlüıüp .Orünenlerden de mi 
ibret almıyorlar?. 

'Anlcqılan zenginlik, adamı ıü • 
rekli bir ıarho§luğa düJürüyor •• 
Emik baıların dönmekten clüıün-
meğe gücü yetmez. 

Yalnız bana öyle geliyor 

ki onları kudurtan f>i.z ziifiirtlerü: • 
Eler paraıızlığı küçülmeden fafl. 
yanlar, ıayılacak kadar az olma • 
ıaydı, bunların f;u ıımarıklıfı Ja 
böyle azıp köpüremiyecekti. 

Bir tilki deriıine milyonlarca 
veren çılgına sözüm yok .. O, İıftt• 
ıe yoluna çıkan yoksullardan blr 
tek ıilinini de eıirguin.. Fakat, 
köpeğe türkü ıöyliyen (Karozo) • . 

Gezgin 

(LüUen ıayıla111 ~evirinli), 
~ 

rınrn t.österildiği bir salondur. ikin· me · · · 
ci resim yeni edilerl glisteriyor. V- rasımım ~~P~ ~ Kanter IJöri} lıcı~ 
çiincü resim kilisede dini eı•elnme papas~na, dorduncıi res;m hediyeler-

den bır kaçına aittir. 
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lfV. J\to. 

.,. 11 c ı n ı ı ön o ne o et ir ~ile r 
S~Ya.,Iskend · k b ··ıd.. b·ı· • d · · Öı" erı anca en o ure ı ırım, emıştım. 

Urnde duramadım. Yanılmıştım. 'Haydi 
e cell3tlar, bağlayın saçlarımı!.,, 
'>ı1ıa ( .. , 

.. 0 üm ağacı) 
~bitle 0~ünde .. 
~lldıJr gordüklerini anlatma-
' S ar· lrj • 

• 8• çad : e drı ırınızdan gelen ses 
~etiye ~rıya koımuştu .. Delik
"k. y akınca sendelediğini 
baktı~nına gittik... Bi:ı de 

• ırı 8~1 .delikterrt'>aktık. Ve 
, h,llçe:~ı öldürmek için elin-

._.. 1 bog'" az ··t·· d .. ı. "oıu .. ınıza go ur u -
"ı~lt ltıuz)e gördük. 
t\. - ator b ."lllti.i d aygınhk geçiriyor -
~ti h~ e bir defa bHe böyle 

lt .. 1. 
• 0 timle karşılaşma • 

. llder ınuhafızlarına emir 
~\ti . 

•ıl\ k l . 
._ tetit ,0 larmı çözsünler .. Bu-
"" •rt •ınfer .. 
~ ~o~da çadırın içinde bir 
~~ LlJ.ld u •. Koşuştular. Semrayı 
°'d ular .. 
O er: 

b "ııı~:!taiı kuru bir ağaç da-
~ h ... 

~~lYkrrıyordu . 
~lirnparat .• 
~a~ ~a.ı.u'"'•4 orun Yanına ge • 
ahı, daıın. ' e""'••:t ...... :r .. 1 .. ,.1. 
ver ·ı, " ,~ i Ylık ı gene lier za • 

t 
•Ve h lll"td ske eyhetl' a .. Kaşları ça. • 

1lder 1Ydi 
sa J 'eaki .. ' 
b tı dr: arkadaşının boy· 

~ ueni ın 
\t" hn . azur .. l' l'.tı ·y()t gor ... Ne yaptı· 
\'Qlll hı' uın .. Bu k it v ı ~k r an a agm vü· 

\

L •ana d~v~~l ortadan kal. 
'\lll'tla d !lu .. 
hitı n anın al d ti..\~ ere dönd .. . nın an öpe -

.,L: tdun u. 
~t un haş ku ltıetJe sela l mandam Sa· 
' mayınız!. 

~:~. l)lrat * * .,, 
~'"d orun ."'lı ~ e duran ku çadırının birai 
s~ •lır,a asrnakr~ ~ir sedi ağa
)1~ '-lta, ask l ıçın getird·k • 
"'ll er er' k 1 Otd et, \re ke . ın o unda 

~~ tt.. mık halinde ..• 
. ~ıe .. · . yu 
)di llle kar 
() " Cög"' .. a perdeler inmiıt 

s.·"d u ve ·· · 3:' ., "·· guneşı bile gör. 
~ .. ,tl 
~ . ' •iit ın •evinci b k d 
"'"' ecekt·, u a ar kı • 
~<~ titurnd ı .. 
b~..- en ne çabuk kurtul. 
• İil.h 

·•ltı " 
1 

t ı Una • '~ ttird· .. nıstandan Perse 
tı etıd~· •gi tablplerden b. ~ 
~ 1tııd ın em . rı 
~''hazır brıyle- Semranın 
il tıh h k' ulunacaktı. 

l'i\rı e ıın b. 
L ~ •na &oku ır aralık Sem • 
~ı,... l'le ldu: 

'••d, aen.ç \r ~'t\ ta llasıt e yakışıklı bir 
~~ ..... ~eri tek .kıyacaktın? de • 
~, "'1'\ ~ tı g"' i ~.. ach ın. ? n zaman yüre· 
"'h . ı . { İi ekıtn· 

.~il.kl'eğirn ın Yüzüne baktı: 
\. td Çarpnıı d ç·· 

1 giyen Daradan mı behsetnıek isi· 

yorsun?. 
- Evet ... Sen. bile onun ekme • 

ğiyle, onun sana verdiği hürriyetle 

yaşamıyor musun?. 
Yunanlı hekim dudağını büke .. 

rek güldü: 
- Hiç kimse, bir batkaaına 

(hürriyet) vemıeğe muktedir de· 
ğildir. Dara, yirmi sekiz milletin 
hürriyetini de taçları gibi gaıpet· 
mişti ... Şimdi anladım ki, sen de 
kendini ona satmışlardan birisin! 

Ve genç kadının omuzunu ok • 

şıyarak: 
- Ruhunun topralC altın<la 

müsterih olması için, sana mabut· 
lardan şefaat ve merhamet dilene
cektim.... Ellerimi göğe kaldırıp 
dua edecektim, dedi .. Fakat şimdi 
sana. hiç te acımıyorum! ö-
lüme layık bir mahluk olduğunu 
anladım... Bir diyeceğin varsa, 

söylet Cellatlar ipini çekmek için 
sabırsızlanıyorlar.. Haydi, beni 

bekletme!. 
Semranın uzun saçlarını çözdü· 

ıer ... 
Başına sabun ve zeytin yajiyle 

karıştrrılmrş bir ilaç sürdüler. Saç· 
larını bu ilaca buladılar. 

Semra bütün nıabutlardan ümi • • 
dini kesmişti .. 
"- Beni benden başka kinıse 

kurtaramazdı •. Oynadığım oyu • 
nun iç yüzü çabuk meydana çıktı. 
Diri.ya (lskender) i ancak ben öl· 
dürebilirim, demiştim... Sözünıde 
duramadım. (Ölüm ağacı) na ge • 
rileceğim .. Kadın zekasının erkek 
zekasından üstün olduğunu sanı • 
yordunı.. Yanılmışım·· Ölümüm • 
den, ben·m gibi düıünenler ibret 

• alsınlar.,, 
Diye söylendi ... Ve cellatlara: 

- Haydi, bağlayın saçlanm • 

dan! .. 
Diyerek gözlerini kendi eliyle 

kapadı ..• 
Başını cellatlara uzattı. 

Semra, ilk önce korktuğu gibi 

korkıniyor, titremiyordu .. 
O, ölümle karıılaşınca, soğuk 

kanlı ve ta§ yürekli bir kadın ol • 

muştu. 
lskender, Semranın asılışını sey 

retmek üzere ayağa kalktı .. 
Çadırından dışarıya çıktı .. 
İmparatorun bir kolunda Saris, 

öteki kolunda da muhafız ku· 

·ı ...... <>n... d yor u.. un· 
"ti(( .,a a h '~ı- etıeri i ~ ura ya kadar, ı~ı • du .. s gneyerek gelen (Devanu var) 

'!'.,. '"di\ dfUn.tneliyd' k' b _ _____ ..,..., ___,.,-~.....,.....-
u.ıtı.J a ke · . ı. 1

' u Ek k f" . f 
. ~ .. ~··~Çok ~dm gıbi, halli me ıa 1 
~11\ l'\ F\tat i"· Yuksek ve muhte· lstanbul Belediyesinden: 
) e ,ı. ;ı-tnd 'ıı) o ve • ve yalnız mil- Birinci Kinun bef iııci Çarıam· 
'<i~n bir h'-~adetini düşüne • ba gününden itibaren ekmek do-

--q. uk .. 
1 

•et-· unıdar vardır. kuz kuruı on paı-a, francela on 
ttız · 11 ını etin tacını üç buçuk kuruştur. 
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Romanyanın harici 
ticar~ti ve döviz 

• 
pıyasası 

Romanya Ulusal bankası M 
Dimitresco Guvernöıii, Pariste. 
çıkan Agence Economique et Fi· 
nanceiere mecmuasına şu sözleri 
söylemiştir: 

racatın azalması yüzünden "th . 
ortaya çıkan döviz yoliıulluğu 
dolayısiyle Romanya mi11i banka• 
sı Romanya harici ticareti için ye
ni bir rejim kumıak işite yakından 
alikalanmağa mecbur kalmışbr. 

Romanya milli bankasından 
bu güne kadar gerek kendi ve ge• 

rek devlet ihtiyaçları için hariç • 
te yüklenmiş bulunduğu taahhüt· 
lere sadakat göstermiş olmasının 
büyük fedakarlıklara mal oldu • 
ğunu ve bunun da Romen ihtalat 
tacirlerinin taahhütlerine sada • 
kat göstermeleri hususuna tesirde 
bulunduğunu dikkat nazarmda 

tutmak lazımdır. 
Milli banka, ister ihracatın a • 

zalmaıı ve iıter ihracatın müessir 
bir surette mürakabe edilememe· 
si yüzünden muhtaç bulunduğu 
dövizleri tedarik imkansızlığına 
düt&eydi vaziyetin vehamet pey• 

da etmesi kabil idi. 
Milli banka her yıl kendi ili -

tiyaçları için 300 - • 400 milyon 
ve devlet ihtiyaçları için de dört 
milyar leyden ziyade dövize muh· 

taçtır. 

1thab.t ve ihracat sanayii ve 
bilhassa petrol sanayii faaliyetini 
fevkalade zorlaşbran bu yeni sis • 
temin ortaya bir mania atn.ıaması 
iç\ıı uy~n bir halde olmaeı gerek 
olduğu kanaatin hA•r ettidl• 

ni ıistenı sayesinde ihracatın mü· 
rakabesi temin edildiğinden mil • 
li banka petrol §İrketleri ile ve 
geçen sene ihracatı emaali daire • 
sinde anla§malar yapmağa karar 

vermi§tİr. 
Bu usul, makul mühletler te • 

sis suretiyle hariçle depozito ha • 
Iinde ıatıtlar yapılmasına imki.n 
bırakacaktır. HükUmetin petrol 
endüstriyellerinin itini kolayla§· 
tır01ak istediği muhakkaktır, 
çünkü bu tanayi tarafından tedi· 
ye olunan belediye rüsumu ile 
nakliye . tarifelerinin azaltılması 
dütünülmektedir . 

Tahvilleri çıkarılmakta bulu. 
nan dahili istikraza gelince: Ma· 
liye nazrrı yabancı tacirler namı· 
na Romanya bankalarına yatırıl· 
mıı olan ley paraları, kuponların 
dövize tahvili suretiyle kabul et• 

meği kararattırmııtır. 
Hatta bu borçlara ait olup ta 

henüz bankalara yatırılmamış bu· 
lunan leyler dahi önce bir Roman• 
ya bankasına yatırılmaları tarti • 
le istikraz kaydında kabul edile • 

bilir. 
Maamır.fih hükümet hu gibi 

paraları tesbit edeceği bir hudut 
dairesinde kabul etmek hakkını 
kendisine ayırmıştır. 

Sözümü bitirnıezden önce, Kü· 
çük itilaf devletleri milli banka -
lan guvernörleri arasında yapılan 
toplantının haiz bulunduğu ehem• 
miyeti tebarüz ettirmek isterim. 

Üç dost ve müttefik memleket 
arasında sermaye ve emtaa mü • 
badelesini kolayla§tıracak olan 
ilk ve faydalı bir işi ikmal ettik. 
Zemin bir parça daha temizlenin· 
ce ve iktısadt buhran yatrtmağa 
baslayınca Küçük itilaf devletle • 
ri iktısadi ve mali münasebetle • 

Kanadı Yaralı Kaş 
Nakleden: Selami izzet --"Ca mm Süheyla 

"B ' en artık kimseye itimat et • 
~emeğ~, herkesten füphelenmeği 
ogrendım. Bizim evde herkesin 
postacıyı gözlediğini ve elinden 
~e)ecek mektubu kapacağını bi • 
lıyo~m. Bunun için hizmetçi va· 
aıtaııyle sana yazdım. Mektubu • 
~un eline geçeceğine artık emi -
nım. Darılma, eğer istemezsen bir 
daha yapmam .• 

Hizmetçiye tefekkür et .. Ben o

~u,. ~ni sevdiği, sana sadık oldu· 
gu ıçın severim .. 

Uzağım Süheyla, ıenden çok 
°:2aklardayım .. Artık yüzün gözle
rı~İ~ önüne ~uzuhJa gelemiyor, 
seıının ahengıni unutmağa batlı • 

yorum .. 
Gidenlerin gönlünde kırılan bir 

'·~y vardır Süheyla .• Benim gön • 
l~mde kırık bir cam kesiği var •• 
Bır de tesellim var Süheyla her 
gidende olan gibi: Hatıralar.' Ha· 
tıraları ihya ile yatıyorum. 

Şimendifer, vapur, otomobil, 
yabancı bir muhit ... Ve bu yaban
crlık içinde insan kendi elemi 
kendi derdiyle yapyalnız, başbaş~ 
kalıyor... Burada adeta ismimi 

unuttum .• 
Bugün, sana yirmi sene sonra 

yazıyormufum gibi yazıyorum· 

"Size, seni diye hitap edemiyo : 
.rum .. Beni unutmadınız ya?. Be. 
ni gene hatırlamıyor musunuz? .. 
Size resmimi göndermek ister 
dim ... Bakacak olursanız tanır 
mısınız?.,, Süheyla, ben bir daha 

Burada rahatım. Oldukça d ... 
tim ..• Jyi)e§tİm mi bilmem l"'kegıf• d' , a ay. 
~m .... Hiç bir feye meylim yok .• 
erşeyı merak ediyorum .. 

Sana büyük hikayemi anlata • 
y~: Üçüncü mevkide bir mü ha • 
cır vardı ... Kedisi için de k verece 
yol parası bulmu•tu M""h • k >" • u acır 
ansız, cansızdı .. Kedi şişmand 

Ad · 
1

•• am yemıyor, kediye yediriyor • 

du. 

ır sa ah ben de hayvana ··ı B' b 
d
• su 

ver ım ... Mühacir geldi ked· · · 
k .fi' , 11ının 
~Y~. 1 k~yifli yalandığİnı görünce 

yuzume oyle minettar bir bakışla 
baktı, ki bu hakı&ı ömru··mu·· ~ n sonu-
na kadar unutamıyacağım.. T e· 
şekkür etti .. Elimi öptü .. 

l~anır mısın, bu kansız, cansız, 
y~rsız, yurtsuz mühacire imren -
dım,. Hiç değilse onun sevdig'"i b' 

k d
. . ır 

e ıaı vardı .. 

Dünyanın en zengin, en kala .. 
balık memleketindeyim. H lb k' . . d a u t 
ıçınm e bir çöl var ... Fakat tiki.. 
yet etmiyorum.. Gönlu··mde . • yenı 

hır kuvet var ... Bu kuvvete ben ..• 
.. b u mıtsız ir sevinç diyorum ... Genç • 

lik olacak bu ... 
iki kadının konuttuklarını din .. 

liyorum: 

- Franıiskonun bir otelinde 
372 numarah fevkalade bir duı 
varmış ... Bunu unutmayınız. Bel -
grattaki rakıyı sevdiniz miydi?. 

Bazan yok yere bir valiz açı • 
yorum ve lıtanbulun kokusunu cİ· 
ğerlerime sindiriyorum.. Bir kaç 
zaman sonra bu kokulardan eser 
kalmıyacak ... Her ıey yol, deniz 
V('- yaban kokacak ... 

geri gelmiyeceğim. Hayır, kaba· 
~ 4'•iil Jc~üiüın .• Gene bu 
kabahati de üzerine almaia kalk· 
ma.. Benim esasen büyük bir de-ğerim yok... Şöylece büyüdüm.. 'Amma ağhyacak deiilim .. 
Bakımsız yetiştim .. Her iki yüzlü- Etrafta bir giinlük, bir haftalık 
lüğe razı oldum ... Fakat nihayet dostlar var. Gümrük muayene. 
yalandan nefret ettim. Artık ya- sinde birile, vagon restoranda baş
lana, riyaya, iki yüzlülüğe taham· kaıiyle ahbap oluveriyorsun ... Pa· 
mülüm kalmadı.. Bir zamanlar rası olmıyan, eşyalarını kaydettir· 
mi.nasız tembel bir çocuktum .. Fa- mesini bilmiyen, nişanlısını kıska· 
kat bugün hiç bir şey olmadım, nıp dert dökmek isteyenler var .. 

samimi bir insan oldum.. Böyle " - yolculuk ticaret maksadi • 

şeyler olur.. Deiiımiyen insanlar le mi?. 
yalnız romanlarda ve tiyatro eıer -
)erinde vardrr. Biri ya fena idi ve
ya iyidi .. Sonuna 1radar böyle ka -
lrr .. Eğer büyük olsaydım uçar -
dnn ... Tayyarede olanın aksidir, 
yükseldikçe hava daha iyi tenef -
füs edilir .. Küçüğüm: Boğuldum. 

F arzet, ki budalayım, fakat sa .. 
dığım ... Muayyen insanlar vardır, 
emretmek için yaradılmıılardır •. 
Ben söz dinlemek için dünyaya 
gelmişim ... Amma k' msenin sözü· 
nü dinleyemezdim ... Ben yanınız • 
da olsaydım, omuzuna yüklendi • 
ı?in vaz;fe güçleşecekti.. Yükün 
da!ha ağrrla~acaktr. Ben de bütiin 
bütün beceriksizleşecektim, kaba 

olacaktım .. 
Sana tesekki1r P.derim karde"im 

Senin kaderin böyle ... Mücrimle ~ 
rin yerini tutacaksın. korkakların 
yerine geçeceksin .. Benim yerime 
geç .•. Ben hayatta kimseye acıma· 
sını bilemedim, sen bana acı ... Ba· 
hamı yüzfütü bırak demevece • 
i'!im, faka~ ötekini de bırakma ... 
Hayatını istediğin gibi tanzim et .. 

llml1lftllWlWllllllaUIUmDHllnltlTIJlll ... tlUllllllllillftllltmnmtnUAllRUllHtıttllll llf\fll1111• 

rinde elan mevcut olan hailler 
kaldırılacak ve serbest ticarete 
dönülebilecektir. Serbest ticarete 
dönmek bizim için varılması is • 
tenen bir gaye ve paranın altın 
mikyası esası dairesinde jstikrazı 
kadar sağlam bir prensiptir.,, 

H H . - ayır ... 

"....:__Yoksa itık oldunuz ·da ıev • 
ğilinizin p~ine mi düttünüz? • 

" H . - ayır ... 
"- Yoksa memleketinizin za • 

bıtasından mı kaçıy~rsunuz?. 
" H . - ayır ... 

- aze ecı, mu arrır misiniz? " G t • h . 

" H . - ayır ..• 

"Bunun üzerine, bütün gece be· 
ni horultuıiyle rahataız eden zat 

elini uzattı: 

"- Öyle iıe elinizi sıkayım .• 
Siz de benim gibi keyf için 1eya • 

hat ediyorsunuz ... 

"Bu felsefeyi ili.ve etti: 

"- Bu seyahatte can ııkan feY 
tabiattir.. Hilkattir. Mütemadi. 
yen inkisari hayale uğrar insan ... 
Bir ağaç, başka bir ağaçtan güzel 
değildir. Kaliforniyadaki gü • 
neJ batmasiyle, adalardaki güne! 
batması arasında fark yoktur. Ya 
insanlar! Ya evler!. Ya dükkan • 
lar ! .. Ya elektrik afitleri ! .. lnıan 
hiç ;nsan ayağı baM!lantlf yerlerde 

dolatmah ... ,, • 

Bu mektubu rahatsız etsin diye 
göndermiyorum Süheyla.. Biçare 
bir edebiyat, fakat içimden gel • 

diiii kadar yazdım .. 

(Devamı var) 



Belediye aleyhine yeni 

~~~~ ~ 1' 

Yenlmearlıldarniumname- 8i t tİ ti•k --· .~.m, ----•İllin •litllntmcı maddeaine ıöre r s a s V' Haberleri Otomobil albacla 
mebiik mezarlıilann Wedirere 1 L:-. 
ıeçmui ıazma seldiil için S&p Şehirde bir yılda ne kadar TORK - YUNAN ANLAŞMA.Si yara anan uiayanlar 

hdd• etnak - Tllk. y._. ticari nleı ırzrna D6n EminanüadeD· t 
qo ı m Ermeni lllea&r. mektep açıldı? •tlııj'"• dair tafünatn•me Türkc& ta- hil bıaa olm u .. 'oaır o omo • 
lıfuun da helecllye taralmdan •· lataı;ıbul kültür itleri müdürlüiü rafmdan 1auır1umı., alakadarlara lıil· 1 

lift ~. yan JUa • 
lmmuı me9mu ha•10laıardu. iı hu yd tehrimizcle açılan yeni dirilmittir. laamııtır. Rou, Hatice, Seher ad· 

Buna m8teftlli ıılatiyle ifiraz mektepleri yardım tetkiJitı iken § TOPHANEDE ADAM ÇIC1'E· larma olan iN ha,anlara, 945 DU• 

eden Ermeni pabiii iki ,.. ev • tam tetkilita çevrilmit mektep • YEN ŞOFOR - Tnphe=ı• ticcm ı • marah Saadm idare ettifi huaul 
vel beledye aley1ıine hir dava aç· leri, açılan ekleme 111Uflarmı ıö•· Cndetin ölümüne aehep olan kıiill* otomobil saıpmıfta". Saat, kaza • 
mııfr. terir hir ıtatiatik hazırlamııtır. ~ii llilıQoaaa taf"ori l......W. ,.a. dan IODl'a 7&kalanaralr tahkikata 

So ___ ..1 Tı h lamnııtır. Bmrkö~ a .. Ala- hql•amqtır • 
• 

llUllQ• a em,iz ma41emeai, Bu ıtatiı•:.xe aöre yeni vapılan L-da LJ..!__ • • M d..1-! "l:L-

Patrildn dava açmala alihiyeti itler ıunlard::': # :;.dan-::: ...:,:.:.-:.•= 1 Arap ca-Uiade •DMle Bay • 
olmadıima karar verdiii emelle Adalar Te Botaz:çinde - Bo· nin tutmMıir, ... fNaltrillin .. - ram M•""'lldiıe caclcleaiDclen ıe
l»eled!yeahı noldai nazarı bhal iaziçinde tam tetkilitlı bir mek • llulwlaia tıubit ..._..... ~- fOflr Ktzımm iclareaiade-
edilmıı oluyorcfa. tep yeniden açılmııtır. ı TOTON CINILERl iSi.AH E. ki 2506 numaralı etoaaohil çarp-

l>uyduiumaza -:re, .~ft'ldi Be•koz - Merkezde w. ıınıflı DiLECEK - Titüa iDbiur Wantl. llllf, .,,... katmdu. " batıa • 
•"" -

1 ~ tütün c:illlleriain. jplta ,.; __ ı.um... dan--•----. 
Be,oilu lrmeai •m..teri müte • •ir mektep yeni4en, köyl•de bir -- ı-___,.... 
velli h-re&i, mal uhihi olmak id- yeni tam teı)dlltlr mektep açıl- ~ ·.:!:1:.8-~~~ Çamapr kazanına düıen 
~iaiile helfdiye ale)'Line ikinci mqbr. iki mektepte tam tqkilit· secmitlir. adam 
bir dan açmqbr. h ıelde ıetirilmiftfr. TAKSIM ABiDESi -T--.W. Balta limanmda Trifoa fahrl-

StlrpqoWalri mezarlık Jıua. 8eyoflunda yirmi tam tetki • dtlinia &ahçeai içinden aeçen telpaf kumda çalıpn Eaat, kaJDUD&k • 
( ..___._} '---d di:ekleri abideain .. i,ellilf.:-: L--Jl...L---

IJDlll, IDem&& Om ıimı ileri litlı hir yenilikle, 200 bin lira •- •-- -u ... _. ta olan ça .. ıır banma cltipnlf, 
~irler. urfolunarak yeni ıistemde hir dan Wediyenln teteWMi•ü üerine din aol kola ile eol ayalı y&111111fbr. 

Adliyede 
Yeni nakitler, tayinler 

umuluyor 
Oaküdar mlcltleimuamfei Hq

dar Nalmım B.nbeir Müclcleiu • 
mumdijlne, latanbal mGcldeiu • 
muml muavinlerinden lamailin 
uli1e azabima, lıtanhal müdde
iumumi muavinlerinden K1t1fin 

mektep yapılmqtır. Ba mektebe bldınlmqm. Eaat hutahad.,e lraldmlmlfbr. 
lnönü adı verllml,dr. Musiki san'atkirlan Kalp dmmumdan ölüm 

Betikt8fta - Oç mektepte ill· cemiyeti kursu açıldı Sirkecide Bola atelincle miaa • 
Te olarak amıflar açdmıfbr. ·Muaiki aanatk&rlan cemiyeti lir olarak otaraa Akeelriaia Ah. 

r-taıcı.da - o .. lııö•de --: • 1 t L--- J-L--~ 3' 1 1 - a • ur.-;ı uuma a aı-nuıp 11111• laap.t ldiJiinden Ahmet, diba bir-
den tam tetkilltlı mektepler ,a • aiki ölretmek dtlfiinllmfitlL Mtt-
pıhmt, iki mektepte de ekleme u- el• lliıre lbaliwtlr • .... ece bir lmn açılacaktı. Ha • A• 11 ifa a-W. J&pdaa a• 
aıflar açılmııtır. mrbklar bitmif, timdiki halele rattırmacla dlrt 7is ,U.i hlr lira 
~mana - Bir mektep 7eai • kırk kadar alaturkacı muiti1en ile ·otuz bet kanat para bahmmDt" 

den kmulmat, yedi mektebe de bu i .. talip çıkm11tır. Kur111n bo- tur. Ahm8'ia, bip durataamdaa 
eldeme muflar acılnupa. caları bet kitiden mürekkeptir. lldGlü anlqılllUfbr. 

Fatihte- Oç mektep JeDiden Onlar da cemi1et azumdandır. 
.ımıt. hir mektep tam tetkillth Ocretleri ıaye ucu olarak Kocuı tarafından 
,. ~ihaiftir. Oa aelds mektep- aeçmit olan müe .. eae, blylece yaralanan bayan 

SiYASA 

lnıiltere,A 
ve Japonya 
daki iktisadi 

terfian Oakfldar m6clcleiamamt 
muavinlilfne, Sinop U6u lallll· 
mi Tahabdn latanW ldld ._ 
•• ~ nwı._ iMllııııllıliji~ 
ler: umulm11ctadır. 

M ...... nııb olan alaturkacılann he • Xaraslmrllde otaran Binnaz, 
tadlWYci~ -Y~nit~"Nll..,~M~~~~.;.,....~ ...... .--·~ ....... .ı.•: .. =~~=~:i.:~.:i:=:~~ .... ~·;.Ju,.I~ 

ppdmq, mekteplerden biri taaı 
Adli1ede J&pılan d4Plitiklik· tetkflltlıJ& ~ bet mek • 

lerde otu kadar icra mem111'11Dan tıepte ele ekleme 11111flar asılaut • 
çıkarılarak 1•'•"- bk laabk br. 
meaqaa ıetiri ........ JUDllf, ic Kartalc1a - Bir köy ..ııtebi 

talD tetldlltlJJ& çnrilmit, mer• 
bUe ,.ıi bir mektep açım.., 
.......,. de eldeme ıımflar koa • 

ra memurlanmn çilanldıldanm 

Uave etmiıtik. BUnlarm yerine 
ıelecek balmk ~ din ite 
hatlamıılardır. lcradao çıkardan 
memurlardan bir lmmı da hqka 
itlere almnnp. 

Adli?Me tlelitiklik Jfbüncfen 
'6u memurlara din maq verilme
miftir. Bu maatı, m,.. ,.. ....... 
)ize vil&10tten, .ır 111Uf olarak 
nrilec:Mtt Gene hlr Birinci D· 
nanda ite taJln edilealer, ikinci 
Xlnancla 111Uf alacaklardı. Bü· 
tin l.anlar, Vekalet. hildiril • 
mJttir. 

11111fbu'· 
Sarıyerde - Bir ldSJ mektebi 

tam teıkillthya çemlmit, iki 
mektel»e ua .. 11mflar açıhmftır. 

Silimcl• - iki mektepte de 
ekleme lllllflar açdmqbr. 

Şilede -- iki yeni mektep açıl· 
~ üS mektepte de ekleme ıınıf· 
lar 7apılmqtır. 

Olldhlar - Merlrade bir reni 
mektep kuralm111, iki mektep tam 
tet1rilltlrya nçrilmiftir. iki mek • 

ll!ml!,.--------===-===;.:l tepte de ekleme amıflar açılmıt • 
JW. 6lillin 6ir Iİ7tl#r07fl iM iM -. br. 

• -.ı•rtl• • .,...._ "'- ,_, Yaloftda - Sekb lıılJ mekte
ıaı.ı.n.. • ,_.,,_ Oıtl• W tam tetkfl&tlıp çevrilmiftir. 
.,.,,.._,. ~ .. •rıı .. • Bir ..._ de diler bir mektep
'elfifl .. .,ı.ı. ,..,. •• w. - . le Wrlettiftlmlltlr. 
111 efUl•1. N..ı - .,... Tam tatkilltlr mektepler het 
Wlerlnl ,....,... lilatlWi • umflı, 1arm1 tetldlltk mektepler 
ı.1. •• " mufhdır. 
............................. , y ............. ,...ecele 

lası mektepler 'e ıUahlan ....._-y_,, ........... 
4 ...... t- ..... ili ......, K8ltlr .. -

ANADOLU - ISTADW. bahir Mitin mekteplere ıolladı· 
il Wr tamimde JU8"'11 1-teaia 

Düllt,e Nuan hnt Pata._,. • •---- i • lerinia ıi)wd ......... ..,. .... rak ., ........ ini lltem flir· 
Raydıaıptpdua 111nbt edea Wr tfta1 Y•faWt •elclepl.-da 
mah11111a. A ....... De ltıtaalJul .._. •• denl..t 
daJd .......... -h·lltle ,. p ... ,. .... .._.... .. 
IDlflank. ...... raJdp cılcl.ala en.. muflarim Wr111l1n1ek Tirlrçe 
bir .... At ,.. ftPllll, ... - Mnlerlaia ..... olarak ftril • 
ara"-""" mir 0

' ,.ela. Ya ..._. ı__ ..1 __ ..111-__ 1_1 ICll 
Jann.... ..__, ~.. ~ .... ... .. ........... 98 ..... 1111 • 

bdar-..-;. ~-;:.ur~ tir •lmnhlmdaa ~. 
'1çık olmak lben dart otomobil " bir Baluınlm hu iateli uysun görme· 
kamyon bulunmaktadır. mitt:r. T• rk~ derı1er nene ayn 
.. O 22 c p am amıflarda werillıcektir. 

iletiyle çalmilt i!V«ehilecektit. 
Alaturbcılardan alafranıa11 

Qrenmek iıtlyenler, çalacaldan 
aazı ıimdiden aeçmit Hhm.,_ • 
lar. Ba eulart1aa huılumcla, ._ 
muİIİJenleria eakiden çaldıkla • 
n alaturka sazlarla piden illin&· 
aehet nna da, basılan lriial»Uttla, 
yeni aazlar HÇmİflerdir. 

Kun faaliyeti dünden itihuen 
haılamıfttr. 

Bulgaristanla Belçika 
arasında vapur yolu 
Duyclaiamua slre Balınla • 

tan Belçika • Bal .............. 
da vapar eeferleri ,.pmalr ~ 
faali,ete ıepnlttlr. 

Bu aeferler ~Od ...... ..
paru tecrihe .w...ktedir. 

Bu tecrilbeler iJi netice .... 
il takdirde bet yeni vapar aJn.• 
ak, VaraaU.Aaıaam•_. 
pur aeferlai ,. ......... 

1 Clelenl•, ılcl 1 
UUP llOHENDISLUl AJllKA. 

RADA - Knıp rl111111l.t ... 
4ıluk:••• Kllıit w v.a. • ._. 
.... ............. ft ..... A.. 
....,. ..... t .. , ...... . 

11111111 11°s ..... ..... .... 
..... AM11 ..... I' k 

..-,darp ... ,._, .. .._ 
IHldeblml.tlrl .... eltl 

Ha,....... DMei•._llhrlı 
mektebi mücllri Huadi ~it
tir. 

Hwdi, Maarif lıhalı ... ~ 
ladıiı iltifumcla '"ldep .... . 
rii taralmc1aa .......... ... 

Demirtalma Eclirnekapıda kendi • 
tini hlpkla ;VafaclJiım W•ia et• 
mfttlr • .,.... .... 7Üala•llllf, 7&• 
-11 .... .. ... ....,. lddml • ...... 

Yüzükler nerede - •tatta o
turan bapa MiM, .,.._ llrilraca· 

at ..... ""' ay ....... titiiDci 1a· 
IUDID iki ,US elli lira alarak iki 
tane altm Jibijk bırakbiını, tim• 
eli,,....._ ..... ..,.., ,.u. 
dlderf eattılmı llradilini bil • 
dinalt, .,... Mr ... ilticla ..... 
mittir. T abkikata hqlanmıfbr. 

Yaralama- Yihılrkal~mm
cla J.Gak wı.,w.ı o.-. kala • 
ftCi Mais larafaMlaa~ ....,. .......... 

......... - GalatMla 
Ekmek,_.. •&Wımde il • 
.. ,m•m• hhmllslli lımet, Jllt • 
mit lira ile altın Jb11c ~hmf, ,... .... .. ...,. .. . 

yet-..lr aWalJ8t ..-ilmeclflbd 
JUllUlbr. 

Ta;ria - JCıtlmler 8bliii •• • 
nel J&ZJC111 Aliye Eaat Hukly 
kız orta mektehl ISztGrkp hocaJı. 

... .... -ç. ..... .................. , ... 
lma ta~ t~ll!r. 

mür-=-t ---~\in 
tane .. ,.. fidanı ~hnarü .... 
wi Utfi1• r.W. ~Wır ........ 
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I ü 
1 k e m : z d e . • 1 Liik C~mburiyetin yerinde bir kara 

Uşakta av eglencele ... (Baı tarafı 1 mci aayıfada) · • · b (B .,.J 
rı ruhanile m b t •. 

1 
d ıçın yenı azı kanunlar vermek rica edilmittir. ravo dd.aİ 

r a e ve ayın er ıtın· 1 · · b. · · ına ""' d h .. k. . . zamanı ge mıttır. Kanunun rıncı 
a ru anı :sve ııyemıyecekler. 8 .. "k . l . . dd · 0 ndaJI 

Halkevi faydalı bir sporu yaymak için 
ehemmiyetle çalışıyor 

Upk, (Huıuıi) - Utak Hal- büyük bir heveıle çalıtılmakta • 
kevi, çalıtmaıına hararetli bir ıu· dır. 
rett~ devam e_diyor. Bugün yedi Bu tubemizin .reıim kolu da 
fa.alıyet t~~eıı bulunan Halkevi • çalıımasını tanzim etmiıtir. 
mız kendmnden beklenen mühim ı Halk dershaneleri ve k ı · ı · ·· k . ura ar 
lf erı gorme ıçin uğ~af~aktadır. ıube_mizde kıtlık çalııma proıra· 

Fırkamızın çok degerlı yardım-1 mını tanzim etmiıtir. Her hafta 
l~~ına. dayana~ak ~üklendiği bü - muhtelif mevzular Üzerinde bil • 
Y_uk hızmetlerı emın yollarda ile- ginler tarafından konf eTanalar 
rıye d_oğ~ götürmektedir. verilecek, faydalı görüımeler 

Evımızın en canlı tubeleri ara· yapılacaktır. 
aında spor ıubesi gelmektedir. içtimai yardım tubemiz vatan· 
Spor komitesini teıkil eden genç • datların dertlerine ortak olmakta 
ler aralarında it bölümü yaparak onlarla ali.kah bir surette uğrat~ 
tehri&iz soprunun muhtelif saha- maktadır. 
larındaki çalıtmalarını tanzim et· Ku"tu"phan · t b 

k d
. l e ve netrıya ıu e •• 

me te ır er. · 1 1 b" 1 mıt ça ıtmasını norma ır tek e 
. Her hafta Cuma günü muhte-ı koymuttur. Yüzlerce vatandaı 
lıf sporlara ait canlı nümuneler her gün kütüphanede okumak· 
görülmektedir. Bilha11a avcılar ta ve bilgilerini arttırmaktadu. 
klübümüzün çahtması her zaman Köycüler tubemiz nümune tar· 
k d'I . . ··.. .. d .. b" en ı erını ogmege eger ır ıe· laları, hayvan ağıllan kurmakta· 
~ildedir. Bu klüpte nazarı dikka • dır. Bu ıubemiz köylülerimizle 
tı celbeden en mühim nokta bir ve onların dertlerile yakından a • 
disiplin ve program altında çaht· li.kadar olmakta, devalar bul • 
malarıdır. maktadır. 

Şu mevsim Uçar avı sürekli ve 
hararetli bir surette devam etmek 
tedir. Mevsimin icaplarına göre sü 
rek avları da tertip olunacaktır. 

Bilhaaaa bu klübümüzün mu1.r 
hayvanıtla mücadeleyi bir esas 
kabul etmesi köylümüzü büyük 
zararlardan kurtarmaktadır. 

Bu çalıskan ıençlerin alaka • 
darlardan biricik ricaları av mal· 
zeme fiatları üzerinde tenzilat 
yapılmasr İ!İdir. 

Büyüklerimizin atıcılık ıporu• 
na verdikleri büyük kıymet ve 
ehemmiyet önünde bu mahzurun 
da kaldırılacağını da umuyoruz. 

Spor tubemiz futbol, atlı spor, 
voleybol, atlet"zm gibi en esaslı ve 
özlü sporlarla da ciddi surette a· 
lakadar olmaktadır. 

Şu son yıl içinde Ufakta görü· 
len spor ve gençlik faaliyeti bu 
ite yüksek yardımlarda bulunan 
büyüklerimizi memnun edecek 
hadisat arasındadır. 

Evimizin Güzel sanatlar tube
si de cahtmasına devam etmek • 
tedir. Bundan sonraki çah4ma da
ha verimli olacak ve daha tabii 
tartlar içinde· geçecektir. 

Güzel sanatlar tubemizin mu • 
ıiki kolu bundan sonra çizdiii bir 
proıramla alafranga musikinin 
az zamaJ?ıc:la özletmesine çalııa • 
caktır. Bu makıadı temin için de 

• YUauf Ziya 

Kon yada 
C. H. F. kongreleri 

devam ediyor 
Konya, 3 (A.A.) - C. H. Fır· 

ka11 konıreleri devam etmekte • 
dir. Bütün köy, mahalle, nahiye 
koqreleri yapılmıt ve kazalar • 
dan Sultaniye, Cihanlteyli, Ka 
dınhanı, Beytehir, Hadim, Seydi
tehir, Bozkır, Ermenek, kaza kon· 
greleri de bitmittir. 

Bu ayın 17 sine kadar diier 
kazalar da bitmit olacak, sonra vi 
li.yet kongresi toplanacaktır. 

Bir çocuk otomobil 
altında can verdi 

lzmird~ Kızılçulluda feci bir 
otomobil kazası olmut, küçük bir 
çocuk otomobil altında kalarak 
ölmüttür. Hadise ıudur: 

Tepecikte oturan yedi yatla • 
rında Ali oğlu lbrahim isminde 
bir çocuk Kızılçulluda Amerikan 
mektebi civarından geçerken ö • 
nüne bir otomobil çıkmıt ve ço • 
cuğu altına alarak ezmittir. 

Bu otomobil İzmir belediyesi • 
ne kayıtlıdır ve 437 numaralıdır. 
Otomobili idare eden toför Süley· 
man yakalanmııtır. Yaralı ölmüt· 
tür. 

dir Hiç kimıe nı"za ... l uyu arzunuzu yerıne getir • dur. kıncı ma eıı . _11111 · , ma uygun o - k . . b .. 1 k t' nız-
mıyan ıpor izci mekt k f t me ıçın uıun bunlardan birini mühim ve mem e e ın b" 
ve levazımı'arını: T" k~P d ıyab e daha takdimen, tercihan, müsta • meıi ile alakadar olan :r 

, ur ıye e u - 1. 1. . · d ha 
Iunan yabancılar memleketleri • ce ıyet e müzakeresini kabul bu • di~. ~e_m.leketı":~ai~ rub-
nin siyasi, aıkeri ve milis kıyafe· yurursanız .timdi o kanunun ko • mılletı_m~z. n gere u gerek. 
tiyle münasebeti olan kıyafet ve !\Utmaıını yapabiliriz. (Onay seı- rek mılhcı ruhun • . eeek 
alametlerini taııyamıyacaklardır. leri) · aıkı~ı ~encide "~ytizdll 
Türkiyeyi ziyaret edecek yaban • Şükrü Kayadan sonra Kılıç muc·beyı hazırlaın. eoıl"" 
cıların askeri ve dini kıyafetlerle Hakkı (Kocaeli) söz alarak tek • Her §eyde ~atta ~ 
gezmeleri müsaadeye tabidir. Ka· lif edilen kanunun inkılabın ya • gün fena vazıyetle_r ~. 

tt .. k 1 k ı· d l h"'k::.-etıınııı ... nunun ruhanilere ait kısmı altı ay ra ıgı anun arın en mü emme ı ev et ve u .u•• • İP ,,. 

sonra tatbik edilecektir. olduğunu ve bütün hür fikirleri vaziyette bırakınaınak ~ d 
Ankara, 3 (A.A.) _ B. M. M. sevindirdiğini söylemit ve artık zımdır. Hükume~ etııı 

b. k 1 1 f · · ·· k e ıcabırıJ bugün Ki.zım Özalpın batkanh • ır manası a mamıı o an mü tü- at.yı gorme v 
1 • d k ld 1 · • b' k d kt" lt'madınıza ğında toplanmıthr. erın e a ırı ması ıçın ır a • eme ır. ~ • 

K
- Ö nun teklif edilmesini istemtlr. lan hiikumetiniz bunu 1. 
azım zalp, toplantıyı açar· .. . . d k betııı•t 

k ·ı - ti h • · d ı · k Kanunu icap ettiren aebeb gun ılıma mızı ay 
er vı. a

1 
yeb e

1 
r . ususı ı are erı a• tir. Onun icindir ki ııı _iti 

nunu ı e e edıye orman ve sefa· Şükrü Kaya söz alarak dem it· ~ w . b"tiİJI .,... 
· k 1 ·· ·· düçar olabilecegı u .... 
ın anun arını ıorutecek •muhte • tir ki: I k .,.. 
ı "t ·· 1 k·ı· · ·ı · .. " B k . . nazarı dikkate a ara -·" ı encumen er tef ı ını ı erı sur • - u anunu ıcap ettıren ae· 'k' . dd 1 · hlP ... _ .. ı ve ı ıncı ma e erı 
mut ve onay anmıthr. bebin aslı, mahiyeti inkılabın emr- kd" ik sunuP 

ı ettiği bir zarurettir. ze la ım etl · .. _lrii 
Bundan sonra ç Bakanı Şük • de olan mesail bugüw--d1I 

rü Kaya söz alarak gizli nüfusun Türkiye Cümhuriyetinin, hatta muzun tamamen dıtınd•, 
yazılması hakkındaki kanunun i· Türkiye Devletinin bakasiyle ali· inkılap bunu da icap ~--wil 
ki defa müzakereai esnasında it· kadar bir nizamı amme meselesi- kemet;niz onda meıol"' .. -:.J 
ler dolayısiyle mecliste bulunmadı dir. Laik devlet bu zaruretleri nafiini görürse derhal b, 
ğı cihetle bazı mebuslar tarafın • gözetirken tu veya bu dinin ah • za böyle bir kanun getiri'' 
dan ileri sürülmüt olan mütalea • kimiyle ali.kadar olamaz. (Okay 
ları kııaca gazete1erde okunduiu· sesleri) Bu kararları verdiren se
nu ve zabıtlar henüz basılmamıı bepler doğrudan doğruya milletin 
olması itibariyle ileri sürülen bu menfaatinin icap ettirdiği maddi 
fikirleri kavrıyamadıiını söyliye· sebeplerdir. 
rek, müsaade ederseniz demittir, Şu dinde bu kıyafet vardır, bu 
arkadatlarımın mütalealariyle dinde 1u kıyafet vardır, hakika· 
birlikte tekrar dahiliye encümeni· ten li.yik olan hükumetimizin ak
ne iade edilsin, orada bir daha !mdan böyle bir endite ıeçme • 
müzakere edilerek huzurunuza mittir. Bu yürüyen ve yürümesi 
gelıin. lazım ıelen canlı inluli.bnnızm 

Bu teklife Dahiliye encümeni eseridir. inkılap yapıldığı zaman 

Ricam, kanunun ç 
bilinde müzakerede . 
h .. km .. ·· .. en'ızdit• u unuzu verm .. 
metin vazifesi hüknıüıl 
getirmektir.,, 

Turgut (Manisa) -"' 
umdelerinin en med 
biri olan li.yikliğin ta 
sında en esaslı ve itiııal' 
te tatbkine yarayacalc 
nu kutlulamıt ve b .. 
derhal tatbikine hafi de iltihak ettiiinclen kanunun onun ıöıterdiği zaruretler takip 

telau'...._. Wl'İlmeainiMec- edilmez ve inkqafma yardım edil· temi,tir. 
=..,;;._::===---"'"'"""--=--t111cz•e u taıhale.p. .,--! ı...ı..;.., L.K& 

liı kabul eylemiftir. ıeriye döner. inkılap ıeriye dön· 
Bundan sonra tekrar kürsüye düğü vakit bu Türk camiaıının na· 

gelen Şükrü Kaya, fU aözleri söy· ııl bir akibete dücar olacaimı tah· 
lemittir: min etmek gayet kolaydır. lnkı· 

" - Baylar, büyük inkılabı • libm emirlerini yapmamak irticaa 
mızın temellerinden biri de laik ek ··rt • lmak d hizmet etm , mu ecı o e-
olmaktır. Li.ik olmak demek dev· mektir. imparatorluğun kendi 
let itlerinde ve ulus itlerinde dini eliyle bu millete hazırladığı aki • 
teıiratı kaldırmak demektir· Biz betleri tekrar hazırlamak demek· 
Cümhuriyetin kurulduiu günden tir. Bizim içimizden aıla böyle 
beri buna dair ehemmiyetli ka • bir adam çıkmayacaktır. (Okay 
nunlar yaptık, kararlar verdik. sesleri, tiddetli alkıtlar.) 

Hilafetin ilgası, mahkemele• Bu bnun, ıu ve yahut bu fer-

- lnkıli.bımızın 111 

bumunu Kılıç oğlu H 
lersek hepimiz cayır d 

Amma devletimizin 
yüksek ricalinin ağzı 
diğimiz de - ki bun• 
ya da dahildir - o ' 
canımızı veririz. .. 

Bunun üzerine • 
Şükrü Kaya demittir ~ 
"- Evet nazariY• , •t, 

devlet kurulduğu vaki 
tutulduğu vakit onuıı 
.tı hatta akibeti birdetı., 
teki.mil kanunlar• 
raptedilsin. Fakat d~ 

. ttit• 
yaıayan bir uzvıye 
ayrı ayrı ihtiyaçları 0 

• • E"" buııd" vıyetlir. ger . 
ise ihmalden do1aY1 

gelmemit olmasıııd 
#"' ) 

(Devamı 9 ~ 

rin birletlirilmeai, feriye mahke • de, ,u ve yahut bu teıekküle 
melerinin kaldınlmaıı, tevhidi kartı almmıt bir tedbir değildir, 
tedrisat, medreselerin kaldınlma• umumidir ve zamanın, inkıli.bm 
sı, tarikatların ilıuı, kanunu me· ı icap ettirdiği bir zarurettir. Yani 
deni ve buna müteferri bir çok bu tedbir bugün alınmazsa mem· 
kanunlarımız vardır. Fakat tatbi· leketin uayiıi, akibeti vahim ne· 
katta görüyoruz ki, ve bilhassa ticelere uğrar. Onun için Bugün 
B. M. Meclisinin bize verdiği di • bu kanunu almak zarureti hasıl ol· 
rektiflerden anlıyoruz ki, inkıli· muıtur. Onun için meclisi iliniz· 
bımızı ölmez kılmak ve ko..,.ak den bunun müstacelen müzakeresi 

_..K_U .. R .. U ... n•,•u•n ... M•l•l ... n·R-o.,.m-a•n•ı•: 3-,-----------------....... sa .... n-d•a•lg .. a•n•ın ... ı•e•r ... i •ç•e•k•il•it•i,-ıeliti l Teıadüfün•g•a•r•ip ... l ... iğ•i•ne-b•a•k•ın_k .. i ., .o.n
11111

u_g ... eç-ik•t-irm.._i .. t•o•l•--~itİ 
- .. ·-------··------· kadar apa.nsız w ıeliti ıibi de amcam itleri için latanbula gitmit. yoldan lzmire geli~ ftf,ııi,,. 

kanlı olmuı. Dönütte vapur lzmiTe girerken, gemden öğrenec~~erİ·· o! 

Biz lzmire, ıeri almdıfınm Ü· ordumuz da düşmanı denize dökü· Manisa, bir yanldl eııiO 
çüncü ıünü girdik. Rıhtımda ve yormut·· O bozgunu gözleriyle Zavallı Ma~ıo:;.,.,,.~f 
yollarda ıördüğümüz izler dönü- görmüf... lin takımları kul ,of 
tün airitten zorlu olduğunu aöa- Şimdi: }ar (Küllük) tefls:f\lttd 
teriyor. - Kocan, partiyi liazandı .. Gö- gibi topraklaflll• ·tıniyor~J 

Evin semtine bile uğramadan rünce alnından öpeceiim!.. net'elerinden ıecs' 1'•~~ 
~~!:.~~.'!. ... ~'!.~~~ ... ~~~!..~~ lzmirde baskın altında geçiren Diyor... Ve yurtlarJll• cl•t •e"

1 

O zaman karadan çıkbimuz Kardeıi, oğlu ölenler de gülü • yengemizin evine vardık. Bu coıkunluk içinde (Ergin) in Manisalılar 0 k• ııııı bili 

ızmı.re buou"n denı"zden oı"rı'yor • Amcam it güç sahibi bir adam.. çıkıp gelmesini beklerken babam deler ki yu'V'atarı. '·ıs .... 
• • yor. Bu gülmek değil. Sevincin 1' •~ ~ Daha ilk baskın ıünlerinde (Er • derhal Manisaya ıitmesi için emir lalı tüten yıkı .: ırteni1 _. 

duk. Bütün Kordon al beyaz bay. yazı ile anla~ılamıyacak, belki de ··tuP ea : _Jv gin) le konuturlarken, ortalıiı, gİ· aldı ... Orada eski vazifesine bat • ri arasında gu "•:IJP' 
raldarla süslenmiıti. lzmirin yan- doktorlukça ölçüsü bul\lnamıya- ~ ılll •.J. diti o kadar fena ıörüyordu ki, layacaktı. Büt"'n cw•1 e'flJllJ 
iınını vapurda haber almııtık. caiı bir sevinç.. Gönülden, yü • (E ) u d'""iiOÜ bu• 114f' 

k d l d k k d 
rgin : Daha çözemediğimiz etya murenin uı d• y•P ,. 

Bu yangında belki bizim evimiz re ten, amar ar a i an an ge- T" k k b k 1 k h ,_ . .. . aratJJI . hil' 
1 b

. . - ur anı unu artı ı sız denklerini açmadan alt;. aapııını ıgretı etY• l ter'ınııı »l 
de kül olmuıtu. F~at bu aklı • en ır sevınç.. b k G ·ı -'- k et L•ıt ıra maz.. en eCCll ve ıyuıya kilitleyip çıktığımız e-vdeki etya • Dütm•0 

·.. 11-"":...1' 
mıza bile gelmedi. Bütün lzmir Bir buc_uk yıldanberi gerilen edP'İ fdaıu diit-:-, vuracak!.. mıza bakmadan hemen hareket el· lenem • ıtan . 
,'kaynıyor sinirlerin çözülmeainden, kırılan D d'k ··1.. ı de yaP ol . hl d d e ' çe cu umaer: tik... kötk er k rtulut ıe 1' 

AalceP, .. H:er, asker. Bayrak - onurun f& anmasın an oğan - Bu asker oldu, zabit oldu, (Erıin) lzmire şrelmit olsaydı Mani .. 11111 u çarc;abu 
1 b akla H ık 1 • dipdiri bir kıvanç. k ld f k h"I" uk' 1 ••ahmure ; •--' ar ve ayr r. a çı ıın ıı- sa at o u, a at a a çoc .•• bizi bulacaktı. . Fakat onun eva· du .. ~· elbl .ı...--
ai .• Evleri yananlar da aülüyor. Bir buçuk yıl evvel lamiri ba- Dereli... ıma ltlerlıule calıımuı her haldı aaD "9fal 1 

Yarası 



---~!ı-UR-u~w--.....is-im.;.6a ___ 
1 
__ -:-:!!:-0~d~~~~~~ki~-. ~=-!~~=-~-e ~f ~G~e-r_m_e_n ___ , fiiıı~;i;; 

Herqün IJÜZ ad ı...~~~=-~ özgülüğü 
• Bulaar buducluoclaki çarplflll& v A ,., 

V er ı g Ora Z hakkında ıu malGmatı Yermekte- 6 azan: lımetl "'eoatl 
dirler: ().a bir Ql&'tMam ola c;..- öqfilikı.iTle •~bmk iat.e,..ı. 

~ 'Ja Orba dillerini a7ft ..._.. pnldidir, onla • ele ftnbr; .. •hutm üwl ayplm ös. 
7 oplıgan: K.maltlltin v'li 1 '11 Çarpııma, Yunan - Bulıar na össü •7Jl'Wam urutmilik'te ...... ele si bir fiaik ............... ileri pliJCW-

Cba: Ferah. 78.1 - Göymen: RuJt. hududunda Termia köyü ~~~. ertekte bqlı ,......_. :rer vermekte • .., ilandan Germen IMachmlannm, w • 
....., ,... H--" da olmuftur. Bu1prlarm ınuaaün- dir. tamice, ilkin Hint_ A- diliai --

...... 
~.ııı.101: Şehrah. 764-Gö~: ........ d k Türk ---ı.ı d ··-- ,,_ G en açan ~arın an Hint - Avrupa clilı.ri üasellliliii • ntanlanlaa a,,.ıdılma, ...,..,._ lııat-

...._ ~: Cephe. 765 - ~zalan: ~.:. mürekkep bazı kafileler, Yunan ain en _.-.. lalmlumUa Wri de b mm. olduldanna 7arp vtnnlll ... 
~: Sadık. 786-Göz alıcı: CasiP• ye Balpr hudut muhafızları tara· Germm dillerindelsi ln••ı• .._..,,.,. nktir. Anaık ,.. ... dillllWn evrili-

...... Cirenp: Gamlı. 787 - Göze: Memba. • fmdan ıörülmeden Yanan topra• cbr; Alma•._ ..... Lahwlc:lülllanı illinde, Ermıaicecle elclaia aiW. .,. cha-

......
...... ~nte: Mütetebbit. 788 - Gösebe: T~n. L.ıı • .n-itferdir. clerler. Ba lalm apiı.WU tiriU.rle il • ra .n,_ ._ c.-1.na iltleriM 

...... 
Girai. "n: Menıap. 1•-Göseter: Cuip. • •- ·-- airlumltbr· ..PP ,..._.tikleri ,.U elsünin dillli • G CasiP Mabatlan, YUD&ll hudut bölü- Ba töriileri v-. Grim (Jacoıoa. 1iaük .mini ıönmk cWaa kola7 olar • 

...... ~!1fen: Mütetebbii. 770- G6s~: Cal"b: d!L'--ı. lü kumandanının JaDID& siderek ~ıraı-: Meıı...-ı. 771-Gasep: ı ı ....- '--L • • Grimlll) 1822 de ...,_,tar. (O.- M. Kant-. Genmaleria ••n•m• 
~ -Y na Türkiyeye hicret edebiaaca JÇm _. ~tik). Baltık ilevlerinde ı•letmit .......... .ı. 

l 
...... uirti: Hak. 772-Gank: A.,,.. • n--- - d el G.. ~!•--...... G. eu· .,._...ya ve ora an a umu.;a- ı. inan (it, d, ı> acletleri ....._ siniia t;IUk '-" ...a...i olms:ran llir 

ııtine: iman. 773 - Gözen: iP• nede Türk lromolothaneaine ıön- ..- (p, t, k) ........ dil ~ difiaiJor, timdi u • 
...... Cİitten: Sallik. 774-Göseri: Dürbün. derilmelerini rica etmekten iba • 2. Sert (p, t, k) hAtleriiki •ın :rol- Jü Finleria t1i1i W,ı.Br. Girmen 
...... Gizik: Nöbet. 775 - Ganten: Raaıt. retti. ela deli..,.... atnauflardn'· Bw .....- 1if1W1leri ,...m.ia a,..._ 1iJ1e • 
...... Gizlenci: Define. 776 -Ga.etlik: ~lafus. Pomaklar üçüncü kilometreye matilral alm•r :ra v__. törüii ....... 7iti ile :ravat :ravat dillll'iain clelitti • 
...... Gonce: Hediye. 777 - Göqeç: Mir at. vardıkları zaman Bulpr askerleri ler. Bu l9't in••ılel\ Hint - AYn • tini Pnlülerı ~ ._.. 
...... Conça: Babt!f. 778- Ga:dek: M•ire· .. --~mdan ..=.rüJm•;•tiir. B--· ,. dilinde. oaJarclaa ..... ,..... .w,... ....a.ı.in ,.m ._. ,......_. ....._ 

A 
ıaraı .v ..... - ai ---- ohana .,.......,..... .... .,. WJiDıliiine ..... ..unda c. ......... 

...... Goral: Kumet. 779-Gasünlii= yna. üzerine Bulpr ukerteri derhal ·-·-...._Co.&-•- •• Zarif. 780-Gasiinke:A,na. atittillrde~..,.........._ ...... .__..,.,,......._.. ..... '-l'!ıLıı.aa Yunan topraima ıiferek hudut (f, da, la) olarlar. tmr. 
~k: Taze 781 -Gicin: Zorla. 11&ttmda11 üç kilOmetre derinlikte, 3. ı_. ._. ~pklw (lıla, O ....... aL-p ......... iki ... 

...... Göç.: Mllner. 782 - GüceJil: JCunetli. dolmzuncu lrilomebe1e kadar ta• A, p) pim ,_.p1c (it, 41. s) olv • • pbnlaWlir • 
...... Göçerıi: Kopya. 783 - GOdim: z-ıa. kip etmitler Ye mitralJlde açtık- lar. Birleıia, c.-~ llİlll-AY. 
...... ~n: Muhacir· 784,.-Giiç: Mütkül. lan atet neticesinde bet pomafl Ba kanllma .,lana.- öır*• npa tliliaia illda ........ • P • • 
...... Gaien: MaYi. 785 - Günden: Miiret.iç. 

0
-Jdürmütler, •V!ü kadın olmak Ü· ptar; lla tire'- oa.nık Wr ~ nka.pa tliller oH •k 

1 
+ ..._. 

...... rı., 1 -s -- --'- t !1- • - ........ .-t- dili -&:.....:..- _ _......__ .wr.:•..IL.. 
~leçe: Utif. ıır•• - Gider: F.me • &· --ı- ---·»-• --lamıılar --•- ... .-.-- ...----.-~.. ıov --ıı.ı sere ır ~ !r"" .... ı-- • •- ••·ıma _---. .. ı.... JtdJe....._ -z.t.riJea __ ..._.__ .. 

...... ~L-ek: BehM-, Ahaea. 78"' - Güd6r: T.ı.a7:r-.· d _. --- ._.._, ,,_ •- •ır.- ~., ~ •y ,, eti ır. Ertek ~ ita ~n VI na ri,_ .,,....._ laetiii a..- tliJı.n.i 
"Gökçen: Dilber. 788 - Gadiiril: Kiin 1

• Bulıar ukerteri, bet Pomalm ,as 7ihaa doln. ..... llir .,...., ... .._ ..... , ola lluchmlma talıtalta il • 
...... Cökkür: Ra'd. 719 -Galidlrdek: Şellle. tüfek dipçildsiyle itini bitirdik • 1aa tiıı&müttlr, ancak iN Miitim omlan W. iciade ............... 
...... Gölqin: MaYi. 790 _ GIJeced: Mudhik. ten ve cesetlerini Yunan toprajm- ...... AJmuırwn ellik 8 olaa Ya • a. ,.......... · öıisillkle lıir »-n. 
...... Gönıek: Şefaat. 791 - Gtlleç: Betut·' da bıraktıktan eonra diierlerini ..., - .AhP'K'A,. iqi ••• _.... Y.S-~ r.-, (Kaltar, Aaallııı:..._. 
'Gö M '9ft.I H--..1--AL _,._--ı-:•JeL--L--1-1 ...... ~ ........ ....._. ............. H ........ J..lo- Gm ·-

nç: •ez: ---uuııtec= .......... daTarnnı-•• ...... 111'111:11"7--· -. ...._ ,.. .. ,.,,., _.:-1 k llwl.t..: Adieim'rs ai•wmP' ltU) ... &..:a:lr.&-..1.a llir .. J__.. T. L 
~nelen: • 793 - Gtlld•ı H- •- mlf)ar ye Bulsar tıoprajtaa aitür- .- ..... - ... --. ·~ 
Gönder: M..ak- 7N _ G&IU: ~ müp.rtiil". T Mil • J'A.., - ti-' t. - da ıc.. ... (Aaahaı Gel .... ) ı.ı. (p. 
rı.. ·•-L 1 L-..1!--S ... ti olar. ._, (F ...... ı•ı, P.,et, Pmla) 
'IC>ndür: lft™W 795 _Güler: Handan. Yunan hudut bl fiili aau.-7• lata iiriliJer w .. Jlt'urin w..i- .............. . 
Ciönen: Feyz. 

796 
_Gülerce: Mültefitane· ötrenir aınmma, derhal hudut ti Gam•cu'- WJik Wr bftıık,. Uraiblllk: (Bfnolop)· _ Xa91111J'dı 

Glnenç: Saadet. 
797 

_ Gümül: Deste. karakoltarmı kuvvetlendirdili ıi- söateıir. BöJle öqi Wr ~ AıiJ9ll Uuelblllk: (La phonetlqae) - a... 
Qhbk: Muhafaza. 

798 
Gün: Afitap. hi, hudut mıntakw kumandam diller alutmda yalna Ermenıcede a.aha· tiyat. 

Gl,attı açar: Dilküşa. 
799 

_Güncü: Huut. Yunan binbqııı, yanında üç uke- nur· ltu clili çokluk tran kümesine'"· Almapn. atmaı: N&betl• C1elltml 
·· ."!-• F eltan 800 GünçaYdı: TulU. Ti doktor bul111ulıaiu halde ~lf" nrh,.. de ... ı..nkı.riııden ~,. - (-· .-ııon). 
orcegız: Ufuk. i;;rt~~;ı:.-~-~··P! llMM••· .. -~11111f'mllllll~~ iiiimll~t(jlllJıe-.tw••,~EWilill'-''~_. • 

Ufu. me a Yan...... .. ..... ıs _ .... -·~iiiiiiliJ .. ~~~~~! 
ta

l'elE: ttl••••r. q h ..._1-:1 .u~-t:- __ _...a-;~ ha • - .. ,_. •-- --- b. ~orınu·ı da a _. ~ ..... -r'!9~ • • , tn'rtattı • ı a' • 
....... ~req: Tel.tir. ır I ' diee ile' •·n.ıla tiJle cli1or1-r~ ...-... .w.mı,. lill .... Emri 

:... • B d bir miiddet evvel bir .1 Bal--'·- Y.-•" .:--: __. _.--.;..._ 
'?il ....... ta llne: Tahaaıür. un an Of mUra "8a ı..uiM, •--- - .,,, .... .n,. 19- ~- ... .-

....... 1'!,,. l'ea: Bacl. lnsiliz firması Türk :9 bse • ımcluclaaa teca..US ettiklerine'" &itine lrahhqtır, 0 
,.rli •lllllr <• 

-. ~ıa .. z: A~ caat ederek )'af meJTe e 18 
• Yunan topr&lmda 9 kilometre ıparak) deai1- ıc.ıas ile ~ >.. • 

--wu: A- · müddet muhafua ede- v..nye .nrdiklerine alremeaelete- ,a ........... Jdiımui ••ili. ...... a.. rı~ J- lerı usun ,_u:ı : .. • Ay. -r--- •. _.__ ... Jt.: ----... ..... ıü .... iclr .. .n,.. ol-

.._
-. 'IÖrDia... •• h..~-Lz._ --'L Lll'" formül lllAIP .. .,..ı. . n"a rglrmel'M Mbebiyet ..-~-.• ~-· f ... 1--~ llUl'uua. Çil& U ()fiee lira 'S' maddrkna•ındtr. fte ..YH 

-. ~~~.'lü: Cihandide. ni firma ..-. T~~ı.- ; rr:ı da: sibi, &ldürülenlerin Türkll :~ ..-t " ,. ıpk wlııw a,,.ltiml l,J 
-ura R.L_ caat ederek bır ..,__ 0 dolayııi1le de, TUrkb'e e -.•· WJmesler. ........ pw Bola - lliJ • 

.._,.. .. L~-~et, Cemal. -~~; f" mcla dab" _...ıe .. .ıra- L:..ı-t-:t. .__.. 
-. ';:!r-nlc : Şayanı hürmet. ha ileri .w-ı ur. • )mak rittan aru ır ~ de çaba tift ,... ....-~ -~ 
~r •: lht" Bu formiltin tecrübelerı 0 

• rahilecektir. ...- ıwli Wr .. ~ ............ 
.._ Gama. 1~· bere INıiiD bir sandık -::ım Yunan fırkalı, hadiM haldan· 11uı Aıi,_ ~ Wu•• Hltlap • 

.._ Gönnn,·: M~· •
1 

.... -•----1r LondraJ& ıaa e • da Yunan etUnı harhi,ei cunumi· ..._.,. thi JU•r•--' ile,_· 
....... Gör ........ ~- tal • "ttir .. ...w .,...... llaiai ... ~ im • 
.._ .. ~lü: Unıurdid~ ceJdir. ,esinden imat 

1~-· .,, ._..par. aa illi ... ..nıia•.W ...._ 

-~,ı~ Tıp Talebe cemiyetinde_ muhuiplii•SanaNari,Temed: ===:.:-::: 
.._ Cö .. . Türk talebe cemiyetinin yeaı bta Utfi, idare lmirlifine y • oldala WB•.> 
-. ,...., tütük: Hediye. !.I-- be_.; d:t.• , --•----lr ara • -- Ha•dar, baam, bama kolu l · '-AOY Ma ıa-v ,-~- - .....--~ J"-7 

1 BiJle olanca limı•11••• ..... lil-~ ._ ~- : Yi. 1·-.1a lf· ı...ır.ın-ı -llllUSJarclir• mirliilne lamall Halda, Kay aal- ....... d ı ••n. ia.,i .._Aft,.. 
~ .. __ '-AOYen: imbat. U'IP" uu .... 1

__. blr.. Lolu &mirliJr.:- lemail Hak • 
).: ._ Gc;y R • ı:~ .. ~-- Kerim, amaml •• • •- i,..i &ad• ,..ı; e1c..-1a _... • 
:•ı ......_ en: Eflak. eıs ..... ~- if aml la, uafıklara, Feridun, Mukdim, Germen dillaindeld üwıP- IÖJı.it 
~ CaYez• Matrur LA.: ı:1'e Namık lClt ' um _A.!_:ı-· 1-_.1• ,.~ .m,.:.•M L'----- ..L.t--:.. ~~" Gö • •• _..p .. • • • Atıf EnTer, Şadi , ......... ıt muır. ~ twwınn-... .......- -:r--. 

....,..:Hece. 
Tlftl: :Alwa1l WnM1en 1ıld [cu)4 
Slreldl ( .. ): 8~ 
Tir: Kabil. pir. 
Elllk; Remnl, mkt. 
'Onleait: ( ArticaJatlon)'ı 
Os sewruk (AUaphyle) ... 

lJdrdk: Şüphe. tenddtlt. 
'Ouel a:rpt: imi dbu.ı 
Durum: Vasiyet. 

tı .. : Nabiye, haftH. 
Çınlak: (lonan). 
Berk ... : (lcl1lllY), 
~: llulladrler, liolonJar. 
AranJeameJer: (lntermariqea), 
Yordun: llelüe, llddat. 
Scıau: Netice. 
Blrte,m: Eneli. 
tkilqln: Saniyen 
Xaken~ llqe. (Orlıfne)". 
Dlmel: (Orlcfnel, oripaal)·, 
Eyp: Hikmet. tebep. (nllon, mom). 

1: Taze. Jrltip muaTIJlblme 
o~ • hnUfbı Altm 1 Jatildil 1&ntmda ıene ite yara • J rak tuttuk.. Ersin henüz kapııı ol• Burad• ıelen aiden de olu,.. 

bı. • T""urk maaah aahı .:_.. .km hafı mıftı... Maniaaya daaütüaün haf· llllJ&D iki odanm araama bir per • En iyl tanqtılım 1.m. reiaiaia 
"ldl •rteai aabah (Ersin) qık, Maatafa • K .,: bütün Ü• tasında ona Akili,. reji memar • ele astı.. hunmı .. nuilE, terbiyeli bir ka. 
ıtl111ı . doludan ıebnlf '"ballıJan Türk lutunu teklif ettiler. Kabul etti. Genit bir babçeıi 'far.. Bize dm. l)'i Jemek te bil" Şimd" 

• ~b~ ona atıldık. mit ,.Id~~ kara Maaieeda aatea adatds bir bal· lralaa laJ&ıt. bir oda. bir de ye • bdar • ıyor. • 
1
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~lf ııbıydi.. Babam bana ildaci ( pne rine lraAr her 1er delmaftu. Ak • lmmı (Ersia) keadiaine • teYlen ° bana ilretiyor. it 'bata 
erdeki • • • b" • '---) ..ır- ___ .. d-s:ıc1· .&.ıı.! __ _..._ J& dut .. :1 .. __, : ........ _ L • ~ ~ le\'mcımız ısı ..... -~·· ......... inin, hisar da u..-. ..,. .. ı. •• .l'UUl...-aa ahane yapb. Eaki rejiden kal • ....,. ......., aer feti ..--7-• 
lrıiç~dar <of)amda. Sı- Ve lıiıı ıliDP 1.ı.n - ilk çet. ..........,...n mumda - IRr aç parsa - - ,_ (Ersin) le Jainuı htaıılııiLla ... 
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~~- ey, 811• slr•~ c:;-~ J;aiaD eahoiJandı • pçebe~~ d~~S:L-•--- d JUJt deliıtirea memur ye qker Joktu. 5imdi 1$1re-.ek lb-. 
~ • ---'1 • bisi J8 • lzmttm ..__ Da&IU"IDI 0- ") 1 • • k • • lril" 

o '11 ene) almmm &a· pa koka. •ıllh .... ,... ye 1...-k alamın yuısı ıaliba .. Bir aı e ennm ço lflDe yanyan ım· GUndU.leri (üısia) iti ile q• 
--~· liinlerdea .-ra ..ıH edea bir m..un ~ 
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.. çocuk bal' bir eandık. iki denk· ler, hvarlar benim de buada iti • rqır .... fUM reiainin hanmu ba· 

iL. ~Ye .aylemekten ...,.. bil• .. h&ll p~lf i. teni.;: 81,;_.ıa bizi Akhiaara mi gördü . .' Kimini sedire, kimini na ,.ıiyor. Basan hen de om ıi· 
.-rlflJor. Cil..terimis maa alilen arumda dQiia ,ap alqbrdı.. yere aerilmı.. .U,onun. Bua yemek tarifferi n-
dıa... Fakat ~e kadar yordak.· Ersia daha enel burada ima (Meral) m küçiik karyolaamı riyor. Çok defa da bizde batımda 

Bah• •.. ·~-..-•·• • 1...!.... sr•an belediye reiılili ettiii sedirin yanma kurdum. durarak J'apbnyor. Bö1le (Er.n..) 
~· ()bDekten JrOl'SllP7-• ya DP" ·-~ ızi, malımm, ko- - ıanJardır. Diyor.. için yaNncı clePL. Ona tamyan • Gece ocları ~nlandadıldan in benden ummadıiı yemekleri 
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•·i~izde yanıyordu. (Ersm> ytkudo bü,ak •• leria .. mm reji UO.i ola • ~ (Onama ftl') 

'~~ ualattrlı ..ki b- Omm pnm 



Sarı 

Tekin Eraem, masanın üstüne 
paraları koydu karısına: 

- Belge, dedi, İ§te havagazı
nın, elektrik, ıuyun parası.. itte 
bunlar da bir aylık ev masrafı .• 
Şu terziye verilecek para .. Ben de 
yarın sabah bankaya gidip üç 
yüz lira veririm. 

Belge san saçlı, çocuk yüzlü 
bir kadındı: 

- Bankadan kağıt geldi, de 
di, ıen parayı bırakmağa unut
tun. 

- Nasıl olur? .. Vadesi yann
sen bankaya uğrayıp parayı ver. 
Sana bugün bırakmadım. Çünkü 
param yoktu. 

- Sahi.. Ben bankaya yarın 
sabah mı gideyim? 

- lvet. Al üç yüz lirayı, git 
dolaba koy, yemek yiyelim artık. 

- Ya benim tilki kürküm ne 
o1acak? Alımyacak m11m? 

Erdemin Ji:qlan biraz çatıldı: 
- Kabil değil dedim kancı-

ğım. Bütçemiz pek iyi değil. Oa
telik kuz:nimin de düğünü var. Cu 
ma günü Alkaylarla gezmeğe gi
deceğiz. Ayın sonunu ancak bu
labilirim. 

Kocası doğru ıöylüyordu. Bel
ge doğru olduğunu biliyordu. 
Gene de ıarar etti: 

- Bir yerden para l>ulup ala
maz mısın? 

-Alamam yavrum. Hem kürk 
çok lüzubılu bir !ey değil. 

Belge cevap vermedi. içini 
çekti. Paralan aldı, ayrı ayrı 
zarflara koydu, dolaba kapadı. 

Tekin: 
- Af erin, dedi, höyle uılu a

kıllı ol. 
- Eier kabil olaaydı alaca

ğını biliyorum. 

Zarf 
Yazan : Se' imi izzet 
Hıçkırmağa başladı. Kocası da 

telaılandı: 

- Ne dütürdün? 

- Zarfı Parayı ..• Bankaya ve-
receğim üç yüz lirayı kaybettim. 

- Nasıl kaybettin?. 

- Bilmem ..• Şimdi ne yapaca-
ğız? 

Kocası karısının saçlarını ok
ıadı: 

- Hoş bir şey değil. Değil ama 
bu kadar da. üzülmeğe değmez. 
Bir §ey yaparım, çaresini bulu • 
rum .. Bir tarafa koyduğum biraz 
param var ... MalUınya, hayatta 

daima ihtiyath olmak li.zİmdır .• 
Öğleden ıonra gider parayı ve
ririm .. Artık ağlama ..• 

Kocasının kollarına abldı. 

••• 
Kocası gittikten yarım ıaat 

sonra Belge parayı buldu.. Sarı , 
zarf karyolanın albna düşmüıtü. 

Belge sevincinden deli oldu. 
Kocasına telefon ebnek üzere 
kalktı. Tekin ne de kibar davr#Jl• 
mışh. Onu nasıl teselli etmİ§tİ. 
Bir tarafa koyup biriktirdiği para 
ile borcu ödiyecekti. 

Bir tarafa koyduğu para! .. Bel
ge ürperdi ... Demek kocaımm e
vinden gizli parası vardı .• Demek 
iıtediii o tilki. kürkü alabilirdi. 

Birdenbire CSfke)'le ailkindi: 

Demek kocası ondan gizli ıeY· 
ler yapıyordu •• Öyle ise onun da 
kocasından gizliyeceği şeyler ola
caktı.. Sarı zarfı bulduğunu aöy
lemiyecekti. Onun da bir köıede 
parası bulunacaktı. 

- Bundan ıonra istediğim o
lursa ısrar edeceğim, muhakkak 
aldıracağım .. Mademki çaresini 
buluyor •••• 

Ertesi sabah kocası gidince 
Belge giyindi, para zarflarıni çan
t~ıına koydu. Bu sırada kapı ça- 1-------------
lındı. Dr. Hafız Cemal 

Havagazının adamı gelmişti. Dahiliye mütehassuı 

Belge parayı verdi, çıktı. Evvela Cumadan başka günlerde saat 
postaya uğradı, kutuya iki mek- (2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
tup attı. Sonra ipliii kaçan üç Divanyolu No. 118. 
dört çorabını tamire verdi. Akb- Muayenehane ve ev telefonu: 
na öğleden ıonra gideceği bir ar- 22398. Yazlık ikametgah telefcr 
kadaıı geldi, telefon etmek iıte- nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 
di. Telefon etti. 

Sonra bir çift eldiven aldı. Eve 

Yeni Eserler 

TA K 'V.i M---,ı------- f 
• 

, 1 !a~DUD 5 ~~ş~~::a ·Kadınlar Adası • 
-l7 ŞABAN 28 ŞABAN 

Güıı doğuşo 7.8 7.9 
Gün batısı 16.41 16,41 va,an: Gerhard Hauptmann 
Sabah aamuı 6 6 
0Rle namazı 12.0; 12.03 -------34 . 1 nasıl liındl namazı · 14.<8 14.:.!8 
Akşam aanı.w iMi ~MI 
Yatsı namuı 18.19 18.19 
Lmsat U3 3.24 
Yılın gtçea gflıılcrf 33!1 337 
Yılın ltalaa l(ÜDlcrl 27 !16 

1\ R_A D_Y_Q_\\_ 
tS u g u n 

ISTANBUL: 
18 - 18,30 Almanca ders. 18,30 -

18,50 Jimnastik: Bayan Azade. 18,5: 
- 19,30 Pl!k nC§riyatı: Ses ve hafif 
musiki. 19,30 - 19,40 Dünya haber· 
teri. 19,40 - 20,10 Ege caz orkestra
sı. 20,10 - 20,40 - Taganni: Ma
dam Volina, Mösyö Arzamanof. 20,40 
- 21,15 Konu~ma. 21,15 - 21,30 
Anadolu ajansr, borsalar. 21,30 dan 
itibaren Radyo orkestrası. 

828 Khz. BUKm!:Ş. tM m. 
18 ..Radyo orkestrası {dans parçalan, ha.· 

ftf havalar, H haberler,. H,30 orkestranm 
hatif havalara devamı, 18 pllk, 19 haberler, 
19.15 pllk, 20 kon!eran.t, 20,20 plA.k cmaıı
dolln, gitar, akordeon), 21 Debussynm eser
lerinden konser, 22 konferans, 22,115 eeııfo

Dlk orkutra konser!, 23,26 kahvehane koa· 
sert. 

22S Klız. V ARŞOVA, '7m m. 
18 Vllnadan od& muaiklsl - konferans, 

18,315 pllk - slSZler, 19,15 orkeatra. konseri 
- edebiyat, 20 Tanbcrlln pla.klarmdan -
slSzler, 21,115 (Şeytan ve Katertna) fsfmll 
opera temsW cr>worzak), 23,1515 rekllm kon
seri, 24,10 spor, 24,015 dans plAklarr. 

M5 Khz. BUDAPEŞTE, MO m. 
18 Cazbant, 18,45 ll'ranmzca den, 19,15 

Faragato konseri, 19,55 sözler, 20,30 opera
dan nakil Otıenbachm (Contes Hoffınann) 

opel'8BI, 22,315 haberler, 23,315 haberler, 23,415 
Çingene orkestrası, 24,30 Bachman salan 
kurtet takımı. 

841 Kbz. BERLIN, 35'7 m. 

O zamana kadar hep kız çocuk 
doğurmut olan ve ekseriyeti teş -

kil eden kadınlar b:r gün toplana· 
rak erkek çocukların mevcudiye • 
tinden dolayı enditede oldukta • 
rınıt ilan ettiler. Münhaaıran ka· 
dmlardan mürekkep olan müstak· 
bel devletin bu erkek çocukların 

mevcudiyetinden dolayı maruz bu
lunduiu-tehlikeye kartı ne tedbir· 
ler a4nacağmı öğrenmek istedi • 
ler. 

Ekalliyette kalan erkek çocuk 
anneleri bu fikrin ortaya çıkması 
üzerine fevkalade hidaetlendiler , 
çünkü o fikirin çocukların istikba· 

li için büyük bir tehlike tetkil ede· 
ceğini derhal anladılar. 

Fakat ekalliyette kaldıklan için 
korku ve endiıe içinde savurduk -
ları h!ddet ve tehevvürlerinden bir 
netice çıkmadı. Biliki' muhalif 
taraf bundan iıtif ade etti, dedi ki: 
Şayet sordukları meıelenin huku • 
ki noktai nazardan mevcut oldu· 
ğu kabul ve tasdik edilmezıe ku • 
rulan kanuna ihanet edHmif ola· 
cağını ileri ıürdüler. Nihayet, mu· 
halif taraf ta bilmükabele hiddet· 
!endiğinden, ekseriyette olduğun • 
dan ve meaeleyi ileri ıürmekte de 
haklı bulunduklarından o mesele· 
n'n müzakereye konulmasını ka • 
b:.ıl ettirmeğe muvaffak oldular. 

19,80 Yeni orperet parçal&rm, 20,4.0 haber
ler, 21,10 (Bhnnestunıball&d•) lslml1 mono
loğ, 21,40 neıell ne§rlyat, 23 haberler, 23,20 
Mozartm eserlerinden konser, 24. danll musl• 
Jdsl. 

Şayet kız çocuklarla erkek ço • 
cuklar yan yanya miktarda doğ -
muş olsaydılar, müıtakbel bir ka • 

----.---------ı dın devletinden bah•etmek<miim • 
kün olamazdı. 

rrnzslannda yıldız işareti olanlar tt.zer· Amazonlar devletinde, kadın· 
!erinde 3 • J 2 de muamele görenler ların hakimiyetini temin etmek 
dir.j Rakamlar hp:ınış fiat1arını ~terir· için erkek çocuklar öldürülürdü •• 

"ukut {Satı ) Bu makaatla erkek çocuklar doğar 
11====---~~~~~~-ıll doimaz bağ bqlannda kendi hal· * Londra 627, - • Vlyaaı !6, -
* Nnryort 126. - * Mı'.lrlt 18, -
• Parlı 169. - * Berlla -46. -
• MllADo 214, - • Varşon 24.-
* Brllksel 117, - • 811dapeşıe ~6. -

• Atlaa 24, 50 • Biikreş 17. so 
• Cenene 818. ·- • Belgrat 59, -
• Sofya !S, - * Yokohımı 35, -
* Amstırdım 84.- •Alaa 931, -
• Prag 10!, - * Mechllre 41. - ı 
• ~tntholnı S'. -· * Rntaot !40.-

Çekler (kap. ••· 18) 

terine bırakılD'dı .. Bu fikrin ortaya 

atılması kadınlar tehrinde ilk defa 
olarak birihirine dü,man iki ordu 
hasıl olmaıına kifi geldi. 

Reis Hanım hu hi.diıeleTden 
sonra h!ddetli hir tavırla akade • 
miye gelince ağzından bir takım 
anlaşılmaz kelimeler çıktığı i§itil • 1 

• Londra 6:t6.ı.~ • Stokblm a.ıoıı di. Bu kelimeler içinde daima te-
• Ncvyork 0.79395 • Vlyaaı 4.3075 kerrür edeni ( delil!k, cinnet!) ke· 
• Parlı lt.06 • Madrlr 5.8185 
• Mll!Jıo 9.31Si • Bertin 1,981!1 limeleriydi. 
• Briitseı 3.40 • VarşoYa 4,2075 O eanada orada Mis Laurence 
+ Atin• KOS • Badaptşıe +.!!75 
* Ceacn• uı66 • Blltres 79,•940 hazır bulun~uş olsaydı, reis ha • 
* Sotya 6:1,&9!~ • Detırar 3s. ıo nımla onun arasında tiddetli bir 
• Amstcrdam 1.1764 • Yokobama t.6966 
• PnR 19,ots • Moskova 1088 25 mllıademe vuku bulacağına fÜp • 

E S H A M he yoktu... Fakat orada yalnız 

koskocaman bır ya anın~ 
saldığını, göklere kada~ adir 
ğini hiç bir teY yapına~a ~:bi 
;;nadan seyretmek benı.m j 

1 nette olan bir insan için ko a 

İf değildir.,, d 
Mis War reis hanımın ne fll 

. d' ... . ) g"a --'ıtıYO 
ıste ıgını an ama ~ bul 
bir §ey anlayamıyordu, ya 

"b" .... üyordu· 
)ayamıyor gı ı gor.~~. ili 
zü Reis hanımın gozune f• 
mürebbiye batım öbür tar• 
virmeke mecbur oluyordt d' 
hanım ise sözüne devanı a 

du ki:. ti 
" D" Donkit0 11 

un ya alib' 
dolu ... Batan vapurdan g .... rı...- ... 

az da bu neıneden ku 
muvaffak olduk. Her oe 
güzel Laurence bize AllaJııSI 
zelliğini, iyiliğini ve in 
telkin ediyoraa da, o da ~ 
halde bir La Maukadan 
ıey değil ... Bizi çıldırtıf0~ 
ği en son mertebesine 'far dO 

Bir ıürü çocuğun naııl 
ğunu esaı itihariyle ıo.,,U ı,; 
nıak bile istemem. Onlar fıt 
giilünç adanın kamındal1 
çıkıyorlarmıt gibi geliyor·· dl 'I 
lar adasının ateıin karnJll~:J 
den yüz binlerce çocuk b1J1V ...ı 
sın da bunlar b!rer birer Y~df 
ne atılıvermesin !.. Bellö 
içinde volkanlam deli~ 
gece yarııı korkunç tekillt 
lar çıkıyorlar ve kadııil if 
birletiyorlardır. Bunlauı b 
beni alakadar ebnez. f 
ayyen se er en d~ 
cizenin sebepleri araştırı 
vaz geçiline, o zaman hiY 
sa dütünmek lazım gelir 1' 
dınlarm yalnız başlarına 

fevkinde bir kudretin ıe•. 
cuk doğurduklan neticetl 
madan evvel orta da ciİ 
ettiğine delalet eyleyeO 
vardır.,, 

Yazan: 

W. Şekıpir 

Çeviren: 

göndermeJerini aöyledi. Daha 
ıonra kürkçüye gitti. istediği 
kürke baktı •• Bankaya uğrama

dan evel, terziıine uğradı prova
ımı yapb. Para da verecekti. 

11=:=====~=-=====~~ll Mi, War vardı. Reis hanım Mis 
.... --------·------:. • it Batıtası 9:1.- l"ramvay aı,ııo dak" • h kk d 

Dttn ve Yamı ., Anadolo 27,60 • çımenco u. ıa.u War ile, ada 1 mucıze a m a Ertuirul Muhıin 

Çan~ım açtı. Sarardı. iki 
zarf yerine bir zarf vardı. Terzi· 
nin kırk lirası bulunan zarf duru
yordu. Bankanın üç yüz lirası 
yok olmufU. 

Ozerine fenalık geldi. Dolap
tan üç yüz liranın durduiu zarfı 
aldığına emindi. Acaba diifür
müı müydü? 

Hemen sokağa fırladı, uğradı
ğı yerlere gitti. Titriyen bir ses
le aoruyordu: 

- San bir zarf buldunuz mu? 
Hayır. Bulmamı§lardı .. Geç 

vakit eve döndü. Kocası aofra ba
§ında bekliyordu. Kanımın tela
tini görünce ıordu: 

- Ne oldu? -Dar--
Odasına koştu, dolal;mı açtı: 
- Yok.. yok •. Yanıma aldığı-

ma emindim •• Dütürdüm. 

Tercttme kttDlyatı Reji s ııo Onyoa Oef. -,-· serbest bir surette fikirlerini teati 
Sayı: l! Slr. Hayriye r~.~o Sırt De%. -,- d b I d" 0 • • .. bb" 

Dr. Bernard Hart 
Dr. lzzeddin 

Deliliğin 
Psikolojisi 

ta&aııbul - 19" 

Fiatı 50 Kuruş 
Dağıtma yeri: Vakit Matbaası 

Mertu Bautnı !'i!!,- Balya -,- e e i ir 1. · nun 1çın mure ıye• 
u. Sigorta -,oo Sut m. ecu -.- ye dedi ki: 

ıı~=R=o=m=oa=t=ı==17=,s=o==Te=le=fo=n====s-=·-=lll 1 cc -Bu kadınlaın hepsi biliiı • 
l•tlkrazlar 

• 193JTlrt Bor.I t7.VO . l1 26,65 

• .. - ın 26.81 
fstltrlzıDahlll I 97. 

•Ergani lstlkruı CJ7. 

19t8 A. Mil. - ,00 

tahviller 

Eltttrlt -.-
Tramny 31 7S 
Rıhum 17,30 

• Aaadotnı 4540 
• Anadola il 45,40 

Anadolu m -.-

tisna akıllarmı kaçırmışlar. Onla· 
rı yola getirmek için aralarm~a 
erkeklerin ekıik olduiu görülü • 
yor. Bende erkekliğe haı olan ev· 
saf yok ki onlan itaat altına ala • 
bileyim .. Ben de onlar gibi yavaı, iiiiiiiiiii pE,llt1'1 

~---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilliliiililliiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiii~I yav~.cinnete .kapdm~ oldu~· 1 SOREvY >.O ak~~ 
Ev, tarla ve dükkan (1800) li- mu gunden güne daha zıyade hıı· Ferah tiyatroıunda 1'11 SLt}l)tJll 

Rııtdı' -no • \1Dnıuıt' A 4Q8~ 

1 raya satılıktır - Yeıilköye kırk ıetmeie bqladım. Awupa me • KARIM NJ.r.ftJ df. 
bet dakika meıafede bulunan dmiveti denilen feyİn de umumun O... ftfule~ıı 
Safra köyünde dört oda, bir dük • ınaUimu olan yalanlara iatinat et • TELEfONCtJ 
kan, 2000 metrelik kuyulu bahçe, tiğini bff yoruz. O içtimai yalan· • ..... j 
200 koyun alır büyük bir ahD', al· 1ar hakkında az çok akilane bazı G" Hek1••" ., 
tı parçadan ibaret 64000 metre eserler de yazıldı. Prod\i.ktif pek oz ·· f:rt• ti 
tarla aablıkbr. Talip olanlar mez· az hakikatler, fakat prodüktif pek Dr. Sük:cı-i fi• 
kUr köy imamı Tahsin Efendiye çok yalanlar vardır. Bunu isbat 1 a.WU. :=, 2JJt11 elit .. 

ve Yenipoıtahane havale daire • etmek için pek çok miaaller gôs· l~-~s.:ıı::.:~~-· .~ ... -. .... ..
ıinde küçük Hilmi Beye müraca • terilebil:r. · Fakat itin içinde bu· 
at edebilirler. lunup ta vahıi · bir muhit içinde 



• 
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~ aik Cumhuriyetin yerinde bir kararı 
... llt) .. c~ &ayıfadan devam) Bundan ıonra kanunun heyeti ıarih ve açıktır. HükUmet kendi- 1' Hükumet her din ve mezheb - J Ecnebi teşekkf) l 

"ti ıı_ • b'" 1 b' J*h' 1 k . d .. . ı mensup an -
~ &us:ıtlar.) umumiyeai üzerindeki görütme • ııne oy e ır ıa a ıyet a ma ıı· en ınunasıp göreceği yalnız bir nm kendi kryaf t ı~ t ' l . 

etuı b . D . •y• "b' b h . ı e ' a ame 'e e\a-. e •· azı amme hiz· ler '-~fi ıörülmüt ve maddelere tıyor. emm arzethgım gı ı unu ıı.1 anıye mabed ve ayin haricin- znuları ile Tü k' . . t ... al"k JUi • • k 1 b'k d . r ıyeyı zıyare et _ 
iı '-la ~ etnıek itibariy - ıeçilerek birinci madde okun - verırsen!z . an un arın tat ı ın S.. d~ da.hı. ı:ıhani kıyaf etini._üışıya - mel eri, icra \'ekiIJeri heyetince 

, '•e b hıyet çok cu"zı· bı"r vuaat vermıt olursunuz. bılmek ıçın ınm'<lkkat musaade • tayı'n olunac k ·ı . .. y, muttur. . . • a mercı erm musa-
bGYiiku ~alahiyetin arkasın- Bazı mebuslar maddenin izah Refık Şevket lnce, (Manııa) - ler verebilir. Bir müsaade müdde- adesine tabidiı1' 

LiiJcu hır ıneıuHyet vardır. edilmeıini iıtemitler ve bunlara Mabed ve ayinlerden bahsedili - tinin hitamında onun ayni ruha - Türkiye devleti nezdinde me -
~)ilk ~etlere tatbik edecek· kartı Şükrü Kaya demittir ki: yor. ni hakkında yenHenmesi veya bir mur bulunanlann kıyafetleri be ·-

terif 1ıler için bazı aalahi. "_Madde tayet sarihtir, va· Her !ü~ biz!m .bil~edi.ğimiz, baş~ ~haniye vcıilmesi ~aizdir. neJmilel ıneri iidetle~e tabidir. J 
i,,1 lllezse onun vazifesini 'h . M" d . J bendeniz de onlarca ayın telakkı edılebılecek Turkiyedle kanuna tevfıkan te- Müsaadei mahstısa ı'le gelen 

b ı e ) zı tır. usaa enız e . A • • • .. • ~ 
l\İct &J>abilmesi mü!kül 0 - bir defa okuyayım.,, Her hangi j ~ır had~ıe çıkary~b~ırler. Bunu ne S:Ckkul etmış ve cd~c:k oJan izci- yabancr memleketler kara, döniz, 
lraij~dtudur ki, bu kanunda din ve mezhebe menıub olurıa ıle teıbıt edecegız. ı lık ve ~oprculuk ~ıhı _toyluluklar ha~·a kuvvetle!"ine mensup kimse-

'tet .. et ve gerek ufak bir olsunlar ruhanilerin mabet ve i • Mustafa Şeref Özkan (Bur - ve cem1yet ve klup gıbı heyetler lcrın resmi üniformalarım nere _ 
· -~ h~~~ hükumetin istediği- yinfer haricinde ruhani kiıve tatı· dur) - Her dinde ayinler sabit ve mektepcre mahsus kıyafet ala- Ierde ve ne zaman taşıyabilecek_ 
~~ urrıetten ve ne de bat· maları yasaktır.,, (Güzel aeıleri). ıeylerdir. met ve levazım taşımak istedikle- leri icra veh.;]]cri heyeti karaıiyle 

)tıı etten lütfen diriğ bu- Lutfi Müfit (Kırtehir) _ lkin- Şükrü Kaya (Muğla) - Her ri zaman nizamname veya tali- ı tayin olunur. 
laı.ıu{~·. ~üyi.ilc aı-::ularınızın ci fırka. dinin dünya itlerine karıımaaı ro- matname ile muay~ren tiplere uy- Bu kanunun tatbik suretini 
lt;~iku hçın bu lazımdır. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya lü bitmiıtir. gun kı}:~:fet, alftmet ,.e levazım göst€rir bir :nizamname yapılır. 
~d akkında söylenilen, (Döne!erk) _ Hükiimet her din Bundan sonra kanunun heyeti taşıyabıhrler. Birinci maddenin hükümleri , h:' ~tasında gecen bahse ve mezhepten münaaip göreceği umumiyesi alkı,lar arasında ka • Türkiyede bulunan Türklerin bu kanunun neşri tarihinden iti • 
"terh r. alde laikJ:k ve inkı· yalnız bir ruhaniye mabet ve iyin bul edilmittir: ve yabancıann, yabancı ~nemle - haren altı ay sonra ve dğer mad-

L ba;:1;etin hassasiyetinin haricinde dahi ruhani kıyafetini "Her hangi din ve mezhebe ketleıin siyaset, .askerlik ve milis deleıin hükümleri kanunun neşri 
-ıı d 1 ıihrvlnn i'eri gelmiş· taınyabi'm4'k için muvakkat mad- mensub olursa olsunlar ruhanile - teşekkülleri ile münasebetli kıya- taıihinden itibaren ıneıidir./ 
hl?:ı::~adaşla~ı do~~·~ iti- deler verebilir. rin mabed ve ayinler haricindıe f et ve aameperini ve levazımını Meclis Çartamba günü topla • 
İıterı·nı an sevın ıgımı ar- k" dd k ruhani kisve taşımalaıı yasaktır. taşımaları yasaktır. nacaktır. 

Zannediyorum ı, ma e ço .,, 

Viliyeti Muhasebeciliğinden : 
fh'ak ve Eytam bankasından maaşlannıkırdıracak zat maaşları sahiplerinin malmüdürlüklerine vize için müracaat 

F &fh dik Betildaf ve Sarıyer kazalarından 

Istanbul 
günleri: 

1 , Eminönü, Beyoğlu, 'Oıküdar, Ka öy 
d 

Sarıyer kazası Be•iktat kazası 
Malmüdürlüklerin en :ı Cwnarteai Pazar 

GONO Pazarteai Salı 
Çarpmba Pel'felDbe 3 B' · 34 Pazarteai ukeri yetimleri 

4 ırınci kanun 19 Salı mülkiye yetimleri 
t ,, 
Q " r--·-ba askeri tekaütleri ,, ~r---

8 " Pe11embe mülkiye tekaütleri ,, ,, • 

.. 
,, 

,, 

ekait, Dul ve Yetimlerin Birinci k3nun, ikinci kcinun, Şubat 934 maaşlarının tediye günleri 
Eminönü malmüdürlüğü Beyoğlu malmüdürlüğü Üsküdar malmüdürlüğü Beşiktaş malmüdürlüğü 

Sirkeci Emirler camii Malmüdürlüğünde Birinci giıe ikinci giıe Pap kapısına 1 .nlmüdür)üğü 
&~ • ...-....-~ -~~~~~~~~~---~~liu~~ ... ::-<,..,.1Kw•ııwı•111-~pP• .. ıtta• Bi.rinci aite lkinci aite binumda 

Mülldye yetimleri.Aatkeri yetim eri .A.kerl yetimleriAakert yetimleri Mülkiye yetimleri ilmi Askeri yetimleri 

" pazar 

'' pazartesi 

" salı 

Aıkerl yetimleri 
1 • 200 

201 - 400 
401 - 600 

601 - 800 

801 - 1100 

ı - 150 1 - 175 4001 - 4200 2001 - 2200 5001 - 5100 1 - 20 ı - 250 

151 _ 300 116 - 350 4201 - 4400 2201 - 2400 5101 - 5200 251 • soo 
301 - 450 351 - 530 4401 - 4670 2401 - 2600 5201 - 5300 501 - 750 

ilmi, mülki, yetimleri 

451 - 600 

601 - 750 

531 - 712 6001 - 6110 2601 - 2800 
Mülki yetimleri 

2001 • 2150 6111 • 6410 2801 - 3000 
Askeri tekaütleri 

5301 - 5400 

5401 - 55()0 

751 - 1058 
Mülki yetimleri 
3501 - 3750 

,, 
751 - 900 2151 - 2300 5001 - 5150 3001 - 3200 5501 - 5550 3751 - 3923 

Askeri yetimleri 
1601 - 1800 
1801 - 2000 

,, 
,, 

,, 
,, 

.. 
,, 
,, 

" Çartamba 

'' çarp.mba 
" Cumartesi 

" Pazar 
'' Pazartesi 

" salı 

" çarp.mba 
,, Pertembe 

1101 - 1300 

1301 - 1500 
1501 • ili 

Askeri yetimleri 
5001 • 5300 
5301 - 5600 

5601 - 5900 

5901 - 6200 
6201 - 6628 

901 - 950 2301 - 2400 5151 - 5300 
951 - ili 2401 - 2500 5301 - 5450 

Mülkiye yetim lerı Askeri tekaütleri 
3001 • 3150 1001 • 1200 5451 - 5600 
3151 - 3300 1201 - 1400 5601 • f\750 

Mülkiye tekaütleri 

3301 - 3500 

3501 - 3700 
3701 • ili 
ilmiye ve aftlll 

1401 • 1625 6201 • 6275 
Mülkiye tekaütleri 
3001 - 3250 6276 - 6375 
3251 - 3485 6376 - ili 

Fatih maJmüdürlüğü 
Samatya kitesi : Samatyada 

Merkezde 
ikinci site 

3201 - 3400 
3401 - 3700 

Aıkeri tekaütleri 
1 - 250 

251 - 500 

501 - 760 

761 - 1050 
1051 - 1300 

5551 - 5600 
5601 • ili 

4001 - 4120 
4121 - 4240 

4241 - 4360 

4361 - 4400 
4401 - 4560 

Eyüp kitesi: Eyüpte 

Petin maaı 
1 - 14 2001 - 2200 

2201 - 2516 
Mülkiye tekaütleri 

5001 • 5250 
ilmi ve a vr.ns 
5251 - 5392 

KadJlcöy malmüdürlüğü 
Kadıköy halinde 

Birinci ıite ikinci ıite 

Q· 
ltitıci f( .. 

,, anun 934 PerJembe 

Birinci ıite 
As. yetimler 

1 - 250 
251 - 500 
501 • 750 
751 • 1146 

Mülkiye yetimler Aı. yetimleri 
1147 - 1400 
1401 - 1600 
1601 - 1942 

Aı. tekaütleri As. yetimleri 
1943 - 2250 
2251 - 2340 

As. tekaütleri As. yetimleri Mülkiye yetimleri 
1943 - 2250 1 - 3250 1 - 150 

,, " Cumarteıi 
,, ,, Pazar 

" Pazartesi 

•• 
,, ,, Sair 

" Çarıamba 
,, 

,, Per,embe 
•ı 

'• ,, Cumartesi 

" ,, Pazar 
,, Pazartesi 

,, 
,, Salı 

., 
" Çarpmba" 

2341 • 2600 
2601 • 3000 

,Askeri tekaütleri 
3501 - 3750 

3751 - 3900 6701 - 6900 
3901 - 4100 6901 - 7054 
4101 - 4283 7767 • 7850 

Mülkiye tekaütleri 

5463 - 5750 8201 - 8400 
ilmiye 

9801 • 9950 8401 - 8579 

4283 - 4500 
4501 - 4750 
4751 - 5054 

Mülkiye yetimleri 
7059 - 7390 

Mülkiye tekaütleri 
8579 - 8956 

Mülkiye yetimleri 
7391 • 7600 
7601 - 7763 

5075 - 5250 
5251 - 5462 

3251 - 3500 ısı - Joo 
3501 - 3750 301 - 400 
3751 - 4000 401 - 600 

4001 • 4250 
4251 - ili 

601 - 700 
701 - ili 

As. tekaütleri Mülkiye tekaütleri 
5001 - 5200 1500 - 1600 

5201 - 5400 
5401 - 5600 
5601 - 5800 

5801 • 6000 

8001 • ili 

1601 - 1700 
1101 - ila 

AVANS 

iLMiYE 

~" Avans 
t bıa. '' Pe11embe 1 -

200 ı 1 J 1 ı- d • kd' d · 'hk ki ~la . . . .. I d •i-lere müracaat a maaf arını a ma nrı azım ır. Al{sı ta ır e ıslı .n arı umum tediyatın hitamında verilecektir. 
l'J aahıplerrnın muayyen gun er e • :r 
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----......:=..:.~-----------·ıu=:::::o::;::--ı· Ankara Mektepler satınalma 
Yeni Eserler R E K o R k · 1 Dü" Ve Yarin kunıyatı: 1s omısyonu reis igıv•nden: 

Son zamanlarda temiz çalııması 
L. TOL S T O Y ı!e mü.1terilerini kendiıine daha zi- lnıaat Usta mektebi talebeleri için 30 kalem ve (2236) lira k 

H k k yade yakınlaıtıran bu Türk müeıae- meti muhammine mukabilinde sebze ve meyve açık münakasa ile al 
Ali şan zade lsmail a ı a,eıinin muhtelif artiıtik reıimleri ve nacaktır. Bu ite ıirmek istiyenler 6 Birinci Kanun 1934 tarihinde ıa 
Saml.m"ı Saadet qrand11manlan f8yanl hayret dere- at ıs te yüzde 7,5 teminatlariyle Me!depler komiıyonuna ve aartna 

c:ede takdir edilmit. ve müeıaeıe bü- 1 ~ 

1 
me ile iıteleri ıörmek iıtiyenler de mewep müdürlüiu''ne mura" ..... &O k Uf tün müfteriletini her zaman memnun 9" _ 

Fiyatı ur etmiıtir. Beyoğlu lıtildil caddesi atlan. (7822 
Dağıtma yeri "V AKIT,, matbaası No. ııs lıtan&ul. 

lstanbul Ankara caddeai --'-~D_e_v_ıe_t_o_ ... e_m __ , r_'_y_o_n_a_r_•_fl_A_n_ıa_r_ı __ f Tophanede l-eruzağa Cihanıir 

caddeıinde 24 No.Jı Çolqükür a • 
parbmanında mukim iken elyevm 
ikametıihı meçhul Zarife H.ma: 

İstanbul 4 üncü tcra memurlu
ğundan: 

Enise Faik Hanıma olan bor • 
cunuzdan dolayı İpotek ıöaterdi· 
ğiniz yukarda adresi yazılı apar • 
tımandaki hissenz borcun veril • 
memesinden dolayı paraya veçril· 
meıi alacaklı tarafından isten il • 
meıi üzerine mezktlr hfuenin 8 • 
12 • 934 tarihinde hi11eye isabet 
eden mühammen kıymetinin yüz· 
de yetmit betini bulduğu takdir • 
de müfterisi üzerine ihale.i ya • 
pılacaiı aksi takdirde 15 ıün 
temdiden 23 - 12 - 934 tarihi· 
ne mUıadif Pazar ıunu en 
son artbrana ihalei katiyeai ya • 
pılacağı açık arttırma ilinı teblii 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (3973) 

Tophanede leva11m Amlr-
11§1 aatınalma komisyonu 

il Anları 

!ıtanbul Levazun Amirliğine 
Selimiye fırmı ihtiyacı için 150 
bin kilo Un 27 • 12 • 934 Perıem• 
be günü saat 15 te kapalı eksilt • 
me ile alınacaktır. Şartname •e 
nümuneyi göreceklerin her gün 
ve münakasaya İflİrak edecekle • 
Ha_,. ır 1111 Wır .... ....a 
Tophanede Satmama Komü10 • 
nuna gelmeleri. (851) (8207) 

Haydarpata - Ankara battı Knı. 191: 863 de Sakarya Dzeri:ot· 
de bulunaa Osmaneli kı5pr0ıünün yeniden in111ı ·~ eakiıinin 
ı6kDJmeai mDaak11111 1 ikinci Kinun 935 Sah rDnD saat 15 te 
Aakarada idare Merkezinde yapılaçakhr. 

Tafıi'lt Ankara •e Haydarpııa nzaelerinde 10 ar liraya sa• 
blan prtnamelerde yazılar. (8196) 

40000 ton Ereğli k3mllrünün Derince, Mersin, lzınir ve Hay· 
darpaşa limanlarına nakliye11nin pazarhj'ı 6 • 1 l · 934 Perıembe 
rDnü Hat 10,30 da Haydarpıfa itletme mOfdtiılifi binııında 
y~pıltcakhr. fazla tafıillt Ankarada malzeme dairesinde Ye H•y· 
dırpııada Haydarpaşa matanııada mevcut ıartnımelerde Y•· 
ıı'ıdır. (8245) 

Galata ithalat Gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Kilo 
518,SOO 

Marka 
H. s. 

No. 
29:1 • 30S 

Etyıaın Cinıleri 
Pamuk Elbiseli l-ebek 

Yukarıda yazılı bebekler 4 • 12 · 934 den itibaren ıçık art• 
brma usalile 11hhkhr. isteklilerin 23 - ı 2 - 934 Pnır rDnO Hat 
ıJtıya kad1r Sahf Komiıyonuna gelmeleri. (8255) 

"DUn ve yar1n,, tercUme kUHlyaflnın ı7 inci kitabı 

İSTATİSTİK 
Yazan : Andra Liges 

Türkçeye çeviren : Saphi Nuri 
Fiyah 30 kurut - Da§ıtma yeri "VAKiT,, matbaası 

fataıabul - A•h,. Cac:lc:leei 

.........._ Öz Türliçe JCa11rlrklar 
Oz türliçe Jiarıılıklar 

. (ePoque :rn ) Diğer, ı. Adm, azm, 2. Atın, 3. 
'(Ge- ~Na~~~n.) 1. Aktamıa Ayrtk, 4. Aynık, 5. Basa, 6. Başka, 
· nııae ' 7. Bölek, 8. Büten, böt~n (Ya~· 
llakıet:rne~:e~)iy2e'ç~e~den tre(~; cı man.) 9. Ezin, 10. Gıne, ~ı~e, 
"I.'>gı' u" .·~ı. • ızgınme, .. 19 Obuı" · 13 Ogun 
:r "" ze d ı ı .. Kalma, .... , · ' nı rın e dönme). 3. Dekzün· k 
~i~i 4. ~ö!1ünı, 5. Denzinme, den· 14. Oteki, 15. Ozge, öz e. 

6 Tş (Bırıbirine devretme man.) - klm, Selek t 
· eker 7 Y" Dikkat, 1. Abay, 2. Den, 8. nce

5
-

, · urenıne. 4 Otsup 
Jıa - etnıek, ı. Ak1armak, 2. Av _ den inceye düşünme~ · . , · 
et ll1ak, 3. Aylanmak (Bir şeyin Ozen, 6. Saklik, 7. Sıne, 8. Sınç. 
lll rafında dönmek, dolaşmak - etmek, 1. Abaylamak, 2. 
c;e an:) 4· Çeğzirunek, çekzinmek, Bahraymak, 8· Deh düşmek, ~· 
lll zgın:rnek, çezkinmek, 5. Denzi - Denlemek, 5. Eslekem, (Ehem{;· 

ı ek, (Biribirine vennek müdave- yet vermek, dinlemek man.) 6· ~ 
e ın , ek 7 Sagayınak, 8. SBğlan • 

lll an.) 6. Dolanmak, 7. Dolaş - zenk,m 
9 
'T~nlamak, 10. Tekdüş • 

lğak, 8. Dönmek, 9. Evriilmek, 10. ma · 
""ekrnıek, 11. Eylenmek, 12. Oğür- mek rektüşmek. O 
•oe 13 ~ le, 1. Düşünerek, 2. ı.ene . 
15. lJI . Tezginnıek, 14. Tizmek , k özene bezene, 3. Onat. 

anmak, 16. Yörünmek. re_:_ le bakmak, l. Çikı'eymek, 2. 
Saı;:1e, 1. Gezge, 2. Karavul, 3. fmıek, 3. Titrü bakmak. 

ıca; t, •. Dolambac, (Döne döne - le dinlemek, 1. Kulak ver • 
mek, 2. Tmnamak. I> §nıış man.) 2. Tolamaç. 

lek eYn, (Deyin), ı. Alım, 2. Bere· 
...: ' (Verecek) 3 Beıimsek 4 Be· 
·ı~rn k, , . . , 
Si) e ?· Berrnek, 6. Biresi (Vere-
lh k 7· Bırgü, 8. Bitim, 9. Borç, 1 O. 
lı. a.nak, .. takanak (alaka ma~:), 
14 ~dag, 12. ödünç, 1 $J. Ontuc, 
~"· dek, 15. Odüş, 16. Otek, 17. 

"J°t)'e,.. 
1) 're, 18. Punı. 

CHıt"Yyqs, ı. Dümlük. 2. GevP'el, ~
't> ' 4. Kaıt~ han 5. Kodoş, 6. 
.r\.lırı,ın , 

I.)· sak. 7. Ta bre, t:ı buç. 
lılrı. tba, 1. Barçın, 2. Çrtan, 3. Sır: 

- le yapmak, 1. Devşinnek, 
divşinmek. · 3 

1• 1 Abavlr 2. Denen. . 
-

1
' • ' 6 K Denlü, 4. Titürii, 5. Krv, . oyı, 

7 Ozenen, 8. Pıji, 9. Sak. 
. • 1 Aba.-m:ı.rz, 2. Çolal'a., 
- llZ, • ~Y"' 

5 
o 

Çolpa, 8. Çopar, 4. Densiz, . -

san. 1 • ..J<e 
D'I 1 C~m evi (Hi~ enn mP • 

zi m~~.) 2. Gönül, 3. Köngiil . 4. 

Yürek. 
- aver. 1. :Ra.tır, 2. Koçak. 3. 

Yiğit. 4. Yitrekli. 

Gökçen, 4. Matur . Diploma, Çıkr§lığ. 
- dade, 1. Gönül vermiş, 2. Dirabpn, 1. GilvalI, 2. Parlak, 

Tutkun. 
- firip, Gönül aldatan. 
- ıir, Gücenmiş, İncinmiş. 
- ıir etmek, Güoendinnek, ln-

8. Yalabuk, 4. Yıldırak, Yıltırak. 
- olmak, 1. Parıldamak, Par • 

Iamak, 2. Yıldlrmak, yıltırmak, 3. 
Urümek. 

citmek Dirayet, 1. Becerik, beceriklilik, 
- birq, 1. Yüreği tırmalar, 2. 2. Bilik, 8. Bilgii, 4. Duyu, 6. ts. 

Yürek yırtan. - ti, ı. Becerikli, 2. Bilge, Or, 
- bun, 1. Yüreği kanh, 2. Yüre

ği kan ağlar. 
3. Kıyga. 

- ıiz, 1. Beceriksiz, 2. Bilgisiz. 
- küıa, Gönül açar,. 
- nilvaz, 1. Gönül okşar, 2. Sar-

Jak. 
- peaent, Beğenilir. 
- riiba, Gönül kapan. 
- saz, Gönül yapar. 
- Suhte, Yanık yürekli, yüreği 

yanrk. 
- ı•t, 1. Gönlü sevinçli, 2. Se • 

vinmiş. 
- ıikif, Yürek deler. 
- tikir, Gönül avlar. 
- ıikeıte, Kırgın, yüreği kır • 

gm . 
D;Jir, 1. Batrr, 2. Batur, 3. Ok -

te, 4. Okte~ 5. Yiğit, 
- ine, Yiğit.çe. 
Dimağ, 1. Beyin, 2. BmgılClak 

'(,reni doitan çocui?un tepesindeki 
ynmu.~k ver) 3. F.mik, imik,, 4. 
Meni. 5. Mhre, 6. Pinç. 

Din, 1. Din, 2. Kirt.giinç (iman 
m~m.) 8 Nom, 4. Tura, türe. 5. 
Yan, 6. Y:mnt, "vevmuddin -Ya
nut $rlinii. re'11ln, isHrvan pfüıil.,. 

Direktif, 1. Öğüt, öğük, öküt, 
2. Yöntem (Usul, kaide, iş, vazi • 
yet, münasebet, uygun, muvafık, 

yakın, bir işin kolay tarafı, yolun • 
da yapılması ve buna benzer muh
telif mana lan vardır.) 

Dirhem, (Ta.rtı man.) 1. A vn , 
2. Müğii, 3. Ongay. 

- (para man.) 1. Ak<'-a, 2. Yar
mak, vamnak, 8. Yormak (mana -
lan bir nevi bakır sikke; Çin para
sı; umumivetle para). 

Diriğ, (etmek), 1. Abamak, 2. 
Ayamak, 3. Azrrg:mmak, 4. Dar • 
tınmak, 5. F~irg-enmek, 6. Kıya -
mamak. 7. Tartmnı:ık. 

- ! (Nida), 1. Vah, Vah vah!, 
2. Yazık! 

Div (Dev), Ocü, Ocüböcü, U -
macr. 
mak~T' et aet.:t oet etio'lioa shrss 

- cüsse, 1. İriyan, 2. Koca, kos· 
koC'a. koc.aman, koskocaman. 3 . 
7~he1Iayi, 4. Zeper, 5. Zıblayı, 6. 
Zmrr. 

b·r • k teri, 1. BoP-?k 2. Horoşçuk, o. & • 
l'aJlaknıa, 4. Kuşpalazı. 

- bf'z. 1. C!C'lömnr7. ? ~PcPn. 

b 1 Gerez 2. Gökçek, S. _ er, . , 

- reisi, 1. Tayın, Tayun, 2. Tu
yun. 

J);v .. "e. l . .A M~. ~ r,,1C'rJll. 3. De· 
Ji, 4. Kal, 5. Kalyu, 6. Kuduman , 

'64~ -55-



Jstan~uı Kuınan~anuıı ~HllDHlına Konııs~onu llônlorı c=: 
§ 
§'§ Kumandanlık kıtaatı için iha

le olunan 24,000 kilo kuru fasul· 
ya makamca pahalı görüldüğün
den ihalesi S birinci kanun 934 
çarşamba günü saat 15 tedir. Ta-

la:rı ve ihaleye iştirak edecekler~n ~ 
vaktinde komisyonda hazır bu - ; 
lunmaları. (360) == 

(8232) = 
~:(.:/- S§§j 

!iplerin şartnamesini görmek ü • Kumandanlık kıt'atı hayvana- :: 
zere her gün Fındıklıdaki Satın b ihtiyacı için 227 ton kuru Ot s=! 

alma komisyonuna müracaatla - pazar1rkla satın alınacaktır. lha • ~ 
rr ve İ~tira~ ~decekler~ de temi- j lesi 9 - Birinci Kanun - 934 Pazar i 

mıımmııııııııımııııııııııııımıııııııııımmıımıı~ııııııııııııııııımııııııımııııııııııııııııııııııııımııııımıııınıııooıııııımıımııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııımmmımmııımmıııııımmınııııııı 
HERKESiN BEGENDiGi VE HERKESiN ARADJGI 

-MUHTIRALI 
T AKViMi RAGIP 

1935 Yılına 12 Yaşında giriyor, 
natlarıle bırlıkte vaktınden ev - a-u··n·· t 14 l d" T ı· ı · ee; e. u saa . e ır. a ıp erın e 
vel komisyonda hazır bulunma - == 

şartnameyi görmek üzere her gün = 
ları. "358" "8230,, = 

Fındıklıdaki satınalma komisyo • s 

Birinci fırka kıtaatı ihtiyacı 
"33,, ton pilavJık pirinç ile "31,, 
ton çorbalık pirinç kapalı zarf
ta hiç bir talip çıkmadığından pa
zarlıkla alınacaktır. ihalesine 4 

nuna müracaatları ve pazarlığa ~ 
iştirak edeceklerin de teminatla • ~ 
riyle birlikte vaktinden evvel ko- ı~ 
misyonda hazır bulunmaları. ı= 

Geçen yıJlarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takviın f/e 

heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgile~i de J 

içinde bulundurur. Ay başlangıç1arı ve sayıh ulusal günler 
İstanbul rasetthanesinden alınmıştır. 

Ciltli Fiat• 35, Ecza Ficltı 25 ~~,~~mı. (361) (8267) = 

lf. "' ~ c;;;;: 

KANAAT KüTüPHANESi 
~•ımıwıııııwmwıııınııııooııı~ıı~ıııııııı~nı~mı~mıru~ooııııııııııııımıı~ıııımıııu~wmrnııımımııııımııımıııııııııııwınım~ıııııııııııııımııııımııımııımıııııııııııııııııımımmıııııııııımımmııım 

birinci kanun 934 sah günü saat 
15.30 dadır. Taliplerin fartna -
meyi görmek üzere her gün F ın
dıkhda satın alma komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye İftirak e
deceklerin de vaktinde komis -
yonda hazır bulunmaları "359,, 

Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 
olan (160) ton Tüvenan kömürü 
pazarlıkla satın alınacaktır. lha • 
lesi 5 • Birinci kanun • 934 Çar • 
şamba günü saat 16,30 dadır. Ta· 
!iplerin şartnamesini görmek üze
re her gün Fındıklıdaki Satınal • 
ma Komisyonuna müracaatları, 

iştirak edeceklerin de vaktinden 
evvel teminatleriyle birlikte Ko • 
misyonda hazır bulunmaları. 

r Denizyolları isten bul Belediyesi uanıar~ 11 

. . ı deP0 

•ŞLETMESı Keşif bedeli 4294 lira 4 kuruı olan Çubuklu ga ;oe , 
rında yeniden ilive edilecek gaz deposunun yerleştirilın.e~iye 
hafriyat •e temel işi pııarhkJa yaphrılacakhr. Yapnıalc 15 ııı• 
şeraiti görmek üzere her giin· Levazım müdürlüğüne iz· 
için de 322 lirahk t~mioat makbuz veya mektubile 6 • ( 
Perıembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalar•· 

"8231" 

Çatalca Mevkii Müstahkem ih
tiyacı için pakalı zarfa konan 

(200) ton una teklif edilen fiat 
pahalı sörüldüğünden pazarlığa 

konmuştur. ihalesi 5 - 12 • 934 
Çarıamba günü saat 14,30 dadır. 
isteklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün, pazarlığa girecek
lerin belli gün ve saatte komisyo· 

(363) (8268) 
:ır. :{. :ır. 

Kumandanlık binası daire ka
pılan boyandırılacaktrr. ihalesi 

l\centelcrı Karalı:öy . Köprübaşı 
1 el.42362 - Sirlı:ecı Mühürdaaade 

Han f eleton 22740 

Agvalık Yolu 
ANTALYA Vapuru 5 Birin

ci Kanun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da Ayva.lığa kadar. 

(8260)° 

6 - Birinci Kanun - 934 Perşem· ----
be günü saat 16 dadır. TaJiplerin Mersin Yolu 

Holantse 

Bank-Cni ,.,. tJ• 

na gelmeleri. (356) 
(8228) 

şartname ve keşifnan;ıesini gör - ERZURUM Vapuru 6 Birinci 
mek üzere Fındıklıdaki Satına] - Kanun . PERŞEMBE günü saat 
ma Komisyonuna müracaatları 11 de Payaıa kadar. (8261) 
ve iştirak edeceklerin de vaktin • 
den evvel teminatlariyle birlikte 
Kom;svonda hazır bulunmaları. 

İSTANBUL ŞUBESİ 
1t 

t4 
l 1ıı 

Meydancık : Aıaıert1C:1 ~ Galata: Karaköy Palas 

Her t.ürıü Banka muameleleri, Kasatar ıc" 
,,. Birinci Fırka kıtaatı hayvana

tı ihtiyacı için (310) ton yu
lafa taHp çıkmadığından i
halesi 5 - Birinci Kanun -
~~ Çp,r:şamba günü saat 14 
tedir. Taliplerin fartnamesini gör 
mek üzere her gün Fındıklıda Sa· 
hnalma Kom:svom .. nııı. mi.iracaat -

(362) '(8269) 

Karadeniz Yolu 
ANKARA vapuru 4 Birinci 

· Kanun SALI günü saat 20 de 1 
u Mu M r M c c c R L c K: A M s TER o P.~ DIŞ DOKTORU 

O beyt Sa it 
Rizeye kadar "8214,, • 

fP,ub•..I•'-
__ .. ___ ..... ~ a ... eno• ......... -

Sahibi: Aatm Uı 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 
Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbaım - lıtanbul 

ıstanbul, Rio oa .Janeıro, Santos, sao 

'öz Türkçe Kartılıklar 

7. Kutur, 8. Munduz, 9. Salak, 10. 
Telbe, Tilbe. 

-lik, 1. Altltlık, 2. Çılgınlık, 3. 
Delilik, 4. Kalyuru (Tehevvür, cin
net man.) 5. Kudurğak, (tehev -
vür, cinnet man.) 

Divar, (Duvar), 1. Çavut, 2. Çe
per, 3. Kam.a, 4. Kili, 5. Söyük, 6. 
Tağam, tam. 

- temeli, Ul, 
Diyar, 1. El, 2. 11, 3. Ülke, 4. 

Öyl, Oyil, 5. Ülke, 6. Yurt. 
- diyar, İllik, illik. 
Diyet, 1. Buldurma, 2. Buldu -

run, 3. Kan akçasi. 
Dizanteri, 1. Burgu, 2. Burgun , 

3. Bum, 4. Buruntu, 5. !ğinik, 6. 
1.ı?nik, iyinik, 7. Kumburu, 8. Sür
gün. 

Dılı, 1. Eye( kemiği) 2. Evegü, 
(Kaburga kemikleri), 3. !yeği, 
iveğü, 4. Kaburga. (keıniğ'i), 5. 
Oyc~. 6. ~ala (Kfü:;enin iki yanı 
111~11.) 7. Süngür, 8. Yan (Bir şek
lin vanları). 

DıJ'ı kizip, 1. Sime, 2. Sübe 
nıl'ı mücessem, 1. Buluk, 2. Pol-

S·ıl-
~.}c. '. 

Drvk (~ryk), 1. Darlık, 2. Sr -
kmtrh. 

- ı nefes, -sadır, 1. Göği.~s dar -
lığr, 2. Yelpik. 

- 1 nefese uğramak, Duncuk -
mak. 

Dolap, 1. Çrkrık, (Su aoJabr 
man.) 2. Çıkrık. 3. Tahç:a ( o.yul -
muş duvar içindeki kap yerleri, 
4. Taka. 

-S6-

Dost, ı. Arkad~, 2. Bildik, 3. 
Biliş, 4. Cing, 5. Cura, 6. Çeltek, 
7. Emre, 8. Eşlik, 9. tmrak, 10. 
İllik, 11. lpteş, 12 Naycı 13. Na • 
yır, 14. Oynaş (Muaşık man. Ka -
dmrn sevgilisi), 15. O gür, 16. Sağ
dıç, 17. Sebcü, 18. Seber, 19. Sev
dik, 20. Sever,ge, 21. Sevgili, 22. 
Sevik, 23. Sevilen, 24. Sınar, 25. 
Söyerkc, 26. Tamdık, 27. Tuş, 28. 
Uykız, 29. Yaraş. 

- olmak, 1. Bildik olmak, 2. 
Bilişmek, 3. Körüşteşmek, 4. O -
ğürleşınek, 5. Y arsrnmak. 

- luk, 1. Arkadaşhık, 2. Bilişli, 
3. Nanydık, 4. Sevişme, 5. Tam
şrklrk. 

Dua, 1. Algrş, 2. Alkaş, 3. Al -
kış, 4. Dilek, 5. Esenlik (Huzuru -
na girilen zata edilen dua) 6. Ki
lev, 7. Kuptan (Gece namazı 

man.) 8. Kutan, 9. Surav, 10. U -
tük, 11. Yakarış, 12. Yalvarmak, 
13. Yoluğ (sacrifice ınan.) 14. Yü
ğünç, (Salat, namaz man.) 

- cı, algışçr. 

- etmek, 1. Algamak, 2. Alka-
ınak ( takdis etmek, hayır dua et
mek man.) 3. Alkımnak, 4. Alkrş
lamak, 5. Ündemek (davet etmek, 
çağırmak man.) 6. Yakarmak, 7. 
Yalvarmak,. yalvarıp yakarnıak. 

Duçar, 1. Çatmrş, 2. Düşkün, 

düşmüş, 3. Tutulmuş, 4. Uğramış, 

5. Yakalannuş. 
- etmek, 1. Salmak, 2. Uğrat -

ınak. 

- olmak, 1. BaŞa gelmek, 2. 

Oz TürlCçe karfıhklar .J 

----------------------------------------~ 
derya şeklini alınış göıiinür.) 5. 
lıınak, 6. Oküs, 7. 01, Ul (rütbe -
li, büyük su, deniz man.) 8. Talay. 

- dil, 1. Deniz gönüllü, 2. O -
zön. 

Deı:z, 1. Biyik, 2. Çat, 3. Ders 
(Taşlar arasına sürülen harç 
man.) 4. Dikiş yivi, 5. Yiv. 

Desiıe, 1. Al, 2. Aldangıç, 3. 
Cepsek, 4. Çap, 5. Dek,6. Düzen , 
7. Gizli oyun, oyun, 8. Kayış, 9. 
Kelek, 10. Kurak, 11. Süme. 

- karane, 1. Allığ, 2. Aldatarak 
Dessas, 1. Aldatıcı, 2. Düzenci, 

3. Krrbas, 4. Kurnaz, 5. Tevlük, 6. 
Tölek, 7. Uz, (Usta man.) 

Dest, 1. El, 2. Elik, llik, 3. !liğ, 
4. Karu, Kan. 

- gah, 1. Çulhalık, 2. lş evi, 3. 
1şlik, 4. Tenike. 

- gir, 1. El tutan, 2. Yardımcı. 
- rea olmak, 1. Bulmak, 2. El 

yetişmek, eli iYetişınek. 
Deste, 1. Bağ, 2. Bağlam, 3. Cal

gav, 4. Cancal, 5. Çama (Uzunluk 
mikyası) 6. Çom, 7. Dülge, Dür -
gE> 8. Dürüm, 9. El, 10. Elçi, 11. 
f.'Jçiın, 12. Elpeze, 13. Gümel, 14. 
Kayırgaş, (Paket, cfiln demeti 
man.) 15. Kucam, 16. Küle, Külte, 
17. kültem, 18. özbe, 19. Tura, 20 
·j utam. 

Destek, 1. Bağam, 2. Bağana 

(Direk ınan.) 3. Dayak, dayanak, 
drayangaç, 4. Direngeç, 5. Söyke , 
6. Tahan, 7. Tayak, 8. Üçek, 9. 
Yamaç. 

Deıtere, Bıçkı. 

Dcşt, 1. Çöl, 2. Çoı-ak, 3. ptıl~ 
Q\• 4. Kır, 5. Kıraç, 6. Konıray, 7. 

8.Yafil. S 
Deva, 1. Em, !m, 2. Emseı111 

lme, 4. Ot. 
- saz olmak, Eme yaramaJ\. S· 
Devam, 1. Sürek, 2. Sürıne, 

Tayanık. U' 
- etmek, 1. Dölenmek, 2. ~ı' 

rüşmek, 3. Pıratınak, 4. Se1~~ 
mek, 5. Sermek, 6. Sürmek, 1;fıı, 
ıüp gitmek, 8. Toktamak, 9. ~ • 
ruşmak, 10. Uylaınak, 11. l]ı' 
mak. 

- ı müddetince, Vardırğınc9 • S· 
- lı, 1. Bngur, 2. Dayanıl\:r, 1'ıı• 

Sürekli, 4. Sürer, 5. SürüklÜı 6' 

taşı, 7. Ul~tırıcr. () $.1- • 
- sız, 1. Çok sünniyen, ,,.. 

van, 3. Süreksiz. 4. Süı111cı· f!.eı • 
D 1 A - d ihZ~~ everan, . gız an a,,,: criJ1lııe, 

mek, 2. Çevrünmc, 3. çı~~118n.) 
(Bir çizgi üzcıinde dönttı~~ iiP dO" 
4 D la - n·· aorı l•) . o şma, n. onıne, .., ·rme" 
laşma, 6. Evrilmek (Yk =.,E~; 3. 11· 

Devlet, 1. Beylik, z. ııJJ, • ']JaJ!{, 
gün, ( Başka kaynaklarda 5. ızgn• 
ahali man.) 4. Kagan1u~~11, san: 
Irk (Hanlık), 6. Kıv (lk J{utıuJ111~ 
det ınan.) 7. Kumltak. 8· oğıır, u·, 
(İkbal, saadet man.) 9dct 111[lnJ. 
ğur (Tali, ikbal, sa~ ·üındllrııl' 
10. Ülke (Memleket ln~~}<et, biİ" 
man.) 11. Uluş (Meın 
kümdarlrk man.) 

11 i bilge. } 1, - adamı, Ç , n1an· 
Devr, (Devir, zaman 4. LJçttrı 

Ç w 2 n·· ·k 3 l{urun. ag, . UI ' • - 53 ,,.... 
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