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eclis Bugün Seçimi Yenileme Kararı Veriyor 
ler dergisi hazırlanıyor 'İ<.aJ,";ı;rınwn .;;;bus seçmek, m;bus 
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~ Çok la.a IÖaler müde ~ senit bir lm1mk • ~ 
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~ t ıudcan .....ı . ile 1can;swm.- a\a11emeh (diklsat 
"'-t llliidiir) ct.hi (Erit)~ temek) ... 

s~çilmeklıakları buqünqörüşülecek 
Fırka grupu, teıkilibesasiye, mebus seçimi kanunlannda 

detiıiklikler yapılmasmı sözleıtirdi 
Ankara. 4 (KURUN) - B. M. 

"'eclisinla Jarmki (t.uıünkii) toplan· 
tmnda a,ımı.rm ......., .eçme1r " 
~imek haklan koauı111acakbr· Bu· 
pa ı.ir pis melaaı buu bir teklif 
olard J'UIDJI, imnı..-.tır. Teklif 
mUbataamda en u 113 mffm im• 
zuı IMaluncluiu sudıJ'or. 

Buıünkü kananda eeçime lftink 
eclıcekWin ,...... '18 olarak söete
riJmlktedir. Bu Pi u söriilmekte, 
IMı yafta '"1luunt.na çoiunun tah· 
alde halunduklarr, Wr lmmmm da 
henüz ukerlilderini J'apmadıldan 

dütiiailerek seçime iftink J.eldnnm 
Zl - ZZ 1qııula olanlara ...nJmeai 
iawniJmektedir. Bazı mehaılar ı.u 
,..... ;rinni ..... çıbnlmuı fikria. 
dediller. 

l(adrnlerm -Pm hekknn elmela· 
ri1le mncut intihap edic:iMr Piala· 
ceiı İfİn 21 lıin nifaa .......... 
mHu• MÇİlmelİ Jeııİne 40 llia nüfu .. 
ta • me11a. intiMI. cliiıHJmekte. 
6. Yeni ..pJecelr mecliı ._.mm 
340 - 350 .......... cUcaiı tehmin 
HiJmeldectir. 

Yarınki tonlentıde. .pmin 7eni-

,_ ıi• bnr •..a.c.lr, .._ 
intiW. bqlenacUtır. Mecliain tla· 

iıJmapnk 97 --kader plıpna. 
... jJI llqmda ~· lınmoetJi. 
dir. 

Yeni ... .-..,._ ildq 
jpnde WteceP ._, yeni waeclilin 
ın.tıii ilr "Wtumcla toPt.mwı.c.. 
·ii~. 

Oinndiiime söre ,_.. <Rsün> 
IMt dekmcle Mecli .. Tetlrilitı eN.Iİ• 
ye Encümeni bir top!Jnb y..,.c:ak. 
br • ......... ...,, 

Rapor: iiç Bu1gar askeri Yunan 
toprağında .PUSU k~muşl 

Balgarla, suçlarını 
itiraf ettiler 

Yunan hükumeti 
tarziye iatiyecek 

~ ~·t....,. 
,,,._~L .. ad.n ..... 
Ybü ~İl telpafla raporunu 
bildirmitfir. Bu rapora ıöre hidi • 
ıe ıu tekilde ıeçmiftir: 

Oç Bulıar ukeri Yunan topra· 
~içinde, huduttan iki aaat meaa • 
fede putu bn'naflar, hududu ah· 
lice ıeçen Pomaklara silah Ye 
bomba alefİ açmqlardn-. Pomak· 
)ardan üçünü kurfunla, birini aün
ıü ile öld~er diler 'birini de 
bfQ111daD alır •urette yaralamıt-
Jardır. 

Bundan sonra Bulprlar esir al· 
dıklan altı kadınla on bir çoc:uiu, 
(De9llllll t nal ..,.,... l llacll ......... . 

Dnma juidarma lmmlndem aiunlnlnin raporuna cfSre, Butıar ubrleri 
ifte ba11• pu8U kuimufler, Pom•Jdın kurtun ve bombe atqine tutmUf)ar ı 

~- ki .... ilriti -.... ,. .... us 

ijii.~kiqenin kuruluşunun 58 incı 
l/ıl dönümünde talebe andiçti 

"Çubukçuoilu,. aoyadmm kendil erine aid oldufunu aöyliycıılerden 
ZOHTO SITKI 

Soq adları alanlar 

"Çubukçu oğlu, asıl 
benimsoyadımdır ! ,, 

Eskitehirde bir "Çabukça ofla" daha 
çıkb. Dij'erlerinden kimin mabnı ahp 

taksim ettiklerini soruyor 
Çubukçuoilu soyadı lnriade lerinden Huandır. Eskitehir M

JatanlJu)da mün~lar Olmlren ledi1eainin etki büıçiYanlaımdan 
Eakitehirden de bir. Çul.akçuolfu olan Huan, iuetemiae ı&aderdi
çıktı. Bununla fu'bukçuopllan li f1I mektupla Çu'bukçuollu _,. 
dörtletmit oluyor. DördUnçG Çu-
hukpoilu itan. Kube muhacir • (o.mu• 1lllC'l llOafalia 1111a1 • 111 



Kirof nasıl öldürüldü? 
Sovqet memurlarına zor'Bulgarlar suçlarım 
balıf a lıazırlanan 71 : _:ti~~f ..;~t~~ ... , 
beqazRus qakalandı 

Ankara, 4 (Kurun)-· Cumu -
riyet Halk Fırkası grubunun bu 
günkü toplanışında bazı kararlar 
verildi. Bu kararlardan ikisi ,u. 
dur: 

. e ısbi 
balı sayılarak bu vergıy .. 

1 dığından bu tadil teklif 1 1 e " 
katta büyük iyilik olacağı g 

MÜ§tÜr. 

Moskova, 4 ( A.A.) - iç komi• 
serliğinin ne§rettiği bir tebliğe gö
re birinci kanunun birinde Kirofa 
yaprlan suikasd §Öyle olmU!dm: 

Kirof Lenigr,addaki Amolnyi 
ıarayındaki odaıma girerken Ni .. 
kolaef ismindeki katil arkadan 
yaklatarak enıesine tabanca ile a
tef ederk yere dütürmüıtür. Kati'l 
h'emen yakalanmıf ve Kirof bay · .. 
ıın bir halde odaıma götürülmüş· 
tür. Hemen doktorlar çağrılmış 

fakat bunlar Kirofu ölü olarak 
bulmuşlardır. Kurşun enseden gi
rerek °l:>eyni ve kafa tas mı parçala· 
ımıtrr. 

Mosliova, 41 (A.A.)'- iç komi-
serliği, Leningradda devle~ güve• 
ninin korunmuı yükümlerini ih -
mal eden bu mıntaka iç şefi Mad· 
ved i'le muavini Femin ve mesul 
memurlardan Gorin, Lobof, Yani· 
çevıki, Petrof, Paltaeviç ve Mose
viçi i!lerinden çıkararak mahke • 
meye vermi!tir. 

Son zamanlarda Sovyet me • 
murlarma karıı zorba hareketleri 
lia.zırlamak ıuçu ile Leningradda 
yak•lanan 39 ve Moskovada yaka
la•n ~ };)~yaz Ruıa ait iş dün 

Sovyet Ruıya fevkalade mahke • 
mesinin askeri kolejine verilmit • 
tir. 

Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet 
Ruıya merkezi icra komitesi •büro
ıu, ıuikasdlere aavaşacaklar hak -
kında bir karar almııdır. Bu \ara· 
ra göre suikudlerde bulunmaktan 
ötürü ölüm cezasına çarpdıma -
caklar fıakkmdaki karar, hemen 
yerine getirilecek suçlunun istinaf 
ve temyiz hakkı olmıyacaktır. 

Leningrad, 4 (A.A.) - Kirof
un cesedi dün gece saat 21 .30 da 
Uritski sarayında Statin, Molotof, 
Vorotilof, Danof ve. Çudof tara -
fından çıkarılmıf ve kaprnm ö • 
nünde harp bayragıyle örtülü top 
arabsınaın üzerine konulmuştur, 

Araba, iki tarafa ellerinde meşa• 
lelerle dizilen askerlerin ve yüz 
biıderce kitinin ortas~dan ağrr a· 
ğır geçerek istasyona varmış ve 
siyah tüllerle kantık kızıl hayra • 
ğa aarılmıf olan cenaze vagonuna 
konulmuftur- Tren gece yarısı bü· 
tün tehir f abrikalarmın düdükleri 
arasmda Moakovaya hareket et .. 
mittir. 

"Sar,, Fransaya mı, Alman
yaya mı bağlanmalı? 

Roma, 4 (A.A.) - ·Sar i§i hak- ı gözetmemektedir. 
Jündaki üçler komitesi i!ini bitirir Obür taraftan, Sar Almanyaya 
bitirmez, ortada yan'lıt şay!alar dönerse bu dönütün nasıl olacağı· 
dönmeğe batladığından bu itin nı göıteren tedbirler alınacaktır. 
aydmlatrlmuı onaylanmıfbr. Muayyen bir zaman iç:n muhace-

Reyiim neiceııinde ortaya çı .. retlere müsaade edilecek ve mu • 
D.cak ıiyasa:l ve malt meselelerin hacirler maUarmın artırma ve dö· 
hallini içine alacak bi:r plan hazır· vizlerini çıkarmak için serbest bı· 
lanması isteniyordu. rakılacaktır. 

Üçler komitesi, üç oran karşı • Rey !am neticesinde ortaya çı • 
mı da idi: Statüko ve yahut Sann dan yalnız F ranaanm do • 
Framaya veya A1manyaya bağ • kuz yüz milyon alacağı 
lamnuı. gözükmektedi-r. 950 milyona yük -

Bilhana üçüncü oran üzerinCle selen bu anlatmaya girmiyen hu • 
Clanıtun sebebi bu oranın bir çok suıi alacaklar bunun dışındadır. 
ince meaelel-eri ortaya atmasıdır. Bundan başka Fransa Varndt ma
Almanyanm rey vermiyenler hak- d~ninden 11 milyon to:nıa ait hisse· 
kmdaki teminah ırk ve din farkı sini atacaktır. 

Amiral Yamamato "Deniz konuşma
lannda değişiklik yok! ,, diyor 

:lokyo, 4 (A.A.) - Bmnlar der-ı Afikird1r ki bir gemi bir ayda ya· 
neti, dün ıabah toplanarak Vqinston pılmaz. Ve bunu iı dııına çıkarmak 
andını bozacak tedbirleri görüpütdür. için de her halde 24 saat yetmez. Yal-

HiikUmetin bu bozma kar.n huıu· mz teknik §Ut)ardır ki, filolann yukar. 
ıi meclise sevkedilmiftir. Onun da bu dan aıafıya veya aıağıdan yukarıya 
karan ittifakla lalelik edeceği zannedl· doğru beraberliğe gitmelerini mümkün 
karan ittifakla tasdik edeceii zamaedi. lalar. 
liyor .. 

Londra, 4 (A.A.) - Amiral Yama· 
moto, Havas ajansına !U bildirimde 
bulunınuıtur: 

"- Deniz konuımalan durumunda 
bir deiitiklik yok gibidir. Gütmekte 
olduğumuz yolda pya değiıiklik oldu· 
ğu hakkında dönen yanhı pyia yalan
dır. Ba f8Ylalar, filo beraberliğinin on 
sene, üç ıene-· ilah.. gibi bir çağda 
yavq yavaı gerçeklepneü haldmıda • 
..... .,.._ mmaldıulanndan hiç bir 
üye !>öyle hir anlayııa yarayacak bir 
bildirimde bulunmamııbr. Filo hera
lııerlitini kayıtnz ve prtssz iniyoruz. 

Gemi yapma proiramlanmn bildi· 
rilmeıi meselesi belki bazı mahafilin 
nikbinliklerini haklı göıterecek vazi -
yettedir. Fakat pratik bir hal tekli bu
lun~sı zordur.,, 

Amiral "Vaşington andlaşmasını 

bozmak göriiımelerin gidiıi ni değiıti· 
recek midir?,, sorgusuna ıu kar,ılığı 
vermiıtir: 

"- Bu, &en Tokyodan çıkmadan 

Önce kararlafllliftr. Bunun için bu me-

1eleniıa müzakelerimizle alakasım göre· 
:tÜyoram-tt 1 • 

Amiral, deniz konuınUılannın ıona 
yaklaşıp yaklaşmadığı hltkkmda da: 

, 170 koyunla 8 katırı Bulgar topra
ğına götürmüşlerd:r. 

Yapılan ta~k;kat, hadisenin yu. 
karda anlatılan şekilde geçmiş ol
duğunu gösteriyor. Hadise yerin -
de Bulgar kurşun kovanları ve el 
bombaları parçaları bulunmut • 
tur. 

At!na, 4 - Yunan - Bulgar 
liududundaki kanlı hadisenin me• 
suliyetini tahkik ve tespit edecek 
olan muhtel:t Yunan - Bulgar 
komisyonu bugün öğleden ıonra 
Perima köyü civarında toplanmıt· 
tır. Yunan ve Bulgar zabitlerinin 
araştıl'ma ve münakaşaları çok u· 
zun sürmüştür. 

tikin Bulgar zabitleri bazı iti -
raz ve kaçamaklarda bulunmak 
iıtemi'!lerse de reddedilemiyecek 
kat'i deliller karfısında hakikati 
itirafa mecbur kalmışlardır. 

Bulgar zabitlerinin kabul ve i· 
t=raf ettikleri esaslı noktalar şun· 

- Unlardan alınmakta olan 
verginin, nufusu az olan kasaba -
lardan kaldırılması hakkındaki 

hükUmet teklifi memnhniyetle tu
vib olundu. Malum olduğu üzere 
buğday koruma kanunu gereyi o
larak 'abnan un vergisi muatahsil 
köylünün kendi yiyeceği için kara 
değirmeninde öğüttüğü undan a
lınmamak maksadım güder. Ufak 

kasabalarda l;>ulunanlarm bir kıı· 
mı muatahsil olduğu halde kasa· 

- lnhisatlar idaresinin 
tuzların tütün ve ispirtolu 

112

1 ' · fial a. ler gibi her yerde aynı 
B kasıPJJI 

ması ve Ziraat an ço 
b.. . . • 1. h sı'lolarııı 
unyesımn ıs a ı, 

tılmaaı, Ziraat Bankasıntldele · 
olan çiftçilerin tediye v~ d' 

im . . hük"'aıetııı 
uzatı ası ıçın u. . 'b•P 
düğü tedbirlerin yenı ıntı 

·ıao yannamesinde millete 1 
t.il 

t ··ııilJI""' ceği hakkında ismet .nıo 
diği malumat fırka grubıı 
dan alkıslarla karşılantı1ııtı'' 

Atatürk, Mülkiye mektebini "Sıgas 
bilgiler oku/ası,, olarak adlandırdı 

Ankara, 4 (KURUN) - Mülkiyeli
ler 68 inci yıl dönümlerini Ankarapalas· 
da heyecanla katluladılar. Meruimde 
Baıbakan General ismet lnönü, Mec• 
liı Baıkanı General Kazım Özalp, Ha!k 
Fırka11 umumi katibi Recep, Bakanlar 
bulundular. 300 den fazla Mülkiyeli 

halli idareler genel müdüriİ ~ 
söylediler. ,,... 

lardır: araıında bir çok da mebus vardı. En 

Kutlulama münasebetiyle "., 
ta Türk1e telyazm çekildi. ~ 
kendiıine çekilen telyazısrna 

vapta Mülkiye mektebiıiİ '' ' 
giler okulası,, olarak ad!an""' 

lanın çıkııları için ulusa biİ~ 1 - Bulgar askerleri hakika • yqlı Mülkiyeli ııfatiyle Ahmet Ihsan, 

ten hududu tecavüz ederek Yu • bundan sonra Mülkiveliler namına ma· lıklar dilemi~tir. 

nan toprağı içinde 9 kilometre i -
lerlemişlerdir. 

2 - Be~ Pomak, Bulgar asker -
leri ta;afından öldürülmÖşlerdir. 

Bulgarlar, Iffa:7erM olmak üze-

re sisten yolu şaı~r'dıklarını ve 
yanlışlıkla hududu a,tıklarını ile· 
ri ıürmü§lerıe de bu iddiaları gü· 
li.!nç görülmü§tür. 

Bulgarlar tarafından itiraf edi· 
len iki esaslı noktayı tespit eden 
bir protokol iki nüıha olarak tan -
zim ve imza edilmiş, birer ıureti 
Sofya ve Atina hükUmetlerine 
gönderilmiştir. 

Yunan hük\ımeti yarın toplana. 
rak protokolu tetMk edecek, Bul
garistandan istenecek tarziye ve 

Askeri liselere talebe 
, 

Yunanistandan getı 
ahnıyor 

Ankara, 4 (KURUN) - Öğ· 
rendtrtme g&rc, a Wft li~eı liıtK;. 
den lstanuTda Kuleli alkeli lisebsi 

mallar 

9 uncu sınıfına 183, Maltepe lise· ı 30 birinci teşrin 
sine, 50, Bursadaki Bursa askeri Türkiye -. Yu~an ika?JJel 
lisesı dokuzuncu sımfma 116 tale· ret ve seynsefaın mu 
be daha alınacaktır. bağlı B. listesiyle konsotid' 

Çocuk esircreme tenzila~lardan ba~ı~arı . 
6 ve bu lısteye tenzılatlı 

kur umu pozisyonları ilave edibııi . 
' . 

Ankara, 4 (A.A.) -Ata Türk, 
Himayei etfal cemiyetini "Çocuk 
esirgeme kurumu,, olarak adlan • 
dırmıt ve cemiyet yeni adını kul· 
lanmağa batlamıttır. 

nanistandan memleketi 
bestçe ve tespit edilen 
lar daireainde girecek 'f 
ları için iki liste kabul 

Mandarna, turunç, ~ 

teminatı görü§ecektir. --------------

Hadise hakkında alınan mü - Japonya 
ları, sünger taşı, asfa~ i4 
vesaire ile kliring itil \..: " 

temmim tafsilat, efkarı umumiye• t 
nan devletlerin m , "fi ·,,'41 
serbest ithal salahiyeti~ ' ~ ., de derin bir heyecan uyandırıyor. 

Gazeteler, yunan toprağına olan 
tecavüzden dolayı, Bu!garistan ta· 
raftndan t21m bir tarziye verilme· 
sini istiyorlar. 

ölenler kimler ? 
Atina, 4 (A.A.) - Yunan -

Buls_ar zabitlerinden kurulan ka • 
rışık komisyon tarafından yapılan 
tahkikat neticeıinde, Bulgar as • 
kerler~nin Yunan toprağına 1500 
metre derinliğ"nde girdikleri anla· 
şılmııtır. Ölenler dört kitidir. Ad· 
ları ıunlardır: 

Hasan Kapo, imam Hüseyin, 
Asao Osman, Hüseyin Sakolof. 

Ölülerde kurtun derlderi ve hi· 
rinde de süngü yarası vardır. 

Mlllltllst-•Rlllll'..-11••1tM1Hl.....,...__1.Wıa•1---
ll_ Bu sonun yakmbiı bize ait bir 

İ! cJ•iildir.,, demittir. 
Londra, 4.(A.A.) -lnPiz ve Ame

rika deniz murahbu heyetleri bqiin 
avam nı;.ruında Japonya Vqinaton 
muahedesini feeshttikten sonra çıkacak 
vaziyet kar111mda naul davramlacaiuu 
göriitmek için umumi heyet halinde 
toplanacaklardır. 

Amerika heyeti, Japon isteklerine 
karp bir J ngiliz - Ameribn c:epheai 
yapmak ilzere elinden ge!eni yapmur 
için Vaıingtondan tarımat aldıimr in· 
kar etmektedir. 

Mecburi askerlik 
hizmeti tesis ediyor 

dukları bilcümle m t' ~ 
bunların aksamı da 1 ~e . ~~ 
dan memleketimize ,er i tt, 

Berlin, 4 (A.A.) - Japonya harbi- h' ~l 
re bilecektir. _..ııi "• ye bakam General Senduro Hayaşi, v~ 

Fölkiıer Beobahter gazetesinin muha- 1 Yün ve pamuk 
1

.,itt 11' ~iji 
birine ıu bildirimde bulunmuştur: ayrıca bir hususi tak ~5te d ~il~ 

u_: Japonya, 17 yıla dağılan mec· ~arrür ettirilmiştir. 81J ~ 1 :~t)ı 
huri askerlik hizmeti teıis edecektir. iresinde getirilecek ~,;-"~ ~· ~(/, 
Bqka sistemlerle mukayese edilince sından bazıları koıı~ l"~ı 1"tri 
bu ıistem, en iyi olarak kalmaktadır. mıt ve bazılarının i 1'•~ 
Bununla beraber Sovyet ıiıtemi bak • dut surette getirilı:Oet 

kmcla yeter bilgim yoktur.., • mittir. "'""" 
General, bundan ıonra harbiye ba· 11••· I& 

kanhiı muhtıraarnm içte, dııta ani bir Bu§dayı koruın• ,,.11el• 
icraat ıüttüiü yolundaki haberlerin yapılan cl~Jtt.Jrı) / 
doğru olmadıimı söyliyerek Japonya· Ankara., 4 (1' .• rt.d• 1." 

nm böyle bir .. ..; aıla dütünmeditini oıı~ P :r-ı· dayı koruma kaıt. •~.-rııJJS 
'bildirmit ve demittir ki: öfet ~ 

"- Fakat harlliye bakanlığı bütün yeni tadilata 1 fııılıı "'~ .. bit 
ulusu acun durumundan çıkan ,.yüküm· )erinin 1 O bin pıl ,,e F 

1ere lumrlamak iıtemiıtir. Japonya fazla olan ~~·yteııı:Oe de 
böyle bir oran için hazır ve yetitmit de- tatbik edileces• •

0
• esi11 

kabın iilclir. Banu ıöz önüne\• tutank ulu· Yunan ·yor 
..ı konmmada hirliie karp duran bü- tadilat isteıı1~ ~ 
tün eqelleri ortadan kaldırmak gerek· zn--t ~ ~. 
dir. Atina, 4 - bat bS 'f' &!ftı 

Japonyanm korunma hattı Mançu· onotirin, Yu~l"'t .rapıPsıı:J11 ~ 1~41 <ı 
lm..1__ defa ~ .. - tür.. kab. d - .l1 a ;1- • ·ı-e ~ eı-

111111 soma en u on uuyumuı • ıne e .... deiİttıfl ..- '•I ~i· 
Japonya Mançukuyu kurmak için- öyle zı bakanların ektedir· tt. . ., ~ 
büyijk bir taahhüt albna girmiştir tediği ıöylenlll taldller . 'a·Q 
ki, alaı lıenh hamr ~er dereeed• •-hfneye 1110. ·reee'1 ":I', 

1 l"lo&' da '1 ._. anuyor.,, • • MetaJoa&lll 
General Hayati, Japonyanm genlt· l reııı . dır· 

letilmeai l'erektiiini söyl ... qclir. yetlerı var 
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Polis Haberleri 

iki yaralama 
İşten çıkarılan Ermeni.1in 

yaptığı iş 

Çakmakçılarda Şerifpaşa ha • ı 
nında şapkacı Bedrosun yanında 
çalışan Ermeni Hacı ik: gün evvel 
itinden çıkarılmıştır. Hacı, işin · / 
den çıkarılmasında aynı yerde ça· 
htan Mnrikarun sebep olduğunu 

zanettiğinden :ntikam almaya ka· 
rar vermi~tir. Hacı dün akşam kı • 
zın yolunu beklemif, Marika evine 
giderken yarı yolda önüne çıkarak , 
ansızın demirle başına yüzüne vur 
muştur. Marika demiri y!yince fer. 
yadlar arasında yere düşmüştür. 

Hacı etraf~an yetişenler tarafın ~ 
1 

dan yakalanmıştır. Marika Hasekı 
h~stahanesine kaldırılmıtlır. 

Kıyafet 
kanunu 

KUltür işleri 

Modern okul 

Pr. Markus iJu kanun 
çok yerin<fedir, diyor 

Fındıklıda güzel bir 
mektep yapıJdı 

İstanbul kültür müdürlüğü Fın
--, / dıklıda son modelde yeni bir ilk 

Ar.ıı: yaımz mabetlerde giyilecek 
ruhani kıyafetler 

/ okul (mektep) yaptırmıştır. Şim

di kültür çevirgenliğinde toplanan 
bir heyet bu okula eşya ted~riki İ· 
le uğraşıyor. 

Mektebin yapısına verilmek 

üzere 220 bin lira ayrılmıftı. 

Bu paranın etyo:. kısmı için olanı 
tamamile komisyonun isteğine bı
rakılmı§tır. Okular sıraları, masa
ları, sandnJyalarr, en son siıtem ve 

iki cinstir. Bu e§yalar tamamile 

'OkoNOMİ 
Türkiye- Yunanis
tan tütün anlaşması 

"Lömesajer Daten,, yazıyor: 

B:.mdan başka evve!ki gece Şeh
remin;nde de b ·...,yaralama hadi -
sesi olmuştur. 

. Şehrimininde Saray meydanın· 
da lokantacı Esadın dükkanı ar • 
kasın :laki odada yatan kalfası Ab
dullah gece uyurken kapı açılmıf, 
içeri kuşçu ismile tanılan Raş "t gir 
miştir. Abdullah gece yarısı ha • 
her vermeden girite fena halde 
kızmıf, bu yüzden aralarında kav
ga çıkmıttır. Neticede Raşit bıçak· 
la Abdullahı göğsünden yarala • 
mış, kaçarken yakalanmıştır. Ya
ralı Gureba hastahanesine kaldı • 

dırılmıştrr. 

Ruhani kılıkların mabet dıtın • 
da giyilmes'.ni yasak eden yeni 
kan.un yurttaşları memnun etmit • 
tir. Dün Es.kinazi cemaati ruhani 
reisi Dr. Mar.kus ile konuftuk. Bi -
ze şunları dedi: 

1 yerli ma!ı:Jdan yapılmıttır. Okul -
da dershar.eler yazlık ve kışlık ol
mak üzere iki kısımdır. Kışın oku
lun alt katında, yazın da üst katın 
daki dershanelerde oturulacaktır. 

D:rshane dıvarlarında en yeni 
terbiye sh.temlerine uygun olarak 
yağlı boya resimler yapılmıştır. 

Aynı -ıamanda mi!'.rangoz. el itle -
ri, beden. musiki atelye1'ri de var
dır. 

"Ankarada Türk.iye ile Yuna • 
nL.,tan arasında ~·apılan takas an• 
laşmasınm metnini neşrettik. Yu. 
nanistan içi elver:şli temeller üs • 
tünde yapılan bu anlaşma ile bir .. 
likte ulusal ökononıi bakanı .l\f. 
Pesmazoğhı Ankarada diğer bir 
netice elde etmişti: Kendisi Anka .. 
rada, iki memleket benzer malı • 
sullerinin ve bilhassa tütünlerinin 
yabancı memleketlerde ~iirümünü 
temin iç~n yapdığı anla.~mayr eyi 
bir neticeye varaırınağa muvaffal( 
olmuştur . .l\f. Pesmazoğlunun biz
zat söyeldiği gibi Ankarada konu .. , 
şulınuş olan ana çizgiler 15 kanu
nuevvelôe samimi b1r faaliyet ha
lini alacaktır. Bu tarihte :Ankara. 
ya eksperlerden mürekkep bir Yu
nan miırahhasr heyeti gidecektir. 

Bu husus için henüz kat'i ma • ' 
lı1mat yoktur. Fakat masraflan jki . 
nımeleket arafmdan ödenecek ve 
Türk-Yunan tiitünleı-ini kuvvet
li bir propaganda ile dünyaya ta
nıtacak olan hir tütün bürosu ku
nılması dü~ünii1mektedir. Bu1ga .:. 
ristanm da bu ofise giııneğe da • 
vet eailınesi kararlaştırılınrştır., 

Bulg-a.ristan ~rkta tiitün :retişt1 - · 
ren başlıca memleketleıin üçüncü-

CIKARKEN YAKALANDI -
Göztepede istasyon caddesinde 
Recebin tütüncü dükkanına anah • 
tar"uy k • ~ 
ta oturan wbacı Veysi gİrm·İf, alt· 
mıf paket sigara ile para çalmıf, 
dükkandan çrkarken yakalanmıf • 

"- Biz Museviler, beş altr yd
dan be11 ruhani elbiseyi dışarda 

giymiyoııız. Hükumetin bu ka
nunu medeni bir kuraldır ve ye
rindedir. 

"Ruhani e1bfaeyi A \TUpada da 
dlışarda giymezler. O filyafet, tıp
kr hakimler ve avukatlarrnki gibi 
vazife ha.'.;-ında, mahetlerde giyi -
lir .. ,, 

Yaş meyve 

Okulun yirmi dershanesi, altı 
yüz talebesi, on beş hocası vardır. 
Avrupada okuyacak talebe 

yola ~ıkıyor 
sü ruemektir. Tütün mesele~incfo 

Avrupaya ayn bakanhklar ta- Türkiye ile Yunan:ist..'ln arasında 
rafından gönderilecek yirmi k:şi· iş birliği }'apılacağr hakh,ndaki 
lik son kafile bu akşam ıola çıka· habeıin Ati nada alakadar mahafa 
caktır. Talebeden hukuk tahsili i.. lerde yaptığı tesir umumiyet bakr

çin altı ki~· lsviçreye diğerleri de 
F ransaya, Amerika ya, Almanya • 
ya, Beldkaya g'decekJerdir. 

inkılap dersleri 

mından elverişlidir. Bu mahafil • 
!erde "Şark tütünii,, adı altında ta 
mnan tütünlerin üçte ikisini yetiş 
tiren iki memleketin evvela büyük 
piyasalarda aralarmda yaı klan 

Oniv~rsitede inkılap derslerine rekabete nihayet vennek ve ondan 
yarından itibaren başlanacaktır. sonra d~ tütünlerin satılması için 
Dersler üı~iversitenin konferans propagandada bulunmak için iş 
salonunda, akşamları saat bette birliği yapmakta çok menfaati 
verilecektir. ilk dersi yarın Halk bulundnklarr beyan olunmakta • 

Fırkası Umumi Katibi Receb vere- drr. 
cektir. Tütün mah.<rullerini drş piyasa • 
Hulrulc FakUlteain;n birinci tarda sürebilmek için son zaman .. 
sınıfında ~ıkan hadise ]arda tütün monopolü tesis etmiş 

Y af meyva ile sebzeleri uzun 
müddet taze tutmak için b:r lngi· 
Jiz firmaıı tarafından Türkofise 
teklif edilen f~rmülün dün tecrü • 
besine başlanmış, elli portakal ile 
elli mandaline iliçlanmııtır. Bu 
portakal ile mandalineler 15 gün 
ıonra Londraya, Berline gön.deri -
}erek dayanma müddeti teıpit e -
dilecektir. Bu tecrübe iyi netice 
verdiği takdirde ilaç tacirlere 
tavsiye edilecektir. 

Elektrik fiyatları eskisi 
gibi olacak 

tahkik ediliyor bulunan Bulgaristanm Türk - Yu-
Hukuk f akültes · nde birkaç gün na~ anla~masma iştirak edecefi 

eveJ birinci sınıfta yoklama fişleri şiiphelidir. 
1932 yılında Balkan kongresin- · . 

Nafıa bakanlığı elektrik tarife
sini kcmiıyonun tesbit ettiği mik • 
dar üzer;nde tasdik etmİf, gön • 
dermittir. Komiıyen elektrik ki -
lovahnı on bet kurut olarak bırak
mıfhr. Elektrik tirketinin fiatı zi -
yadelettirme isteği vekaletçe ka -
bul ed1lmem'ttir. 

toplanırken çıkan gürültü müna • 

ıebetile fakülte inzibat meclisi 

Prof. Ebult.lanın reisliği altında 

toplanarak tahkikata batlamıttır. 

O gün derste bulunan talebeler 
sorguya çekilmektedir. 

Bazı ~ocuklarda görülen 
trahom hastah§ına kartı 

Eyüp, Edimekapı, Şitli semt • 

Jerindeki ilk okullardaki talebenin 

de alman buna benzer bir karar 
k:.:.rşrsınoo Bulgaristanm takınmış 
olduğu tavır şüpheleri kuvvetlen -
dinuketedir. Maamafih, haiz bu· 
lunacağr geniş salahiyetler \"e em
rine verilecek büsük mali vasıta -
Jar; ile ofisin sırf bir Ti.irk - Yu
nan ofisi olarak kalması çok muh
tPmeldir. Adliyede 

Şehrirnizde mebus 
seçimine hazırlık 

Mebus seçimine ait ilk hazır • 
lıkların bitirildiğ~ni yazmıştık. Cu
martesi gününden itibaren vilayet, 
ve beled'ye daktiloları belediyede 
şehir meclisi salonunda çalı!maya 
ba9lıyacaklardır. Daktilo!ar ma • 
halle mümess:l'ik'eri tarafından 

/

. yazılan ve doldurulan defterleri 
ikiter nüsha olarak fazlalaıtıra • 
caklardır. 

Sadık h·zmetçi 



Kadınların mebus 
seçilmek kakları 

ÖugÜn görüşüıecek . 
-;, .. k~";.:;~~:: ::;:;, Miilkiyenill kuruluşunun 58 inci yıi 

Ankara, 4 (A.A.) - Cumu - J•• •• •• d 
riyet Halk Fırkası grubu Cemil U:Onumun e 
Uybatlinin başkanlığında toplan· 

talebe and içli 
mıthr. 

Kadınların mebus seçme -
leri ve mebus seçilmeleri, ıe· 
çenlerin yaşlarının on sekiz • 
den yukarı bir hadde çı -
karılmast için teşkilatı esasiye ka· 
nununda değ:şiklik yapılması 

hakkında fırka divammn teklifini 
İsmet lnönü izah etmiştir. Fırka 
grubu esas ve usul yönlerinden 
meseleyi uzun uzun tetkik ettik -
ten sonra teşkilatı e$asiye ve me • 
bus seçimi kanunlarında gerekli o· 
lan değişikliklerin yapılmasına 

müttefikan karar vermi:-ıtir. 

"Cumhuriyet ülküsünü, ülkenin her köşesinde sarsılmaz bir inançla sajlam 

An'kara, 4 (:A.A.) - Cumu • 
riyet halk fırkası meclis grubu bu 
gün toplanarak Türk kadınına 
saylav seçme ve seçilme !hakkını 

veren tarihi kararı almı,tır. Mec· 
lis grubunun hu kararı memleke • 
tin içinde ve dışınaa layik olduğu 
büyük ehemmiyetle karşilanacak· 
tır. Ata Türk'ün gösterdiği yolaa 
ulU!!U aaİma İyİve ve ileriye götürü 
cü k.:ırarlar alan fırkamızın bu son 
kararı Türk kadınına içtimai ve si
yasi hayatta bütün ulusların üs • 
tünde yer vermiştir. Cumur.luk i · 
'dar es· nin başlangıcından heri ha· 
yab. giren Türk kadınını fırkamız 
ilerilik yolunda elinden tutmuf ~e 
onu muvaffakiyetle yürütmüftür. 

Çz.r~af içinde, peçe ~ltmda ve 
kafes arkasındaki Türk kadınını 
artık tm-.ihlerde aramak kabil ola
cıı.:ktır. Kanunu medeninin kendi· 
s;ne verdiği bütün iç.timai hakla • 
ra aabib olan Tıürk kadını, evdeki 
medeni me.vkiini sa,lah ·yelle işgal 
etmi~, i§ he yatının lıer safhasın da 
rmıvi\ffakiyetler göst5J"xniştir. Si • 
ye.&i hayatta. beled:yeler se~imin· 
de tct.:·übe3ir..i yaparak Türk ka · 
dm·::ı.m bu sefer de saylav seçme 
ve &~cilme hakkını a lm:ık suretile 
hak1;r'1r_ı,n en .büyüğünü de elde 

etmi.'i olur. 
"' 

Türk kadını bundan böyle ulu· 
sua mukadderatına hakim olacak· 
tır. Medeni memleketlerin bir ço· 
ğUJJda kıdından es:rgenen bu hak 
bugün Ti.irk kadınının elin.dedir 
ve onu salahiyet ve liyakatla kul • 
]anacaktır. 

Anadolu ajnnsı bugün fırka • 
1 

mn bu tarihi karıe.rmı :y;uarken 
Türk kadınını kutlulama-ğı ıva.zife 
bilir. 

i
ve:. KiTAPLAR 

1 van Turıenief 
İ:J 

Me~hur eseri 

iLKBAHAR SELLERi 
Çeviren : 

Sami zade Süreyya 

J3u kitabı mutlaka alıp o
l;:.ıyu;,1.!=. Bütün tanıdıklarını· 
za tavsiye ecfüecek güzel bir 
elerdir. 

Fiatr 75 kuru§ 
Her kitapçıda vardır. 
Teni yeri: 

V AKIT Matbaası. Ankara 
c..ıtlcleıi. 

• • • •• ~ ' 'f ~ •• 
~· .. ~ . ...... . '\ · ( .. sıanbul .. 

'bir akide halinde bulunduracağımıza, her yerde daima namustan, 
faziletten ayrılmıgocağ1mıza and içiyoruz/,, 

Mülktye mektebin'n kuruluşu· 
nun 58 inci yıldön.ümü, dün, mek· 
tel>in Y.ıldızdaki binasında mülki
yelilerin i1tirakiyle kutlulandı. 

Kutlulamağa çağrılanlar ara -
unda, İstanbul vali muavini Ali 
Riza, kumandan General Halis, 
belediye reis muavini Hamid Os -
kay, harb akademiai müdürü Ge· 
neral :Ali Fuat, üniversite rektörü 
Cemil, mülkiyenini eski çıkanla • 
rın,lan Muslihıddin, Ad:t ve Fatih 
ka,.ır.akamı Haluk Nihad birçok 
diğer zat bulunuyordu. 

Merasin~e şehir bandosunun is· 
tiklal marşı ile başlandı. 

1stikl9.I marşı ayakta dinlen • 
dikten sonı-a, mekteb müdürü Şük. 
rü kürsüye gelerek mülki • 
kiye kuruluşunun elJi sekiz:n • 
ci yıl dönümünü kutlulama. • 
nın kendisine verdiği büyük kı • 
:vancı orada bulunanlar karşısında 
söylemenin çok büyük onur oldu .. 
ğunu anlattı; inkılabımızın iki 
mühim yönünü helirtmeğe gir:Jti. 
Savaştaki zaferimize kadar diğer 
yollarda.ki ilerleyi§:mizden de 
baıhaederek Büyük Önderimiz 'Ata 
Türkün hiçbir engelden yılmıya • 
cak kadar çetin dileğ:le bunların 
nasıl başarıldığına işaret etti ; en 
ı1onunda Türkün öz varlığına doğ· 
ru gitmesi olan en büyük savaşı 
el alarak mülkiyelilerin bu savaşta 
da, diğerler.inde olduğu gibi, ön 
~afta bulunacağını alkışlar arasın
da söyledi; sözü eski me::unlardan 
Muslihiddin Adile verd '.. 
MusUhiddi n Adil kUrsUde 

Muslhiddin A1:lil deyim:ne 

şöyle başladı: 

"- s~ygı defier d'r..'eyicilerinı: 
"Müdür beyin bu iltifatmı kar· 

şılıksız bırakm:lk mümkün değil • 
di. Size samimi olarak s.öyliyeyim 
ki., bugün, eıki ır.ezunludan diğer 
b:r ukad.a!ın wylemesini istiyor • 
dum. Her yıl bu gün bu saatte se • 
şiır:.in usanç vermesinden korka " 

rım. 

Genç mülkiyeliler; sizin temi-z 
yüzünüz karşısında biz, eski mül • 
kiyerler, biraz benliğimizin size 
doğru çekibrıiq olduğur.:u hisaeyle
Jiz. ;Siz, biz'. hakikatin ıhiç sönmi • 
yecc.k olan .ate§:ne çekiyor, bizi a· 

lıy.ouunuz. 

· l!te bu alım tesiri1cdiı· ki ,gene 
burada, huzurunuzda, söz dilemek 
cesaretini kendimde buluyorum. 

Saygılı ~rkadaşlar; 58 sene ev• 
yel, bugün Türkiyenin ufukların • 
da bir güneş clcğdu. B'r güneş di· 
yorum. 'ünkü o, idari i~timai, ha· 
yatta bir inkılip yapan1 bir kültür 

r,üne~i !:lj. 
Bu mülkiye rnektebid"r. 

E' kilerden bir tavsiye beWcrsi· 
ni;:: .. s~~ ve•·dieiın öğüt, şudur: 

tün kalması her yuı:ddaşın vazifesi 
dir. Gelecekte, geçmişten Claha 
kuvvetli bir uzuv olmanızı d;lerim. 
Büyük bayramınız kutlu olsun.,, 

Tahsin Ayni zade söylüyor 
Mualihii:IClin Adilden sonra, 

Ayni zade Tahs'n kürsüye çıktı. 
Önce müllCiyenin 58 inci kutlula • 
ma toplantısına gelenlere hocalar 
namına teşelCkür etti ve üeai iti: 

"-Mülkiyenin ülküsü çok can· 
lıdır. İşte bugünkü toplantımızda, 
bu canlılığın en pak bir delilidir. 
Mülkiyeliler1n en büyük türeai da· 
ima ıbir:birlerinin elinden .tutmak
tır. Aralarında yaş farkı yoktur. ı 
Saçlarına ak dü§mÜ§ eski bir mül· ı 
kiyeli, henüz hayata atılmış yeni 
bir arkadaşı gördüğü zaman, ona 
öz evladı gibi bakar:: 

"İşte mülkiyelileri daima canlı 
tutan bu yardım kuvvetidir. 

"Talebelerim! 
Hayatta muvaff akiyetin sırrı 

vazifeye bağlı olmak :ve disiplin • 

dir. 
Cumhuriyet hükumetimizin 

mektebimize verdiği itimadı düşü- . 

nerek'buna ılayık bir' talebe olmak 
için tCler.alerinize iyi çahşm, disip· 
lini ltanıym !..,, 

And içiliyor 
'.Ayni zade :r ahı in, bu ·ara ta • 

lebeyi ana rçmeğe çağırch: 
- Cumhul'İyet · ülküsünü, mem· 

leketin her köf esinde sarsılmaz 

bir inançla •sağlam bir aliide ha • 
linde hıilunöuracağınıza, her yer· 
<le uaima namustan faziletten ay. 
rılmıyacağmıza ana iç'riiz'!,, 

Talebe hep l:iir ağızdan haykır· 
dı: 

- And içeriz. 
- ·Biz de bu anddan aldığımız 

kıvanc:la muvaffakiyet dileriz .. 
Ayni zade !'fahsin, bundan son· 

ra, 1933 - 1934 senesinde mek • 
tebin sİyaıet şubesinden ( 4), ida
ri tlihesinden (:J2) ve mali şube -
~inden (21) olmak üzere 40 ki§İ • 
,n.in şenadetname aldığım söyle -
di. 

'Mektebe girenlerin nangi lise. 
1erden gelaiğine aa=roir cetvel o -
ikutlu. Netice itibarile "letanbul er
kek lisesinin bu yıl mülkiyeye en 
çok talebe verdiği :anlatılıyor.,, 

Kısa - dedi. İkinci olar2t.: İzmir lisesi, Ü· 

•••• Şekir_::J•••llllll•ll ,J&Üncü "Konya e.r.kek liae&i .. 

Haberleri ~ordu. 
Bir talebe MUtkiyelilerin 

§ ORTADAN YOK OLJ\.N MU- WlcüstinU anlaltyor 
BAI>İL BONLARI - Yazıldığına 
göre lstanbul tıkan müdürlüğü va· Ayni zade Tahsinden aonra, 
aıtasiyle Samsunda Saadet cad • son sınıf talebesinden Hürrem Go· 
desinde 6 numarada ot.ıTBn Kavala mu· ıbat kürsüye gelerek talebe namı • 
bacirlerinden Tuzcu zade Muhiddin a • na söz söyledi. 
dına iki buçuk yıl önce gönderilen 647 Gobat dedi ki: 
lira 77 kuruşluk mübadil tasfiye bono• 

ı "- Söylentliği.gib;, 58 ıyıl önce 
ıu ortadan yok olmuştuT. skan mü~ 
dürlüğü bu kayboluştan iki "Jnemuru bir güneş, bir yıldız doğdu. Bunun 
11uçlu bulmu!, haklarında kanuni taki- ıber parçaaı yurdun ıssız bucakla • 
bat yapılmasını kararla.ştmııııtu. rına yayıldı, yüzüne ışık verdi. 4 

§ HAMAL TEŞKlLATI DÜZEL· ~irinci kaIUIIl gününü gören bir 
TlLDl - Gümrük yolcu salonu hamal müılkiyeli !ç.in, ocağın sevBisinden 
tefkilatı ı&lah edilmiştir. H~sine ~Ö· dışan kalmak imki.ı.uızdıı·. 
ğüılerinde numara taşıyan bir Örnek "Biz buraya, gençliğin. bütün 
elbise verilmiıtir. Gümrük idaresi, yol· gücü, inancı ve umuı:.~·' ile geliyo• 
culara fena muamele eden, veya tarife· 
den fazla para i•tiyen hamallar hak· ruz. 
kında ıiddctli davnumıaktachr. "Büyüklerin büyüğü Atatürkün 

§ y ABANCI YOLCULARIN DÖ • a.yı:lınlattı:ğı ıonsuz ,-ol da yürü • 
IVIZLERl - Günr.iik ve inhisarlar Ba· m~ hüvük küçük bütün mülkiye· 
kanlıimın bil' tanıimme söre transit .su· liler:n ülküsüdür. 
retiy)e zeçen yolcularla on be~ gün .ka· "Mülkiye, ha.ğhhğm sembolü • 
dar oturmak için gelen yabancılar, el().. dür. F..-,,~hhksa, harek<etin evli.eh • 
vizlerini gümrük muayene memurları• drt. "Burada kü!tür karlar seciye 
na gösteı·erek pasaportlarına yazdıra • de yaratrlır, Seciyesiz bilgi ancak 
caklardır. On beş günden fazla otu· fen:a.lık için kullanılır. Evl.itlarına 
ran yaban.cı!ar, ayrılırken dövizlerini bu s~yeyi a.şılıyanlar, evlitlan 
ttötürmek için kambiyo borsasından izin tarafmtlan h ·ç unutulmaz. 
nim~ mecburiyetindedirler. Sevinçli bir gür.iimirLdc ara • 

iLAÇLA~ OÇE AYRILACAK -
Sağlık B:ıkanlığı, yapılacak ecza ve 

ilaç tarifelerinin ana hatları h<ık.kında 

talimat vermi§tİr. Tarife projesinde 
masraflada vergilerin artmuma rai· 
men ecza fiatlannm hiç bir zaman bu.· 
gür~ü kazanç nisbetini geçmemeai ka· 
rada.~t~rtlmı! tır. 

Oç bin ç:ıfit olan ilaçlar ucuz, orta 
ve pclı:ılı obı:-<!k üç kuma aynlacaktr. 

' 
Toplantılar 

mızda. l:ulunô.I!la.ra lc!ekkürü bir 
borç s:ıyarır.ı.,, 

Gobat aözü b:tird~ aonr.a. 
mü dürün ve ht:1:aiudan T~l:s ~n 
AYlli zadenin tek1if: üzerir~ cura· 
buriyeti Kemal Atatürke, General 
ismet 'lnönüne, Kurultay Başkanı
na ve Bakanlar heyeti arasındaki 
mülkiye mezunlarına telyazıla.rı 
çekilmeci karaTla.Jh. 

SiYASA 

ltaiya -Fransa 3~ 
düzeliyor ınu · 

. kurbarıl~ 
Marsi:ya facıasının . deli 

M. Bartunun başladığı ış.ler ..rı ~" 
. ndal.ı 'lir ~ 1 tal ya ıle Fransa arası bU 

kaldırmaktı. Şimdiye kad~ or:~ 
) d b. k defa babsetınıf, e en rr aç ~ ~atıf 
,..irdig- i safhaları anlatmaga .. .. ii 
"' ·· ıumu 

M. Bartunun ansızın o ~ı 
. . 1 1 ·asında ~ 

Fransa ıle ta ya aı 'b' o!Jıl atı 
b. durur gı 1 

• müzakereler ırnz ..,cıı' l k 
f sanın ' · S de çok geçmeden ran .. pkereltf1 

ciye nazırı M. Laval ~ muz la~•· 
rütmeğe ve ilerletınege baş • ..,jj l!&t 

d "h:tar• , .. 
iki taraf arasın a 1 h• 

ler devam ediyor. En so~ 1\1 !ııi İ 
.. R clçisı · . ~ a 

gore, Fransanın oma . ıılıırv 
M Lavalden ' yeni tahrnat 1.--rl ' ·· a.,.t:ı· ı 
maya döndükten sonra rnuz ali 
dukça kolayla,.mıştır. . dir e "' . ırı . 

Deyli Telgraf gazetesırıttıılt'' \ıı 
muhabirine göre Fransa, ı.as:rı' k 
ma!i Afrikadaki nüfuz mınta ııı' ~ 
nişletmeğe bazırlanmı§tır··rıı ufl tlıd 
Llbye hududunu cenuba do~. jjl~ 
istıımesi de Fraıısaca beş e;;ıııc~ a 
Fransa İtalyayı memnun . ~ Q 6.) 
Tibesti yaylaımı ona verı11cY' ~kıtıe 
lıyor. b bİ ~llıt 

Fakat aradaki ayrılık se . e i , il. 
'ba d •••td' 'A d k'l il<111' .. ıli ı ret egı ır. ra a ıı~ly• " 
Tunus meselesidir. fakat 1ş; ttl 

Jı o 
rasının nihayet Fransız mil lll~ §e 
ma•ını kabul etmiş, yatrıı:ı: .

11 
j]c 

iyi muamele yapılmasını teıı11 

mağa razi olmu!f. ~ 
ltalya ile Fransa arasında 

11 
meselelerin biri de Habeşİ61~~Jıı' 
daki ltalya ile Franıa hudı>d~D 
ma konu§malarında bu budı> ~·~ 

.. ıev 
kararlaştmhnıı olduğu soY· 

1 tal ya ve Fransa <leni:ı: il 
nin beraberliği meselesine. g ~ 
nun da eski ehemmiyetini lı 
ve Fransanın tabiyesini de~ 
yüzünaen bu İ!fİn ae kolaylı~ 
leeeği anlaşılıyor. . 

1 talyanın iY.tısadi vaziyeti 
tarafın anla~mrısma ~:lrc!trl\ 
ediliyor. ltalya yijzde &ört 
milyon isterlin kadar ödün~ 
mcik istiyor. Onun, Fransa 
görmediği halde bu parayı bil 

§Üphelidir. ·tiP 
Nihayet bütün bu şer-'~ ~'t 

valin Romaya ıvuku bula~~i 
hazırladığı temin ediliyor. 
ziyaretin yapılmasına engel 
İtalya ile Yugoslavyanın tJ1 ./.. 

rinin düzelmemiş olmasıdır·/.ı 
Londra gazeteleri tarafı , :İ 

verildiğine göre, Yugosl~";·'I' 
arasrr.:daki münascbet1er111 ~ , 
Musolininin p,Ö s tcreceği ii'İ 1 
hanıkete boğ! dor. ./.~~ 

Yarın yapıla~tı 
ve Şild msf~ v 

1st anbul F utbol Heyeti ~ t ·•'!' 

elen": """' ~~l'a 
7 - 12 - 1934 tJc ~ ~ ı: 

mıntn"kto. lik ve şilt maçl~~~d \; ~~ll 
l - Taksim s'tatlındıı· til') 

Mın:lih. .,,,. I'" ~~d e 

Saat 12,30 da Be~1ptı• _, ~ ~l' 
rük, hakem lzzct _Mı11' t'>r'l-1 

Saat 14,30 4ila Gal•t' el'lde 
hakem Halit G.Lip. f 6tııd1 : ~ 

2 - Beşiktaş şcre 0~J ~1t~ 
komiıeri Nec::mi. ,.ı.,; 

Saat 11 de Fener sıl~ ~lif11'oo! S~l\ 
Jik maçr, hakem }\ılcllf11e - ;\ll~t· ~l.t 

S " ıflcr rtı" 
Saat 12,45 de " il'I" 1'U 1;- tlı.ı}' 

sar lik maçı, hake~~= _ '{'ol' ..l ~~\ı 
Saat 14;30 ela . d "or· ~ taj • 

maçı h~kem Suphıdırıdıı: ;ts le~~ \ç 
Fenerbahçc st3 , / lııı.. 

. ~ "~I' Kemftl, c1111ıı11ıY l ~ 
S;a1 l t de Siil dol~' V e'll.dl\ 

hakemi Ahmet ,Ade: _ JAtıll : tt}) 
12,~ lıtanbı.ıhP 

8 irin:l yo ~clamalar ikinci 
Kanunda 

Mülk'yc mektebi evladı olmak 
teref ini her vakit ihraz ettiğinizi 
çalışmanızla isbat etmelisiniz. s~z 
memle!tetin fikir timıali:;iniı: .. Bir 
memleketin yüksekliği, fikrinin 
yüksekliği He ölçülür. 

Türk doğum ve 1'-.adm hastalıkları 
hekimleri birliğinden~ 

Meraıimden soma, mekteb:n 
alt ıalor.una inilerek çağırılanlara 
çay ve pasta verildi. 1

•--

Liselerle orta okullarda bu ayın 
"ln beşinden itib11ren yapılmaya 

b3ş!anacak olan birinci yoklama 
nrrunım (imtihan) ikinci kanunun 
n beaine btrakılmıatrr. - -

Genç~er! 
Cumhıoriyet Türki:;rcs~, lc.:dreti 

Ü•tün tutan bir ülkedir. Bunun üs .. 

Bidliğimiz 10 - 12 -.1934 pazar· 
lesi eünü akJamı saat on sekiz buçükta 
C.:lğaloğlur.da Etibb:ı odası bina.::n • 
da top]anacaktrr. Azalar!:': Qıa toplan· 

tı~., e·'-~ =a .tana.. 

Ak~ saat 16 da da, mülkiye 
mektebi. Tokstliyan salon~armda 
Lir cay ziyafeti verm"ttir. Ço.~ırı • 
)1n!ar bu~-r.t:o. ı:d: zevkli dakika • 
jlar 'geçirmiflerdir. 

.• -u pere 
~ top.u.ug 
-~ 
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Tramvay şirketinin B•adl Yaralı Bllf 
yeni bir oyunu 

ı.ot 108 YAZAN: iSHAK FERDi 

~iJı diri olarak siı:ı ~uzoronoıa 
"dUrecUim bnsıeııuof 

"Traınn7 ücretleri ucaaladıktu ve 
dört mmtakadan sonra ıelen mmtalra -
lar için ayn fark alınmuı kalclmlclık. 
tan sonra JstanbuJ halla çolr aeriniyor. 
du. F abt tramvay idaresi unkl•ra 
sidenJerden fazla bilet parası almak 
için saliba yeni bazı çareler düıünmek· 

.. . Nakleden : Selami izzet lla 
Mutemadıyen fedakirhja katlan • olduiiunu aöyler k' 1 .. k · • , ımıeye e ıur • 
ma ıatemen hakıızlık olur. dürmezdi. "Biraz batacak olıa öl· 

Annemin bir feY bilmemeai, diiğünüz gündür.,, derd;.. Duyan. 
anlamamaır lazım ... Benim neden lar f&farlardı: "Bu kadar tehlikeli 
ıittiğimi,.. Beni itık zannettin, §eyleri ne diye ~rtada bırakıyorau• 
ıeneri zannettin, ne ıanırıa ıan • nuz?.,, Kuru Jifla inıanJarı kor • 

............ , t İpi çekinc~Semranın beli iki büklüm olmuı
llder, Sarise sordu: "Onu affediyor musun?" 

tedir. Her sabah, halkın en ziyade 
tramvaylardan istifade ettifi ... tıercle 
kurtulaıtan Ye Maçlraclan kalbn tnım
vay arahalanıun hepsi cloiruca Beya • 

ıın ... Her halde aldanmıt ta 0 ). kutmak iıtiyenlerin korkaklar ol· 
maz ... Kaçmam için bir çok ıe • duğunu bilirim. Bir aün bu zehirli 
bep vardı, kaçtım. oklann foyur da elbet meydana 

!ar Se . 'b' ----- ( Ö .. lllr•'nın vakit p-1 yaya yeıııden dofuyonnut ı• ı 
zite kadar ıöaderihni)'OI'. bir ....... 
Beyuite çıkanlıraa ikinci araba Eminö
nüne kadar sidi7or. Yeni tarife tatbik 
edilmeden enel bu arada sırada yapı· 
hrdı. Şimdi ikinci araba daima Emin
önüne kadar l'önden1i)'OI'. Tnmft1' 
arabalan sabahlan çok bW.ldr oldaiu 
için 11U yüzden Eminöniindea daha ile
riye gitmeie mecbur olanlar Eminönün• 
de tekrar bqka tramvaya binmeie 
mecbur oluyorlar. Bu ıuretle iki defa 
bilet paraıı almıyor. Alilradar olan 
makamm bu iti ıoruıturacağmr ümit 

Buııünlük bukadar yavrum.. çıkacaktı. Bunu bliyordum. Oklar 
Belki yakında aörütürüz.. Evet zebirl: filin değildi. Fabt herkee 

İtti Iuın •iacı) na çekil- ıevin!yordu .. 
{~rl•r. Semranı~ .. ayak~arı Y_~re ~e~d! -

IGıact Paratorun karıııma ii zaman cıgerlerı körük .. bi flf
~ e~Leri ordunun intiza· mitti. Önce ağzmı kulaklarma 

leçı11ılUiği bozulmuftu. na kadar açarak genit bir nefeı 
l'Ö ~ . zdeıi herkeaten um· aldı .• 

"-1tti. - Bundan sonra ıize hizmet e-
'el~ -«•cın yanma yak· deceğim, hatmetmeap! .• -Dedi ... 
'-ç tlar el birlijiyle ıenç Diriyı aldatarak (Babil) in anah· 

al&_ larnıa ıarıldılar ve kol· tarlermı al•cafım ve ıehri kan dö
~daıı baiılı ipi yukarı• külmeden ıize teılim edeceğim. 

ederiz. Ş. M . .. 

:. batladdar. Ve yılan gibi topraim üıtüncle 
. Gir &nda bet altı adım ıürünerek hükümdann ayaklarma 
bııı deki kuru dalın üıtü· kapandı: 

flı. - Beni affed'niz! .. Beni, dö • 
1 d 1 )~ aıdan kimaeler ( Ö· külecek binlerce uker kanını ü • 

d ıu··nerek (Babil) e ıönderiniz ! Si· JL. · açar çabuk ölmez• 
-..~aki yağlı saçlar ya· ze ıadık kalacafım .. Sizin heıa • 
'taiıya dojru kaydık· bınıza çalııacağım, hatmetmeap ! ·· 

t ' İplikler boynuna do- Eier hiyanetimi ve ıözümde dur • 
....._ e Seınra ancak alb yedi madrfımı g8rlfneaia. benİ (Babil) 
l ,._ Lo-- 1 __ ,_., aaarlannda da asabilimniz! .. 

gu mut olaçaıHI· • ~ 

icadın, imparatorun gel· Sariı: 

• bütün ceıaretini ve 
.toPlayarak haykırdı: 
••tırryoraunuz, haşmet· 

hruı Pİfman ola· 
Zaptetınıek htediği -

- Ben affediyorum, hatmetme
ap !.. lran toprak1an elinizdedir .. 
Onu her zaman ve her yerde bu • 
lur, asabiliriz .• isterseniz bir defa 
deneyelim. 

Ramiz-Topkapı 
otobüsleri 

Ramiz halkından bir grup matbaa· 
mua gelerek belediye reialiğinden §U 

!'icada bulundu: 
"Ramiz ile T opbpı arumda İflİ • 

yen otobüsler tehirin meılcezi ile Ra • 
mizi biribirine yalnnlaıtırmaktachr. O 
civar halkının bir çok miincutlan ü • 
zerine Bak:ırkÖT - Sirbc:i aramada it· 
~ otol.üaJer silM Ramiz - Beyazit 
ara1ında da seferler yapdmaaı bilcliril • 
mit ise de bir netice çıkmamııtır. Hal· 
bulri Ramizden merkeze ıelecek yolcu• 
lar bir nakil vasıtaar dalıa defittirmelc 
mecburiyetinde ka1dddarmdan hem 
para, hem de vakit kaybetmektedirler. 
Ramiz v~ civanna daha ziyade rağbeti 
çekmek için bu otobüslerin hiç olmazsa 

' b ·ır..rr ......... --e.~~~~;:;ı;;~~ ~il hi en silDe fiMoma•, 
· Le · • "lirim. (Babil) ıiz hir adamdı .. 

e azite kadar i lemelerine müsaade 

---~--'.: .... ~ 

belki ... Yakm dediğim kırk sene zehirli sanıyordu. Hatti kendi bi· 
ıonra ... Benim için mekin mefhu· le .. Ayaaof yada bir yalan aöyelyip 
mu kalmadı.. Zaman mefhumu ~ultanahmette kendi de inanan a· 
da kalmıyacak ... Belki bir gün, be- dam gibi, herkeae ıöyleye aöyleye 
yaz ıaçlı, kamburu çıkık bir ihti - ~klann zehirli olduiuna kendi de 
yar gelip çocuklarını okıar .. Bil· rnanmıftr .. Maaaıının batmcf'a du· 
mem, annemle babam beni düt Ü· ruyor, parmağile İp.ret ediyordu. 
nüyorlar mı?. Onlara beni unut • Bu onu herkesin gözünde büyiitü• 
turmaia gayret et ... Sana mektup yordu .. 
yazacağım ... Adreı bildireceğim.. Ben zamanını bt!kliyordum. Za
Bu herkeıe vermediğim bir bedi • man geldi. Gene bir gün okların 
yedir.. zehirlerinden bahsederken, oklar• 
S~ I,atb hir hediye daha yol· dan biri düttü. Oku elime aldım. 

ladım ... Bir kürk manto ile bir l&D• Herkea korktu. Ben aldını elD)e -
dık yemİf··· Y emitler çok tatsız •• dim. Onu bileğime sapladım. Mu· 
Bizim bahçenin elmalarını ye, be • rat amca haykırdı: 
nim gönderdiklerimi aeyret.,, "-Ne yaptın?. 

Nerminin bu mektuptan baheri Kanıı atddı: 
yoktu.. - Bir doktor, hemen doktor 

Bir gün •ofrada, Şalririn bot ka· çajıralım ! diye haykırdı. 
lan yerine oturdu.. Murat amca omuz silkti: 

"Buraya, hqka hirini bu yerde -Artık ümit kalmadı. Fen bu 
gÖJ?emek için oturuyorum.,. Di - zch~n kartıamda acı:zdir. 
yen bir tavn vardı. &n, bet dakika sonra: 

Nermin, henüz çirkin bir kız ço- - itte görüyorıunuz ya, ölme-
cuğu güzel bir genç kız haline ge· diın, dedim. 
tiren inkitafa uğramamıftı. Bu in- - Oıtünden bet ıene ıeçti, ha· 
kitafm baılangıcında idi.Tek ıev· la ölmedim. O geceden ıonra Mu • 

!l.aiiilll9ln&_jle -..•ılra7 rat ~ zeh!ıU okıan vu J~ 
..... süldii: 

Bir tiirli alal enin.ai,.da. 11 'llaıı, lllQı elimdeydi. _Ölüm ağacına yükaelen kim• 
'ilci Ordu • d' ek er fÖzl .·. seyi diri olarak atalım :mı or· 
~: eıiııı ~ak Sem· dumuza ve yurdumuza uğurıuz • 
~ ıc_ luk getirir. Bu fettanın ıözlerine 

dını • 
'J>~111 •ıııaıc lizım. F e- inanmayınız! 
~ cezaa Dedi •• Fakat, 1ekender (Habil) i 

Avrupada otomobille 
9000 kilometre 

Mılli,.et arbdefD"'tzıD dejedi mü• 
dürü Ahmet Şükrü ..... yaz kendi o
tamobili1le A vrapada 9,000 kilometre
lik bir ,olcaluk yapmııtı. Arbdatamz 
bu meraklı yolculafun güzel inb'halan
m güzel hir üılab ile 7U11Uf, zevkle 
olnınacak !tir kitap ricada •etİrmİftir· 
Ahmet Şükrii, kitallma dolapfan ,. .... 
rin reeimlerini de koJmllflar. Amı. 
p&JI oturdufunaz 7erden sezmek ei· 
lenmek ve faydaltuunak için ita kitahr 
alıp c*uyunuz. 

Meaeli lapn, aojukta aolraia çık• 
tıklan zaman, Sülıeylinın burnu
nun ucu lnzarmadıiı halde, onun 
burnunun ucu kıpkırmızı oluyor • 
du .. 

- E7i ••me, hunu 1M7e bana 
anlatbn baha? 

- Hiç, aklıma ıeldi de .. 
itte Nermin bu hikayeci~ aon, 

?& hatıra defterine iki aabr yazdı. 
Zaten habra defteri, ba iki satır • 
dan bafka yazı göremedi. 

'l>te d·· 1111 vermeli. 
~calc ~flllaıı lcapılarmı kan dökmeden almayı, binlerce 
·~ 1111anl•.. d . 8 -1-er kanı dökerek almaia elbette ı.-eızıİzd' - ı a dın· .a 

.:: le il'. tercih edecekti .. 
-.vy nd' • 1• _ Bu fınat her zaman elimıae 

itlerini t On (B b"J) e 4tt"~ rI.rdı. l>ü çabuk bitir· geçmez, Sariı.. u a ı 
ıf:'dilir e . tnıan hafi· gönderelim ... Biz de ordu ile (Ba· 

İtice ndıteıiyle ellerin· bil) in etrafını kuıatalım. Semra • 
ıernıitlerdi ya on bet gün mühlet verelim. Bu 

Şakirin gönderdiği vizon kürk 
manto hOfUD& ıitmedi. Süheyla • 
nın hak:kı lutr mantoıu çok daha 
aüzeldi. Hem itiraf ediyordu. Sü • 
heylinın üatünde aalıte bir kürk de 
olaa ,ene iyi duracaktı. Ona ıene 
yakıpcaktı. Görenler ıahici sana· 
caklardı. 

"22 Mayıa. Sonbahar kıta er • 
m3clen evlenmeliyim.,, 

-9-

Şefik, imzaaız mektup aln:ıaıt • 
tan, bıkıp uıanmqb. Yani daha 
doiruau, ona imzaıız mektup gön
dermekten bıkıp uaanmıyorlardı. '1. .. ~ ~·li eerriıı ~in taz. müddet içinde tehriıf anahtarlan • ·°"'et L. u11ı olnu11tu. nı bi• getirmez veya göndermez· 

Yeni Türk 
Yeni Tirle mec:maaı•n ikinci teı· 

rin 'Z7 inci nüıhuı Sa,. Ali Rıza, Mus· 
Ufa NüzJıet, Münür Müenet, Dr. 
Mitat, Akdes Nimet. Elif Naci, Ba. 
,... Şülriife Nihal. Mediha Muzafferin 
,.uılanyla intipr ebnİftir. Olmyacu
larmma tavai7e ederiz. 

Nermin çoc11kken, aktriı gibi 
gülerdi. Koca kanlar gibi yalnız 
kend=ni düıünürdü. Genç kızlığa 
geçerken homurdanan. her ıeyden 
tikiyet eden, çeneai dütük bir ka· 
dm oldu. 

Bu hal, Selma ile nif&D]andıiı 
ıünden batlamııtı. Sürüp ıidiyor· 
du. Eve, yağmur gibi, imzaıız 
mektup yafıyorda. 

(~l) ll'az daha aokuldu: ,., 0 vakit (Habil) i atetliyerek el· 
l "tl' ~ e? kan döw:.L_eden ~ --na auım de ederiz .. 

'Lo-. .. . . 
. iuk bir ae 1 
"' ı e ceTap 

"'li&u.., 
'•I·~ Leli11ıdeki ipı" b" 

Semra ölümden kurtulmuftu • 
bkender iki İün sonra-kimae-

d:-eden • l)irinm gözde • Holivut 

Aımeıi, kemancmm sayesinde, 
her 19yden memnun ıörünüyordu. 
Nermin aneıin.in bu bal' ne taham· .... ,e, Ba . ıraz 

lcoı bale ıinnenin 
ay olduğunu aöyliye. 

ye ıez ..... . 
ıini (Babil) e gönderdı. Holivutun 5 kinunaevvel nüalıaaı mül edemiyor, babaıına kızıyor • 

Semra, PenepoliıteD ayrılır • pzel reıimler " zenain münderecatla du ... 

Poıtacı, b:rkaç mektpp birden 
getirdiği zaman, Şefik daha zarf.. 
farı açmadan, hangilennin imza • 
ıız olduğunu anlardı. 

O gün bugündür, imzuız mek· 
tup yazanların ıay111 çoğalmıttı •. 
lm7aaız mektupların yazılan de -
iit k ve kötü idi. Zarflar sokaktan 

de .. S ken: çdimlfbr. Bazen öfkeıini §Öyle alıyordu: 
, •riıin yu" .. bak zune • _ Sazan en azılı ye zehirli yr• Mülkiye - Bak, birinci aayıfada bir ha-

' 
1 n bile ehfilett' fini ve ku • Her ay muntazaman İntİfU etmek. vadiı, biribirini vurmutlar ! 

ı, Sariıin....~: .. bak 
~ ,., .. zune • 

' ıtı: derain? 

an arı ha •-- (Mülki ) • """" - " .._ -- d" Beth f 1 f rl kovun koyuna yatttlmı • te o.- ye nm .._ unca 1a71u - ftllll8, un ıene o en e 
zu a a D d" Bab'ld ilk Cince Çlkaufbr. Memleket irfanına t.ir Jm. Bah'ı b'ribirir.e karıttırdrn. Bil· 
tırlaymız !. e ı.. 1 e .. .. J met ınMudiyle çıbn llu mecmaa)'i Wi-

ahrımrt zarflardı. lcinde kağıtlar 
diirt köte çizgili kifltlardı. Sey • 
yar ıa.tıcılardıı.n alınan zarf kağıt· 
lara :htiyatlı hareket ettikleri mu
hakkaktı. 

oıt •. 
d'-ttt.ılbenıJelcet iticlir. İn· 

•tnn 
1 • aııuıı ı unutnıağa ve 

içi.. hu ıav .. ta .. t" "'..._. ~ uı un 'L 1
cap edene- af· 

't't uruın. 
d 

0
"· ha1 le 'Ct '11 Co)c uman:lanın bu 

b4tlara ln~ınnun oldu .. 
L -. eliyJe İfaret ede· 
:.'1tl11ı· 

"•u lc.Jı 
f~hauar ~_Yi yere .. 

. .._. •h 1PI bıraktılar •• 

~ ~) ...ıan yere 

• ~ ıoz)erj birden 
·~. 

ıizi ben kartılıyacaiım ye (Dira!.• tün mü ... nerler Glrumalıdır.. mediğiniz feylere neye karıtır11 • 

11 diri of arak ıizin avucunuza du- nız?. 
türeceğim ! .. . Ber aet edenler - Dün Şaziye hanım ablan na· 

(DeftlDı var) ııl diye Süheylayı ıordu, öyle tu • 
Earar tatmaktan ıuçlu Y •-rın h f · · k' ~ a ıma ııttı ı ... 

, ~ dUl'llflD&11DA dün ıekiz numaralı 8 ı · 'tm ı·kt l' 
Molıkemeıerae ihtisas mahkemeıinde bakılmıı ve un an :ıı emez ı en ge ır. 

Bi; .. ka~;kçı mahkum oldu/ b~tiri~tir .. !_atann bir ıuçu teı· ler:~kat Şefik bir aktam dedi ki: 
. ~ı &1!•- • • pıt edılemedııınden beraet etmit • - Murat amcanın •ehı'rlı' okla· Bulgar d ye ça •• • an n•O ıı . • 

minde biriıi esrar satarken kaçak- tır. nnı bil:r mitin? 

1 k b.. memurları tarafmdan Toplu olarak earar İçmeken - Hayır. 
çıı uro111 
akalanarak ıekiz numaralı ihti • ıuçlu Muharrem, Mehmet ile Ol • - Sana bunu anlatayım, eğle • 

:.. mahkeme1ine verilniifti. Niko· pnm d~tmalan dün sekiz nu• nirtin. 
nun duraımaa dlln bftmlftfr. NI • maralı ilat·ıu mahkemufnde hit • - Dinliyorum. 
ko bir .ene hapis ile iki yüz lira ~İf .,.e ıuçları sab~t görülemedi • - Murat amcanm muaımda 

cezaıma mahlı\tlm olmufbP'• iinden beraet.tmiflenfir., birkaç ok vardı. Bu okların zehirli 

lmzaaızlıktan korkaklık terler .• 
Mektuolarda tunlar yazılı idi: 
"Feridin kanı ıenin hqın.ı yiye

cek katil ! - G. B.,, 

Bu mektup, ıazeteden keıilm;f 
harflerle kompoze edilmitti. Şefik 
gazetenin hangi ıazete olduiunu 
harflerden anladı ve 0 gazeteye fu 
ılinı gönderdi: "G.B. - Mektup
larını aldım. Zabıtaya ihbar et • 
tim.,, 

Bundan aonra mektup almadı. 
(Devamı var). 
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Bakımsız bir nahiyemiz 
Antalyada Serik kasabasının bir 

Belediyeye ihtiyacı var 

Mersinde 
Hayvanları ve hayvan 

maddelerini muayene için 

Bugünk~ Lehistanın g 
leri geleceğe_ bakıyo 

Lelıistanın talii Fransanınkine bağlı 
Fransa, Lelıistanın gerçekten dost 

•kJtrİ 
denberi muhalefet ettı I 

Antalya, (Huıuıi) - Serik na· mamaktadır. Belediye itlerini Ki· 
hiyeıine gittim. Buranın beylik tip Celil bey naınında bir genç çe
konağı pek küçüktür ve nahiyeye virmektedir. Reiı olan zat kendi 
göre yapılmııtır. Onun için birçok iılerile uğraımaktadır. Haftalarca 
kalemler dıtarda kira ile yer tu • kendi çiftliğinde oturmaktadır. 
tup oturmuılardır. Dirlik düzen • Belediye mecliıinin verdiği ka· 
Jik yerindedir. Hayvan hıraızlığı rarlar icra olunamamaktadır. Suç· 
yoktur. Adam öldürmek ıenede luları Reiı Bey daima affetmekte· 
bir iki defa ya olur ya olmaz. Ö • dir. Kaıabada 20 kadar dükkan 
hür kavgalar iae tarla itlerinden vardır. Eınafın çoğu Akıekili, 
olmaktadır. ve AntalyalıdIT. Belediye • 

Buranın ürünü (mahıulitı) nin yangın alatı yoktur. Belediye 
buğday, arpa, ıuıam, darı ve pi· binaıı halkın yardımlarile yapıl -
rinçtir. Halk ekimle, çobanlık ve 

1 

mııtır. Meydanlıktaki bahçen:n ke 
rencberlikle uğratırlar. Köyler 15 narında yalaklı bir çeıme vardır. 
evden 40 eve kadardır. Kazada insanlar ve hayvanlar hep bura· 

Bir llburatuvar aCjıhyor 
Mersinden dıt memleketlere 

birçok hayvan ve hayvan madde· 
leri gönderilmektedir. Bunu ıöz 
önünde tutan Ziraat vekaleti Mer· 
ıinden gelip geçen hayvan ve hay· 
van maddelerinde bulaıık haata • 
lık olup olmadığını arattırmak ü • 
zere bir muayene Laboratuvarı 
açmayı kararlaıtırmıf, bu husuıta 
Baytar müdürlüğüne talimat gön· 
dermittir. 

Fransa hükumeti, Avrupanın .. 
farkında ıulhu kuvvetlendirmek 
için bir ıark anlaımuı yapmak i ... 
temitti .. Almanya buna ıirmek 
iıtemediii gibi, Lehiıtan da ka .. 
bülden çekindi. it bu kadarla 
kalmıyarak Fransa - Lehiıtan 

münaıebeti de tehlikeye girdi. 
Çünkü Lehistan Almanyaya 

dönmüt, onunlfL anlaımıı bulunu • 
yor. Diğer taraftan Franıa ıene 

Lehiıtanı kendi tarafına celbet .. 
meğe çalıııyor. Bugün Lehiıta • 
nın vaziyeti Avrupanın ıiyaıeti Ü• 

zerinde dikkatle takip edilecek bir 

çika iıtilüına mani • 
1
? İJI 

lardır. Belçika iıtikla ın bit 
sa ve lnıiltere için haY~~ 
miyeti haiz olduğu da 1 ~ 
mez. ~ 

Hitler Lehiıtanı teh~ ~01 du. Fakat Lehiıtad 
doıtluğunu takdim &ı2 
tehditten kurtulnıandl J '13 

buldu .• Mümkün olanııY• &ıt 
neden Alman - L~hi::'dito ltg 

ancak 9 mektep açılınıştır. Mer • 
kezde beı sınıf ve 3 hocalı bir 
mektep vardır. içinde (100) ço -
cuk kadar okumaktadır. Köyler • 
deki mektepler iıe 3 ıınıf ve birer 
muallimlidir. 

Mal sandığının geliri '(150000) 
liradır. Bunun elli bini vilayete 
gönderilmektedir. Huıuıi muha • 
ıeben'nki 50000 liradır. Belediye· 
:nin neliri iıe 5000 lira kadardır. 

' 
KöylUlerde geCjlnme 

4'0~ iyidir 
Serik köyleri üç ıenedenheri 

ürümlcrinin iyi olma11ndan ötürü 
borçlarını temizledikleri gibi elle~ 
rinde µaraları da bulunmaktadır. 
Buğday, yulaf, ıuıam ve pirinç e • 
kimi onları canlandırmıttır. Vila
yetten Yuoanistan ve ltalyaya iki 
ıenedenberi sayııız hayvan çıka -
rılmaktadır. Bu yüzden de kazaya 
birçok paralar girmektedir. 

Yakınlarda daha CjOk 
paraflHZ olacak 

· Kanve, çay, kauçuk, kinin, zot 
(çuval iç.in) ve ilaç çıkarılan çe • 
f İt otların Antalyada yetİ§tirilme • 
ıine ha,lanmı!tır. Bunun için se • 
nelerce ııcak memleketlerde bu 
gibi ıeylerle uğra:?mıt olan lıveç -
li meıhur profesörlerden doktor 
Tengiva} Antalyaya gönderilmit· 
tir. Mumaileyhin yanına Franıa • 
da bulunmuı olan Şevket bey de 
arkadaı olarak verilmiıtir. Şimdi· 
den tohumlar ısmarlanmı§tır. 4 
ıene sonra artık dııardan bu gibi 
feyler memleketimize getirilmiye-
cektir. "' 

Belediye itleri 
Buradaki belediyenin varlıii -

le yokluiundan bir ıey anlatıla • 
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dan ıu içerler. Hayvanlar oraıını 
piıliyorlar. Herkesin oturduğq bir 
yerde o ç.e,me ve yalağın ne iti 
var? Daha kenar bir yerde yapıla· 
maz mıydı?. Kaıabada geceleri 
hayat yoktur. Petrol li.mbalarile 
aydınlatılmaktadır. Doktor vana 
da eczahane yoktur. Dit hekimi hiç 
uğramamııtır. Halkın dişleri yerli 
ditçiler ve berberler tarafından 
çıkarılmaktadır. 

Poatahane 
Buranın postahaneıi pek fena· 

dır. Adeta bir kulübeden farkı 

yoktur. Bir yumruk vurulıa yıkıla· 
cak ve içine girilebilecektir. 

Huy ve yafayıf 
Yerli ahali pek namuılu, pek 

temizdir'ler. Yabancılarda kumar 
ve içki çoktur. Yaşayış pelC sessiz· 
dir .. Evden kahveye, kahveden e
ve gibi bh· teYdir:Bir avukatla iki 
dava vekili vardır. Yazihaneler bi· 
rer kulübedir, içleri toprak, ta -
vanları da liaba haıırdandır. Ha • 
mam yOktur. Serik nahi;eıi çok 
himemt iıtiyor. 

Ragıp Kental 

Konyada düdük! 
Konyada zeval vaktini bildi • 

rerek ıaat ayarlarını doğrultmak 
yangın ve tayyare hücumu gibi 
tehlikeleri haber vermek ve rama· 
zanda iftar zamanlarını bildirmek 
üzere Belediye tarafından bi• ca
navar düdüğü almması kararlat -
tırılmııtı. 

Düdük, ıiparit edilmittir. Ra • 
mazanın sekizine kadar Alaeddin 
tepeıine kurulacak olan bu düdük 
korometreyi de havidir, on bet ki· 
lometreden işitilecektir. 

--------------------.. ···------···· 

- Bravo doiruıu. Bu kadar 
ıüzel yemekleri lıtanbulun birin· 
ci ıinıf lokantalarında yemedim. 

Diyor. 

Koltuklarım kabarıyor. Onu se· 
ıevindirebildiğim için ben de ' · 
viniyorum.. Fakat ne kadar olıa 
itte toyluk var. Bazı kere ye -
meklerin tuzunu koymayı unutu -
]91 m. e nman da heni kırmı -
yor: 

- ~arar yok, Aysel, diyor, çok 

Yarası 

Burhan Cahit Köroğlu ···-·-·--........ -................... --... ..... . 
tuzlu olmaıın da! .. 

Bir kaç kere ona ne iıtediğini 
'orJum: 

- Sen ne iıteraen, ne canın İı· 
ter~e onu yap! Dedi. 

1ıtanbuldaki hırçınlıkları, kıı -
kançlıkları artık yok... Bir buçuk 
yıllık, ikinci askerlik hayatı onu 
çok değiıtirmit··· Şimdi okadar 
uyıal, öye:l aakin görünüyor ki ! 

Üzerin den itııal fırtınaıı gelip 
ıeçen hu küçük kaıabanın- ıakin 

Laboratuvar için lizım olan a· 
Jetlerin Ziraat vekaletinden gön .. 
derilmeıi beklenmektedir. Gelir 
gelmez hemen münasip bir yer tu• 
tularak faaliyete geçilecektir. 

Gizli kalmış bir cinayet 
T oıyada Kargı nahiyesine ge

tirilen suyun bekçiıi Boyabatlı Sa· 
lih Ahmed, Kargı çobanlarından 

Haıan ile kardeti İbrahim tarafın· 
dan hayvan sulamak yüzünden öl· 
dürülmüttür. iki kardet davarları• 
nı bu içme ıuyunda ıulamakta a • 
yak diremiıler ve bekçinin kendi • 
lerini nahiye heyetine tiki.yet et -
meıine kızmıılardır. 

Bekçiyi .Haıan öldürmüf, ıon • 
ra kardeti ile birlikte gömmüt ve 
Üzerlerini çam ve meıe dalları ile 
örtmüttür. Bu cinayet tam bir bu· 
çuk ay gizli kalmıt, liaybolan l;ek· 
çi aranmı,, ıoruştvrmayı müddei 
umumi Fikre. en iıri p ı~, ı 

cinayeti meydana çıkardığı g:bi 
ıuç ileti olan tabancayı da bul • 
muttur. 

Adapazarda pancar 
kazancı 

meıele olmuıtur. 

Bundan bahıeden, Hitlerin ıa • 
zeteıi V olkite Bohcbahter yazdığı 
bir makalede ıöyle diyor: 

"Bugün Lehiıtan devletinin ha• 
tında bulunanlar, Pilıudıki leji • 
yonlarının reiıleridir. Bu zatlar 
Pilıüdski ile beraber ıelahiyettar 

bir hükUmet vücude getirmitler • 
dir. Bugünkü Lehiıtanın rözleri 
iıtikbale bakıyor. 

Emniyeti için ne Ruıyanın, ne 
de Franıanın lutfunu bekliyor. O, 
kendi kuvvetleriyle beraber Ruı 
boyun :luruğundan kurtulmuı olan 
Şarki Avrupa milleti birliğinin 

kuvvetine dayanıyor.,, 
(Manç?ster Guardian) ıazeteıi 

vaziyeti baıka türlü görüyor. Bu 
gazete diyor ki: 

"Lehiıtanın talii F ransanınkine 
ba n!rr. er amı c cff 

bir muhabbet varta Fransa Lehiı• 
tanın hakiki doıtudur, denilebi • 
lir .. 

Fransa olmasaydı Lehistan ya• 
ıayamıyacaktı. Bununla beraber 
Lehiıtanın batına gelen felaketler 
Franıaya hizmet etmemit değil • 
dir. Mesela, Prusya, Avusturya, 
Ruıya vaktiyle Lehistanı pa-ylaı • 
makla me11ul olurken Fransa bü• 

maıı buıün bir eaın "f b' 

Fakat ne olur~~. ol•:, 
laıma, zannedildıgı 1i·,., 
bir netice verecektir. r 1 

manın maddeleri bel 1 

Belki de yazılmaaııttır 
amafih bazı cihetlerde I 
kalındığı biliniyor. 
Danzina ıeçidinin Al 

ki buna mukabil Lit•. dl 
laıılmaıı, bir diğerı 

Şarkta çıkacak bir hsrbe 

13 üncü uırda ı.eb' 
birliğine baılanmıf, 
bu birliğin kendine d'. 
iunu görmüıtü. 

Bvıün gene Löton 
ruını takdiı eden ., 
dost ıibi görünen üçii 
de dütman olmıyacai 
min edilebilir?.,, 

Alnl Ye sinir 
cemiyetin 

yeti aylık toplanbıını 
iinde"apmııbr. Bu t 
senenin çalıpna raporu 
lbaan Şükrü tarafmdarı 
çen seneki idare beyetirıİJI 
beienilmiıtir. 

Yeni sene idare heYetJ 
aeçilmiıtir: 

Adapazarında pancar mahıu • 
lünün artık nihayeti alınmıt ve 
sevki yat da bitmiştir. Adapazarı 
iıtaıyonundan 1700 vagonda 25 
bin 500 ton pancar sevkolunmuı, 
ayrıca ıehre bir ıaat meıaf ede bu· 
lunan Arifiye iıtaıyonundan 300 
vagonda 1500 ton pancar gönde • 
rilm;ttir. Bu ıene havaların kurak 
olmaaından dolayı pancar bazı 
yerlerde iyi netice vermiıtir. Çift· 
çi, mahıulün iıtihıali huıuıunda 

yük ihtilalini yapmağa, dahilde Birinci reiı: 
Oıman, ikinci reiı: P kuvvetlenerek harbe hazırlanma • ,-
kir, umumi katip: lh 

r"a vakit bulabilmitlir. Nitekim, Ce N J 'Veznedar: vat . 
Belçika için de gene böyle olmuf • ıavir aza: Ahmet ŞüJıti 
tur. Konoı, celıe ltitipleri: 

1931 de•Lehiıtan - ihtilal~. ile J ve Aliye. 
metgul olan RuıY,a ve Pnuya, ole- Hüaeyin Kenan, 

.azla maıraf olduğunu iddia et • toplu paralar almakta ve 'borçla· 
mekte verilen fiatın az olduğunu rını ödemektedirler. 
ıöyleU:ektedir. Burada pancara o· ı Bu sene Adapazarı çiftçileri 
tuz bet para verilmektedir. Buna pancardan 236 bin lira almıılar • 
rağmen mahıul ekenler oldukça dır. 

durgun hayatı onu eıkiıinden da • ı (Ergin) bana belki bir &tık ıi • 
ha çok yumıattı.. Bana dütkün- bi dütkün ... içli, ıakin, uysal bir 
lüğü eıkiıi gibi hırçın değil.. Bu itık... Her akıam dairesi ile oda· 
ıevgide ihtiraıtan çok okıanmak mızı ayıran perdeyi açarak tek 
ihtiyacı duyan bir yakın doıt ıef - kolu beni kucaklamak için kalkı • 
kati ıeziyorum .. 

Eıkiden onu bana yaklaıtıran 
duygular ıert, hoyrat ve kıakanç 
erkek hiıleriydi. Şimdi daha çok 
benden aevıi bekliyen bir hali 
var. Gözlerindeki o eıki parlak 
ve hırslı •tık yok... Muharebeler, 
hastaneler, ·felaketler vücudu 
gibi ruhunu da yıpratmııa beİızi • 
yor .. 

(Haymana) da iken 11tmaya tu· 
tulmuf ... Ara 11ra fiyevri geliyor .. 
Sebebini bildiğimiz için okadar 
endiıe etmiyoruz .. 

Bu kerpiç duvarlı, iki odalı bir 
kattan ibaret evde kendime ıakin 
bir yuva kurabildiğim için raha • 
tım. 

yor ... 
Batımı sokacak bir yuvam, beni 

ıeven bir kocam ve bütün kadın -
lık hiılerimi doyuran bir yavrum 
var ... Batka her ıey benim için de· 
ğil.. .. 

Şube müdürünün, kaymakam 
beyin hanımları ile ıık ıık bulu • 
Juyoruz... Onlar da benim gibi 
kendi hallerinde ev kadınları .... 

Kaymakam beyin hanımı terbi· 
yeli, biraz okumut iyi bir lıtanbul 
kızı... Şube müdürünün hanımı 

benim ıibi Eğeli ... (Çeıme) de 
doğmuı, lzmirde büyümüt-. 

Onlarla buluttulmnuz zaman • 
lar, gazetelerden, yeni çıkan ro • 
manlardan konuıuyoruz.. lıtan -

ateı tedaviıinden ıonra 
hezeyan levhalarındaıı 
gÖıtenniıtir. Prof. N1 
Fahrettin Kerim, lh .... 
har Uzman münakat• 
lerdir. 

bulda danalar, •iı?/ 
ğine gidiyormuf. 
nımı: tiif liİ 

- Sen itin yolıl' ~ 
pit;rmesini öğrell t;· 1" , 
~nbulda altnııtb 1,..-ıt·' 
danı deraleri allf0

' • bana takılıyor• 'f"'. 
.... ~i•at• 

lıtanbuldan ıu- aıJl 
len belediye doktorıaO 
rııı: aJıti yer·· rJ' 

- Burası ne v SıeJ1 
'k var .. • var, ne nıuzı 

oturamaın ! .1' di 
D. k-• •Pi• •Y .• ..t 
ıye .,._.. _.,o•• 

Bir rün. ~u b~ Jıald.ıt~~ 
Akhiıarın ırı t-:' tik'ir:ıır t 
d • deta P'reıur, .1 ..:tt a a • !'erla e'"..-
kerek ıidiJdl'• kfiti 
len yabancıları çe o bil ,et"t 
dettir. Fak~~': ı,aıası• 
na hiç te hu ıoıl 



KURUN isim bahası .. 
IJUZ ad 

Yugoslavya'nın Ulusla;-Ku~';;.;~~a 
verdiği muhtıra 

• verıyoruz 
7 oplıgan: Kemalettin Şükrü Orbay 

..... c·· 

..... C~nddenı: Müllyim 
uıı ü .. T ....... C.. ru: e9yi 
uııdüz. N'h ..._ C" · ı ar 

...... c·~k: Şeım&bit 
\Uıer: Fecir --c .. 

.... ...... C~ney: Şark, Şemaibit 

.,.. ._ C~eyıu: Cıva 
..._ C ~en: Saat, Takvim 

o ....... ~~n toiar: M .. nk aark 
'-Un" • -s ' s-

1 ..._ C.. uç, Nımet, rızk 
un yelı'. Ş k .. ,. ..... C" • ar , ruzıar 

3 ._ C~r: Azametli, celadetli 
urb·· 

d
.. uz: Kuvvetli, ten• 

4 U?iiat ....... c .. b ··s ....... c~ üz er: Şecaatli 
h. ure: Kuvvet, mütevah• 

8 lf, vaJıtr 
) ....... Güreli· E "'k ..... C.. · nerJı 

urelik: Haz ....... c·· . urevın: Kavi kuvevtli ....... c.. ' 
....... C ~t, Emel, gaye 

uveniHr: Emin ....... c .. 
....... 

uvez: Mütekebbir 
C" uz: Hazan ....... c .. 1 ......_ C .~ze : Ali., behiç, cemil 
uzenıe: Mir'att 

......_ Güzey: Siye 

....... lf , alavurt: Kalender 
, lianıarat: F a"al, i11üar 
, liaykır: Sayha 
, liezer: ibret 
, :olat: Hediye 

onça: At&, bahtit 
' liorata: U.tife 
'liökenek: Heybet 
'li&kerek: Heybet 

liuz· H · • arır 

~:Buket 
Hundür · M~:'"" f' · '""• ı yer 
·~ ı J.tulıafıs, ~ekil .. 

840-.. ldu" -... ılı!: kudıt 
1-... li de: Fecr 
--ı~'ç: Feraah 

•qeJc. F" -.. lke. · ani 

859-lnaç: Yir 
860- lnaı: Yar 
861 - inak: Gamsız, sadık, 

yir 
862 - inam: Adil 
863 - inanç: Nazır 
M4- llrawl: Piftar 
865- lrcı: Muıanni 
866 - lrdar: lıtihkak 
867 - lraıat: Mevce 
868 - lnm: Nehir 
869 - lrım: Efıun 
810 - lnı: Baht, saadet 
871 - lrız: Ceıur 
872 - bıyel: Cenup rüzwln 
873 - 1111: Faide 
874 - lsbk: Har 
875 - ltıklı: Şuledar 
876 - ltıldak: Mücelli 
877 - Iıım: Berk 
878 - Iım: Berk 
879 - Iakmk: Berk 
880 - Iz111: Cidal 
881 - lba: ·Nezaket 
882 - lbili: Narin 
883 - lbin: Ruten 
884 - lçifen: Sahınız 
885 - lçinsir: Hauu 
886 - lçke: Nazik 
887 - lçlek: Manevi 
888 - içli: H ..... 
889 - içten: Samimi 
890 - lçyer: Mahsuldar 
891 - ide: Kuvvet 
892 - ldgü: Adil, akil, 1\ayırlı 
893 - idi: tsabet, ıahip 
894- ldiğ: Müzeyyenat 
895 - ldikul: Sahibi devlet 

896 - ldin: 'Beyan 

898- tdki: Feruedt 
899 - lidi: Ehli 
900 - lieç: Duhter 

• • • 

Yuıoılavya, Marailya auikudı. 
nm ıiyual meaqliyetleri hakkında 
uluılar kurumuna verdili nota. 
dan aonra, bu notadaki ithamları· 
nı teyid edici bir de muhtıra tevdi 
etmifdir. Budmıf 78 aayıfa olan 
ıbu muhbranm 48 ilitiii vardır ve 
aynca 18 tane de fotoğraf baib • 

dır. 
Muhbrada uatati tetkilitmm 

Macariıtancla yerletmeıinden ev • 
vel Macariıtanda, Yuıoılavyaya 
kartı yapıbnala batlanan teclbit 
baraetinin batlanııcmı anlatmak 
da ve büyük mikdarda mükecile • 
rin ıelmeıinden evvel bu tetkili. • 
bD Macar zabitleri tarafınıclan ida· 
re edihnekde oldujunu ve bazı 
Macar tetekküllerinin de bu eına· 
da, muahedelerle kunılmuı vazi • 
yeti bozmak için hem budud mem· 
leketler dahilinde kanun harict fa· 
aliyetlere bqlamıt olduklan tu • 

rih edilmekdedir. 

-... lld • lloea 
ır· L , ..._ lld . em a - ıı.ı arar: Şeffaf ,..ı, ,...lhç, - - F• ,..... ın: te.• (K) ..ı..ı- ....-. ,.ı.on. ıtalo. ;ıı., ilıolr. 

..._ lldı a .,_L..._ •-L...- , __ .._.,, kdaJ, b· iJanb, i14 ilı.n. icin, içen, ideko, 
-. K k ...ıu. r..- ı.;;ı... ...,.. • 1raçor. ı.a- ;.ı.r, W.U. idilıarto itlilmt. ;pa ilıiamr, 

~ 4 (A.A.) - Türk Dili A· 
rattJnll& KuraJDUftUft soyadları bak• 
landa IMalchaia (K) n (1) littelerİ fllll• 
)arclır: 

..._ lld::.m: Berk ~ -- ---._ il .:. ev ep, necm uı ._..ı.-1. ••...!--L iti -- ilan
1

-- itmiı ihn-8-. ,.._ -~ ... kapas, kaç u, ....... __, -- ..... 
- il . - :;,;..-... _ • - ........... ~· - illoojö, illıey, -- il""'' Serap ._....... ......... -· ..... - • ,;, ;n.,ı ;ıı,;ıp • ka • illıoio. m.ap, tın: Muıip - · !1-= :1.: !ı.-:a... .. , t-ı. ildeniz, ild...ıı--
......_ IJ.'L-1. R , aerap , ___ -1. • kapçık • Jsapı.n. kaplanJil'aJ• - ~ ~-.. .... .., ... _, 
.._il-. . agıp :-:-=......_ ........ ....,.., kap açla. ;ı..,;.. ;ı.... ;ı.ımit. ;ıpD ;ıı-. i&, 

..:-ıı::• Mutedil :::.--~ lıolcdr. ......., kal· iluhCÔJ. - m,,.;. ;u.ı..n. illabc. ""'- ı · Sırap: hP. kalı. ....... ...... ıı.r;. kala- ilutla. ~ı. ilpore, a.. a-. -· "'ııa: lfazined - ""'"""' kalm"9' _.,, ka- Daitd ta-· ..,. · -. iw. lmh. 4'1 faz ar, muha· ....., -· -. ı..r.pr. kara· ;..ı.. ;,,.ı, -. m.lak, iDol öz. ;,,.ı, 
\)......, I11ıırt • T ..ı_::..... . •--~b • kara ali • karal'ÖZt ipulu, maitein. inaa. inanç, itik. ilçim, 

bildirilmektedir. Muhtiraya söre. ıua askeri mahi ette ... 
bunlardan en methuru, t8dhi i • . . Y unıforma 
( Güsta p k) f .~ SJ:Jlllekde ichler • Bu teıkilit aynı 

v erçe tara mdan vu • zamanda, halk k nd' 
cada ıetirilenJamka Puozta kam· ~ .. " e ı azalan Ü· 

pı idi. Bu terhiye kamplarmda zenn~:;.üfuzunu artdırmak için, 
tedHitÇiler ııkı bir diıiplin altmda ~ ... ı bumııtır. (Bu paranın 
ıi.tematik bir ıurette tal" t ır otografı mubbraya bailıdır.) 

un ve er- T-1.:l" 
biye olunmakcla idiler. ~·· r..t açık olarak aıkeri talim. 

ler yapmakda idi. Macar makam • 

Mubbra, mültecilerin ve muha· la b l l n, un arı ıörememit ve anlıya· 
cir erin nasıl seçilerek tedhiKi manııt dahi olsalar nazarı dikka· 
kapmlannda toplanmuım anlat • · 1 tı .ce betmek için yapılan diploma· 

makta ve bu toplanma tarzı, Ma • 

car 
• -!1 k _. _ , ___ I tik müdahaleler kifi derece ""'k nnı ve u en m&JUUD annın d y- • 

kendi muhitleri içinde tedbiKi ~ ~r. Sonra, 
2

6 N~. 1934 tari. 
lefkilita ne lıüyük prdımlar yap- h'.n~e ~ugoolav elçılıiine gönder. 

tıimı ıöıtermeie ki.fidir demek • od~.~. bır nota ile Macar hükUmeti 
dedir. butün bunlatı resmen kabul eyle • 

3. - Ec:neltt ~ 
Yusulolar anımdan MGilea-it • 
ıis ameleler. Misal: Manilya tui
kudı faili ıeriklerinden: Rojtiç 

4. - Para ve iyi istikbal ümid· 
lerile toplanan Macar ımm mm • 
takumdaki fakir köylüler • 

mitdir. 

Muhbrada, Macar muamlan • 
nm Yuıoalav milliyetinden birçok 
ıüpheli phıılara pasaportlar ver • 
diii zikredilerek bu paaaportlann 
fotopfları ı~aterilmekde ve ay • 
nca hu mültecilerin nereden para 
bulduklan meaeleai de münakap 
olunmaktadır. 

Bolıkesirde 

Bir kaza 
Kadirin aıbndaki at 

ürkünce .. 
Babkeairde Pap camii yolun • 

da acıklı bir kaza olmuttur. Te • 
pecik köyünden Muhıin oğlu Ka· 
dir atla yoldan ıeçerken atm aya• 
iı parke döteli kaldınm üzerinde 
kayarak at ve Kadir yere yuvar • 

lanmıtlır, al ürkmüt Kadirin aya• 

jı üzenaide kalmıtlır. · 
............. ırıa~ 

toplanmlfr • .- .. ,.... daha 
çok ürkmiif, hiltün hu:iyle kotmı· 
ya batlamqbr. Zavallı adam iki 
yüz metre kadar yerlerde ıürük • 
lenmif, her tarafı yara beN için • 

de kalmıfbr. 
Yarası ain'. olan Kadir huta· 

haneye kaldmlrp tedavi altına a• 

lmmıttır. 

5. - lJstati tetkili.tile it bir1'ti 
yapmalı teahhüt eden Makedon • 
ya ihitilil teıkilib azalan Manil· 
ya ıukudı fam Georgiyef ile Dra
nıof ismindeki phıı bunlat' ara• Yalova k6y1Ulerl tam tef• 
undadır. klllth mektepler yapbr1yor 

Bu izahatdan ıonra muhbra Y alovamn Çukur, Güney, So • 
töyle devam ediyor: jucak, Gökçedere köylerinde köy• 

Macar makamları, memleket lüler tarafmdan tam tetkili.tb ilk 
dahilinde buluaan bu tedhitçi tet· mektep binaları yapılmaktadır. Vi 
kilitmm ne ıibi ıayeler için hare- liyet namıa mühendiıliii ve ma • 
ket ett1derini ve ne ıibi metod • arif adıhiye müfetitiii bu mektep• 
lar dahilinde çahtdıklarmı bilmi· lerin inpatmı tetkik etmekedirler. 
yordum diyemezer. Çünkü Uıtati Mekeplerin bütün masrafı köylü • ~~ 'I ı. aze UVIJ- ...-.. • • • :... llll'ai· l\f .......... ........ - (k), - ...... inç~ - _....;,,;,-. -

.._ lııırak·· A ergup, ıayeste ni (k), lamlı07• ......., ........,., <İDt ;.ı..y ise!. ı.temi. U .. io. -
__ . _ tık, ta:reote ....ı.;. -• - ...,,.. . kan-. ;,..... ötah • ;ı.ı., it • .. u.. ;-. ,~~etakı~------------_..-...... _.--_..._.....-~--~~----~~---~~~~~----------------...-.-.------~dııı ı ıp buraya ıe. Sekiz, on baiıım toplanmıt • ı - Ben·erken çıktım··· Belki - Şimdiki halde dedikoduları ı yunca kanıı ile deL-tl' bi k 

.._, 
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hav • • 1 d • l d" d-.ı· ·ı • · d d' B" k .,.,... 

1 

r avga 
"l:!.:'"il>i ke .aaım, eilenc:e- (ar •• Davet kapalı oldala IÇID er· on ar .-ımıl er ır, oaı. ı e pçıaıyoras, e ı.. ıze pe 11· etmiı: 
....._ .... lt.. n_dı JUYlWDda a· kekler oitm-iıler~ fakat dok• Alqaıll (EqİD) e bu ha1'erleri ra plmi:r-k pliba.. - Ben ıa'l k -•'lla • . . d" V --' 1-- z anmı ocaya ver • 

teşk;Jib azalan, kendilerinemah • ler arafından verilmektedir. 

IÔril" .ınaııdıiım için tor miaafirleriııİ kapıda karfıla • ptıflir mı~ e ....aiti-· meden yabancı k ki · -- .. eıt Iİlıi 'iuıden, hareket • mq.. Erkek olarak bir de doktor • Biraz düt;ındil· Sonra batını O cla-nt pnliııde ilk defa dok- ne atıp 0.,,,.ıa:,r e ;'n ~~~ıu • ......... a.....r~ ed~n bu kadı • dan -ı AfMwra ııelen _.., (Meral) e çevireli.. - hanımı ile -- danı et • -· am, ıye _.,..ır • 
.... ~ lıan ıatedım. l11ni ıa· v-'I·~ - Nud olda.. Aleti :rok yal.. mitler· J d 'd- 'b· ınıdı. Şube reioinin Jıammt: -Geçti fiildir·· Melıtepleıı çıkar çıkmaz Anka· ıma~. arma kumandam da akn. 

• ır ıeh" h d k" L ı.ıı.1_ d lçiıı bir .. ır ~yatı uyan • - Bi• de ookak kıyafetimizle Anla mı ı aanun ......,. _, ı aclaki baJıumm taniyeo•le bura• it..~ evınde lıir çaJ otardak.. Sonra ben aıio&fir ıele • bile ioteıniJor- ılaki eoki eczaneye oahip ohıYe • 
( lııtııp ı. "' heyin hanı • ceiini tiJledim- Erkence çıkımı· Erteoi SÜJIÜ kaymakam heyin ren bu ı- euac1 iyi lıir çocaia ı_l!.liıı) ana kadar davet Dedi... ~ hUımetciıini yollamıa. Beni htnziyordu. 

h'. ~bit· e IOrdum· Orada lıuhındaia ..,..Jarcla 18" çatırdı. G'ıtilim zaman pıhe re- O sün doktor ıramofonda pli.k 

~l •rıin • • h d d '\ • ıateroen ıit ! rek doktor. ,erek karın .ı\ldıİl&r • ioinin -ı a ora a idi. dejiftirirken onlar da lıoywıa 
-.._., da lıir cemiyet ye eiJeace, Ye aile GülütilP duruyorlardı.. dana etmitler. Mioafirler de oe. 

~I) "İt» tı Pek dolgun bulma. hapb uyandmııak iotediklerini, Beni ıöriince sülüttüler. yirci oJmutlar. 
ı. eaad"f S h"'I"' d oi,._ u ... O sün de lıu daYet•n ilk anı.tma ..., tanıf • - en a a anı öğrenmedin Doktorun hanımı mioafirlerini 

'ı;i_ • lıaotalıındı .. Gide· ma fınatı olcluiuDU oiylemi•ler •· mi?. ıeçrirken: \.:.. ~ illi fikriye ff- ııramofon çalmlf •· - Jile mün•••ı..t. ~.d;... q;.;"' - Bu baflanaıç oldu. Bundan 
,::"llııııııa 

11 
-.a ıuhe reiıi • Mal müdürünün )mnıa. ianclonne tek od•1• e-<•.,..:.•. olt•,.,.,•k Mle ootıT& llı • .,k ıoplıuımz. Eileniriz. 

, tıı ı.::.!ıavadiıfer geldi: ı.-ndanJıllll karpİaa danı öi • kolaıı: değil ... Siz batladmız ıali· Demİf· 
111 

hanımı ıitme. reımeyi .,.detmif. ba!.. fakat malmüdürü toplanqm Şube reioİDİD J;ammı: Kaymabm beyin hanımı: lıiiyle danılı, erkekli oldujunu du• 

- Benim olmadıiım yerde se • 
nin itin yok! 

Demif, kestirip atmıf. 
Bütün Akhisar bu danalı çaym 

de\ ;koduıu il• gijnlerce çalkandı. 
durdu. 

KaJ111akam beyin hanımı ıenç 
olmuma raimen ağır bqb, daha 

ziyade eğlencesini, zevkini evinin 
içinde arayan ve bulan bir kadm. 

Bu yüzden onunla anlqıyoruz. 

{Devama n.r) 
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• · ::-:.·~::. · ~~·~~::. Kadıiılar Adası · 
Viktor Hügo'n·un 

konyakları 
Yazan: Pol dö Kok 

Glln doğuşu 
Güo batm 
Sabah namazı 
()~le oımazı 
ltindl namazı 
Akşam namazı 
Yatsı namazı 
im sat 
Yılın gtçeo günleri 
J'ılıo talan gDolcrf 

~8 ŞABAN 29 ŞABAN 
7.9 7.10 

16.41 16,40 
6 6 

12.05 12.04 
14.28 lU8 
IMl 16,40 
18.19 18.19 
5.H- 5.'lı. 

339 340 
26 ı.s 

Ya1an: Gerhard Hauptmann 

35 
Erkek çocukların sistematik bir 

surette öldürülmesi için yapılan 

teklifin kanun teklini alamaması 
kadınlar furasının ve kadınlar a
rasında akıl ve mantıklarını kay -

g- mız vücude get:rdiğiniz veb. , • if 
rik ettiğiniz teylerin hept• 

1845 ya1iut ta 1846 senesinde, 
Paris gümrüğüne, Martinik ada -
larından her biri üç. yüz elli dört 
kiloluk on iki fıçı konyak geldi .. 
Fıçıların üstünde ıu yazı vardı: 

Oğlu: 

- Elbette, alır, dedi .. Yazdınız, 
gel al dediniz .. 

]1
1

_ R A D Y _Q~j_ 
betm'yenlerin müdahaleıi sayesin
de mümkün olabildi. Fakat asıl 

insanlarla yarım inıanlarm, yani 

saniye zarfında sa~i. bir bit 
neticesinde altüst edı!•: J.lı 
neticesinde altüst edılıJOf• .. 
fan neticesinde silinip , .. 

Bahse girişirim ki sis~ 
kadınlar adan mefldlret 

"Pariıte M. V. Hügo.,, 
Gümrük memuru edebiyat me

raklııı idi. Sevinçle haykırdı. 
Oğluma seslendi: 

- Anri, Viktor Hugoya on ·iki 
fıçı konyak geldi.. 

- On iki fıçı ha? Kaç kilo e -
der?. 

- Dört bin beı yüz kilo! .. Bü -
yük adam bu kadar konyağı ne 
yapacak?. 

- Onu kendisi bilir.. Benim 
bileceğim konyakları ona teslim 
etmektir. Yazacağım... Kendiıi 
kalkıp gelseydi iyi olurdu.. Onun 
yüzünü gö'rmek için yirmi frank 
verirdim. Çek merak ediyorum. 

Konyaklarm geldiğini bildiren 
kağıt, Vi.ktor Hügonun Ruayal 
meydanındaki adreıine gönderil -
di. Fakat gümrük memurunun ü
m:di boıa çıktr. Viktor Hügo 
gelmedi .. Kahyası geldi. Bir fıçı -
nın gümrük resmini verip bir fıçı • 
yı alıp gitti. 

Artık iki ay'Cla bir kah.ya geli -
yor1 bir fıçı alıp gidiyord'u. 

* * * Altıncı ayda gümrü~ memuru, 
üçüncü fıçıyı ıene klhyaya teılim 
etti.. Orıdan sonra 'biri geldi. 

- Bana Martinikten on iki fı .. 
çı konyak yollamıılar. Teslim al· 
mağa geldim .. V. H. adreıine yol ... 
lanmı9 .. 

- isminiz nedir? 
- Vensan Hügo ... 
-Venıan Hüromu?. 
Gümrük memuru sarardı .. İçi • 

ııe fena bir kaygu dü,tü. Dfterle -
rine takti. Venıan Hügo. Viktor 
Hügo - verilen fıçılann bu ada· 
mın f ıçılan. 

Adam gümrük meurunun ıaıa • 
ladığınr farketti: 

-Ne var?. 

- Şey... Fıçılarda adreainiz 
yoktu değil mi? 

- Yoktu ... çünkü ben Pariste o-
turmam ..• Senede bir iki ay gelir 
mal satarım. 

-Felaket! 
-Neden?. 
- Tanıldık .. Hiç olmazsa fıçı -

lara Vensan diye isminizi olduğu 
gibi yazsalardı .. 

- Ne oldu canım?. 
- Bu fıçıların Viktor Hügoya 

gönderildiğini sanmazdım.. Şair 
Viktor Hügoya .. Ben Viktor Hü -
goyu okurum .. Pariste, F ransada, 
Avrupada baıka Viktor Hügo ola
mıyacnğmı düşündüm, kendisine 
konye,k geldijini bildirdim. 

- Aldı mı?. 
- Hepsini almadı 7 Üç fıçı al • 

dı ... Bin kilo kadar bir şey .. 
- Benim Viktor ijügolarca ahı 

ver;şim yok .. Ben gümrük idaresi
ni tanırım .. idareyi dava edece· 
ceğim ... Mahkemede görütüriiz . .... 

Venaan Hüıo çıktı.. Gümrük 
memuru sa~ını batını yoluyordu •• 
Artık ,airi itham ediyordu: 

- Konyaklar onun değilmiş te 
ne diye geHp aldı?. 

- Ben yazmıı olayım .. O ken • 
disine konyak gönderilmiyeceğini 
bilmiyor muydu?. Konyakları 
kabul etmemeliydi .. 

- Neden? insana hediye gön• 
derilemez mi?. 
- İnsana on iki fıçı konyak 

hediye edilmez •. 

-Bunu bilemem.. Her halde 
Viktor Hügo gümrüğünü verip ma 
lrnr aldı .. 

- Gümrük resmi! .. Fıçı ba,ına 
yüz frank .. Yalnız bir teYe aklım 
ermiyor .. Altı ayda bin kilo konya
ğı ne yaptı? Altı ayda bin kilo 
konyak içmedi ya?. 

- Bıınu da ben bilemem .. 
- O biHr ve söyliyecektir .. 

Mahkeme bin kilo konyalı geri 
vermeğe onu mahktlm edecektir, 
elbette ... 

- Bu sizin güzel kuruntunuz .• 
• .\' .y. 

Bu gümrük memurumr. güzel 
kuruntusu idi. Mahkeme Viktor 
Hügo gibi meıhur bir tairi, dün• 
yanın her bucağında hediye ıgön • 
derilebileceğine, ıamn aldığı 

konyakları geri vermeğe borçlu 
olmadıima aöz birliği etti. Meı'ul 
gümrük memruydu .. 

Konyakların sahibine üç fıçı 
konyağı tazmin edecekti. 

Gümrük memuru mahkum ol -
duldan 'Sonra gene dövünüyordu: 

- Hepıi iyi, i.la, bir teY de .. 
miyorum .• Anıma altı ayda bin ki

Bu g u n . 
JSTANBUL: 

18 - 18,30 Fransızca ders. 18,30 
- 19 Jimnastik: Selim Sım. 19 -
19,30 Plak neşriyatı: Dans musikisi. 
19,30 - 19,40 Dlinya haberleri. 19,40 
- 20,40 Balalayka orkestrası ve koro 
heyetimiz: tarafından taganni. 20,40 
21,15 - Plak ne§riyatr, Türkçe opc. 
retlerle beraber neıeli musiki. 21,15 -
21,30 Anadolu ajansı - Borsalar. 21,30 

- 22 Radyo orkestrası. 22 den itiba
ren Radyo caz: ve tango orkestrası. 

823 Kbz. BUKREŞ, S6ı m. 

13 PlAk, 13,415 borsa - plAk, 14,115 haber· 
lcr , 14,40 plA.k (haflf mualld), 18, Edvard 

C&ndellanm eserlerinden (Petru Rares) kıaa 
operası, 19 haberler, 19,115 radyo orkeltm· 
m, 20 konferam, 20,20 plAk (prlnlar), 21 

Choplnin e1trlerlnden piyano ~on.eri 21,,5 
§&'kılar, 22,05 radyo Balon orkeatram, 23 

haberler, 23,215 koruıertn devamı • 

223 Khz. VARŞOVA, 1843 m. 
17 Birçok muıetıerin danalarmdan - itiz• 

ler, 18 p.rkılar, 18,25 konferana, spor, 19,15 

piyano - keman konaerl, 19,415 konlerana 
20 koro kon.sert - sözler, 20,SO koruıerfn de· 
vamı, 21 Vllnadan naklen Mlcldevlcz akp.-

mr, 22 Choplnfn eserlerinden konaer, ~.so 
ltaıyanca konferans, 22.40 Choplnln viyo-

lonsel sanauan, 23 ~k!Am koneeri, 2a.1ıs 

daııs musikisi - sözler, 24,015 dana muaildlL 

G45 Kbz. BUDAPEŞTE, ~ m. 

18,30 Rajter idaresinde opera orkest:rut, 

19,45 ltalywıca ders, 20,15 plt\k, 21 kanıık 

neırlyat, 23 haberler, 23,30 Lajos veru 

çingene orkestram, 24 dana muslld.st. 

Ml JOıs:. ll&M.bf 111 • 

19,80 Senfonik konşet, 3.9,40 ev muaikls!, 

(yaylı sazlar konseri), ~0,40 haberler. 21,48 

mWI ne§rlyat, 22,10 Anton Brucknerin eııer

lernlden sentonlk kon.ser, 23,10 haberler, 
23,30 plAk konaert. 

BORSA 
lo konyağı ne yaptı?. 

f Hizslannda yıldız işareti olanlar üzer· 
- Ne yapacak, değıitiTdi. Bak- !erinde 4 _ 12 de muamele görenler 

kalına verdi, yerine §&rap aldı.. dir.) Rakamlar lcap:mış fiatlarını ,;östcrir· 

- Deği9tirdi ha! .• Bu f&İr de· nukut (Satl ) 
ğil, tüccar, eınaf, bakkal çırağı .• 111-====oi=~=:r-:==:;:;;;;!~~::::==ıı 
Hediye. alıyor, onu da deği,tiri • 
yor .. 

Ondan sonra kararını verdi: 
- Büyük adam ha ... Büyük f&• 

ir, muharrir, edip ha... Bundan 
sonra onlara ehemmiyet mi veri -
rim ... Metelik bile vermem .. 
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Eski Fransız Tlyatroaunda 
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Operet üç perde.. 

Besteliyen: Ferdi 
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Son haftasr 
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Pek yakında Cem:ı.1 ve Ekrem 
R~itlerin Deli Dolu büyük o- · 
percti .. 

• Londrı 6lıS, - • V!yuı ~ ... -
• Nnyon 1!5. - * Mıdrlı ıs,-

• Pul~ 169. - * Bcrlla 4!'1,-
• MlllDO 2111 •• - • Varson H,-
* Bıll.ksel 117, - ._ Badıpe,te t~ -
• ,\tlna 24, so • BOtre5 17, so 
• Ccacne 818. -- • Belcrat H.-
• Sofyı lı!4,- * Yotehımı 36. -
• Amsterdaııı 84, - *Alna 931, -
•Prıg !Ot, - * Mccldl1e 41, - ı 
• Sıntholın ~·. -· • Rntaot !40.-

LJekler (kap. aa. 18) 

• Uındra o:!4.t5 • Stokhlm S.087:i 
• Nevyork 0.792736 • Vlyıoı . 4.3I ı 
• Paıls 12.(),1 • Mıdrlı 5.1101! 
• Mllino 9.2970 • Bcrllı 1,9737 
• Brtıtseı ll.895 • VarşoYı 4, 195 
• Atin• 83.aımı • Budıpcşte 4.19:1 
* Cenevre 2.4ı411 • BUkreş 79,J631i 
* Solyı 66. • Bel~rıt 34.(U75 
• Amıterdım 1.17:113 • Yotohama 'U8ti 

1 • Prag 18,9770 • Moskovı 1088 75 

1. 
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ı iş Bankası 95.- rram\·ay l'I, •O 

•Anadolu ~7.9:1 • Çimento as. 13.1); 

Reji 2!10 Cnyoo Oej. -..... .. 
sır. liayrfye ll",!iO Şarlr oeı -.-
Merkez Bankası !il!,- Rılyı -.-
U. Sigorta - .oo Şart m. ecza -.-

• Romontı l},10 Telefon -.-
istikrazlar tahviller 

• t93JTilrk llor.I 27.75 t:ıeımtk -.-
• • . 11 26,55 Tramvay 31 75 

" IU 26.8i Rıhtım 17,30 
lstlkrtııDahlll 1 97, • Aaadola ı •S s~ 

•Ergani lstltraz.ı fi~. • Aoıdola il ~:~ ı 1928 A Mü. -.oo Arıadola nı 
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SOREYY A OPERETi 

Sanatkar Bay Gülünç Fahrinin itti· 
raki:rle cuma sünü matine 15 de. 897. 
oğlu Mulenrujda: 

TELEFONCU KIZ 
Operet 3 perde. 

kız çocuklarla erkek çocukların 

biribirlerinden büsbütün ayrı tu -
tulmaları ve bunun için de erkek 
çocuklar için yeni bir koloni ku • 
rulması karar altına ahndı. Me • 
meden kesilen erkek çocuklar o 
koloniye yerleıtirildi. Şimdilik o

rada onlara iyi bakılması tekarrür 
etti. ileride erkek çocukların ne 
yapılacakları dütünülecekti. 

:(. ~ ~ 

Bihari Lalin doğumunun üçün
cü senesinde martının üçüncü gü • 
nü sahil bekçilerinden bir kadı • 
nın elindeki bambus kamııını sal· 
lıyarak ve: 
"- Bir vapur göründü! Bir va

pur!. Bir vapur!,, diye bağırarak 

koımakta ve kadınlar fehrine doğ
ru gelmekte olduğu görüldü. Koı • 
maktan nefeıi tıkanan kadın biraz 
istirahat ettirildikten ve bu defa, 
Tavuı tarafından ekıeri yapıl· 

dığı gibi i,in bir yalandan, bir o
yundan ibaret olmayıp hakikaten 
uzaktan bir vapur . görüldüğüne 

kanaat getirildikten sonra Lauren
ce, Miı Page ile Roıita yanların • 
da sahil bekçisi kadın da olduğu 
halde vapurun görüldüğü tarafa 
doğru g~ttiler .. 

Bir vapur sörüldüğüne dair çı-
J<an lia'ber acJ11Cfa bir şimtelC vur • 
ması gibi teıir yaptı .. Henüz ıabah 
olmuıtu. Daha çok erkendi, Ha • 
beri itidenlerin hepıi bir araya 
toplanamamrıtı. Çünkü erkenden 
görülecek birçok annelik ifleri var
dı. Biraz sonra belediye daireıi 

önünde büyük bir kafile toplandı • 
Görülen vapurun büyük, üç ve· 

ya dört bacalı bir gemi olduğu ve 
garptan gelerek ada üzerine doğ • 
ru yürüdüğü söyleniyordu. Onun 
öğleden sonra be§ çayının süslü bir 
vapur salonunda içilmesi, gelen 
vapurun Ç~n sularına işleyen bü • 
yük lüks vapurlardan birisi olma
sı ihtimal dahilindeydi. Demek ki 
bir kaç ıaat sonra kadmlar adası 
belki kadınların gözünde ebedi • 
yen kaybolup gidecekti. 

Tabii ıevinç hissi en iptidai 
bir kuvvet ve kudretle kend:sini 
göıterdi. O zamana kadar uyuyor 
ıibi aörünen bütün ümitler birden 
bire ayaklandı. Fakat buna karıı 
itin içine baıka duyıular da karıt· 
tı. 

Vapurun aörüldüiü haberi or· 
taya çıktıktan on bet dak~ka ıon• 
ra öyle zannederdiniz ki kadın .. 
lar kendilerine yaklaıan büyük bir 
ıaadeti deiil, büyük bir felaketi 
bekleıiyorlardı. Bu felaket duy • 
guıu da kadınlar araıında görü • 
len ailamaklardan ve feryatlar • 
dan anlaşılıvordu. 

Yanındaki kadınlarla hurma 
ormanlarına dalarak kadınlar teh· 
r:ni gözden kaybeden Miı Lauren• 
ce kadınların bu feryatlarını uzak· 
tan itidir iıitmez dedi ki: 
"- Ne demek istediğinizi an .. 

hyorum, sevg~lilerirn .. Evet, evet, 
aziz ·Jitz kardeılerim, ıiz ıene fe• 
liketli bir surette kar ile zarar a• 
rasındn sıkı,ıp kaldınız, muhak • 
k~k olan ıey yalnız zarar tarafı • 
du. Sizin kendi kendinize yaptı .. 

katsizlik etmeğe batlama 
adada geçirdiğiniz yıllar b 
hasıl olan yeni ruhun~ '/ı 
men bir tarafa atıverdıoil· 

ğınız ve iftiahr ederek 
niz itten dolayı utannıata 
dınız.,, 

Miı Page dedi ki: 

"- Bu i•in ötesi beritİ 
s )lif. 

Şayet vapur adaya ge1~1 
kurtulduk, hem de mahP 
mektir. Ben derhal p.,il,f 
rek Artöt yanında tabi~ 
vam edeceğim ... Fakat ati' 
rence, vapur yakla§llD dit. 
uzı klataın mı, hangi,aal 
diye bnria soracak ol 

sualinize ausmaktan 
yapamam. Hiç bir zaıoı". 
vet, ne de h~yır diyebil" 

Herkes bir müddet 
dan sonra Ros:ta söze 
dedi ki: 

siyon uyandıracağımıza 
tur. Hepimiz çoluğum 

racağrm.,, 

Laurenceye 

kurtulurlarsa zarar e 
Çünkü istikbali p&l"lak 
bir alemi terkederek ç 
ııkıcı ve usandırıcı bir 
olan eski bildikleri 
geri dönmek bir kaza 
bir zarardı. O eski 
içinde kadınlar de • 

bir damla sudan baıka 

mazlardı. Halbuki 
lar adasında kaldıkça 
kaddeı anneleri ve 
Bir de kadınlar adası 
benziyen bir yeri bir 
den bulacaklardı? • 

Kadınlar dört 
adada yatıyorlardı. 

zarfında adanın gü-~ 
ginliği sahalarında r 
keıfetmeğe muvaff.lı ~ 
Rodberte tarafındaJI if~ 
dise defterinde bu ket 

ve tarihleriyle yasılı ~ 
Kadınlar arasında ~ 
k .. "k M · Snıit ich· uçu uçı ddl 

B·ı· d' w. "b" bu k• .. ;..,, ı m ıgı gı ı erte•İ ,.._, 
yak bastıkiarınlll derele 
çok meyvalar ke9fe dı.11 

. • . ()o ....- Jttf. 
mma getınnı9tı. k b:o _.... J 
dağlara tırman~ra ıarı 
tif ada hurma ag•Ç JIJ' 

daıı .-e 
Hurma ağacın · Jce, 

ap, 1ır 
dan ekmek, !~ 11 yaP' 
ve hamır i9Ierı n~• . J\tİI 

.. .., tnııtll• 
kadınlara ogre .. criJı' 

,. t klifi uı: 1 rence· ın e eleıt 

h -ı:t naıın• • urma pa-

mi verilmiıti. (fJ~ 



-

~Çubukçu oğlu asıl 
enim soyadımdır,, 

ı Ekler der2isi 
. hazırlanıy~r 
~ (Baş tarafı l inci sayıfada) 

hükmünü alır. Böylece ıular bir 

'"" ._, kere bulanır ve oonra durulur. Ya· 

.. esJ,· ' 1 ""1 ~,.. • .,., doktor miralay Rifal ve Ni· ni hangi kelimenin tutunacağı bel· 

, 
il ile · .. 1 sahibi kendisi ol ıantııft kız ve Gelenbe • Ji olur.,. 

L· .. rı •ur"' lb h' N :" "ç - uyor: vi orta mektebi tarih muallimi ra ın. ecmi Dilmen, ıstılah· 
~ · lundenbe · 1 t b't d'l' "-... Çuı..,k ''. gazete.U.de b1' Muzaffer (Argon), Buna valiıi arın eı ı e ı ıp edilmediji, edil· 
. ~iki . _çuoglu soyadını tak· Fazlı (Güleç) ve kuma-..ıan Ge. m=§se ne zaman netredileceği hak-

ııı.A, erını .. .. ~ k d ~•ı ki,.den •~rdum. Halbuki neral Galip (Türker), lstanbul ın .. aki ıorguya şu cevabı verdi: 
'lar. Bu · ~·•P taksim etme· gümrükleri muhafaza ba, müdür· - Çalıımalarımız arasında 

(Ç L , ne bu ıaım, esaa itibariyle lüğü merkez k!sım P.miri Esat ve ! ıstılah iti mühim bir yer tutmak • 
lloıııc,. ~ nun, ve nede öteki • d K } :rlloglu) yeg~ eni orman mühendisi Hikmet ta ır. uru lay kararma uyarak 

\re L an asıl benim soy 1 l dede,; . .... dedemin ba· (Ün), daktilo Lütfiye (Günar). i k ve orta mektep ders k"tapların· 
ı.., - ı...:•• bagaımdan kalnuıta. muhafaza batkitibi Mücip ve o· da okunan I1tılahlar ön sıraya a • 
.;::-. hat"· •diyo.-um. 80 sen•· ğulları Nurullah, Nuran ve Nur· lınmııtır. Öyle ümid ediyorum ki, 
• )""-nı,.,'~ b,. .,., diyebilirim. mah (Zağnoı), daktilo Mediha gelecek dero senesine kadar ilk 

'°Yad rı kullandığım (Çubuk· (Yüksel), Nitantaşı kız orta mek· mekteblerde kuHanılacak ıstılah· 

~~, ı...ı unı bütün nüfus kağıtla- 1 t b't d") kd" 
8 

ve tehi tabiiye muallimi Seniha (Se· ar eı 1 
e ı ece r.,, 

w. ~ arsama ait tapularım· 1b h' ·~d rrıın ve w 

11 
riin), hesap memuru Veysi (Bay- ra ım Necmi Dilmen, yakın· 

ttna ogu arımın mek • . l <iio,~e;.,inde (Çubukçuoğul· bek), Kınalıada ilk mektep bat· da tarama dergiıine bir ulama 
•ı;,,d • ., Yazılıd,.. iddiam ve- muallimi Rasim v• kızı Bedriye .zeyl) yapılacağını, dergide hiç 
Çı:oiı )ettnektcdir. Binaenaleyh (Ün), Kadıköyünde Rasimpa•a kartı1ığı olmayan ve yahut mef • 

lı nd k :r bu · ı:ıı oy:'ln!ıırdan rica mahnllesi mi:'!Dessillerinden ve C. huma göre yeter görünmeyen ke · 
~hı. .. ._ 11

1
:11i değiştirsinler. Aksi H F :1 )' 1 ' . d b" k 1 k .. c 

1 

•• ocakidareheyetin enGalip ımeerıç·n _e_. ır arşıı yarat- 1 

'

•t _ 1 0 ac~ğı.,. rıTb~... f b l ·••eb (Acun), İstanbul lisesi müdürü ma ıe er er ıgı yapılacağını ıöy. 
)'

0 
usunun so" adı · ~Rat b ·""' Celil Ferdi (Gökcay), Fransızca liyerek ~emişdir ki: 

-.Idık· rr.c usu S. lçözden şu muallimi Faik (Kurt)' Edebiyat "-Buna yardım :çin Türk ek· 

tice • '1n. '•Yad, olarak (0ztü..k) muallimi Hakkı Süha (Gezgin), !erinin ne manaya geldiğini, keli· 
·, ,:"'"'- Gazetele,.. de bu riylliye muallimi Haaan Fehmi menin manasını ne ıek"llerde de. 
l>.k •.eı•edôlnüı idi. Bi!il>0:-e (Çay köy), F ran,.zca muallimi ğiıtird ijini gö•terecek bir k ·tap 
··ı. ı.., adı (!çöz) e tebdil et· Nedim Mazhar (Yüzak), Fran • hazırlıyourZ. Bunun adı "Ekler 

~l ro,,~mda büyük !ütül•• aızcamuallimi Eoat I.Mni (Ak • dergıi,. dir.,. 
A "1.tıt ".:· •ıler ve bunu bir ve· man), lngilizce muallimi Nured- İbrahim Necmi, ayrıca derleme 

'll\k.!!ı ~0ndermişlcrdir . ., •r d din Semin (Tunçay), coğrafya fiılerinin derleme· dergisi altında 
a a alınan soy muallimi Şükrü Halil (Aksu), basılacağını, fi,lerin sayısının 130 

' adları coğrafya muallimi Mehmet Şükrü bin kadar tuttuğunu, bu suretle 

9 - KURUN S İkinci kanun 1934 -

ıstan~ul· Kaman~anuıı 8ıtınaıma Komısıunu ııanıırı 
Çatalca Mevkii Müstahkem ih>. • . t' k . tiyacı iç:n pakalı zarfa konan ı! ıra b. e~ece~lerın de teminatla-

(200) ton una teklif edilen r•~t :~. e ırhkte ~aktinden evvel ko· 
pahalı n·örüldüg"'' d l " yonda hazır bulunmaları ~ un en pazar ıga (3S4) · 
konmu§tur. ihalesi 5 • 12 • 934 "' "' 11- (8226) 

Çarşamba günü saat 14 30 dadır F k · ki' ' · ır a k t t 'h · ute ılerin §artnamesini görmek 4 000 k') ı aa ı ı tıyacı için 
·· h , ı o gazya - ı ki uzere er gün pazarlığa gire k l gı pazar ı a ıatın 
ler"n belli gün' ve saatte komi ce . a ınacaktır. İhalesi 8. Birinci Ki-

l 
syo- nun • 934 Cuma t · ·· ·· 

na ge m~leri. (356) r esı gunu saat 14 
• (8228 ~ dadır .. Taliplerôn ıartnamesini 

:ıt- ıt- 1f. . ) gormek uzere her gün Fındıklı • 

Birinci Fırka kıtaatı hayvana- ' ;aki Satı.nalm.i\ ~omiıyonuna mü-
lı ihtiyacı için (310) t acaatlerı ve ıştırak edeceklerin 

on yu- de te : ti · ' b' • 
lafa tar P çıkmadığında ı· m na. arıyıe ırlıkte vaktin-
halesi 5 - B' · · K .. n den evvel komisyonda hazır bu ırıncı anun _ I I • 
934 Çar§amba günü ıaat 14 unma arı. (355) (8227) 

tedir. Taliplerin şartnamesini gör • • • 
mek üzere her gün Fındıklıda Sa- .. Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 
tmnlma Komiıyonı.na müracaat • ıçın (6,000) kilo arpa ıehriyeai 
ları ve ihaleye iştirak edeceklerin pazarlıkla ıatın alınacaktır. ihale· 
vakt'nr:le komisyonda hazır bu • si 9 birinci ki.nun 934 pazar günü 
lunmaları. (360) saat 15 tedir. Taliplerin ıa;tname 

(
8232

) ve nümuneıini görmek üzere her 

.. Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 
ıçm aşağıda cins ve miktarları ya· 
zılı Erzak pazarlıkla salın alına • 
caktır. Taliplerin 'artnamesini 
görmek fü.ere her gün Fındıklıda
ki ıatınalma komisyonuna müra
caatleri. iştirak edeceklerin de te
minatleriyle birlikte vaktinden 
evvel Komisyonda hazır bulun • 
maları. (352) (8224) 

25,000 k"lo patates 8 - Birinci 
Kar.un • 934 Cumartesi günü ıaat 
ıs te .. 

gün Fındrklıdaki satın alma ko • 
misyonuna müracaatları, iıtirili 
edeceklerin de vaktinden evvel 
komisyonda hazır bulunmaları 

(364) (8297) 

••• 

~·· 4 (KURUN) - An· (Akalm), kimya muallimi lhaan Türkiyenin her tarafında halkın 
ta Nuri umumi harpte Nazmi (Dereli), Tabiiye mualli· ne gibi kelimeler kullandığının 
~de Conk bayınnda ya- mi Bedri Kemal (Erooy), tabiiye anlatılacağınıaöyelmittir. 4,000 kilo Beyaz Peynir. 8 Bi. 

~ ~iıı ( Conker), Gümü • muallimi Gani (Kutumıan), fizik lbrahim Necmi Dilmen, ıözleri· rinci Kii.nun • 934 Cumartesi gü • 

~ (Cu Edip (Tör), General muallimi Yakup (Akpay), Al • nin sonunda, kurultaya iıtirak e. nü saat 15,30 .. 

Fırka kıtaatı ihtiyacı tein '(S 
bin) kilo Mercimek pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. lhaleıi 9 Birinci 
kanun 1934 pazar günü saat 14.30 
dadır. Taliplerin ıartnameıini •ör 

mek üzere her gün Fındıklıdaki 
ıatın alma komiıyonuna müraca • 
atları, i,tirik ~deceklerin de temi· 

natlarile birlikte vaktinden evvel 
komisyonda hazır. bulunmaları. 

(367) (8298) 

(IJ:..'n'°Y), Maraş mebu· manca muallimi Sabri (Çakar), den Sovyet bilgini Markinin ıu 1200 kilo ıalça 8 Birinci Kô. 
' Buna mebuıu tarih muallimi Murat (Doğan), cümlesini nakletmİ§tİr: nun 934 Cumartesi saat 16 .. 

"'1 lıilııfıt nizli -1>111u resim m an· · H yi (Çize!), ''Bu derleme, medeni dünyada • ' • • 
l!,,. ""'-tı ic~ lliafi Atuf akra· h-p memuru FQSI (Tanenırin>. eti_,_,, ı.ır.ı- ola· •• ıc-anclanbk kıtaatr ihdyaeı 
0\a~~"dır: it (leanzu) soyadı· ikinci kitip lif. Emin (Özkan) c:aktır. Çiinkü ıimdiye kadar hiç .çın namı he1aba 11838 kilo makar-

c.U) muhab-- b:nbaıınlarından Na • bir millet bunun etini yapmamıt· 1 İyi •ık• . -- na pazar ıkla satın alınacaktır. J • 

...... e b .. "eh•.hır nehı'r ı' ·-ı·dı·r. kard-•' Maltepe ı· ıtasyon mü· br h ı • urkı ... ·• •rin d.... zun, -:r .,, a esi 8 Birinci kanun 1934 cu • 
t eı ilk yanın a otu· dOrü Agih, kardeti Mapiaa 11tnıa 1~-------------. Y•>ıyı icat etmiı. mücadele reisi izzet, kardeti Ay- J YENi ÇIKTI martesi günü saat 16.30 dadır. Ta-•b d . Gorı·o Baba· liplerin ,artnameıini görmek üze-

f 
ala.rınd dın dit doktoru Şevki, amcaza eıı ı h 

e a. l re er gün Fındıklıdaki satın alma 

•Örler· n ° an Üniverıi· Niıati, diler amcazadesi topçu Fiatı 100 kurut k · 

1 

ınden ş (A _ı. ) omııyonuna müracaatları ve it • 

'°Yad ev ket Aziz yüzbatılarından Selimi r~an Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

,,. .. 
Gülhane hastahanesnin nok!an 

olan kısımları tamir etf rileceklir. 
İhalesi 9 Birinci kanun 1934 pazar 
s(inil saat 15.30 dadır. Taliplerin 
f&rtnamesini ve kqifnameıı gör 
mek üzere her gün F mdıklıdaki 

ıatın alma kom:syonuna müraca • 
atları, iştirak edeceklerin de vak· 
tinden evvel teminatlarile birlikte 
vaktinden evvel komiıyonda ha • 
zır bulunmaları. (365) (8299) 

• • • lı ~ tneb~:• alacaktır.. Heybeli ada orta mektebi müdü•Ü .--------------' tirak edeceklerin de teminatlarile "'lcyiiı) UT General Muhid- Ahmet Hamdi (Tekin)' aynı mek· birlikte vaktinden evvel komis • (S • rab d H Tophanede Ievaaım lmlr• yonda hazır bulunmaları "353 
(8 a.ka), y zon mebusu tep türkçe muallimlerin end ay • illi aatın•lma komlayonu "8225,, .. Fırka kıtaatı hayvanatı ihtiyacı 

C. 
0

>ak) 

111 

o~gat mebuıu rettin (ilhan), Unkapanm a pos- Hlnları " oç:n (20) ton arpa pazarlıkla 18

• 

ıı:ı.ı (S~da) e us Doktor E· ta 'felpaf mümeyYİ•i Rept (I<" 1 .. -ıı~----~~~lm'!l-~~...I • • • tm alınacaktır. ihalesi 8 Birinci 
l' ktor ı.ıı·ı .' Malatya me- kay), Galata poıtahanes.i bat.me· Levazım imirliiine ballı kıta· Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı k.. 1934 ~ "'..... o nı (Ö • . 350 k 1 b . . ( anun cumarte.i criinü ıaat 

.:''buau H ı ztaç)' Kü . muru Fahri ve kardetı lattnye at ıçın ton un apa ı ürüm ıçın 13) ton benzin pazarlıkla 10 3 ·-""~ acı M h K yolu ile 27.12.934 perıembe oünü satın alınacaktır. . '. 
0 

.. dadır. Taliplerin tartname. 

adını 
1 

e met (So- Dok •irketi makine reuam• e • • sın k h ı • 1\ ınışl d :r d K 1 saat 15 te alınacaktır. Baı"lant11ı thalesı· 8 e· · · T . 
1 ıorme üzere er gün Fındık· 

,

11 

. qlr d ar ır. mal (Akgün), Selimiye e arı • - ırıncı eırın - lıdak" t I 

~>ı~ _ Uzeltme d otu 
1 

ve ömeii prmek istiyenlerin her 934 Cumartesi günü saat 14 tedı'r .. 
1 ıa 1ın a ma komisyonuna 

. ·-.aeLu bayırda yedi numara a rao e • · muracaat a · t' .. k d 

l S d 
0 

•u Mehmet Al' k lu -ı~... 1--'itmeye ,aı'rec ki · b il' T ı· 1 · n lf ıra e ec ki · la ı ıka ı, ız ki valilerden Abdurraluııaa oi •-• e ... t • e erın e ı a ıp erın prtnameşini ıörmek ü d . • e erın 
t "•ni • Y•ieni tayyare Mec'diye nahiye müdilri1 Mulıid • -tten bir -t ene! teminatları zere her aün Fındıklıdaki santın: e teln;;nat.larile birlikte vaktinden lrı ~:~ Cllh, ı"t ErkTek .~ardeıinin din, Üsküdar orta mekte'bindfebrm.u· ile tekliflerini Tophanede aatm alma Komisyonuna müracaatları, ! ;:..:e(3;m) ıs(y8300onda) hazır bulunma· 

."ili.. - l k alma komiyonuna ıelmeleri 
il\ h , urgut Rauf allim Tevfik, AIP'll u !e er a ı: ~lı •ldık~P birden (Boran) kaoı mıntaka müfettiıi Vehbı, , . (6Sr) (S236) "'Ilı arını d.. k" 1 "' • "' ~· ltı a un yazmıt • Ankara ziraat bankası müra ıp e-

~ •)a,... oyadı (Varol) d V h
0

d k b ""'l, ur. · detı Salihiddin a ı ' ız ıa • 
[evazım amirliğine bağlı kı • 

taat için 35 ton beyaz peynire ka
palı bürüm yolu ile 27.12.1934 
per,embe günü saat 15,30 da al •. 
nacaktır. Bağlantıaını görmek iı -
tiyenler1n her ıün, eksiltmeye gi -
receklerin belli saatten bir saat 
evvel tekliflerini Tophanede Sa -
tın alma komisyonuna gelmeleri 

Q rın S . ~ ı nat mektebi talebeıinden aıme 
~ il ığı h A b h'b' h· lf (Ol ua.usı kaleminde (Tanyolaç), Roznovar arı sa t. 

1 

ı) Kun) f Aı· .• l (K ·•I) Fatıh 
tt) • fifre , te aeddın Ahmed Maz um um- , 

!Q,, ' C.•d memuru lmıail tramvay durağında berber Necdet 
·ııı '"-f), F ~h ~Utku), T ev • (Olgun) , müddei uınumili~ poliı· 
tı,ı (l(cıç) Eır. (Bayçura), !erinden Necati (Evli), polıs Ah· 

~. Cl..,J° nıın (Güven), med (Gökmen), Körboia• nahi· 
(655) (8238) ııı· •oyadlarını almıt· yeoi oda yeri köyü etrafından avcı 

\ı. 'lde Yaoar (Sülün), emniyet matbaa· ·~:» P.aı,. soy adı alan )ar sında makineci Faruk Salih ve ka· --T--ar_a_b_y_a-da_D_e_fn_e_d_a_lı--so_k_a_ğ_ın_· 
i lııiidUrı·~·Iığı muntazam rm Nerm'n (Erkan), Üsküdar da 8 numaralı hanede mukim iken 

'<Iı 0iil• z· "iiünden mütekait tramvay §irketi •atmanlarından vefat eden Yeniköy sulh mahkeme 
,~•i ko~~aat bankaaı lıtan· Mustafa •~ karm Tacıser (Ak " si baıkitibi Rıza Beyin kanunu 

1lı 't) l to!larından M ·· f d "ün\ . be ld iye ka vaslanndan Fikri medeninin 558 nci madde.ine tev· 
~)'...;,e(~:•nbu.l hayvan;:..~. (Çdi':) soyadını almıtlardır. !ikan ilin gününden itibarenmiraı 

1ı."-t { l(tka .. ınudürü Fazlı !!!ım•••••~l!l'l!.'ll!~~---=1 çılarmın üç •Y ve alacaklılarınm 
"'ılt ~Y) ga~ kaymakamı Göz Hekimi bir ay zarfında veıaikle mahkeme· 

._, ''""t • harp, baytar, Dr. Şükrü Ertan mize müracaatları ve aksi taktirde 
• i li

1
• ~•ktenleri ve G:· B•boili. AııJran> .UdW No. &O mezk4r kanunun 569 uncu mad. 

11 "l T Jel 22566 "b' eaıc- !t.g ık koruma e on: 1 desi mucı ınce muamele yapıla • 
ı h J Sab pnleri meccanendir.. " ·1· 1 (5504 ocalarından cagı 1 an o unur. ) J 

... 
llnnımefendi: • 

Para sand t ' . . c m nnnhtarıdır. Me •ut 
olmak ırın zengin olmak tt 

r • şar ır . 
. Zengın olmnk icin de bir Phn 

lııfptf 1tlm11k lıtzımdır.. . ngo 

Gehemeha 1 bir Yılb.t ~ı Pi) ango 
• bileti alınız". 



Hattı havai ve del<:ovil 
malzemesi · satışı 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

928 aenesi sonuna kadar gilriı rük an bar ve antrepolarında top
lanan etyalardan aıağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerden hat
tı havai malzemesi 22/ 12/ 934 tarihinde kapalı zarfla vagoten aksamı 
29/ 12/ 934 tarihinde açık arttıtma suretiyle ve gümrük resmi ara
rıdmamalt üzere satılacaktır. Her fateyen satılan eşyanın cetvelini ve 
'e§yayr görebilir. Satışlar 7 / 12/ 934 tarihinde tatbik edilecek olan 
2490 No. lr kanundaki ferait dahil inde yapılacaktır. Satış. şartname
leri her isteyene meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif 
melnpularınm müzayeed saatinden bir saat evvel Başmüdürlükte top
lanacak olan komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatı muvakkate ak-
çasinin daha evvelce İstanbul it halat Gümrüğüne yatırılarak mak-
bunun da. bu zarf i~ersine konulması lazımdır. (8288) 

J '"1-< SATILAN EŞYANIN 

Kıymeti Miktarı Eşyanın cinsi · Müzayede saatı 
Muhammenesi 

7325 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi 15 
vesair aksamı . 

1281 60 Kalemde Dekovil hattı malzemesi 15 
vesait aksamı 

U sküdar Tapu memurluğur. ., 
·aan: 

Erenköyünde Boıtancı mahal • 
lesinin Sinir baıı so: da eski 34 
mükerrer No. Iu 8239 artın murab
baı 'bir kıta arsaya 9 temmuz 324 
Ta: de Fransa tebaaıtndan M. Jak 
Ruhtan adiyen iştira ederek şimdi. 

ye kadar nizasız ve faıılaeız ola• 
rak işgalinde bulunduran Celal B. 
veresesinden karısı Emine Zekiye 
ve kızı Fatma Belkiı hanımlar ve 

ZA Y l 

Ankara defterdarlığından al • 
makta olduğum maluliyet maaıı· 

ma ait cüzdan ile resmi senedimi 
zayi ettiın. Y eniı :n çıkartacağım • 
dan hükmü yoktur. 

Altıncı dereceden malul 
İzzet oğlu Şevki 

(3994) 

§ Beyoğlu ikinci ilk mektepten 
aldığım §ehadetnamemi kaybet • 

oğulları Sadrettin Celal, Necip Ce- tim. Yenisini çıkartacağım dan es-
18.l, Mehmet Ihsan ve Yusuf Kenan kisinin hükmü yoktur. 

beylerin vaki müracaatları üzeri• 
ne icra edilen tetkikatı kaydiye 
neticesinde bu arsanın 21. eylül. 
321 Ta: de Jak Ruh namına tapu• 

da kayıtlı bulunğu ve 9. Temmuz. 
324 Ta: li vergi kaydında ise Ce· 
lal B. namına mukayyet olduğu 
ve tiıiıdiye kadar vetgilerininde 

hali hayatında Celal B. vefatından 
ıonra da vereıeler tarafından te • 
diye edilegelınekte olduğu bilmu • 

habere vergi şubesinden bildiri! • 
m!ş olmasına ve iddiayi vakiin 

mahallinde merasimi kanuniye 
·dairesinde ve erbabı vukuf lnu • 
vacehesinde tahldk ve 'taasrrufun 
levsiki içifı memur gönderibceğin. 

Yeşildirek Necip efen.di 
ao'kak No. 22 Nedim 

§ Ankara harbiye dairesi umum 

topçu atı§r poligonundan 929 se • 

nesi 13 mayıs tarihinde aldığım 

terhis tezkeremi iki .gün evvel za • 

yi ettim. Y ensini alacğnndan es • 
kıjnin hükmü yoktur. 

Betikta§ Akaretler T a!!köprülü 

Hamdi Beyin kahvesinde, Tnş • 

köprü ka:ıasının :A:li Saray Viran 

köyünclen Hasta oğlullarından 

323 doğumlu ~li o~lu Mehmet 
(3984) 

§ 3753 No. lu arabacı ehliyetimi 
kaybettim. 

Hükmü olmadığını ilan ederim. 
Arabacı Baki oğlu :ACJ:l 

(3983) 

• 

İstanbul 'Mahkeınei :ı\sliye ü -
çüncü hukuk dairesinden: 

Melahat 1hanımın l:zımitae Kar 1 

,ıyakada Otoöüsler ıefi Halil Ri • 
fat ef. aleyhine açtığı 934/ 1001 

numaraya mukayyet boşanma da· 
vastnın talikikat safhasında phit· 
ler dinlendikten ve vesaiki lizime 

l\QA~A 
·6ANK_.A~I 

abnttıktan ~onn eV!'ak heyele sev

~edilmekle muhakeme günü ola· 

ak 26.12.1934 çartamba saat 13 
uçuk tayin edilmiştir. Yevmi 

mezkilrda bizzat veya bilvekale 
gel ediği takdirde mahkemeye 
gıyaben devam olunacağı ilin olu· 
nur. (333) 

TASHİH l 
4. 12. 1934 tarihli ıı:~~ 

11 inci sayıfanm üçürıcil ~ 
da İstanbul dördüncü jct~~ı 
luğunun ilanında ikaıııet bl, 
hul olup Zarife hanı Ol se 

f·r~ zılmıştır. 'faıhihen z,. 1 

ilan olunur. 
1 

den ve namına kaydı olan Jak 
Ruhun ikametgahının ma1Uın ol • 
matlığı alakadarları tarafından 
beyan edildi~inden gerek muma • 
ileyhin ve gerek bu yer ile atakai 
tasarrufiyeyi iddia edenler varsa 
tarihi ilandan itibaren on beı gün 
zarfında 1575 ila 1577 numara ile 
tapu i:laire&ine vey<.l mahallinde 
yevmi tahkikat olan 20. [2. 934 de 
müracaat edilmesi akgi takdirde 
1515 No. }u kanun ve n izamna • 
mesinin tarif atı aaireainde hUku • 
ki kıymetini kaybetmiş olan gayri 
n;aenkuller hakkındaki muamele 
ahkamına kıyasen ifa olacağı ilin 

f stanbul Ziraat Bankası Satış ~omisy~~iu~~:j 

olunur. (5517)' 

a:::::::::::::ınr.ım::=::::ı:.-::ı:::::::::::::n::::::: .. 
İ Yeni Kitaplar jf 
i Devlet matbaasının yeni bas- jl 
; tığı aşağıda yazılan kitaplar sa- 1: .. . .. i! trşa çrkarrlmrştır. Si 
n Tevzi merkezi: Vakit mat - ii 
s• . 1s ·: =i baası, Ankara cadldesı, tan ... !: 
Lbcl ~ 5 . ~ 

H Bitik adı Muharriri Kr. ei .. .. .. - ·· 
H Yaratıcı tekamül: M. -Şekip 70 n 
il Spinoza. Suut Kemalettin 12 U 
ll Snkarya Nüzhet Haşim 40 U 
a::::;:::::::::::~::::-::::::;:::::::::::::::::::::::::::::: 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Em ak 
No. aı 

Cin•i 

Ortaköy Ortaköy Anbarlıdere E. ve Mü. 35 
28 Mü 
26-28 

Tarla Nletreıti 17000 
126 

15/ 28 
h aııı-oı 1', ı· 
210 
toO ,, Hahcıoğlu '.Abdüsselam Maltız ,, ifamamı 

2/ 3 
92 ,, 

" Hasköy 
Yeniköy 
Büyük dere 
Beyoğlu 

,, 
" ,, 
" 
" 

Boğaziçi 

" Kasım paşa 

1647 Beyoğlu 

2869 Büyükdere 
2905 Büyükdere 
3177 !Kuzguncuk 
3186 Üsküdar 

" 
Piri paşa 
Yeniköy 
Büyük dere 
Hüseyinağa 

Kamer hatun 

" Hüseyinağa 

Kurtuluş 

Hüseyin~ğa 
:Yenimahalle 

ti 

Ha~ıahmet 

Kamer hatun 
Büyükdere 

" 
Kuzguncuk 
s~ıamiali 

Yüzde yedi buçuk pey ake.Çle -
rile ihale bedelleri nakden veya 
gayri mübadil bonosile ödenmek 
üzere yukarıda evsafı yazılı gay· 

,, 
Dere 
Terazi 
Ortakaya E. Canfes Y. 
Y. Divarcıadem 
Şirket 

" 
Ziba 
Nalbant 
Ziba 
E. Dördüncü Y. Üzengi 

21 Mü 
8 

26 
31 
10 
8 
'7 
~o 
11 

,, ,, 
,, " 

ATA. metresi 
T aııla :metreai 
lArsa metreai 

,, " 
" " ,, 
" " 
" " 
" ,, 

171 
20 

ısoo 

54,50 • 
83 
37 
14 
45 

Tamamı· 

3/ 4 
1/ 6 
Tamamı 

" ,, 
,, 
,, 

,, 
ıı 
6S ,, 
12 ,, 

498 ,, 
ı48 ,, 
56 ,, 

360 ,, 
414 ,, 
256 ,, 

13 ,, ' 
30 ,, 

" PGpasköprüsü Y. Kurtuluş 

E . 'l Y. 16 
E. ve Mü. ;ı 
33 7 -339-341 
341/ 1 - 343 

" 
,, 

69 
32 

103,50 
67,50 
355 

1/ 4 
1/ 2 
Tamamı 

. 1776 ,, 

deresi eski Dereboyu 
Tevfik 
E. ipeks i Y. Mühend'3 
Kuyu 
Tarla 
Silahdarbahçesi 

60 
E. ve Mü. 6 

1 
23 E. 
39 

" " 

,, ,, 
Tıarla metresi 
Arsa metresi 

50 ,, 
67 ,, 

51,50 8/ 40 
3904,50 1/ 2 

103 50 Tamamı ' . 
rimenlculler biı·inci m~yedele •1 
r inde müşteri bulmadığından ..aa • 
tışları bir hafta müddetle uzatıl • 
dx. 503 ila 2886 numaraya kadar 

o)anlatınl'Satı,ı S.12.934 çarıamba 
ve lSOB ila 34JS numaraya kadarı 
6Jl2.934 . perıembe "Ve rt647 ila 
3186 numaraya kadar olanlar 8. 

12.934 cuınarteı• 
dörttedjr. 

~ 

200 ,, 
66 ,, 
t3 ,, 
46 ,, 

124 ,, ,.t .. ,, 
ıü11ı1 



J ---===========:ı=~~~~~~ 

Çtık Kız San'at mektebinden: 
"e 0rta nı~ktep mezunu ohıpta mektehimize ainııei• iatek

tlı aon Birinci Kanunun Selciainci Cumarteti gününe ka
hıüracaat etuıeleri ve devam etmeyenlerin evvel müra-
~ dahi baklarmın sakıt olacaiı ilin olunur. (8301) 

mağazasında mevcut 

~ . Öz Türkçe btfılıklar 
l'eğlerj > 

__ tiFOBiL-~ 
ıı - KURUN 5 fkinci klnun 1934-

Dr.. IHSA ~ SAMI 
Tifo ve parat fo hastalıklınna tutul
mamılc için ağızdan alınan tifo hap 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 j Kr. 

Beyoğlu Birinci Sulh H. Ha -
kimliğinden: 

İzzet Hasan Beyin Beyoğlu ye
ııi ça11ıda Dinardi sokak Hacı Ah
met apartmanı 5 No. Ju Eaadullah 
efendi aleyhine ikame eylediği a
lacak davasının 23!t t.934 tarihli 
celıei muhakemea:nde müddei ge· 
lt-rek müddeialeyh gelmemit ve 
davetiyesi zahnna ver.ilen meıru • 
hatla ilrametgahmı terkle Tahra· 
na gitt:ii anlaşılarak talep üzeri • 
ne iki ay müddetle ilanen tebligat 
icraıma ve muhakemesinin 2 fU • 
bat 935 ıaat ona tal'kine karar ve• 
rilmit olmağla iımi geçen gün ve 
saatte kendisinin mahkemede ha· 
zır bulunması ve akıi takd=rde 
hakkında gıyaben muamele icra 
edileceji Hin o!unur. (3988) 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy Köpriibap 
TfJl.42862 - Sirkeci Möhürdarzadr 

H•'ilcl, saf, lcetr tesirli ASPİRiN, EB m•rlca
sını taıır. AOnlan çabulc ve emniyetle gider
mefc için başvuraca§ıntz deva, dünyad• 
ntefhur,,...,. lfmüstahzarı olmalıdır. 

iç ticaret umum müdürlüğünden: -- Han Telefon 22740 -

Agva/ık Yolu 
ANTALYA Vapuru 5 Birin

ci Kanun ÇARŞAMBA günü 
ıaat 19 da Ayvalıia kadar. 

(8260) 

30 İkinci T etrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türki d 
· .., · · ı· bul ye e •t y~pma~a ızı.n ~.... unan ecnebi tirketlerinden (Umum Sovyet ti-
~etı bahnye bırlıgı ( Sovtorgflot) müeueaesi hu kere müracaatla 
Şı~etin Türkiye m'!_meuili Möayö Kamiıki Waldimir wikaraviç'e 
venlmlı olan vekllet müddetinin 31 Kinunevvel 934 t&i-ihine kadar 

------------·•ıtemdit ediJdifini bildirmiı ve lizım ıelen veaiJ'a)a vermittir. Keyfi. 
Mersin Yola yet kanuni hükümlere uyğun •örfWmüı olmakla ilan olunur .. 5501) 

ERZURUM Vapuru 6 Birinci 
Kanun PERŞEMBE günü ıaat 

11 de Payaaa kadar. (8261) 

Karadeniz Yolu 

ci lr&nlld EMBE ,aia8 •· 
at 20 de Hopaya kadar. (8296) 

i.nhisarlar U. Müdürlü~ünden 1 
"50" tane "lstimare ölçüsü" satın alınacaktır. lıteklilerin örne

"ini ördükten sonra pazarlığa girişebilmek üzere "% 7,5" pey akçe 
~ ,. ........ da• wt "t•"\W aww.ıı..c.1 

ZD8 .. .....,._ ,.. .... Machirlalünit mGracaat ....... 
(8290) 

Öz türkçe karıılıklar 

-lı, 1. Eerkovun, 2. Yosma ler. ' a. Kocalar, 4. tıeri gelen • Eclif, Baldırı çıplaklar. 
tbabiJ Ecnebi, 1. Ayrıksı, 2. Ayruk, 3. 

~İsağan. • 1. Dağ kırlangıcı, 2. Ke- Batık, 4. Baz, 5. El, D, 6. Elenci, 
- edeıı, 1. Ert,em, 2. Us, 8. Ut, 

(haya, hicap man.) 4. Uvut, 5. 
Yüz suyu, (Ira, namus man.) 

- söylemek, Arbamak, . 
Efser, Cıga .. 
Efşun, 1. Arbag, arpağ, 2. Ba • 

t-L 7. Eloğlu, 8. Hozay, 9. Omek, 10. 
c.u'at l ı;ı_ Y b 18 Y l"akiık 3. ~ Qj1boy, 2. Iraklık, yı • Tat 11. Tat eri, 12. a an, a-

6 lJ ' · .n.atıak, 4 C!- g bancı, 14. YaA~, Yadırgu, 15. . Zaklık • OU"""ca.D, nııag. '-"&64 

tbabl İ Yağa.. 16. Yana, 17. Yat, yat er, 
baka ~k Boş, 2. Saçma, 3. Sa. ıs. Yatbaz, 19. Yatlı, 20 Yatlu, 21. 

ttİeı,r a, 4. Urasa. Yav. 
te, a. . • 1 .. Beıı,gi, bengü, 2• Beni· - Jeımek, Yatrkmak. 
~'le, 6. ~:eli~, 4. Di.?elek, 5. Dibe- Ecr (Ecir), 1. Beyşin, 2. Buş • 
lığ;, B. ır:gı, .~en~, 7. Menküka· gut, Puşgut, S. Karşılık, 4. Muyan, 
llıez ll 

0
llkü, 9. öngü, 10, 01 • 6. Ter, 6. Yal, 7. Yanut, 8. Yanut 

~,.-, ı .... 
"llltennı' &ııstiz, 12. Sonsuz, 18. nıuY&Il· 

-.. eı, 14. Ulam. Ecvef, ı. Boş, tçi boş, 2. Kavak, 
Aı~n~~;, 1· Mengülük, menilik, .2 3. Kof 4. Kovuk, 5. kuğuş, kuuş. 

tb1ı.,-, 3: Sonsuzluk. Ec~, ( tliç man.) 1. Düğü, 2. 
tbıeh •1(Şu-yan), Ozek. Em. 

Gı~ı 1 • Aku 2 Al k '.) Bö. 4 -cı, ı. Emci, 2. Kökçü, (daha b '4 er, s ç·· ' · r , o. n, . 
<lııgaz • 

8 
°Y't'A!r, 6. Dam bal, 7. çok attar man.) 3. Ot yam, satgu-

lo. tnd~k,· Dangaba§, 9. Dehmen, cu. 
la. lf o 1 

.. 11. Enit, 12. Epesek, - hane, Ot yanı evi, 
ttr, 16 ~ı, 14. KücüJ, 15. Pala. - (Cüz'ün cemi), ı. Katmgı 
tlak, ıs Saana, l 7. Salak, ıs. Sa - (nave, halita man.) 2. Kesekler: 
'al, 2I . vrak, Savruk, 20. Sav • Eda, (Tediye ve üa man.) 1. Bn 
lI:vaki~ Seme, 22: Tintek, 28. gin (edayı dey·n man.) 2. Kılma, 

tı, .. __. se, 24. Yalba. 3. ödeme, 4. Oteme, 5. Tölek. 6. 
tcdat Gerçek erenler. Verme, 7. Yanma. 
b , l A4--1 2 D d 1 - ~k, 1. Kılına!, 2. Ode-
4:..ceı l o· .. Wüar, • e e er • .. ........ 

' · Ium ·· ·· 2 So mek, 3. To··ıemek, 4. VenJ!.ek, 5. 'i ..... gunu, . ngu. , 
q)~ ö 1111ttnıma, Atalmış öz, at- Yapmak. .. 

t 2 ek - (Şive ve tarz man.) 1. A.gxz, 
lJ· theı (t"~ ,.. 4 ~ rd 1llbizo-;

8
• ~hel), ı. Bilmezrek, 2. 2. Bo)', 3. vlcüm, . o am. .. 

t.:
1 
.. ~~ z. - etmek. (ifade man,) 1. Söz-

!ele1t, 4 1. Aylr~, 2. Çalçr, 3. Cü- Iemek.. 2 Sö:vlemek. 

0~aıcuj1Enıekçi, 5. Günrlelikçi, 6. - (Naz man.) 1. AVR~ 2. Bo • 
· 'l\ıtnı Ukçu, 7. Terci, 8. Ter eri, vu, S. Cay, 4. Çalım, 5. Erke, 6. 

a, 10. Yalcı, 11. Yalçı. Kurum. 

- harici, 1. Basıklı. 
- li, 1. Denli, 2. Oranlı, 3. U-

ğı, 8. Büğü, büyü, 4. Edi, 5. Göz • 
bağcılık, 6. İrim (Kehanet, keşif, 
önceden ihbar, batıl itikat man.) 

tangaç. 7. Ufrük, 8. Yalgı. 
-.iz, 1. Aşkar, 2. Caris, 3. U -

tanmaz, 4. U vutsuz, 5. Y ırtlaz, 6. 
Yüzsüz. 

- cu, 1. Arbağçı, Arpağcı, 2. 
Büyücü, 8. Emtümcli, 4. Gözbağ .. 
cı, 5. Ufüriikçü. 

- ıizlik, 1. Ekeklik, 2. Ut.an -
mazlık, 3. Yüz.süzlük. 

- lam.ıt, 1. Arbamak, Arva • 
mak, 2. Büyülemek, büyü yapmak, 
3. Inklamak, 4. Okumak, okuyup 
üflemek, 5. Parpdamak, 6. Sufşa. 
mak, savuşmak, 7. 'Ovürmek. 

- yeri, 1. Ut yeri. 
Edevat, 1. Avadanlık, 2. Engiz, 

a. Savut. 
Edna, 1. Alaçk, En alçak, 2. A

şağı, en aşağı, 3. Bayağı, en baya
ğr, 4. Elgin, 5. En az. 

Efdal, 1. Artıklı, artıkrak (Da
ha çok, fazla, daha fazla man.) 2. 
Ust gelen, üstün gelen, 3. Ustün 
( riiçhan sahibi man.) 4. Yahşırak. 
5. Yeğ, yey, 6. Yeğrek,, 7. Yiğ, 8. 
Yiğin, 9. Yin. 

- olmak, Yeğmek. 
Efendi, 1. Ağa, 2. Bey, 3. Çele

bi, 4. Ike, İye. 
- lik, 1. Çelebilik, 2. İtilik. 
Efgan, 1. lnilti, 2. İnleme, 3. 

lnü. 
Ef'i, 1. Engerek, Engerek yıla • 

m, 2. Emiçen, 3. Sokak, 4. Yılan. 

Efıua, 1. Ele, 2. lsiz, 3. Vah!. 
4. Vay!. 5. Yazık! 
Efıürde, 1. Donmuş, 2. Solgun 

3. Sölpük, 4. Yıpranmış. ' 
- olmak, 1. Calbaymak, 2. 

Donmak, donuklaşmak, 3. Kös • 
ınek, 4. Solmak, 5. Sörpmek, Sölp
mek, Sölpümek, 6. Yıpranmak. 

Efza, (Kelimelerin sonuna ge _ 
lerek şu manalan verir): ı. Ço. 
ğaltan ( sünu·efza = sevinç ço • 
ğaltan) 2. Artıran, artmr, (elem. 
efza = üzüntü artıran ; zevketza. 
= t.ad artınr). 3. Katan, (ruhef -
za =cana can kat.an). 

- luk, 1. Artıklık, 2. Bolluk, 3. 
ÇokJuk. 

Eflak, 1. Gök, Gökler, 2. Göve
ne, 3. Tengi . 

- olmak, 1. Artmak, 2. Bollan. 
mak. 8. Ço~Jmak. 

Efıane, 1. Arbağ, 2 Cürçek. 3. 
Horanlama. 4. !rtek. 5. frteki, 6. 
Oranlama, 7. Sereek. Sürçek, 8. 
Uzanma, 9. Yom, 10. Yomak. 

Eier. ($art edatr). 1. Abam, 2. 
Ahan. 3. Apam, 4. İrse, 5. tse • se 
fTürkrenin bu eki (ever) sözünü 
lüzumsuz brrakmaktadrr. 6. !ster 

-ss-



• 

• 

Dün pişirdiğiniz ve tel 
dolaba koyduğunuz ye
meği niçin kokluyor su
n uz? Yoksa tazeliğin

den şüphelendiniz mi ? 

Siie Bir 
Frigid ire 
lazım. Hiç düşünmeyin 
ve bunu derhal alın. 

7 aze ve sıhhi yemek 
yemek için başka çare-

niz yoktur I 

• 
enı 

"DUn ve yarın,, tercUme kUlliyahnın 
• • • 
iSTATiSTiK 

Yazan : Andra Liyes 
• Türkçeye çeviren: Suphi Nurı 

Soğuk fhava depolarından istifade etmek için gazı bekle
meyin. Onun, kışın dahi size arkadaş olduğunu unutmayın 

Fiyatı 30 kurut - Da§ıtma yeri "VAKiT,, "' 

Bourla Biraderler ve Şsı. 
ISTANBUL - ANKARA - IZMJR 

Zafiyeti umumiye, 
i,tth11111zhk ve kuv
vt!tSi:tllk halltlnda 
bUyUk faide ve te· 

siri görülen 

Öz Türkçe Karıılık1ar 

(gerek man.) 7. Kaçan (zaman 
man.) 

Egzama, , Gidegen. 
. Ehali, (ahali), 1. Elkün, 2. 11-
giin, 3. Türü, 4. Yilü, 5. Yon. 

Ehemmiyet, 1. Ağırlrk, (siklet, 
vahamet man.) 2. Büyüklük (aza
met, cesamet man.) 3. Değer, 'de·.: 
ğerlilik (kıymet man.), 4. Gerekli, 
gereklilik (lüzum man.) . 

- vermek, 1. Aldm:nak, 2. Ba
yık bolnıak, 3. Çoksamak, 4. Dnn
mak, 5. Esermek, 6. Eskermek, 7. 
Eslemek, 8. Eymenmek, 9. ezger -
mek, 10. Gillenmek, ıı: llmek, 12. 
1skermek, 13. !ndamak, 14. Kaz -, 
gulanmak, 15. Kulak asmak, 16. 
Öneınek, 17. Saymısamak, 1.8. Say 
Iamak, 19. Tmsımak; 20. Tomak, 
21. Unndamak. 

- vermemek, 1. Aldırış etme -
mek, 2. Aldlrıınamak, 3. E21germe
mek, 4. Keştemek, 5. Kulak asma
mak, 6. Taysmma;nak, 7. Yenile · 
ınek. 

- ini kaybetmek, Tavsamak. 
- li, 1. Ba§lr 2. Başlıca, 3. Be -

'dük, L Buldu, 5. Büyük, 6. Değer
li. 

- siz, 1. Alr, Ah1, 2. Çağlık, 3. 
Değer::;:z, L Küçük, 5. Sayan, 6. 
Sin, 7. Sudan, 8. Usan. 

- siz olmak, 1. Basınmak, 2. 
Sinmek. 

Ehi, (Ehil), 1. Becerikli, 2. Bul
gan, 3. Citişli, 4. Elinden gelir, 5. 
Genez~ 6. !ye (Sahip, malik man.) 
'T. Tuttuğun koparır, 8. Uz, 9. Ya-

-60 --

rar, 10. Yararlı, 11. Yatman, 
- görmek, Er görmek . 
- kılmak, 1. Trğratmak, 2. Ye-

tiştirmek. 
- iyet, 1. Becerik, beceriklilik, 

(maharet man.) 2. Elinden iş ge -
lirlik, 3. Erdik, 4. Ertem, 5. Uzluk, 
6. Söl, 7. Yar~rlrk, yararlılık. 

- i beyt, 1. Çoluk çocuk, 2. EY, 
Ev bark, 3. Ocak. 

- i hibre, . • i vukuf, 1. Bilgüçi, 
2. Bilirler, iş bilirler, 3. Piliğ h'işi, 
(Bilikli kişi) 4. İşten anlıyanlar . 

Ehli, ı.- Alaşa (Eğere, semere 
alıştırılan hayvan) 2. Alrşık, 3. Ba
yrrgr, 4. Elcik, 5. Elcil, 6. Eldem, 
7. Evcil, 8. lğdi, 9. Öğür. 

- hayvanat, !lki (sürü man.) 
- olmıyan, Boz. 
- leşmek, 1. Elcimek, 2. lleş • 

mek. 
- leştirilebilen, Oğreğe. 
Ehven, 1. Ankrtrak, 2. Az, en 

az (Ehveni şerreyn = lki kötünün 
en azr), 3. Cün, 1· Gegizerek, 5. 
Genez, 6. Kolay, daha kolay, en 
kolay, 7. Pelen, 8. Ucuz, daha u -
cuz, en ucuz, 9. Yeyni (hafif 
man.) 

Ejder, Ejderha, 1. Evren, 2. 
Ker, 3. Lu ( yıl admda kullamlır) 
4. Lü, Lüy (yalnız yıl adı ola2·ak 
kullanılır.) 5. Nak yılan, 6. Saza .. 
ğan, 7. Yılan. 

Ekabir, 1. Büyükler. 2. Erenler 
yeğleri, 3. Kocalar, 4. İleri gelen · 
leı·. il, Sayrlrr ki~iler. 6. Ulular. 

Ekal, 1. Azrak, 2. Daha az, pe~ 

Öz Türkçe Karşılıkl.,r .__/ 

Ç t k 3 D k T k ... -ı D" w 1 Ç '> Ç 3 1~ ama , . anma·, anına , ""'· urug, . ap, -· oyan, · 
Düşmek, 5. Düş olmak, 6. !Iinmek, 4. Yalan. ' ··~ 
7. Tuş olmak, 8. Tutulmak, 9. U - Dürüst, 1. Doğru, 2. po·;..ı 
çarmak, 10. Uğramak, 11. Yaka- (düz, müstevi man.) 3. Düıt't 
!anmak. . 4. Koçak, (Mert, yiğit ına~·~ 

Dud, 1. Buğu, buhu, 2. Duman, Mağat, 6. Mat, 7. Sağ, 8. gagl 
3. lğ, 4·. lmrz, 5. ts, 6. Sis, 7. Tü - 9. Püdüm, 10. Toğru, 11.'Tüı· 
tün. Dürüşt, 1. Buynagu, 2. çe 

Duhter, 1. 1ğeç,, 2. Krz, 3. Tu - 3. Çıtak, 4. Dokunaklı, 5. Eril;ı 
taş (Matmazel man.) Geren, 7. !rik, lrdik, 8. Kab8ı 

Duhul, 1. Giriş, 2. Girme, 3. Ki- Katı, 10. Katığ, 11. Sarp, 12· ' 
riş. 13. Ters, 14. Yavlak, 15. Y1 

- etmek, 1. Girmek, 2. İçeri 
girmek. 

- iye, 1. Ayakbastılık, 2. Gir -
ıne akÇasr, Girmelik. 

Dun, 1. Alçak. 2. Alt, 3. Alu, 4. 
Astin, 5. Aşağı, 6. Kemiııırnk. 

Dur, ı. Avlak, 2. Gen, 3. lrağ, 
!rak, 4. Taş, 5. Uzak. 

- udiraz, 1. Çuzuk, 2. Enikonu, 
3. U zunuzadıya. 

Durbin, (Dürbün, 1. Görgüç, 2. 
Gözek, 3. Gözeri, 4. Onden anlı -
yan, 5. Uzaktan gören. · 

Duş, 1. Ciyin, ciyim, 2. Çığın, 
çığnr 3. Çm, 4. Dbınbul, 5. Omuz. 

Dükkan, 1. Çomlak, 2. Kebit, 3. 
Kibit, 4. Seki, 5. SökU. 

Dülger, 1. Doğramacı, 2: Y~n -
cu, 3. Yongaç, 

· Dümdar, 1. Art kol, 2. Böke -
vül, 3. Cıyavol, 4. Qağdavul, 5. 
Çmdavııl, 6. Kuyruk, 7. Sürgevul. 

Dünya, 1. Acun, ajun, açun, a -
çm 2. Carık, 3. Cir, 4. Çun, fi. El -
gi.in, 6. Orta, 7. Tanmran, 8. Ucnn, 
Uçun, 9. Yeryüzü, 10. Yirtinçü. 

gan. tJ2ı 1-
Düstür, 1. Başyasa, 2. Tutıı 

Ülgü. Ci'' 
Düşman, 1. A van, 2. Cat, g.peı" • 

Çav, 4. Dargaş, 5. Dayın, 6. tf'9" 

gaş, 7. Irli, 8. Ocuk, 9. Ta1'~ 'ftlt " 
vrz, 10 Tebiz, 11. Turr, ı2~ı;ığıl1' 
suk, Tütsük, 13. Yağı, 14. y?/tlı 
15. Yatır 16. Yav, Yavı, 1'1· 
-;anıcı. }<rerıci • 

- lık, 1. Yağılık, 2. fe . 
lik. . l{e~· 

.,. ,~e111e1', }:
- hk etmek, 1. I~el\~ ô ·'}\Jlle ' 

3 ctı 6· teşmek, 2. Kıd!rıak, · ırn<ll~. 
4. ağılmak, 5. Yayılık kı 
Yavunınak. tırıel\· 

- lık uyandırmak, öce c::öğ111e' " .... Düşman, 1. Karama, ~· 

Sövme, 3. Söğünç. Tr·.rin 3. l':t' 
G.. " .nh· • 

Düşvar, 1. uç. .... · 6 zor· 
4 T 5 Yaınan. . 0....rttı çanz, . ers. · 0 grı. ~· -

Düzd, 1. Hırsız, 2. lJrtl· 
3. Uğrr, Uğm, 4. Urr, 5· 

E eren Jel' 
.. ··kıer 2. 

Eazım, 1. Buyu ' S7 _,,. .-

b 
rj 


