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Sayısı S Kuruş 

• . · eıtkili·tı Esaıiy1e 
2 - Meclis Dün Yeni Seçim • • 

ıçın 

dın, erkek 30 unu bitiren vatandaş mebus seçilebilecek; 
22 sini dolduran her 1 ürk mebus seçebilecek 

bugün Ankara kadınları Halkevinde büyük bir !opJantı yapacaklar, Kemal Atalürke, Meclis 
Başkanlığına sonsuz teşekkür ve tazimlerini bildirecekler 

Pıfiı~:kara, 5 (Kurun) - Büyük 
~I Mecliıi, General Kazım 
tİifı :·~ Baıkanlığı altında, bu • 
)ııı._ trıhi t 1 ..ı b' . . '"Pttı op antılarınaan ırını 

it 'i~ır. 
~~ınaınedeki bazı .maddelerin 

,. ere ve kabulünden ıonra. 
e~'I İıınet İnönü, Fırka Reiıi 

\t tarafından Meclis ıeçimi· 
~~ )re ·ı , 
title 111 enmesine dair olan tak • 

lntihab dairesinin JIÜfuıu 40 bi~ 
den aıağı olduğu takdirde bir me· 
buı ıeçmeğe hakkı olduğu gibi, 
nüfuıun kırk binden yurakııı için 
.le afağıdaki muamele tatbik olu· 
nur: 

55 bine kadar bir •• 
95 bine kadar iki., 
135 bin kadar üç. 
175 bine kadar dört .• 

~U~.0kunnıuş, alkıtlarla kabul 
~ 1ttir. 
Q~lld Dün Mecli'•in tarihi celsesinde te§kilatı eıasiyenin değiıtirilmesi üzerinde takrir verenler ve söz söyliyenler: 
eJ·ıan aonra Tekirdağı mebu· (Konya), Rec:eb (Kütahya), General Is 1et İnönü, Refik Şevket (Maniıa), Sadri Makıudi (Şebinkarahisar). 

Refik 

Daha fazla nüfuılu intihap Cla· 
ireleri için mebuı ıeçimi bu niıbet 
dahilinde çoğaltılacaktır. 

a Nuri ile Balıkesir mebu • --==:::-:::::-:::=:::::::-=::::::::-::-::::-::::::-::::::-:::::-::::-;::::::-::::::::::-::::-:::•::::::::::::::=::::.:::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::==::::::=:::::::::::::::::::=::::=~ 
'ın tarafından, Tetkilitı 

Bu madde, mebuı intihabı ka· 
nunun muaddel. ikinci maddeıi • 
dir • e 'kanununun bazı madde • 

• ki değişikliklere dair tek • 
!Jlt • nch~aların müstacelen 

~:ıh:.z cit ik: takrir okun • 

lıeral lı--t 1 .. .. k" .. 
-.a.. nonu unuye 

General Güzel Sözleri 
Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Mecli- teklif sunuyoruz. Kadınlarımızın te o zaman, büyük Ti;irk uluıu, kud-

sinin bugünkü toplantısında teşkilatr Türk tarihindeki haldı yerleri, erkek· retile, medeniyetile bütün dünyayı nun 5, 11, 16, 23, 58 inci madde• 
esasiye kanununun 10 ve 11 inci mad- !erle beraber, daima, memleketin ve kaplıllnı,tır. (Okay.sesleri, ~lkışlar) lerindeki 18 yatını bitirenleri kay• 
delerinin değiştirilmesi hakkındaki milletin mukadderatı üzerinde söz ve Arkadaılar, Türk kadınının, hak· dı, 21 ya9ınt bitirenler ıeldinde 
kanunun müzakeresi dolayxsile Gene· tesir sahibi olmalarıdır. Türk kadını h olduğu yerden ayrılıp, bir süs gibi, değiştirilmittir. Bu maddelerde • 

ismetin 2 - Mebuı intihabı kanunu • 

ctiı, .en deaerli nu -
~ itle~ birini ıöylemiıtir. 
\.' l' lateb •u Refik, Şibinkara • 
b 41 12ıehu Uıu Sadri Makıudi, Si • 
ti ~ıu ~efj~u .Edhem, Maniıa me-

l'lde 1.. Şe'Vket bu mevzu üze· 

n.1 lemet lnönU . .su nutku söylemis - ..memı.ket ifi,p. kanımaz bir varlık kj "ıükPr,, kaydı kaldırıbıtlf, ye-
dt':- .siW, .,.. ..,_,,. ..._.. Tfhlr...... rine "Kadın • Erkek,, kaydı ko • 

"- Yüc:e nylavlar, kadınlann rinde kendini, tHiriai söıterelHJmif-' ai delildir. (Okay ıealerl) Türk an. 
saylav seçmek ve ıaylav seçilmek hak.. •e, erkeklerle beraber kantıli ve l[iiç nulmuftUr. 
kına ıahip olmalarr için yÜce katrruza yard itlerinde elele çalrıabilrniıse, it· l>eYamı 4 DntıO aayıtanm ı ,'Def ltltuDunda 3 - Rey verenlerden hüviyet 
;; _ .:-- - -::.-- - --:... - ..___ - ------ --- - • ve tahıiyeti belli olmıyanların 1'e· 

Mebus ıeçimi kanununun de • ı 1 - Türkiye Büyük Millet ı ti halkından her 40 bin nüfusta yi kllbul edilmiyecektir. 
Oı aJ 

rnıtlard ır. ğiıen maddeleri 'unlardır: Meclisinin üyeleri, Türkiye devle- bir kiti olmak üzere seçilir. Bir Devamr 4 cil ıayrfanınllncl .Utunımda., 

alanlar 

~lı .... 
"ltd A 

~sılll O -~ • c .. k 

General ismet 
İnönü Trakyaya 

gidiyor 
Ankara, 5 (KURUN) General 

l11met lnönü, bu akıamki elııpreı 
ile Trakyaya gitmek üzere yola 
çıkmııtır. Trakya mebullların. 
Jan bazıları kenJi11iyle birlikte 
gitmekteJir. 

Hududdaki hadise 

ı Yun anisi on ve dini el biseleri!I giyilmesi yasağı 

''Türk-Yunan dostluğuna 
indi.rilmiş bir yumruk!,, 

Siyasal fırka/4r başkanları ve M.Veni
zelos fevkalade toplanfılJa çağırıldılar 

Atina 5 - Yunan Batbakanı 

s~ nur İbrahim Badur llhami Aytuğ l ... .1.'1.CMm .ıo ay 
h~-· •dr al l . h ah . 
~ot\Q: an arrn iıimlerini bugün de 1 ( Badur) Aksarayda Hatekı ast anetı 

Bulgar askerleri, kadın
larla çocukları öldürür

cesine dövmüşler! 

M. Çaldariı; Harbiye Bakanı Ge· 
neral Kondiliı, &hriye Bakanı 
Amiral Haci Kiryakoı ve Müt . 
tefikler fırkası reiıi Metakaı ile 
göriitlükten ıonra ıiyaıal fırka -
Jar baıkanlarını yarın .abah ıa • 
at onda fevkalade bir toplantıya 
çağırmağa karar vermittir. Girid· 
de bulunan M. Venizeloı da bu 
toplantıya gelmek için telgrafla 

~ ~ö .. kartlllnda 35 numaralı evde oturan harp 
ıL ~ ... Y'iİllde küçük ba"I ela 16 N ı·ıü Yüzbaşr f. Sakarya (Barlak), Atina, 5 - Hududda geçen 
""ı il' otur . g ar o. ma u 

llıti, ~n hinbaıı mütekait1erin • 
Oi'\Jlla N (Devamı ıo ncu sayı(ruım 2 lııd sutwıuııd.I 

rı ureddin, Oğuz, 

Giiz .. t .. ··ı us une gu 
ltokizganlarl , ...... 

bqiaaet'ln Kurun isin haz1rladıjı 
»Uk, rnlllt, edebi roman 

~ başlıyacağız _ 

~f<upÔn- tÔpl(ii,ınız I 
~ ~llfıl hergün iki kupon basıyor. Bal~ kuponunu toplrya~lar~n en 
':::' .._loaunda bu1unabilecek, baloda yapılacak güzel elbııe ıle dans 
~ ...... b' 

.,_,_qi~ &ıre ilecckler. 

kanlı hadise hakkında Yunan ve 
Bulgar zabileri tarafından imza
lanan mütterek protokol ıureti, 
Yunan Saf Bakaniy)e Harbiye 
Bakanı tarafından tetkik edilmit
tir. Bundan ıonra, Dıt Bakanın 
da iştirakiyle bir toplantı yapıl • 

mııtır. 
Toplantıda, Bulgariıtandan iı • 

tenilecek tarziye ve teminat gö • 
rü,ülmüttür. 

Bu son hadiıeye, Bulgar ko • 
mitecileri tarafın.dan §İmdiye ka· 
dar yapılmrf olan tecavüzler de 
ilıi ve edilecektir. 

Atina gazeteleri, hükumetten, 
Sofya kabinesi nezdinde yapa • 
cağı teşebbüsün gevıek olmama • 
sını, vaziyeti tasfiye etmesini iı • 
temektedir. "''UJttı~ ·~ "?Ponlanndan het taneıi de küçük ilan bast~ak, on taneıi de 

ekırnine paraıız muayene edilmek haklarını verıyor. (Davamı ıo ncu aayıfaıun "üncü •Utununda) 

.....__--------~------~ 

çağırılmıttır. 
Şayet M. Venizeloı, geleceği . 

ni bildirirae yarınki toplantı iki 
üç gün ıonraya bırakılacaktır. 

Atina, 5 (A.A.) - Dıt Bakanı 
M. Maksimos, hükumet koaliıiyo- ı M v : 1 • . . k . cnıze os 
nuna ıştıra etmit olan siyasa) li-
derlerin toplantısmda ruhani el • olmakıızın bütün gazeteler, bat • 
his.eler meselesi hakkında Ankara makalelerinde Türkiyede dini el. 
hükumeti nezdinde yapılmış olan hiıenin giyilmesi yasağından do • 

teıebbüslerle Türk hükumetinin layı duymakta oldukları ıücenik· 
cevabı ha~kında izahat vermİ$lİr. likten bahıediyorlar. 

Perşembe günü, muhalefet fır- Kathimerini gazeteıi "Tehli-

kaları da dah11 olduğu halde bü- ke,, baılıiı tafıyan batmakaleıin
tün sivasal fırkahu başkanları bir de diyor ki: 
toplantı yapacaklardır. 

Yunan gazetelerlnln 
yazdıkları 

"Dün patriğin bundan iıtiına 
edilmeıiyle hi111 olan ilk müsait 

Atina, 5 (A.A.) - Fırka farkı (Dev&m1 lOncu aaydan111(1lncb aütwnuıda) 
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Uluslar Birliği Toplantısı 
Gizli bir celsede Yugos-ı 
lav notası görüşülecek 

Cenevre, 5 (A.A.) - Uluslar 

elemeli konseyi bugün öğleden 

tonra toplanacaktır. Konsey, önce 

Yugoslavyanın müracaatini mü • 

zakere için tatbik edilecek uıulü 

lcararlattırmak üzere gizli bir cel

.te akdedecek, sonra da aleni bir 

~lse akdederek Sar üçler komite • 
sinin raporunu tetkik edecektir. 

Yagoslav ve Macar murahhas
Iannın konseye bir müracaatta bu
lunmalarına ve büyük devletler 
müme11illerinin beyanatlarına ce • 

vap vermelerine intizar edilmek • 
tedir. 

lng!~eve İtalya gibi bazı mem
leketlerin iki iarafı dinledikten 
ıonra tethi§ uıullerine kartı umu . 
mi bir mukaveleye müsait bulun • 
dukları anlaşılmaktadır. Fakat bu 
usul konıey azaımm ekseriyetini 
ve bilhassa Yugoslavyayı tatmin 
edemiyecektir. Buna binaen kon. 
seyin Marsilya cinayetini ve tethiş 
usulünü takbih ederek Belgradı 
tatmin edecek bir karar sureti ka
bulüne mütemayil olacağı zanne -
d :lmektedir. 

Yugoslavya lıükiimet fırkası konferansı 

Yugoslavya hükumet fırkası 
Merkez icra komitesi, Baıbakan 
M. Uzuvoniç'in başkanlığında 
toplanarak görüımelerde bulun • 
mut ve dört gün süren hu konu§· 

malarda bugünkü bütün siyasal 
meseleler inceden inceye tetkik o· 
lunmuıtur. 

Gazetelere veril~n reımi teb • 
lige nazaran, Kral Aleksandrın Ö· 

lümünden sonra, devletin ve mil· 
Jetin birliii hakkında fırka pren• 

siplerinin mu haf aza edilme.ine 
ve din ve ülke ayrılığı üzerine ku
rulacak her türlü cemiyetlere mü
sade olunmıyacağı kararlaşdırıl -
mı§ dır. 

Mebuaan Meclisinin faaliyeti -
ne gelince, reımi teblii umumi 

vekilliklerin muhtariyetleri hak -
kında derhal bir kanun çıkarıl • 
maıı ve ökonomik durumun ince· 
den inceye 'gözden geçirilmesi lü
zumunda ısrar eylemelhedir. 

Silah ticareti tahkikatı 

Vaıington, 5 (A.A.)' - Silah 
ticareti tahkikat komisyonu önün· 
Cle dün yapılan iftaatı hülasa e • 
·den komisyon reis vekili M. Nye, 
"demittir ki: 

''Harbiye ve Ticaret Bakanlık
Jannm ıilab fabrikalarının emrin-

44e bulunmut olduklarına dair, eli
mizde pek çok delil vardır. 

Tahkikat sırasında bize tevdi 
plunan, "Dupont ve Memur,, ıir -
keti mildürlerinden bmnin bir 
mektubu var ki, M. Huver'in, ti -
'earet nazm bulundufu esnada si-

li.h ticaretini tahdid için 1935 de 
Cenevrede toplan.an konferansın 

"Amerika silah fabrikalarına ket 
vuracak kararlar almasın, mani 
olduğunu gösteriyor. 

"Dupont de Nemur,, şirketi 

sonradan gazetelere beyanatta bu 
lunarak, Cenevredeki her hangi 
bir konferansın azaları üzerinde 
hiç bir vakit imalr nüfuz etmeğe 
çalısmadığını iddia etmişdir. 

Bu şirket, yalnız harp mühim· 
matı ile ticaret emtiasının birbiri· 
ne karıştırılmasına mani olmak is
temisdir . ., 

Hindistan komitesinin kararları 
( 

umdra, S (A.A.) - Deiiıiklik 
teklifini ileriye aürerken, Lord 

Saliıburi, kendi bakmımdan çok 
gUzel, ancak mf nazari bir kıy • 
meti haiz bulunan Hindistan ko -

mitesi karalannı fÖyle tavsif et
mİjtİr: 

"- Bu brar, <leli gömleği ve 
kağıttan bir yelek giyen bir idare 
muhtariyeti tazammun ediyor.,, 

Lord Salisburi, arkasından ıu 

sözleri ilave etmittir: 
"- Biz, mahalli muhtairyetin 

teıebbüsüne taraftarız, Zira bu, 
bizatihi çok genit bir teydir. Lakin 
350 milyonluk b1r camia mevzuu 
bahı olunca, merkezi bir hükW:ne • 
te sesas olarak telfin edilen ıi•tem 
içinden çıkılır gibi görünmemek -
tedir. Bir kerre otoritemizden vaz 
geçip de bu merkezi tekli kabul 
ettiğimiz gibi, bir daha geriye dö
nemeyiz .. ,, 

Yoldaş Kir of un cenazesi Moskovada 
Kirofun cenazesi dün Moıko • ı istasyon üzerinde uçmuşdur. 

vaya gelmi§ ve siyahlarla örtül - Tabut, Staln, Kalenin, Molo· 
milf olan istasyonda Rusya mer • tof ve diğer büro azası tarafından 
kezi icra komitesi azaıiyle, hü • bir top arabası üzerine nakledil • 
kumet azası, arkadaşları ve dost• dikten sonra cenaze alayı sendi -
"'srı tarafmdan kartılanmıtdır. kalar evine gelmit ve ceset oraya 

bırakılmıştır. 
Mmlra cenaze havuı çatar • Yüz binlerce işçi ve bu eski 

ken asken bir müzfreze tazim me- Bol,eviğin cesedi önünden ıteç -
raıimi yapmıı ve bir hava filosu mektedir. 

1ürk-Alman 
ticareti 

Ankara, 5 (A.A.) - Alme.n el
çisi M. Von Rosenberg Cenapları 

beraberlerinde sefaret müıtetan 
M. Fabriçyüs ve Berlinden gelmit 
bulunan Berlin Dıt Bakanlıiı mü -
dürlerinden M. Raff bulunduğu 

halde dün Ökonomi Bakanı Celil 
Bayar'ı ziyaret etmiş ve Dıt Ba -
kanlığından ticaret itleri umum 
müdürü Bedi Arbel de hazır bu • 
lunmuştur. Geç vakte kadar ıüren 
müzakerelerin 24 eylul 1934 ta • 
r ihli Alman döviz kararnamesinin 
doğurduğu vaziyetle ali.kadardır. 

iki taraf mevcut Türk• Alman kle
ring itili.fnamesi hüküm icabları • 
nın tamamen mahfuz kalacağı 
noktasını teyid ederek dostane ay -
rılmıtlardır. M. Raff bugün Ber -
line dönmek üzere tehrimizden 
hareket etmittir. 

• 
Atilanın mezarı 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Yüz 

yıllardan beri aranmakta olan At
tili.nın mezarını kaplayan eırar 

yeniden Macar ve yabancı bilgin • 
lerini ve bilgin ocaklarını şiddetle 
ali.kadar etmeğe batlamıttır. En 
yen nazariyelere göre, Attili.nın 
mezarının Csongrad eyaletinde, 
Tisıa ile Csanytelek köyü araftn • 
da bulunması kuvvetle varittir. Bu 
huauataki •ki Y&2ıli.n"Te uarı a • 
ra§tıran Macar r.e&ap.rnı oaef Tor· 
bagyi Nov~k'ın da fikri bu yolda • 
dır. Torbagyi .. Novak, bir Hizanı 
İmparatorluğu murahhas heyeti Ü· 

yelerinin bahsettiği Attilinın ıa -
tosu ve karargahının Felegyhaza 
şehr yakınında Y akabszallao na
hiyesine bğlı bir tepe Ustünde bu
lunduğunu · ddia etmektedir . 

Gandiye izid yok! 
Bombay, 5 (A.A.) - Genel 

vali, Gandhi'nin sınırdaki kasa • 
baların yeniden inta ve imarı le
hinde bir propaganda turnesi 
yapmak üzere Pitavere gitmek i
çin istemit olduğu izni vermitdir. 

ahatma, beraberinde Pitaver • 
li iki tahriki.tçıyı götürmek ilte • 
ğindeydi. 

Genel valinin bu suretle izin 
vermesini haklı gösterecek bir ni• 
zamname mevcut olmadığından 
Gan·:Jh:nir. buna karsı ne suretle 
hareket edeceği beklenilmekte • 
dir. 

Genevrede sıyasal 
görüşmeler 

Cenevre, 5 (A.A.) - M. La· 
val Cenevreye vanr vannaz F ran• 
sız mutahaasıslariyle görüttük • 
sonra M. Aloisiyi kabul etmit ve 
Roma müzakeratı neticeleri hak • 
kında görütmütdür. 

M. Laval bundan sonra M. Be· 
neı ve F etiç şerefine bir öğle zi • 
yaf eti vermişdir. 

Bu sırada Sarr meselesi, Yu -
gos1av müracaatı ve doğu misa· 
kı görüiülmü§tÜr. 

Bakanlıiı, Kültür itleri hakkında 
yeni bir teşkilat kanunu hazırla • 
mıtbr. 

Bu tetkili.ta göre dört yeni mü 
düriyet ibdaı olunmaktadır: 

1 - Güzel sanatlar umum mü· 
dürlüğü. 

2 - Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü. 

3 - Doyurma veya yemek u -
mum müdürlüğü. 

dürlüğü .. 

Diğer cihetten, Kültür ~akd 
ğı mekteplere son bir taınıın 
göndermiştir. 

Bu tamimde, bütün talebe!~ 
·ı keııP 6açlarını 2 numara ı e 

emredilmiıtir. ~ 

Bundan sonra talebe •;et 
taranacak ve üzerinde tu"a ı>" 
pılacak bir ıekilde katiyyeıı 
tılmıyacaktır. 

Musiki Muallim mektebi, konservatll 
haline konulmıyacak 

Ankara, 5 (Kurun) - Bazı ga· 
zeteler musiki muallim mektebi • 
nin konae"atuvar haline çevrile· 
cefini yazmıtlardı. Kültür Bakan· 
lıimdan sallhiyetli biri diyor ki: 

" - Her ne kadar muıiki mu
allim mektebi müfredat program· 
larmı tetkik etmek üzere bir ko • 
misyon teşkil edilmiıse de, böyle 
bir ıeyin bahıi geçmemiştir. Bilin
diği gibi, geçen yıl bir milli tem -
sil ve musiki akademisi tetkili 

hakkında bir kanun kabul 
mişti. Musiki muallim 111' 

bu tetkili.tın içeriıindedir· _J 

Mektebin müfredat proı:~ .. 
larını tetkikle uğratan kolll 
burada opera ve temsil f

11 

açılması etrafında da 
yapmaktadır.. -1_ 

Musiki Muallim mekl~ 
bir konservatuvar hai=ne 1' 
caiı yolundaki haber bund" 
)et olsa gerektir.,, 

Eski Adliye bakanı 1 Buğdayı koruma " 
Mahmud Esad · kanunu ı 

An.kara, 5 (Kurun) - Mah • Ankara, 5 (Kurun) - ~ 
mud ~~a~~~ Devleti.er • ~uk~ku yı koruma vergisi kanunu~ 

rofeso lusıune .a~ılmesı uzer e "'hır•k .... ..:1:1~. r~·;-.. ı 
An ara Hu u akültesınln mu• Bakanlığınca hazırlandı. 
kayeseli hukukU esasiye kürsüsil Yarın Bakanlar heye't' 
kaldınlmıttır. rütü1eceği sanılıyor. 

Maarif müdürleri arasında 
Ankara, S (Kurun) - Balı· 

kesir Maarif müdürlüğüne Adana 
lisesi müdürü Salim, Maniıa Ma
arif müdürlüğüne maaşiyle lzmir 
Maarif müdürü Naili tayin edildi. 

Sıvas, Konya valileri 
Ankara, 5 (Kurun) - iki ıün· 

den beri burada bu1unan Sıvaı va
lisi Süleyman Sami ile Konya va -
lisi Cemal, bir kaç güne kadar it· 
lerini bitirerek yerlerine dönecek • 
}erdir. 

Konya belediye azasına ait ba
zı i,leri haUetmek üzere buraya 
gelen Konya belediye reiıi Şevki 
bir hafta kadar burada kalacak -
dır. 

Hazi&ıe müsteşarlığı 
Anakar, 5 (Kurun), - Paris· 

te bulunan komiser Ali Rizanın 
Hazine müıtetarlığına getirilece
ği haberi teeyyüt etmemektedir. 

Gönüllü Mülkiyeliler 
Ankara, S (Kurun) - Mülki

yeliler dün aktamki toplantıların· 
da, Bakanlar heyeti azasını, fırka 
umumi katibi Receb ve Necib Ali 
yi gönüllü mülkiyeli olarak kabul 
etmitlerdir. 

Geçen yıl da Batbakan Gene· 
ra1 lımet lnönü ile General Ka · 
zım Özalp, mülkiyeli ilin edilmiş· 
lerdi. 

Birinci Genel müfettişi 

Arif 
Sofya, 5 (KURUN ....,, /,. 

zamandanberi Pariste bııl .. J 
rif Oruc, Bulgariıtana dö'• 
Bulıar hükUnıeti tarafınd~ , 
gar tebaalığına kabul edi~ 
Söylendiğine göre kendiıİ.,ı'~ 
resetülnevvabda hocalık dl 
lecektir. ~ 

3 şehir harap 0 /f 
Tegucigalpas, 5 (A.~~ 

sarsıntı üç §ehri haraP f 
Bu üç §ehrin ahaHıinİıt 
6.500 kitidir. ~ 

Çinde komiifl, 
Yol< edi/ec8fr eiı\ ' 

/ ·ıı' Berlin, 5 (A.A.) . Ô'1 
\ 

Berlin orta elçisi M· J.,~dll~~t 
gazetecilerin sormut ,,'1- J,ıP' 
sorgulara karııhk vere f • 
tir ki: . pe1' t~ 

"- Çinde komüı)lsjite'e~; 
kında kati surette yo~ ısıe' JI t 
Çin hükumeti yalun 'ıc,b"l 
askeri hizmet kurah111 

, ~ 
't ı 

cektir.,, a1'ıl1 bı ei 
Elçi Çinin çok ~ deft 

d · b. aenhk . man a yenı ır e ·ctıt• 
't etı111" \e! kavu"acağını teyı 1.bet , 

:r "ıı• ... ,, .. 
Çin • Alman rrıo ,-112&"111 ·el 

itaret eden elçi, •011 ııda1'İ t•e~ 
Ç. arası '' 1 Almanva ile ın. ıinİJl e 0• 

11 

Ç. . d tıcare ·d ı ~ 
retin . ının t! dan el e9 
sel ökonom·k buhran 119 raitJJ

1 . ıoı•11 • o 
rette mütee .. ır 0 ,Jd<i etı11'' 
aürekli sure~e .ter ~ 

Dizme makinelerimizden birindeki Anık S ( K ) Bi ara, urun - r 
ğunu ıöylemı9tır. bati<•~~, 

Çin elçiıi, bund:dal1 ye111 • 

k' höktlmeti taraf bası ,,el' küçük bir bozukluk dolayııile Kuru - müddetenberi burada bulunan bi· 
nun 20 aayıfalık aaymnr 'baıka ıüne r!nci genel mUf etti ti Hibninin 8 • 
bırakbk. Özür dileriz. 
--------------•ı nümüzdeki hafta Diyarıbekire 

dönmesi muhtemeldir. 

ın 1 ı ~e ,O ~ 
mtryollan yapı nıa• ası için .P 

JJ m arının • tıt· lerln yo arın ••yJeJlllf 
jeler hazırlandıfın' to 



~iti . 
,,,1 .l'i Yumuı •ayanlar onu 

. e, bu İfİ Ü•tüne alabilir • 
e 
~ 6ir türe (hak) •ayanlar 

• e, ve çocuklardan bllflta 
İtte / •eçkiye /ıarııma • 
' r er. Yani uluıun •iyp•al 
~ 11irQfmayı yurtltlnılar i
"> cdrnak, yqamak gibi 

' •Q;yQr/ar. Bütün temel ~~
~ bq iki dü§Ünceden bırı· 

lduk ettiği gö:z.e çarpar. 

' /. ~• ' """iti T·· · • ~ •eelı.:......!_ • ~recıler (Hukuk-
\ Pf ~~ YUmuı •aymıf • 

İle ·~ki iti,. l'Urttltl§lann •a· 

Şehrimizde çıkan Ru~ca ga • 
zeteler dünkü baf yazılarını, pa • 
pasları~ kiliseler ve ayinler hari -
cinde ruhani kisvelerini giyeme • 
meleri hakkındaki kanuna ayır • 
mıılardır. BurJarda kanun ahka • 
mının din, iyin, vicdan serbesti -
ıine muhal' f olmadığını i'aret 
etmektedirler. 

Apoyamatini gazetesi ba,ya -

Ali Cenani'nin cenazesi 
dün kaldırıldı 

AvUkat Ekrem ~c~ni,.J:}atici· 
ye vekiletı memurJannCfan e • 

Polis Haberleri 

Bir 
Yeni yıl için kabotaj 

programı 

""ctı'"ciQ b~~ 4Qrııanların •ayı-
ftu "Yii4 il r, bir ayrılık ol • 

'-'et 11 
Q)rrJ,4 • • 

mal Cenani, avukat Cemil Cena • 

ni, doktor Anife Cenani, Robert 

Kollej talebelerinden Rasim Ce

naninin babaları eski Ayıntap 

mebuıu ve Ticaret vekili Ali Ce • 

nani evvelki gece sabaha kartı 
dörtte ölmüttür. 

Ne gömleği getirmiş,ne de 
aJdı~ paraları .• 

Birinci kanunun ilk gününden· 
heri latanhuJ deniz ticaret müdür
Jüfünde, lktısat veklleti kabotaj 
umum müdürü AyetuUahın reis • 
lifinde deniz yolalrı itletme ida -
reıi ile vapurculuk tirketi'mümeı· 
silleri toplanmakda, yeni yılın ka· 
botaj programını hazırlamakda i
diler. Ankaraya giden Ayetullah 
gelince program tamalanacaktır. 

a.. -~; rq11 ı. .. ıçınde kadınlar da 
,...,. "llo/ 
~ lfleri dii .~ ar kadınları si· 

:Yortq,.d fıınecek bir kıratta 
ri~irıı cl~· .. ~a~ını böyle •an
Çti114i; Bildı. 

ftt~ 0flcle ';:ılın bütün çalııma 
~ erl'fekl 

:Yordu. e omuz omuza 

~el, .. •. 
·• rçın b' \ biJ . ır çok aclamlar 

• tl e bırçok .. -• 

Cenazesi dün öjle üzeri T etvi· 
kiyedeki e-tinden kaldırılarak 
Edirnekapıda Şeh:tler mezarlığı • 
na gömülmüttür. Ailesine, arka • 

datlarına teesaürlerimizi bildiri • 
" '>ler k'. •o~er •Öyler· 

......._ O 1
• riz. 

• nları ,_ / "fil \. e,4 ki ~ fifa alarının ku • 
ı.~oii ~ erınkintlen ayrıdır. Ölen Belçika Kralı 
l~ l>irbi,.· ı~ından da kadınla Af berin heykeli için 

Zabıta dün bir üfürükçüyü ya
kalamıttır. Mehmed ismini tafı • 
yan bu adam Kadıköyünde Mü • 
hürdar tokağmda oturan arabacı 
Y akubun sarılık haıtalığını iyi e • 
deceğini söyliyerek, gömleğini al· 

mıf: , 
- Okuyup üfliyeyim, ıırtına gi-

tir. 
yerıen hemen iyi olursun! demit-

tir . 
Mehmed okuma ücreti olarak 

da 160 kurut almıtdır. 

Dün vapurculuk tirketinde bir 
toplantı yapılmıf, kabotaj hak • 
kında konuşmalar yapılmrftır. 

Turşu'ar kötü maddel~r
den yapılıyormuş~ 

Sokakta satılan turtuların fena 
maddelerle yapıldıkları alınan 

Kayzer Vilhelmin yah 
seyyah taşıyacak 

Bu ıene limanımıza geleck 
seyah vapurları aramda eıki Kay
zer Vilhelna 'in yatının da seyyah 
vapuru olarak gelmesi ihtimali 
vardır. 

\°'· O,. 
1111

" tıpatıp örneği o-
' 'te ııra. İçin katlına •İyaa/ Daidan dütere~ ölen ~l~i. 
t~İr Verılrnemelitlir; çünkü ka Kralı A•lber:n bır heykelı dı • 

Aradan günler geçmif, Meh· 
med ne gömleği getirmif, ne de 
parayı geri vermittir. Yakubun ti· 
kiyeti üzerine Mehmed yakalan • 

nümunelerden anlaıılmıftır. Be • 
lediye, tubelere yaptığı tamimde 

gezici turtucuların ııkı bir kon -
trol altında bulundurulmalarını 
bildirmittir. 

Eski Kayzerin Hohen Zolren 
isimli yatı 1917 ye kadar Kayze
rin huıuıi yatı olarak ku11anılıyor
du. 

Sonra İngilizlerin eline geçen 
bu yat senelerce Londra limanın· 
da kullanılmadan bırakılmıtdı . 

C, it · . kilmek üzere bütün Belçikalılar • 
.. -... , .... ·_, .• F', nı11 k d dan iane toplanmaktadır. 

mıtdır. 
Otomobil çarpması 

. e k a mların •aylaaJ 
ltteie ~1lfnıaJarı, ve •ayltiv Bir iane defteri de, tehrimiz -

fJt İle''."e karar verme•i bu deki Belçika elçiliğinde açılmıt .• 

Dün sabah ıaat sekiz buçukta 
Em"nönünde tramvay makasını a• 
çan Hüsnüyü, yorginin idareain -
deki otomobil çarparak, yarala • 

rı bir .. .. .. k k 1 
>·- goruıtur. Bizim ş h · "zdeki Belçi a o onı-
-c b tır. e rımı 

~ ,,..,,,,, q geri düfünceJen si paraları bonoya yazdırmakta· 

• fie~ke• (muti '- ) L-tJ dır. . 
~tİl.d.ir. aRa Ra ın Neticede, dünyanın her yerın· 

. 'tike• erkek 'l . d ""·ı deki elçiliklerde toplanacak olan 
,.. ı erı cgı - l d .. . 
~.... bu para, Belçikada Kra ın utUP 

!'- Qd~ aclamlar varclır. öldüiü "Mart Ledam,, mevkiinde 
~;~,,,ol ar erkek olabilir. dikilecek olan büyük heykele har· .• , ,_ ~ cıb .,. 

"'Clctr11d 1 rr. Bir ulu•umuzıı canacakdrr. 
• L.~ a11 -1 ... 1 '"'(f(1.:, vegı , geri aclam· 

"'«r.q 
iİ4 · Si;y .z adamdan koruya· 
t &;,. QıaJ olan ·r .... b · fitfl• QYrı/r.. b gerı ıgı ıyo-

,,., Ba ağlamak cloğru 

Dükkanları kapadıktan 
sonra alış veriş 

Bazı ticarethane ve dükkanla-

~~ S=tdri Ertem rın muayyen saatte kapandıktan 
J:' llenj" t sonra gene kapı aralıklarından a· 
'tih . 1 hasta 'ıö-ı 

mıttır. 

M.Heryo 
Musul petrollarını Akdenize 

getiren Boru hattının açılma me· 
raıiminde bulunmak üzere İkinci 
Kanunda Muıula g~decek olan M. 
Heryonun, dönütde bazı Şark 
memleketlerinden geçerek İltan· 
bula uğrayacağı söylenmektedir. 

M. Horyo, Fransa ayan mecli· 
ıi hariciye enci1meni reisi M. Ha· 
nri Beranje, petrol ofisi müdürü 
M. Hanri Roy, mebusan meclisi 
hariciye encümeni ı-eiı · M. Paul 
Bsaitten mürekkeb bir heyetin ba-

Antalyadaki madenler 
tetkik edilecek 

Antalyada T ekirova mevki in· 
de madenler üzerinde tetk"katta 

bulunmak üzere Belçikadan bir 
maden mütehassm gelmittir. 

Dovez iıimli olan bu mütehaı-

111, bu akşam bir arkadaşiyle bir· 

Jikde tehrimizden Antalyaya yo • 
la çıkacakdır . 

İnkılap dersleri başlıyor 
Üniversitede inkılap dersleri _ 

ne bugünden itibaren batlana • 

caktır. Bugünkü derJi Cümhuri • 

yet Halk Fırkası umumi katibi 
Receb verecektir. 

~ıı·· tıher ~ lıt verit yaptıkları görülmüttür. 
~~ ht h ınde bir mektebde Geçen ay kırk ticarthane ile dük • 

~.. '•talrğı .. ··1 .. t"' 
~d~ lidiirlüaij t gorfu md~ ~r. kandan ceza alınmıttır. Kontrol 

~.. ted . 0 ara ın an ı • . 
b:rle:· ahnmrstrr. 1 devam cdecektır. 

tındadrr. ' 
M. Heryonun doğruca Fran -

saya dö::1mesi de muhtemeldir. 

Derıler saat on yedi buçukta 

b~ş l:ınacak, lstanbul radyosu ta • 

rafından c!a nakled=lecektir. 

İngiliz hükumeti bu yatı, Is • 
tr.nbula da sefer yapmakda olan 
bir Norveç kumpanyasına satmıt
dır. 

Norv~ kumpanyaıı yatı, gene 
her yıl İıta.nbula gelmekte olan 
Stella Polariı yatiyle birlikte ıe • 
fere çıkan.cakdır. 

Eski Kayzerin yatının danı sa
lonu yemek salonuna ~evrilmi§dir. 

İngiltereden 70 • 100 kadar 
'1eyyah taşıyabilecekdir. Dünya • 
nun her yanına çıkacak olan ıey· 
~h vapurlarının sayısı bu yıl yüz 
elrcfir. 

Sa§ır, dilaiz, körleri 
koruma cemiyetinde 

Sağır, dilsiz ve körleri koruma 
cemiyeti yarın saat en dörttte Şeh
zadebaşrnda Letafet apartma -
nmda yıllık kongresini yapacak • 
tır. Cemiyet idare heyeti , azaları 
toplantıya çağrılmaktadır. 
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Teşkilatı • 
esası ye Ayni biletle birbiıinden mu'lteşem - Birb:rinden ku_vvetli. ~:o 

memiı derecede müthiş Ye heyecanlı 2 büyük hlm bır 

General .. \l:i~ t.:miJı ı inci ıay1uu1aı 

ancsinin ve Türk anlayııınm zıddı olan 
bir usulclür ki, onun, l'füı·k metnleketle
rinde yerle§lnOGi, asırlarca • elemlerinizi 
ve acılar .nızı 'tekrar uyandırmıyayım -
geçirdiğimiz fe!aketlerin başhcalanndan 
ve esaısh)arından birini te~kil eder. (Al
kışlar ve okay ııcsleri) 

Arkadaılar, eski ahtılmı§ darbımesel· 
leri tekrar edecek değilim. Ulusumuzun 
bütün ihtiyaçlarını, içinden ve yakından 
görmüt ve yetişmiş adamlar olarak, i .. 
nanç~a söyliyebiliriz ki, Türk kadınının 
geniş alanda ulus itlerine kantma•ından 
iıtif ade etmekteyiz ve iıtifade edeceğiz. 
Türk ulusunun geni§ kudretlerinin sını 
anlaşıldığı zaman, bunun batrnda ilk 
gündenberi Türk inkılabının Türk kadı· 
nına verdiği haklar esaslı bir delil o!a -
rak ileri :sürÜlecektir. (Okay sesleri ve 
alkışlar) 

Bizim bugün yaptığımız bu teıebbüı 
B. M. Meclislerinin ve :r'ürk inkılabının 
yıllardanberi güttüğü ıiyasaıımn tam 
l>ir varı.mıdır. 

inkılapçılar, yüce heyetiniz, bunu 
yurdun ve u!uıun menfaati ve iyiliği na
mına anlayışlarımızın yeni bir belgesi 
olarak gÖ&terİlİb övünebiliriz. 

Ancak arkadatlar, yeni teklifimizle, 
Türk kadınına bu halıikı bir lutuf olarak 
veriyoruz kanaatinde asla değiliz ve 
kimse bu kanaatte olamaz. Bizim kana
atim~, bizim inanımız Türk kadrnı için 
böyle vazifelere girmek esasen hakkı o!
duğu, ve yanlı§ olarak, zulüm olarak 
çokt~nbcri geri bırakrldıkı merkezinde • 
c:Hr. Diğer birçok memleltetlerde natıl 

olduğunu timdi izah etmek istemem. Fa
kat bir memlekette ki, yurdun her tarafı 
istilaya uğradığı zaman, lEadmlar ateş 
<!ltmtla erkek:er!c beraber omuz omuza 
çahşırlar, memlekctiı:ı geri kalan kısmını 
korumak ve beslemek için tarlanın kara 
toprağ•:1dan yiyecek çıkarmaya çalı§ır -
lar, elbette bu mevcudiyetlerin yurdun 
lım- köşesinde ve her tabakasında 
'tÖ:; aöylc:neye hakları vardır. (Stirekli 
all:rn!a r) 

Herhangi bir ülkede kadınlar bu ka-

muaddel ikinci maddeıi aıaiıda 
olduğu gibi değiştirilmiıtir: 

Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin üyeleri Türkiye devleti hal -
lundan her kırk bin nüfusta bir 
kişi olmak üzere aeçilir. 

Bir intihab dairesinin nüfuıu 
kırk b'.nden a§ağı olsa dahi her 
haude bir mebus seçmeğe hakkı 
olacağı gibi nüfusun kırk binden 
yukarısı için aşağıdaki gibi mua· 
mele yapılır. 

Elli bet bine kadar bir, elli beı 
bin birden 95 b'.ne kadar iki, 95 

mebus seçilecek ve bu miktardan 
ziyadesi bu yolda arttırılac&ktır. 

ismetin güzel sözleri 
dar ağır ipıtihanlar geçirmiıse, orada da bulunuyor. Memlekete etliğiniz hizmet. 
kadınlar elbette bizim kanunen verdiği • lerin en parlaklarından birin.i, bugün, 
miz ha'kfora kavuıacaktrr. Şart, evvela teşkilatı esasiye kanununun tadilile yap· 
kadınlann., bizim kadınlığımız gibi çe - mış olacaksınız. Gelecek nesil, dördüncü 
tin imtihanlardan geçmiş ve daha çok Büyük MiJJet Meclisinin büyük itlerini 
çetin imtihanları göğüs!emek için bilek· anarken, Türk kadınına bütün haklan 
lerinde, akıllarnda ve yüreklerinde kuv- ı vermek, kötü bir ıiıtemin kendilerini 
vet olduğunu iıbat etmiş olmalarıdır. karanlıkta bırakan uıallerinden onlan 

(Okay sesleri) kurtarmak için gösterdiğiniz gayretleri 
Yüce aı'kadntlar, Türk inkılabını ta- f daima şükranla, minnetlıı tekrar edecek-· 

rih anlatırken bunun bir kurtu!uşun ol- tir. Türk kadınının memlekete hizmet • 
duğunu en başta söyliyeccktir. Bu kur- leri onun kurtul t l ki . . . , uıunu amam ama a 
tuluı muhtelif safhaları ıçınC!e ae bılhas- taçlamıı oluyorsunuz. 
sa kadınların kurtulmasını anacaktır. 

Bizim inkılabımızın bu memlekette gö
rülen birçok ıtlııhat te§ebbüılerinden en 
bat ayrımlanndan biri, kadm!ığa verdi • 
ğimiz mevki ve kadın haklarını tanunak
ta gösteraiğimiz isabettir. !Türk inkılabı 

aeniJdiği vakit, bunun, kadının kartuluı 
inkılabı olduğu beı-aber söylenecektir. 
Şimdi almakta olduğumuz te§ebbüs, bu 
kurtulu§ istikametinin tar.ıamlanması, 

neticelenmesi ve en verimli bir hale geti
rilmesidir. Gelecek B. M. Meclisin.de ka
dın ıaylavlarla beraber çabımak, Büyük 
Millet Meclisinin, kuruluşundanberi bu 
memlekete getirdiği feyizlerin daha çok 
genişlemesini, daha ileri verimlerde bu
lunma11nı temin edecckth-, kanaatİ:lÖe -
yiz. Temiz, duru kanaatimiz budur (O
kay sesleri) 

Arkadatlar, heyeti umumiye.ini yük-
sek onayınıza layık görürseniz, Türk u

lusu için de yeni bir devre açacak olan 
kanunun müzakeresine geçilecektir. Bu 
kanunun müzakeresile Türk kadınına, 
memleketin şurasında, burasnıda layik 
olduğu mevkii vermek için gösterilen te
reddütleri zihinlerden silmit olacakaı .. 

nız. Türk kadımmn da, Büyük Millet 
Meclisinde, memleketin mukadderatı 
hakkında söz söylemek: kanunların ve 

alınan tedbir~erin aile ve yurd için ameli 
ve faydalı olması hakkında kıymetli fi . 

kh-lerini millete kar;ıı ifade etmek fır • j 
s<ıtını h~klı olarak bulmuş olacaklardır. ! 
(Sii:ckli alkışlar ve okay sesleri) ı 

Kastamonuda Fıırka ı 
Arkadatlar, bizim inkılabımız, ee:.-ek kongresi 

ona önc!zrlik etmekte, gerek onu feyizli 
ve verimli kılmakta, Ata Türk, en anla - Kastamona, 5 (A.A.) - Vilayet i
tıcı bir surette temsil etmektedir. Kad:n- çinde fırka ocak kongreleri bitmiştir. Na
lar hakkından mahrum edilmek:e, yon hiye ko::ıgreei iki t ün sonra Yapılacaktır. 

1 

::1~:~~t:::~ub~a~~!;ıg:~~ı:~u:~;u~ Bir dayak / 
:rürkün başlıca hizmetleri nrasmdn sayı- istiklal caddesinde oturan Sü • 
lacaktır. (Sürekli alkışlar) h l k ey ıner ez bankası memurların -

Görmek için • p E K Sin-emasına 
~ugün 1 Koıulmalıdır 

1 - Siyah Gölgeler-~ 
lngiliz Antil adalarında yaıınmış, hakiki muazzam ve IJJııt 

film. (Fransızca Sözlüdür) 

2 ·Ormanların Hikif11
0 

H ind"stanm baJta girmemiş: korkunç ormanla11 arasında-~ av{:ı 
hayatı pahasına, pek çok fedakirhklarla çevrilmiş büyük sup~ 

Fiyatlarda ( Fransızca sözlü FOX filmi ) fiyatlar ~ 
zam yokf ur. zam yo~tıı · .. ...................... . 

Bu akıam SA R A Y sineması~da ~ 
E~iL ZOLA._'aın meşhur eserinden alınmış.,,şuh ve ar~:ıı~ 

tahrık eden b·r kadının hayatıuı tasvir eden ı United Art 

· Frans.ızc~ mükilemeli N A N !,. 
fiJm:nin ilk iraesi münasebetile MOSTESNA GALA. 

Oynıyan: Sinemanın en ıebbar ve dilber yıldııı 

A NNA STEN bet 
FOX JURNAL de : Diğer manzaralar arasında Par:s'te fer 

mektebi yeni m~dalarım takdim ediyor.~ 

Tayyareci kadın 

hr. 

Yeni ESERLER 
Dlln ve yarm 

Tercüme 1till1Jyatı 

Sayı 14 
- ...- -

L. Tolstoy 
Alişan ıade Ismail Hakkı 

Samimi Saadet 

Gllndellk Siya.si Gazete 
. Jfl 

l.staı:ıbul Ankara caddesi, ( \l~ı;J· 
TELEFON NUMilft.~""· 

.,~5;9 
Yazı işlen telefoırı : • •0 zı~· Idare telefonu : ~ 

i'elgral adrea1: lata.tıbul -
,. ,, 

Posta kutusu NO ti> 
ı· 

AHONE HEUEIJ,EH ·~ 

Senelik 
l'UrkJy e ı°fl 

6 aylık 
S aylık 
ı ayhk 

1400 H.r. 
1
J 

7.)0 • , 
fOO • " ızo • 

iLAN CJC~ı: 

Ttcart Ul\.nlarm UA.n sayıJal~ 
t1m1 '30 kuruştan ~far. Dk 
kuruea kadar ~ıltar. 

BUyUk, tazıa, devamlı ıııı.ıı f 

ayn tenzillıt va.rdır ,. 

Restmll Uft.n!arm bir aa.tm JO 

KOçUK lLANU\1': 

Bir deta.ı.ı 30, lkJ di•aaı :ıo. uc 
dört detası 715 ve oo def&SJ Jo0 

':ca,yWl ww v•reıuııruı Cilt cıe 

nendir. Dört aatm geçen ıJAD 
satırları be~ kuruştan tıepl' 

YENİ ÇIKTI . 

Gorio Bab9 

Yükıek heyetinizin §İmdi gösterdiği dan ~azılı dövmüştür. 
tuahürü, Türk ulusunun ilerlemesi ve 1 .ı--------::-- 'fTllZ(I 
Yükselmesi için ... a1ı .. an yüce önderimiz , Okuyucu/arı 

:T ~ Kalp durmasından ölüm ı,t::nbuı - 19H t 
Ata Türkün gayret!erini, sevgi ve saygı- •••••••••••••• ,..

1 
hi zTTle • 14 

larla kar-tıladığınızın esaslı ve yeni bir Fatihte oturan amele Ahmed (} N • 
delili olaı·ak alıyoruz.. dün sabah birdenbire tramvayda Fiah 50 Kuruş 1 K. U p e•'P ~.,~' 

Arkda~lar, fevkaladı:? iyi işler başaran bayılmış, hastahaneye götürülür • Dağıtma yeri : :VAKiT Matbaası L..!B~u:..,:1ı:,:u!!p:o;:P~u-1'_.-~ 
Büyük Meclis bütün umutlarna crİş!!mııi·~Jık~etJJnL'.kk!a.lıl LJdlıu!!r:Imnauıulilınuıntınitüı:...J.l!!!!!l!!!!!lll!!!!l!ll!••ll._....:..__~--_J====---------_JL 
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OkoNOMÜ 'KK:;;d; ry;~;ı;=s~~= 
Almanya bizden T 

tlıİf 

~ımii'n 10~orısı is~en~ere yÖIUiiıYö~~:RDI 
ll~mu ölme~en ~ir ~o~n Börnım 
ider (Atosya)yı serbest bıra~madı. 1.mparator 

rde.1 ayrıhrken, Persepolis dılberlerı yollara 
çiçek serperek gülüşüyorlardı 'tl. (8 ı_ ·ı İıke'nder yolun üıtünde durmut· Oitıt lloı ) e gideli on bet 1 

llfllı. tu... A 
der ~ Siyah saçlı ve iri ıözlü cem 

blı.. .erıepoliste bir mik • 
~ '" b .L dı'lberine gülerek aordu: o ır :n:wnandanı muha· 

b -L · _ Memleketinizi iıtiJ~ edİ§İ -ıro.«tıktan sonra yola 
mizden çok mu memnunsunuz?. 

•don 
'hıı Ya. ordusu Peraepolia· 

irken D"' .. h t 4 ~ ' aranın ma pes e 
ilttgı 

~il. son dakikalarını r•-
' l\rtdere: 

to1y 
' ayı serbeat bırakmıya • 
. ~ı? 
e &o • 
lld lılıuşlardı. 

er, Saris ile görüş.tülden 

ICeııd· · • 
erek 1•1nı görmek isterim. 

1 
&" iltını yüz direkli salona 

ııı. lltınu,t ·· 
'lelld u. 

· er kraliçe ile kartılaım • 

's· ·~i b .. .. 
İat \J. kadar dütkun gor • 
~· elll<ı::dim .. Penepolise ilk 

ııaı .. ,. 
; ~\in bana Arzames m sa· 

"-ilde . ı. d' . • ... ,ed il ~hsetmeıey ınız, sı· 
tı. ~. erdillt 
~I • 

~eı Arz • h• 1 "~~ •ıneaın ze ır en • 
" ". ~~uu ı ·ı . ,...._ 'aa~ u '"•ıa,,i ... uu\sn1y oT• 

• ~o\ia ij .... ~-kedonya ordusu 
t" •1Und 
lin d,h, e hiç yoktan yir ~ 

~er lcan, dö~e~~eıniş ve binlerce 
llna Ar llluıtü. 

4to ıa111 

E t Çu··nkü babalanmız, - ve.. ' 
erkek kardetlerimiz ve koca1arı • 

kt O"lmeden aeri geldiler .. 
mız cen e 0 

S l a 1• •kence yapmadın .. en on ar ~ 

Bizi erkeklerimizle yuv~mızda 
serbest bıraktınız ... Size ogur ve 

selametl~r dileriz .• 
Öteki kız da şu sözleri söyle • 

mi9ti: .• 
_ Haşmetmeap ! Aak~~]~ı~.1z 

benim iki sevgili kuzumu gozum~n 
. • · d•l r ve yedı • .. .. de kesıp pıtır ı e onun . . ld' 

1 S: ınemleketınıze ge 1 • er.. .ze. d 
..,. . .. . "Ben size yalnız me e· 
gınız gun. . . , 
niyet değil, adalet te getırdım. " 
demiştiniz .. Sözünüz de duruyor • 

hana sevgiıJi kuzuculdarıma sanız, . . ' mukabil iki kuzu verınız. .. . 

. t k der ikinci kızın sözlerin • s en ·' 1. den çok hoşlanmıştı. Persepo ıate 
kalan muhafıza döndü: .. 

- Bu kıza iki kuzu verınız 1 
Ge.aııç kfa ıevinerek impare.to • 

run atmm baatıir yerleri 3J)'l'tf •• 

Kenara çekildi.. • 
Bütün Persepoliı halkı §ehır 

d topılanmıştı. Herke• 
kapıaın a . 

ne kadar yumurta 
alacak? 

Bilindiği üzere Almanya hükU· 
meli, her ay kontenjan tevziatı 

yapmaktadır. Almanya, birinci 
kanun ayı için yaptığı kontenjana 
g~re Türkiyeden Alman piyaıala
rı için S. A. B. C. D. nevilerinden 
olmak üzere 2575 kenta1, bundan 
ba§ka Almanya yumurta idaresi 
için de ikinci gruptan ayni nevi • 
lerden en az 1200 kental yumurta 
alacaktır. 

Bu kontenjanın tevzi edileceği 
tacirlerin adları ile bulundukları 
şehirler hakkında izahat İstanbul 
ticaret odasında vardır. 

Bir Alman fabrikası hesa· 
bına tUtUn ahmı bafhyor 
Alma~ fabrikatörlerinden Her 

Müller birkaç gün e\'V'el şehrimize 
gelmiş, tütün mahıullerini görme
ğe baılamıftı. Her Müller tütün 
mahsullerimizi beğenmittir. Tü • 
tün firmalarından birin:n müdürü 
ile ekıperleri bmire giderek Mül
ler fabrikaıı heıabına tütün alı • 
mına başlıyacaktır. 

TUtUn almak 14iln Lehi•tan 
tej l•I mUmessilleri 

geliyorlar 
Lehistan tütün rejisinin Türki -

yeden tütün alacağı tahakkuk e~
miştir. Leh:stan rejisi namına tü
tün almak üzere Polto Tabbaco 
şirketi müme85ileri birkaç .güne 
kadar şehrimize geleceklerd1r. 

AKHlSARDA - Akhisar tü • 
tün p1yasasından şimdiye kadar 
yalnız ·· c,carlar taı-afından Y_apı • 
lan tütün alımı bir 'buçuk mılyon 
kiloyu geçmi9tir. 

Nakleden: Selami lzzet im 
Bir zaman bir adam varmış. 

Dermit ki: "Odamda bir fare var. 
Her gece bir tahtayı kemirip beni 
rahatsız ediyor. Fakat o fareyi öl
dürmüyorum. Eier onu öldürür • 
sem, yerine başka biri a-elecek, o • 
na hiç alışık olmadığımdan daha 
fazla rahateız olacağım.,, 

Eğer imzasız mektup yazan bi
ri mektuplarını keeene, onun ye • 
r'ne batka biri yazmağa başlar. 

Mektupların yazılıt tarzı değişti. 

Mizahile§tİ. 
Şimdi artık kartlar alıyordu Gi· 

yik boynuzlarile yazılmış notalar .. 
Bu kemancıyı ima idi. 

Bir kutuda iki bebek aldı. Blri 
kız, bir erkek bebek. Erkek bebek 
mavi, güzel, hem çökük avurtlu, 
gülünçtü. Kız bebeğin yanakları 
pembe idi. B:r de kağıt konmuştu: 
''Süheyla ile bunak., • 

Bunağın ayağı ucun.da bir altın 
torbası vardı. Torbanın ilstüne 1 
rakamı ile sayısz sıfırlar konmuş· 

tu. 
Nerminin bluzünde küçücük 

bir boya lekesi vardı. 
Süheyla: 
- Dün bir bebek aldım, dedi .. 

biri tarafından sevilmek fena bir 
fey değil. .. Evlenirseniz iyi ola • 
cak.. Dedikodu duracak .. Sana 
bir zaman, fedakarlıklarına mukc. 
bele edeceğimi söylemittim Sühey
la... Onu inkar etmiyorum, feda • 
karlık etthı ... Mükafatını aörmen 
lazım.. Amma §İmdiden sana 
kat'i bir şey vadedemem, Şakirin 
ne düşündüğünü bilmiyorum.. Bu 
evlenmeği olup bitmiı bir İ§ iİbi 
tasavvur etme daha ... Amma ola 
bilir diye kabul et. Sen aklr ba
şında bir kızııın... Gene konuşu 

ruz .. Şimdi bırak ta &"iyineyim, aıeç 
kaldım .... 

Süheyla çıkacağı sırada rene 
seslendi: 

- Az kalım unuduyordum. Ge· 
ne başıma ıninaaız bir ıey geldi, 
Silheylacığım ... Otomobilimi Tak · 
simde bıraktım .• yaya yürüdüm .. . 
Yağmur çiselemeğe başladı.. Bu 
esnada üatada raat aıeldim.. Bili 
yorsun ya, ne sevimli adamdır .... 
Oturp beraber çay içtik Birde sa · 
ate baktım, ıekiz buçuğa geliyor .• 
Üstadın otomobiline atladım .• 

' '- Çabuk!.,, dedim .. 

Y oTda bir otomobile çarpma:t 
Güzel, zarif bir hediye .. Kim yol· 
ladı acaba diye dütünüyordum. 
Nihayet buldum. 

tnı?. Otomobildeki iki kİ§İ yaralan · 

Nermin likayt sordu: · 
- Kim yollamıı? 
- Neye ıaklıyorsıın? Sen. 
-Ben mi? 
- Blüzünün sağ tarafında .. 

Şu kırmızı küçük leke •. Mukayese 

edelim ... 
Selma: 
- Git tiebeii getir, dedi. 

Nermin sarardı: 
- Buna ne mana vereceğimi bi· 

)emiyorum ... Bu lekenin ne oldu • 
ğunu da bilemiyorum .. Ha, hatır • 
ladım .. Dün Cavidana gitmiştim .• 

dı .. Yol dan geçen biri de yara -
landı ... Memurlar koştular, halk bi
rikti.. Zabıt tutuldu .. Şefiğin nıt 
kadar sinirli olduğunu bilirsin . 
Gazeteler yazacak diye ödüm pat· 
layordu. Kaçacaktım, bunu da 
yapamadım ... ifade verdim .. Ka 
zaya uğrayan otomobilin şoförü · 
ne kabahati yüklettim.. Adamın 
burnu kanıyor, bana küfür ediyor· 
du .. ismimi aordular .. Süheyla de· 
dim ... 

- Mükemmel! .. Demek g ce o
tomobillerde, aenç bir keman üsta· 
diyle geziyorsun .. 

~'Ya, tın e, •ebep olmuııtu • 
llaııd . Para.torun ayak1lan .. 
l! ı. 
. ahilde b' 

ollara çiçekler serperek ım~ara· 
y eşinden giden or uyu 
torun ve P 
ıel3mhyordu. 

Beyoğlu kazasında: 

Duriye ile Mücahid, Baryara ile Ab • 
dülkadir, Zübal ile Halil, Eleni ile Vaıil, 
Demina ile Adolf, Hatice ile Abdullah, 
Pakizuhu ile Müştak, Nigar ile Bahad -

Atelyed~ reıim yapıyordu.. Hem 
canım ne olacak ıanki.. -

Nermin rüzgar gibi odadan çık· 

- Kim duyacak... Duyıa bile 
kim ehemmiyet verecek ... Bundan 
kimeeye bahıetme, hele Şakire da· 
ir söylediklerimi kimıeye açma .• ııy, iö .. ır Çocu~m var, o-

l\ de11 ··ııuyie bir defa daha 
' • o llıek • • 

ı k d (Babil) e giden Sem· 
5 en er, d k 

İ h .. küm<larını al atara 
ranın ran . u ı· ettirecef1ine - Müıaade ediniz de .• tı .. 

Arkasından annesi de fırladı .. 
ı ota ıatemıyorum ~· 

~ rıi \'~, Ya:hut onu buraya 

~ ı .. Bı d f 
h · h rpc:ız tes ım 

şe rı a . • ııla Persepolis • 
. nmıc.tr. Bu ınam .. d. Bahriye ile binbatı Emin, Lefke ile 

ın, · T li 

- Kuzum bir 9ey söyleme .. Za· 
ten çok canım sıkılıyor. 

Şefik Süheyl~ya dedi ki: 
_ İyilik denen şeyin yalan ol· r .. • 

l'tnakı e a. goreyım •. 
ı 'tı i\tından .. · 

ına .., .d. du 
B~bi'le doğru gı ıyor . 

ten <Devamı v:tr) 

katip Davut, Melahat ile komıaer a t, 

Mürüvvet ile Fethi, Tadun ile Haıim, 
Müıra ile maliye ınemurlanndan Bahad-

duğuna inanacağım ge'liyor.. Şu 
kıza yaptığım fedakarlıkları düşü· 
nüyorum da .... Onun hatırı için, o 

babaıız kalmasın diye Selmadan 
ayrılmadım .. Bu evi sırf onun ha• 
tırı için yıkmadım .. Anasızlığın a· 
cısını duymasın diye Selmayı kapı 
dışarı etmedim .. Sen onun hatır• 

- Mühim bir §ey söyliyeceğim. 
ııt 'onra "1 .... opeyım •. 
'~der ; ·rnege razıyım. 
~·~~ b j lona.'dan. oğlunun cerr ah[ ar ceın.iyetinde . din, Safiye ile Ihsan 

- Çabuk söyle öyleyse .. 

-Bundan sonra bir tek ihti · 
yatsızlık bile yapmamalısınız. 'dı' u unduc;unu .. ... . 

~ ••• u ogrenınce 

~~ ~lt ( 
\·. ~ b~ .. " Babi1) i za.ptederse 

ah" çeıuiyeb aylı~ toplan Beıiktaş kazasında: 
Türk c:;. a~ hasıanesinde operatör Ernine Julide He Mehmed, Fehime 

t11ını Cerr .P. baıkanlığmda yapmış • Gülsüm ile Şükrü, Zekiye ile, lsmail, 
- Yani .... 
- Yani Şefik Bey .. 

''l "•ay, d · ' 'C&.kt eğıl, veliahtini de 
Kilon lımaıl~=attin kalça maflalı ya • Bedir Aliye ile Abdumlhman, Fatma 
tır. Prof. Sa• .. iik bir aarkomu göste • Semahat ile, Hüseyin Mazlum, Naim~ 
nmda gayet b-~~ .. termit Ziver ame • ile Ahmed irfan, Sıdıka ile Hakkı Alı, 

- Sana kaç kere dedim ... Şefik, 
().ıt, ı .. 

~ sl\ln k 
~t"I~ •ord ~ Ya§ında?. 
~... u. 

' T\: 

id, ~-~•rıırn . 
i~ d~ğild. Ye-rıne g~ecek 

~di r:- ır. Henüz on ikislni 
'• rak b l', at çok akıllı bir ço· 

~d· 

-~ ı "~ o"J 1,ı 'h,
91 

g unu hatırlıyarak ağ-
ıt~tı.d ~dı: 

ı,tı. erin 
\. 1)'otd\l a~ı durduğu yerde 

~1.t 1_ • Se.rıs: 
~ l\ar'f 
~ elidir, a:· ~erbest bırakmak 
'~~~- h· lkı oelunu ka.cırbr h 1 lr Yer .. d . . 

ı.. ~ a k e "'On erı r. Başı • 
'l't esil' o· '~" •ttı11 b ır. ıyerek isken • 

~e' a~ından çekti.. Yürü
L lıt · 
~ l1t, 

tı , )) •Jlarat 
't er1e I or tehirden ayrı -

'tı. Jlo is k 1 1 "'I •ıı b ızı arı skende -
'{ e · "•a.ca" 
İ) "ı at, " gı yerlere çiçek 

fı cıı-ı YorJa . 
'tj 'ı-d r ve yeşll yaprak 
· te 1

• 
ı illı ~ kr~ lsk 
la.~ l>ar,t enderi önledi .. 
'"'~ Otu ~· l>~T" n rnahmuzlarına 

i '~i • ardı· 
)I)" ll•çin · .. 

"'"ı..ı Yuzüstü bıra.k1p 

d ... rafııı gos ' · d' ren ra Y0 • , iki hançere kanıen, Vahide ile Ham ı, .. 
liyatla çıkarJ·m•t d · edilınİ• bir aar'a Eminönü kazasında: 

1• tla te 8 "
1 ~ d Fah · L"" gene aıne ıya . H ım ameliyat yapıl· Fatma Maide ile Mehme rı, u-

vakası gösterınıı, ~z -•·' 11 bir genç .1 y ko Ayşe ile Seyit, Ayte ile Ah-
• • d kanserı v- a ' na ı e a , 1 . • 

mıt bır mı e b" "k bir yüz tümÖ· dülkadir, Ayşe Sühade ile sm. aıl .Fethı, 
k h ı olmuş uyu · F V h 1 S 

Çocu ta ası k' sı göstermıı ve z 'E ·ı Ahmed atma ecı e ı e a-. d c:erhası va a arı e ı e . ' 
rü, bır aa ır ı·yat eınasında Iahaddin, Pakize ile Hasan Kizım .. 

· · ak'ada aıne 1 

bu ikincı : naklinin f aidesine ip- • ) h • 
kendi kendme kan Mi,liyet ~azefesı a ey 1ne 
ret etmiıtir. . .... len ve yapb· bir dava 

Kazım lsmııil nadır soru 'k uru 
v ameliyat ile iyi olan bir mesan ah' . Duyduğumza göre belediye, 
gı k bu Jarda teş mn . 1 h" b' d 
vak'ası gösterere . .n Milliyet gazetesı a ey ıne ır a· 

.. lüj'üne işaret etmıştır. açmıııtır. Davanın mevzuu, a • 
guç b' f d karhas• göstere- va :ır kt S" ) 

Prof Nissen ır ua . . sılsız ne•rı'yat yapma ır. oy en • · . . .. , .. ğ"nü bildırrıut· '!I' 

rek bunda te~hııın g~ç uka:. etmiıtir. diğine göre, gazete, Ayasofyada 
tir. Yakayı FıkTet nıun• zukluk- bı'r hamama orada bulunan ben -

Bürhaneddin kalça mafıalı bo 
· · hakkında ma· zin depoıunun muhafazası için bir )aranda ameliyatın netıce11 . 

liimal vererek projekıiyonla ~ehyat kapı yapıldığını yazmış, belediye 

bgv 1 vak'aları göstermif, Fahrı b~ ~ bu haebrin doğru olmadığım bil • 
yap · fk · ı n ve 
dov hastalığı tedavisinde Y~~· 1

• ır .e ek d:rerek tekzibini istemiştir. Bu 
d' ak'anın müşahedesını bıldırer tek zibi gazeteye konmamış, be1e-

ye ı v l kt röntgenin faidesizliği ve 
bu hasta 1 a I" diyenin, tekzibin niçin konmadığı 
hastayı ameliyata hazırlamanın ki~mü~ 

. ._: bu· hususta m yolundaki sorgusuna da cevap ve· üzerinde ısrar emuŞ, • • 
A • Kazım fımaıl, Nıt1en, rilmemiştir. 

nakataya .vnı,d . p f Ni1ten ciğer ...,,...==~====~===== 
• h. k etmı§ler ır. ro • • . ti' 
ıı ra d 'k' amanda ameh • göstermıı r. 
buracı vak'alann 8 1 1 z • Gelecek ay toplantı Gureba hastaha· 

1 .. faideıi hakkında malu· 
yat ve p ompaJm k' nesinde yapılacaktır .. eli at aptığı üç va ayı 

için kabahati yüklendin. 
Selma Süheylayı çağırdı. 
- Nermini çok krrdm, çok Üz· 

her ne sebeple olurıa olıun adam 
öldürdü. Bundan kurtulamaz. Ka· 
tildir .. O bir kö9eye çekilip kapan. 
dı diye ben de manaıtıra airmit 
gibi oturamam .. Hele yaıın biraz 

dün ... 
- Bir §ey söylemedim, darıl 

madım .. 
-O bebek ... 
- Bebek güzeli ..• 

- Y ollamamıf, yemin ediyor •. 
- Bunu neye bu kadar biiyütü 

yor?. Bir hediye aldım, ondan gel· 
di sandım .. Buna darılacak, üzüle· 
cek ne var? . 

- Anlamıyorum, aranızda bi,. 
anlaıamamazlık var. Bu benim dt' 
canımı 11kıyor, beni de üzüyor .. 
Halbuki aranız pekala düzelebi 
lir.. Onun kardeşi değilsin, amma 
yengesi olabilirsin .. Şakirle evlen· 
mene razıyım ... Bir şey diye ıöyle · 

ilerlesin, anlarsın, bana hak ve · 
rirsin .. Şefik katildir .. Yüzünü ek· 
şitme, hu hakikat gibi acı, fakat 
hakikat.. Hem §İmdi bunun ıebe· 

bini de pek kavrayamıyorum. Ne -
den öldürdü? Artık beni kıskan · 
mıyordu.. Oldürmek te ne olu· 
yor? lki tokat, bir kaç tekme ye-

tişmez miydi?. Ne diye adamın ka
fasını kn dı?. Acaba bir an çıldır
Jı mı?. Neden bana art~k l •ir tek 

ihtiyatsızlık bile yapamazıın di • 
yorsun? Beni de mi öldürecek? .• 
Hayır .... Bunu yapmaz .•. Yapamaz. 

(Devamı .. ,, 

miyorum, fakat Şakir de senin yii· .. ------------·,-
zünden gitmiş ... Öyle diyorlar.. J Adliye davetleri 

- Zannetmem.. _. ____________ ..._ 

- Öyle ise neye gitti?. Ne diye Jıtanbul müddei umumiliğinden: 
1 lıtanbulda ltulunduğu anlatılan Eli • 

gitti?. Sen sebebini bi İyormu§ · 
:riz Ağırceza mahkemesi azasmdan Sup· 

sun.. Anlamamazlıktan, bilme hi beyin acilen memuriyetimize müra .. 
mezlikten gelme.. Zengin, genç caati. 
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Manavgat nasll yer? 
Derenin üstündeki asma köprü -

Yeni binalar - Kerestecilik · 

Manavgat, (Hususi) - Antal· köprüler gibi demirden, asma ola· 
ya civarındaki bu güzel kasaba - rak yapılan bu geçidin uzunluğu 
nın uzaktan görünü~ü pek hoştur. 80 metre ve asli kısmı da 60 met· 
Derenin sağında mekteb, jandar • redir, 130 bin liraya çıkmıştır. Na
ma kumandanlığı, b:rkaç'konak, fıa bakanlığının bu iyiliğini Ma -
han ve çarşı, köprünün başında navgatlılar hiç unutmıyacaklar -
halk fırkası binası vardır, Sonra dır. Köprünün geni,Jiği 8 metre • 
demirden asma bir köprü yapıl • dir. Derenln kenarında Üzerleri 
mıştır ki görülecek,sevinçle seyre- büyük çınar ağaçlarile gölğelenen 
dilecek bir şeydir. Köprünün öteki rrhtımla şu köprüyü her köyde 
başında küçük bir meydan ve bir görmek insan 'çin doyum olmayan 
kaç köhne dükkan görülmektedir. bir görgemdir. 

Sağa doğ:c da bir_ça.rşı açılmıştır. Halk Fırkası yapısı 
Burada bı~· de eskı hır han, ondan 1 K" ·· ·· ··b" b d 'k" k t oprurı!.~ o ur aşın a ı ı a 
sonra da kasabanın diğer evleri ve .. · ta t t yl d 1 

uzerıne ş an ve ug a an yapı -
güzel derenin ağaçlı rıhtımları gö- • b'" ·· k b' .. ··ı kt .. 

1
.. mış uyuce ır yapı goru me e-

ru uyor. l"k k dir. Yapının birçok yerleri bitirile-
Bey ı onak · · d ··k k d 1 

B k k Y f B 
memış 11e e yu se yar mı arını 

uranın ayma amı usu . . . . 
k "tt" v · d T ... I h. esırgemıyen halk gerı kalan yer -as ere gı ıgın en aşagı na ıye· . . k 

· "d·· ·· 5 d' B k . I . lerını de yakında yapaca lardır. 
sı mu uru a ı ey azanın ış erı 

ni çeTİrmektedir. Sadi Bey on se- Ormanlar 
nelik müdürdür, çok iyi İ§ler gör - Kazannı ormanları (201) bin 
düğü söylenmektedir. • hektardır. Bunun (198) bin bek· 

Rıeylik konak yoktur. Kazanın tarı çam katran ve ardıçtır. (Köp
memurlan belediye konağında ki- rü çay) iskelesinde Azak oğulla -
ra ile .:>turmaktadırlar. Daireler rının bir Hizar fabrikası vardır. 

darmadağınıkclır. Bu fabrika odun kömürü 
Dairenin sağında bir bey • ile işletilcl:ğinden kapatılmıştır. 

lik konak yaparak ka'lemleri Çünkü yas~ktır. Maden kömürü 
oraya toplamağa, kasabayı da ya· yakılması için kanun vardır. El 
va~ yavaş o güzel düzlüğe geçir - hizalarile biçilen kereste senede 
meğ c;alı~ılıyor ki çok yerinde bir sekiz bin n:etre mikabıdır ve yir -
düşi.lnüştür. mi bin lira hazineye para getirir. 

Kazanın bütün nüfuau 24790 Evvelce bu kar 40 bin lira iken 
dlr. 82 köy ve iki nahiyesi vardır. geçen sene orman satışları yasak 
Nüfusun sekiz bini aşirettir. Bu a· edildiğinden karlar azalmıştır. 
şiretler:n topraklara bağlanması Raaıo Kemal 
ve duraklandrrılması için hazır -
lıkla\' yapılmaktadır. 

(Solak) örnek köyU 
Bahkesirde yeni bir 

Postane 

Hırsızlar 
·Bekçiyi yaralayıp 

kaçmışlar 
lzınirde yangın yerlerinde üç 

hırsızla bir bekçi arasında bir va
ka olmuş, bekçi taşla başından ya

ralanmıştır. Yaralanan bekçi, ken
disini döven üç kişiyi yakalamak 
için beş el kurşun atmıtıa da hır· 
sızları vuramamıştır. Vaka şöyle 
olmuştur: 

Değişim bitmez 
Yazan : Celal Nı 

C H F b y •• • 1 d y• ·ro sağlıJll . . . sının ayragı uzerın • mamıştır; egışı ·ot· 
deki altı oktan biri inkılap (-de- mellerin üzerine kuruluY ( .. 
ğifim) i gösteriyor: Bu değişim bir sınama . 
DeğişWı sonuna gelmemiştir; çün- ··b ) degy ild!ı.. de ru e ' rl . 
kü aziz ulusumuzun daha bir çok h:ç bir kısmı geri ahnıt18~.~ 
yeniliklere, tazeliklere, değişme • kis az bir zaman ge§ınesı 
lere ihtiyacı vardır. bu~un ne büyük bir niP'let 

Asırlardanberi Türkeli hem ğu anlaşılmıştır. • 
h A 1 1 .., şur 

geçmişe, em ıyaya mıhlı kal • Atatürk'ün u u ugu sis' 
dı. Ancak 1920 tarihinde, ulusal Eğer kendi başımıza.~ klİ 
savaş günl~rtnde istiklali kurta· bu yenilikleri belki b··~· (. 
rılan Türkiyeyi, ilerleme yoluna yılda tahakkuk ettirird~·rJrJ 
girmiı her hangi bir devlet ve ki, o zamana kalmaz, çtJ kil 
memleketle ölçecek olursak görü- Vatanın yadellerden 11 
rüzki geçen idareler ve rejimlr bi- maaı ameliyesi üzerine',~\ıb 

b · es~• zi her hususta ihmal etmişlerdi. öyle tazeleşmesı, d~ 
Gece Alsancakta Hacı Bekir ıo- h iye!" Lakhı biz bu geriliği pekaz görü - affedin, bir "maz ar 11 

kağında Faik oğlu Adilin oturdu - 'bi ııı 
yorduk. Dııarıdan bakanlar mem· Evrensel tarih bu gı . ,0r. 

ğu eve bir hırsız girmİf, 35 lira de- · d tırı•> 
leketimizi bir harebe olarak görü• yetleri çabuk kay e 

ğer'.nc!~ bir çift çizme çalmıştır. l aıı' yorladı. yük sınamalarda bu un 
.Bu hırsızlık bekçilere zamanında Id'r tıl 
haber vel'ilmemiş, görürlerse hır • Tepeden tırnağa kadar bir de • ve miUetler az deği 1 

' ffJ ı 
y · · kt' K f 1 d d"ld ki bunların içinde mu'V~ 

ınzr tutmaları istenmiştir. g•şım gere . 1• a a ar a, ı e, 
k1hkta, hatta yürüyüıte değişim ... lar azdır. . iıll ~ 

Bu vakadan dört saat sonra d g"İ~1111 Saçma ıapan, fikirler, soysala· 1789 Fransız e dil 
bekçi 1 numaralı Hüseyin F ele • k 'h 1 · b'k e detler,, çemberli beyinlerle şu a· ço cı et erı tat : Jbııt 
menk kilisesi ile erkek lisesi ara • h d fla sırda ve Avrupanın ucunda yaşa - emen geri alın 1• .. de~ 
sında yangın yerinde vazife görür· zim deg" iaimlerimiz gull 
k mak artık kabil değildi.. :r 

en koltuğu altında bir çift çizme kök salıyor. . . 
taşıyan birisini görmüş, bunu ya - Eski an'aneler çürümüştü, lakin peğf 
kalamıştır. Bu adamı; çizmelerle bunları ortadan kaldıracak bir Tekrar ediyorum: . b~ 

H. F. sının gelici geçi'' karakolcl götürürken hırsızların ar Alp belirmiyordu. 
kadaşı olduğu anlaşılan daha iki Atatürk geldi... değil, daimi bir şiarıdır· • 
kişi ansızın arka taraftan bekçiye ihtiyaçları anladı; an'anelerin önderimizden daha bir(~~ 

şimler bekleriz. Diritıı "' 
hücum ederk büyük b;r taşla ba - değerini, (yahut değersizliğini) 
şma vurmak suretiyle ken - anladı; kendine güvendi. On yıl.. durmıyan tekamüldür. ~j 
disini yere düşürmüşler, kaçmıya dır muntazam bir metod altında Biz, 1920 ye değin fi 
batlamıclardır. kalmıştık. Onun için rP ,J 

:r ':t kurun kurun bizi geçmişten kurta- " 1 · 3 7'ı 
Bekçi a:ısızın yapılan bu teca • ratımızı eve utıon,, 

1

1eıf 
rıyor.. ve hissedilmez ilerleı1'e 

vüzden sonra silkinerek kurtul • ~ Birbir ardına gelen bu değişim- kamazdık · bizi yürüYe":I 
muş, tabancasını çekmiştir. tik de· ler gelişi güzel değildir. Bunlar sırasına k~yacak, tanı fi 

fa durmaları için bağırmı§sa da bir kural ( =kaide ) a ta - ( revolution), yani hızlı 1' 
durmadıklarını, kaçtıklarını gör • • 

bidir. Şu günlerde, çok şükür, diHr ilerlemeler ve de 
müş, arkalrınadn tabancasını be .. 1r Kı .. unu ··revoıteı TUTk~dc btr '1egtJht han~ı var.. ... .., 
el ateş etmiştir. Kur~unlar hırsızla d Mesela eski musikiye niliayet ve· almamalı ır.) 
ra gelmemiş, hırsızlar kaçmış • fel 

rilmesi, dilin onarılması ve arıtıl - Şu mukayeseme liıt I 
larclır. Y apı'lan araştırma ve so • b' edı"niz: Her nasılsa varlı 

ması, soy adları kanununun tat ı-
ruşturmada hunlardan bir:sinin b 1 I b. · ~J 

kine ba .. lanılması bütün Türkleri re orç u 0 an ır gerı 
lştipli Etem oğlu Osman olduğu 3' deniyet alemine girıne1' 
anlaşılmış, yakalanan Osman su· uyandırdı... ilkin ordusunu yeni sil~ 

Eski vali Nazif bey burada bir 
örnek köy yapmak istemi!, bu işi 
ba~arınak için kaymakam vekili 
Saı:li beyi oraya göndermiştir. Sa
di bey 45 gün içinde on kilomet -
relik b;r ark açtırarak (Aksu) de
resini Solak öyüne getirmiştir. Bu 
yüzden köylünün 15 hektarlık top
rağı sulanmıştır. Nazif bey sonra· 
'dan hu köyü nahiye yaptırmış, Sa
.di beyi, oraya müdür gönderm;§ • 

"t' f t · t' · Atatu··rk degyi•imi, kaç senedir • Posta ve telgraf idaresi Balı • çunu 1 ıra e mı§ ır. ~ hiz eder; bu işi yava~ f•, 
k · d b" t t l f · O k" k d 1 d t b't hiç bir defa çürük tahtaya bas • le'%~ 

"' tir. Eraziıi olmayan 25 köylüye e
razi verilıııiş ve ağaç dikme yerle· 
ri de ayrılmıştır. 
Demir köprUnUn güzelliAi 

Anadoluda hiç bir dere üzerin
ce bu kadar güzel bir köprü gör -
me'dim. Demir yollannın geçtiği 

esır e ır pos a ve e gra evı te ı ar a aş arı a es ı e- mez. Birden ş: ~har..e ı 

yaptırmaya karar vermi§, bu hu· dilmişdir, aranmaktadırlar, yara· (mavzer) tüfeğine, }dıl \' 
·ı,. d b. d ·ı · Baladizde bug" day alım ce • susta vı ayete e ır müracaat lı bekci hastahaneye gön erı mı§· ni biçim zırhlılara ; 

yapmıştır. <lir. istasyonu hep, ya hiç! Avrupa Jel' 
Posta idaresi poıtahaneyi çar- • . • lıpaı·ta, 5 (A.A.) - Şehrimize yir- karşı, o kabile yatag<lrı1' 

şıda tüccar ve esnafın el ulağı Kastamonuda bırıkhrme mi kilometre uzaklıkta olan ve Ay~ın demez.... . si~ 1 ~d 
olabilecek bir yerde yap· haftasına hazırlık demiryolu üzerinde bulunan Baladiz 11 - Bunun gibi bütün l ~~ 
tırmayı istemekte, bunun için de Kastamonu, 5 (A.A.) - Beşinci ulu· taıyonunda Ziraat bankas~ tarafında~ a- derhal ilmi, asri~ soı1 eJ ı· ~~, 
hu.'ku"'met yolunda belediye tara - 1 ""k . b" 'kt' haft . . 1 çılma11 kararlaıtırılan bugday alım ıs - ' ·ı . kt' ~ a,· sa o onomı ve m ırme ası ıçm .. . .. .. l çevn mesı gere ır. . b' ~ ( 
fından yıkılması kararlaştırılan §İmdiden çalııılmaya baılanmııtır. Dün taı.yonunun dun .val~. v~. banka mudu~ - 1 bir kısmı alınıp ötekit1 l~ı ~. 
Palamut hanının yerini beğen • 1 vilayette valinin başkanlığı altında bü · lerıle kalabalık hır. koylu hazır . oldugvu ı İşte yaptığımız budıJf 1ııı• ı l 
mekt d' " yük bir toplantı yapılmıı ve haftanın halde açılma resmı yapılmı§ ve ılk nug· T k d' ..., ~& ~lı 

e ır. 1 b b e rar e ·yoru•··• ~ı i ~ 
candan kutlulanmaıı yolunda ıöz kesimi day ahnmı§tır. Buradl\ açı an u an ar . . · . 1·~ \ıı' h 

Posta idaresi burada kentin ih· l lusların sevıye5 ~& " yapılmı§br. Halta ici"de ticaret odasın· bu mıntaka köylüıünü çok ıevindirmiı- 1 erı U • , i\\ ~. 
tiyacını karşılıyacak mükemme • 
liyette bir bina yaptırmayı düşün
mektedir. 

• . . A t .. k d v • Ifl1ıı n ''lı 
da bir yerli malı sergisi açılacak, mek . tir. Hükumet ve ziraat bankaunın köy- ıç · n ta ur egışı 1~ ~\. 
teblerde ve halkevinde müsamereler ve- Jüye olan her sahadaki yardmıları büyük masına muhtacız. ~1 · 
rilecektir. sevinçlerle karşılanmaktadır. Ankara, 30 ~ 

,.ıı ' 
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~Yarası 

Burhan Cahit Köroğlu 

O gün bu çay daveti üzerine 
saatlerce çene çaldık. Ayrılırken 

§ube reia:nin hanımı sordu: 

- Bir daha çağırılırsan gide • 
cek misin? 

- llk davete gitmediğim için 
bir ikinci defa çağrılacağımı um -
mam. Doktor beyin hanımı neza • 
ket gösterip yeni bir davet yapar • 
larsa .. 

-Ey .• 

Güldüm: 

.....•................................................ 
- Galiba biz (Suma) ya kadar 

bir gezinti yapacağız. Ergin ora • 
nm işler~ne de bakacak. 

Kerpiç duvarlr tek odalı evi • 
mizde o kadar rahatız ki kendi • 

mize dışarda bir eğlence arama.le 
istemiyoruz. Ergin akşama kadar 

çiftçilerle uğraşıp duruyor. Ben 
arlık alıştığını ev işleri ile yorulu-
yorum. Yemekten sonra pencere • 
:jin önündeki portatif kanapeye 

• karşı karşıya oturup konu§uyoruz. ı yılgınlık gözlerini yaşartıyor. 
Aydınlık gecelerde bu tek Buradııki hayatımız adeta yeni 

pencereden bahçeyi ve daha son· evlilerin hayatı ... 
ra Akhisarın ağaçlıklı İ&tasyonu - tik evlendiğimiz zaman bu ka · 
nu seyrediyoruz. dar seviştiğimizi bilmiyorum. Bu 

Ergin artık bir gölge gibi izim • lek odalı kerpiç evin içinde duy· 
de.. Akhisarm sakin hayatı onu duğı.1m evlilik zevki unutulmıya · 
çok yumşattı. lstanbulda kaldığı· cak kadar derindi. 
ruız bir lı.aç ay içinde ne kadaı· Bu yarım adamı mes'ut edebil • 
hırçınlaşmıştı .. Burada kıakana · mek iç:n her arzusunu düşünüyo -
cak, kuşkulanacak bir şey yok.. rum, ve görüyorum ki artık kalbi 
Hergün gözünün önündeyim. rahattır. Sevildiğine de emniyeti 

lş?erinin tavsadığı bir zamanda var. Her geçen gün bana biraz 
aradaki peı·deyi açıp bakıyor. Be· daha sokuluyor. Ana şefkati, ba· 
ni ya mangal başında yemek pişi• ba sevgisini bilmiyen bu yarım 
rirken yahut tek odamızın temizli· gencin sevmek, sokulmak ve ok • 
ğini yaparken görüyor ve koşup şanmak ihtiyaçlarının ne içten ge• 
yanıma geliyor. len bir coşkunlukla üstümde top -

Bütün sevgisinin gözlerinde landığını hissediyorum. 
topb:-. dığını görüyorum. Yarım O ömrünün her zevkini benden 
kolu ile beni kucaklıyor. Sevdiği- Lekliyor. 
ni bütün hırsı ile göğsünün üstün • Geceleri ona biraz keman çalı • 
de baıtıramamaktan ıelen bir )'Otum. Çok defa kitap okuyoruz • 

yeni çıkan ve ye J1 ,o v~ ~,) 
bar alemlerini antat"'cıuffl311 t' 
okurken gözlcriniıt \!t ıı' 
ğrnı görüyorum. hıtSl'tı i' 1, ~ 

Gençliği, me1'teP · be§ . ~1 t 
·r.1111 ,ııt ' 

bulda geçen bu >'\ul 3 s1'e f~ı '~ 
daki mütekait, J11

3 yata 1'"' ~ 
sında her halde ha 10~ )'~, 
bir kin var. • . r )<i b&) eli' ' () 

Bana öyle geh>'
0

1 
dıı isl .. l '~d 

aifl )'v 1. 
lan benim ok~~ le bir lı'''. b 'fi'b 
Kimbilir, belk1 oY t h1i1'elı l~~ tııııı 

Jlll e . " ·ı . 
zusunu duyrııo geri b' ~ 

' ona ııe "ıf1l' 1 ~ yor belki... "}andıS bıi ~. 
bir ferağatla ba:·r orada ç•~ ~~\i 

İki haftada 
1
• ıcaclıı1 ~ .:ı 

• 5esız ~e lı.~ " 
gvumuz bir kını · ... feifle" je ~ 

k reifl1
" ıı" · ra ve ortalı ber pe 't · 

la bera >ı. 
yor.. Onun ruifl·· ıt1 ·'lll 
şıyorum· Y orulı°~o ft.khisclıı.l'ğı i)~ 

Bu akşaın a , yaPur ı , ~ 
'k !;ekercisindeo • dôlS 

c1 :< ile ev 
kolata kutuıu 
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li a~:,:::;~sk~~~!~n::~~::i:I Olimpiyad hazırlıkları • 
grıp 

e lit Yazan: Dahiliye mUtehasaısı Salim Ahmed 
• · Çok· • ıukluk yapar. Rütubetli yerler -

dekiler de romatizma taklidi ağrı
lar doğurur. Velhasıl bir çok azayı 
adamına göre daha fazla hırpalar. 
Hele kulak cihetinde, kafa tası 
kemik botluklarında yaptığı cera
hatlar hayat için teblikelidir. 

eri 
0 

•
1
• 1rnleri vardır .. En mü· 

.rıp ı > ~ta);" •panyol nezlesi, Pa· 
~\'r gı. Burada: 

a hast ı .... htıtaı 8 ıgı demek paçav· 
·· lilattlı~k ~eçer demek değil
b1~k Vucudu paçavra gibi 

J -...... •• ır denıektir 
· Grip h · lr?. 'astalığı,,nın sebebi 

1.t'k ı roptur F . 
Yle ı_ ·ı· " akat bu mıkrop 

oı ın . 
ltlikroh ?1ıyor.. Bu hastah· 
' tar u dıye bir mikrop üze
"~ıe'~ ediyorsa da yapılan 
•~re~ e bu mikrobun 'muhak-

t edilern~ bu hastalığı yaptığı is· 
leJk· •Yor .. 

1 de .. 
t vucutta ağızda - bo-

- nef · 

4 -- Bu hastalık çok defa hafif 
seyreder. Başka hastalığa sebep 
olmazsa (yani ihtilat yapmazsa) 

kolay geçer. 
Lakin bazı seneler şiddetini art 

tırır, salgın yapar. Çok öldürür. 

Adeta o sene bu hastalık kudurur. 

Nitekim 1918 senesindeki sal -
gm da bizim memleketimizde ve 
Avrupayı doloatmıf ve çok telefat 

11 
h. eı Yol1arında zararsız 

'olu~~:~~~~ bir çok mikropla- yapmıftı. En mühim 
~ti uşutme tesiriyle za· 4 - llicı yoktur. 

~'te h ~elrneıinden oluyor .. Da- şeyi korunmaktır. 
" ır f'k' "f · h t ·h 4'....._ Cr· ı ır yoktur.. Doktorun vazı esı, as ayı ı • 

~' ıp hastalığına nasıl tu· tilatlara karş'ı korumak, öksürüğü 
tıılrı'iih• kesmek, ciğere kan hücum etmiş -

d ... •rn sebep .. Soğuk ve bil- ıe dağıtmak, boğazı temiz tutmak, 

11 
;t~ıen hararett~r •. Yani ıı- baş ağrılarını dindirmek, k~lbe 

lıt\> 0&'Uğa çıkmak, üşümek, kuvvet vermek ve sairedir. 

~!et ~ .. Rutubet .. Rüzgar açlık, Doktorun yardımı hu hastalık • 
~ ~ 1~der ... Gibi sebepler .. Bir ta cok hayırlı neticeler . verir. iyi 

1\) ~l\ce "grip,, hastalığına takip edilen bir grip ekseriyetle 
t~ lanır. öldürmez. Hasta yakayı kurtarır. 

~~! t. anlatılmasın ki bugün bu 5 _ En mühim nokta: Soğuk -
~.I\ h . d •• '-.ı d epsinin hır en tesırı tan sıcağa, sıcaktan soğuğa sık sık 

:..,P.'r ... Bu sebeplerden bir ta- geÇmemek, hava cereyanından ko-
' ·h. hir kaçı bir arada "grip,, ak · ı· hastalardan kaçın -

ı. • runm , grıp ı 

"- ~~i., mııktır. 
~~ '' e Yaklanmış hastalarla J Dahiliye müteha851Sl 

inek le hu hastalığa bizi 

! 
Dr. Salim Ahmed 

~'--. ~ ~ILatll.lıtti.hk nasıl şeydir?. 
tura n"r, liıü.,.. il. )akalanan adam 

Ye ii ·••e d Fotoğraf haberleri 

ları hakkında bulduğu K. harfi 
listesi {Udur: 

Kartar, Kartay, Karuç, ka
rumçu, kasay Mirza, kaımıı, 
kaşı (kaan) , Katut .Katar, Ka. 
tılmış, Katkay, Katmıf, katrağ, 

kattan (alp) , katuk, kava kavan, 
kavart (kurt), kavfut, kavurt, 
kette, key, kıdır, kaya, kaya 
(alp), kayam, kayan, kayan 
(Salçık), kayan (Solan), kaya 
(Okay), kaydu, kaygalak, kayı, 
kayıtmu, kaylı, kayman, kay
maz, kaymr§, kaynun, kayıadu, 
kaysanık, kaysım, kaytmaz, 
(Türkmen)' Kırgız (Ka) ' Kır· 
kudu, kırnık, kayurtar, kazak, 
kazan, kazgan, kazgurt, kebude 
kelat, keJbat, kencü, kenç (bes), 
kenç (Tanrım), kenç (Toğmut) 
kene (sarı)' kera, kerey' kerke: 
sar, kersin, keskin, ketbuğa k .. 
sün, kiray, kirayt, kılavun, kıl~~. 
kıl dış, kılıç (Ali Paşa)' kılıç 
(ArsJan), kına, kındam, kınık 
~ınsun, kıpçak, kırantal, kırbo : 
ga, kırçiçek, kırgıl, kırha (Kır • 
~an) , koçum, koçum boğrul, bo
gu, koktay (ka), kokuçin (ka) 
kolah, koJuman, kolu sayın, ko : 
luş, komaç, komas, komuk, kon, 

konaş, kondu, kongur, kırtay, 
kısak, kıtay bahadır ( Hitay ba
hadır)' kıyagan, kıyançeçek, kı
yauman, kıyatçığ, kıyatsil, kız -
gın, kız~J arslan, kızıl boğa, kız 
tanrı, kımetdu, kimünsü, kimen
çe, konurbay, korhan, korkmaz, 
korkulu, korkut, korkut ata, 

korla elçi, kormalı, kosta, kosun, 
koşay, (koşun ~tan, koturman, 

y ul kontJja~ },;~ Jriji, 
tfım, ~İlmür, koburcuk, koca, 
lcocak, kocar, koç, koçam böre 
koçin bige, koçkar, koçluğ, ko~ 

Finl.~ndiyal53, İsveç 160 sporcu ile 
musabakalara iştirak edecel<ler 

Al~an!adan gelen haberler 1 bundet,, jimnastik birliği kadm 
936 olımpıyadınm çok rağbet gÖ· ve erkek olmak üzer oı· . d "' · · ı kt e ımpıya a 
recegını an atma adır. 'k' b" "k t k .. d v . . ı ı uyu a ım gon ermege ka • 

Oyunlar ıçın 1935 Birinci Ka- rar vermitdir. 
nununun ilk gününden itibaren Oturma yerleri tedarik edilebi
pa.sa~ort ~a.tı!aca~ı. il~n edilmitdi. lirse her takım biner kişiden te • 
1kıncı Tetrının bmncı haftası ge- şekkül edecektir. Bunlar büyük 
çe~ geçmez her taraftan istekler lıveç jimnattikleri yapacak1ardır. 
yagmaya batlamış, bir hafta için- Gününün 18 Ağustos öğleden ıon• 
de pasaport için gönderilen para- ra olması muhtemeldir. 
nın miktarı yirmi bin markı bul • Bundan batka lrlanda ile Mo
mutdur. Gelen isteklerde bir ta • nako sporcularının da ittirakleri 
kım yanlış anlamalar görüldüğün- temin edilmiştir. 
den tertip heyeti §U izahatı ilin Finlandya OlimpİyaCI konıite • 
etmişdir: si de 153 müıabık gönderecektir 

"Olimpiyad paaaportları bir ki, hunları §Öyle ayırmaktadırlar: 
nevi giriş kartıdır. 1935 ikinci 40 atlet, 14 güreKİ, 13 jimnaı• 
Kanununun ilk gününden itiba- tikçi, 13 Basketbolcu, 11 hokey • 
ren istenebilir. Bu pasaportlar, ci, 10 yüzücü, 9 kayıcı, 8 bokaör, 
1936 yılı Ağustoıunun birinden 4 atıcı .. 
on altısına kadar her yerde bu - Letonya Olimpiyad Jieyetinin 
lunmak hakkını verir. Yani pa - yapacağı ıporlarm şöyle olmuı 
saportlarr olanlar açılma ve kur • muhtemeldir: 
ma merasimiyle, tiyatrolarda, at- Bütün kıt ıporları, atletizm, 
letizmin sekiz gününde, hendbol güref, boks, agırlıkJarı kaldırmali, 
ve futbol maçı fina11erinde bulu- nip.n atıcı, sikılizm, basketbol. 
nabilirler. lsveç de k19 oyunlarına 50 - 60 

Yalnız yüzme, bokı, lıkrim atlet, bathca oyunlar için de 150 • 
tampiyonluğunda ve stadın ha - 160 sporcu ile ittirak ebneje ka
ricinde yapılacak nümayitlerde rar vermittir. 
bulunamazlar. Yalnız bir nevi Bisiklet müsabakalan 
apos: için verilen biletler 1935 lstanbul mmtakası bisiklet heyetin-

Temmuzunun birinci gününden den: 
itibaren satılacaktır. 1 - l4 : 12 : l934 cuma aünü biaik· 

Jet teıvik yantlan yapılacaktır. 
Olimpiyad pasaportları oturu· 2 _ :Yant saat 9 da bqlayacak, ya-

lacak yerler için verilir ve üç ciıu· nıçılar 8,30 da yanı yerinde hazır bu· 

.lir. luaac:akJardır. 
Birinei mevki 100 Rm., ikinci 3 - Yanı, Mecidiye kö~de Likör 

mevki 60 RM., üçüncü mevki 40 fabrikaar önünden haılıyacak, Maslak, 
R.M. fiati:·dedir. Kalabalık aile- Kefeliköy, Sanyer vapur iıkeles ne kalliJca . liinıe uyar, ateş yapar .. 

\ıı elır .. Ji duyar. Bünye ateşi 
,;tde du '•ta kendini muhtelif 

en ıs :~r, bu hal en az 3 
~n Sok ~~e kadar sürer. 

Bugün çıkan altıncı 1ayısının yazıla· 
riJe resimleri çok zengindir. Mahmut 
y rin.İn (fngiltere kralının oğlu nasıl 

asa . (N" . ..1 evlendi?) yazm ile O. S. nın ~çın o • 

çuk, kolbilge, könür, körü, kö· 
sem (ka) , köysüren, kutluk ti • 
mür, kovayçin, kovaytan, koba, 
kobasın arığ, kubay (ka), kubu
lan, kuçı, kuçın, kudat, kudat
mıs, kongurat, konguray, konta
cı, kuhak, kula boğa, kulan, ku
latu, kulbak, kulkara, kulkızağa, 
kulu, kuluç, kulunkara, kuJun
taysı, kulyu, kumar arslal", ku _ 
maşbeıy,' kumuş, kumuz, kurnza, 
kunaz, kuntayış (hantayış), ku • 
pal, koyulmuş, kozu, körpeç, 
kökütey (ka), kuplay, kuvart 
(kurat) , kurban, kurmeydan 
hurmeydan), kurmuş, kurıat, 
kurt, kurt (rogan), kurtulmuş, 
kuru maral, kusan, kusun, kuşat
mer, kutluğ (baga tarhan), kut • 
cak (oğlan), kuttemir, kuşulay, 

lere yahut hir takım cemiyetler 
azalarına iskonto yapılmaz. Bü -
tün mevkiler numaralanmışdır. 

dar gidilecek ve oradan ridit yolu ile 
dönülecek ve Likör fabrikan önünde 
bitecektir. 

4 - Yanf&, mıntakaya yazılı lisanı· 
1ı kulüp azalan girebilir. 

i' ır hafta içinde ge • 

t\l haata.hk 
1 fi\ıla h adamına göre bazı 

•c l'ni" ırpalar .. 
,'\ ~orgu 1 
\~' Yapa D rı 0 anlarda çok haf 
\~i huıur. a~anılmıyacak de -
ı ~ r. Go " .. 'o... töğu k Ksu zayif olan -
>a."fit (Bae an hücum eder 
'" roncho . , ,. · pneumonıe) 

~ '"' 

dürdüm?) hikayesi, Hikmet Fendunun 
ok dikkate değer bir roportajı vardır. 

ç . d . 
Okuyuculanmıza tavsıye e erız. 

Tıp ~ünyası 
Yedinci yıl on birinci saym, Mim. Ke . 

malin apandisitlerin tedavisi, Sedadın a· 
nemilerin tasnifi, hakkında yazıları Os· 
man Şevki, Kudsi, Sadi Nazım, Fahred· 
din Kerim Gökay, ile Prof. Frangın kon-

feransları ile çıktı. 
Yeni Adam ' · ı dikkat d'I 

1 
~ltiUc e 1 mezse zatürree ~ 91

8 
e:ınp te Yapar. Yeni Adamın 49 uncu saym ressam 

bıı Serıeai 
1 

] " A. Dino'nun bir eserini ta§ıyan kapakla 
\ ~Oni 8 gınında BTon- çrkmı§tır. içinde değerli yazılar vardır. 
~~ln Çok ?0 k Yaptı ve bununla Ç k canlı resimler mecmuayı doldur • 

~~ 1de \t bınaan ölüverdi. maoktadrr. Yeni Adamın kullandığı öz 
·· k. e arı ... 

Paıapo.,.tlarda sahiplerinin iı -
m; yazılı olmadığı için hiç bir mu
amevele li'.zum olmadan batkası-
na devredilebilir.,, 

isvec; iki takımla mUsa• 
bakalara girecek 

İsveç "Svenska Gymnaıtikför-

kutaçun, kutal (kual), kutamıf, 
kuderük, kuduz, kuda ( ilgay), 
kutan, kuta.r, kutas, kutas (ka· 
lu), kutay, kuti, kutkan, kutlu, 
kutluboğa, kutluca, kutluğ, kut -
lugbür, kutluginanç. kuıbeygi, 
kutlug durmuf, kutlüg türki, 
kutlug kaya, kutlu nigar, kut
luk saman .. 

3 - Mıntak.aya yazılmamı, her han· 
gİ bir sporcu, elinde liaansı da bulunaa 
yar19lara giremiyecektir. 

6 - Yanı• ıirecek biıilı:letçilerin 

cumarteıi, pazartesi ve çar,amba ıün
leri aaat 17 - 19 araımda İstanbul 
Hıdkevi Beyoğlu kısmına gelerek mın
taka hiıiklet heyetine kendilerini yazdll'• 
malan gerektir. 

Voley ve basketbol 
Voleybol ve basketbol heyetinden: 
7 - 12 - 1934 cuma ıünü Ga· 

latasaray lokalinde yaplaeak resmi vo -
ley bol maçlan: 

lıtanbulspor K Feneryılmaz saat 17 
hakem Feridun. 

Galatasaray - Topkapı ıaat 17,30 
hakem Rıdvan. ''Iİde h agı zayıf olanlar- türkçe de göze çarpmaktadır. 

'- araak cihetinden bo • Tavsiye ederiz. ~ı ~\lr··......._- .... .::_:::..,;::_~..:.:.:.::.:----------~~~-::-::':::":::-=-:=:7::~:ı:-:==7·-::::----:--.--:-~-:-~-:--:--~---..... ~ ... '11\lrl~n Yoruldun galiba Ay. yemek masası yaptım. ı Mahsul zamanları iti çoğalıyor, l çok sevilen bir genç kadın her Doktor beyin hanımı tarafından 
~~,~k·i !.. a da İyi bir şey bulun • Bir çeşit yemeğimizi bu masa yetişemiyor .. O zaman (Çiftçi) le· yandan yüzünü yalayan atk rüz • açılma tenliği yapılan bu yeni ha-
f.. d k ı-in hazırlanacak ilmühaberlerini garları arasında yolunu §afrrıp hat gene onun bir hareketı'yle ıa • 

il 
ı e(L· üzerinde yiyor u ·· ~I' oıaeler' b fkt doldurmak için ona yardım edi • düştüğü zaman kendini J:Öyle te - k,.tlandı .. 
e gö 1 ozup batka mo- (Ergin) iş odasına geç 1 en :ı .. tö'ii~c re Yapıyorum. Arkam • sonra öğleye kadar çahtıyor. ye • yorum. Bir da vele, gazinoya git • selli ediyordu: Davetlileri gittikçe azalan Fik • 'i' A.y • taıırıyor. · mek vakti bu tarafa geçince mu· meklen çekiniyor. Hele geceleri "- Anladım ki saadet, hudutla· riye Hanımın nihayet yegane mi. 

~~dlr ;eki hiHyor musun? Sana hakkak bir yenilik, bir başkalık la bir yere çıkmak niyetinde değil.. rı olmıyan bir ıey ve aJk değİfen safiri olarak eczacı Fikret Beyin 
t a. ıttı k' ı l kartılatiyor. Ya masanın yeri d~- Belki sıkıldığını sanarak ona bir arzularıu bir ifadesidir.,, kaldığı söyleniyordu. 

'b,~~:.ıiaj hunuı. sta~~ulun en gwit mittir. Yahut yatak başka ko· kere bundan bahsetmek istedim: Genç kadının bulduğu bu garip Akhiıarın bu minimini (ıoıye· 
() ır, d' anca u kadar _ Ben senin havanı, senin ko.. fikre bir zaman saplanıp kaldım .. laı. l\\ltı ı.. 1Yor.. •eye alınmıttır. te) si bir ay kadar böyle iki bqlr 

·~dj,r,. Qo§una 'd b' '$" kunu istiyorum.. Rana bunu çok Fakat gönlüm okadar dolu ki o- devam ettı' . 
~,1 • u ''kı'rı gı e ılmek, ona Onunla faka]aşıyorum: d d '•lıııek i .' Yumuıak hayatı tat· - yemek salonumuz büyü • mu buluyorsun, e i. nun boyun eğdiği arzuları duymi • Bu arada kaynayan dedikodu • 
t:. Çın her feyi yapıya. dü. Akıama da yatak odamız bil· K,.lığımın hayalinde benim o • yorum.. lara pek aldırmıyorum Her 

"l.. yüyecek ! Boynuma atılarak cevap lan, ümidi arzusu zevki bende top- Evim, kızım ,•e kocam ... Haya • yerde ileri adımı atanların arka • 
• ) 0 hir t k (anan bir erkek ya~ıyordu. Onu hmın bu sıcak ve canlı dekoru d , •ıııek e oda11nı bize ıa• >erir: sın an ıöz söylenir. Hele böyle 

~ ~l\i tor \'e Yatak odatarı hiz • - Senin elinden çıkan herteY bulmuştum. Ben, hatta onun bir içinde batka bir §ey aramıyorum.. Akhisar gibi küçük bir ka&&bada 
Q""'rl erı o tek pencereli ker _ g:~zeldir Aysel. Bu kerpiç .duvarlı yarım insan oluşundan bilemem. lstanbulda dans, poker alemle. oluna ... 

~:"" 1 •dayı kaç fekle 'ook. ev emin ol (Fikret) in aşıyanın • nundum .. Erkeğim bütün bir insan rinin kenar mahallelere kadar ya· Fakat günün birinde Fikriye 
b•:t\i~ •and ıfl'ln daha güzeldir. olsayd~ ?e1ki evinin saadetini az yıldığını işid iyoruz. Hanım'la eczacı Fikret Beyin an· 

~);'l'ldtf,_ t.~klarından bozdurup fıtıklı geceler (Meral) i uyut- göre~e tı. d B:zim Akhiaarın kibar hayatı ırzın ortadan kayboldukları duyu· 
.,.., .... oır f k g~ vakte kadar tek Bır roman a okumu§tum. Özle· yeni baııladı .. Fakat ba•lamasiyle 1 b · ~ eltitdı" ra. a kitaplarımı tu tan sonra -::r :ı- Y unca iıtün Akhisar yerinden 

rrı E k .. önünde onun I di2i saadete kavuşan hayatın en beraber çok gülünç bir akıbete ugv. kalktı, oturdu. 

11 d·· " a ti reji eşyasın- penceremıızn •. . ki • 
OJ1 köıe bir maıayı muharebe hatıralarını dinliyorum. ç~ıtlı uv erı ara11nda yüzen, radı ... (Devamı var) 
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HiKAYE -TAK V i M-,ı~---------
P•rşemhe cu~ıA Kad J Ad SJ A 6 1 el KAn11n 7 lef Ktnun ın ar a f 

T ıt9 ŞABAN 30 SABAN 
Gnn dotu~a 7.10 1.ıı 

Şemsiqeler 
Glln batilı 16.40 16,39 
Sabah aamuı 6 6 
Ôğlc namazı lt.OS 12.05 
lttndJ namazı ıus 14.28 
Akşam llamazı 

Rqit Bey eve gir.di, kapmın ö-
• nünde ıilkindi. Hayli 11-!anmıştı. 
Kızı ile karısı bir ağızdan aordu -
lar ..• 

- Şemsiyen nerecl? 
- Kaybettim .• 
- Bir yerde mi bıraktm?. 
- Bilmem... Çok dütündüm, 

fakat bulamadım.. Hatırlamıyo -
rum .•.. 

Kar111 omuzlarmClan yokladı: 
- Ütümedin ya? •. 

- Hayır, su1ar içime pek geç • 
medi ... 
Sobanın bqma oturdu... Kızı 

kar§ına geçti: 
- Üniversiteye airerken tem'Iİ" 

yen var mıydı?. 
- Vardı ... Hayır yoktu .. VarClı, 

vardı ... Ne bileyim ben canım. 
Kafasını katıyor, düıünüyordu. 
Karısı sordu: 
- O niversiteden çıkınca nere· 

ye &İttin?. 
- Lokantaya .•• 

ca ıemıiyemi açbm .. 
- Sonra nereye gittin? 
- Kahvede oturdum .. OnClan 

ıonraıını bilmiyorum .. 
'Ana kız güldüler: 

. 
Yazan : Selami İzzet 

Fatmaya uğrayıp karısının ıemıi • 
yeaini istedi. 

Bir mağazaya airdi, kızma ve 
kendine femaiye aldı .• 

Kolunda üç ıemsiye aqam Ya -
punına bindi ... Haydarpqada bot 
bir vagonda yer aldı .. Üç şemsiye· 
yi ip rafa yerlettirdi .. 

Tam tren kalkacağı sırada, va· 
gona bir yolcu bindi, gelip tam 
kartısına oturdu .. 

Reşit Bey baktı ... Sabahki ada -
mı tanıdı. Bu, yanlıtlıkla şemsi .. 
yesini aldığı adamdı .. 

Bakıttılar .. . 
O kadar ... Reşit Bey kitanını aç· 

b ... Okumağa daldı .. Hiç konut • 
madılar .. 

Tren Göztepeye gelince Retit 
Bey kalktı ... Kitabı kapadı. Raf -
tan üç şemsiyeyi alıp koltuğuna 

~ıkıştırdı .. 
Bunun üzerine l<a11ısında otu -

ran kendini tutamadı, gülümsedi: 
- Bugün it yolunda gitmi• !.. 

Dedi ... • 

16.40 16,39 
Yauı ııamw 1&19 18.19 
lnısat 5,2.'i 5.26 
Yılın gtçcn gUnlerl 340 341 
Yılın talaıı gOolerf !5 24 

R_ADyo_Jf_ 
Bu g il n 

tSTANBUL: 

18 den 18.30 a kadar Almanca den, 
18.30 dan 19.30 a kadar İstanbul kon. 
servatuvan tua1ınaan oda muflkisi " 
Şan, Bayan. Nimet Vahit, Seyfettin, S.. 
zai, Ferdi, Mösyö, Laıinski, 19,30 dan 
20 ye kadar Dünya haberleri, 20 den 
20.30 a kadar Sigan orkestrası tarafın • 
dan Rus ıig'an havalan, ve Ruı danı ha
valan, 20.30 dan 21.15 e kadar plik neı· 
riyab. 21,16 den 21,30 a kadar Anadolu 
ajan11 ·Borsalar. 21,30 elan 22 ye kadar 
radyo orkeıtraar, 22 den itibaren ı-acfyo 
caz ve tanl'o orkestraır. 

Ms Kh~ BtraREŞ, SM m. 
18 Haberler - plAk. 13,flJ haberler, 14,1'5 

haberler, 14,40 p1lk, 18 radyo llaloıı orkes
traar, 19 haberler, 19,15 orkeatranm den• 
mı, 20 konterau, 20,20 konterau, 20,85 
(Die lılecı.tenılnger von Ntlnıberg) ısırnu 
Rlchard Wapertn opera te~. 23,80 ha· 
bcrler. 

ns Kb. VARŞOVA, ım m. 
16,41S pllk - den, 18 sahne tlklrlerlııla 

18,50 sözler, 19,15 piyano komıert, 19,~ 

edebiyat, 20 oda musfkiıd, 20,30 pllk Ue •==-----------.! Macar mwdktd - a381er, 21,03 hafif or-

1 kestra havalan - habe11er, 21,55 8'1zler, ~ 
Fenlandya musikfsf (senfotılk}, 22,4'5 koııfe· 

11m------------ııııiiıı ra.ııa, 28 rekllmlr kon.ser, 23,l!S dans dersi, "vazifemi DİııPİD 23,35 dans mwdkiaf, 23,ffi eör.ler, 24,05 daııl 
Y musikisi. 

Okuyucu istekleri 

. ve ·yorlar ? M3 KhT~ nnnAnşn:, ~ m. geri rmJ tt 18 Ziraat. 18.30 plak kotıleli - 85zler, 

- Neyıe, canın ıag olsun.. Haliç fenerinde Te\fldi Cafer mab"1 • 
Kraa bir ...izlik oldu. Biraz lesinde oturan belediyenin temizlik i.t -

19,25 salon muslkl81, 20,10 harlc2 elyuet_ 
20,30 Budapeşte operasında verilecek temal· 
il ııakD, 23,80 Çingene orkestrur, 24,10 l'eft· 
landlya ork~. sonra kantı içini sekti: 

- Ne yainıur ... Ne lian •. · 
Kocaıına d&ndU: 
- Yarın ~stanbula inreken mu• 

tambanr giy. 
- Muhakka1'... Hem yeni bir 

ıemeiye daha a•acağnn.. 'Amma 
artık kaybebnem .. 

Kızı atıldı: 
- Ne olur ba~a, t;ana Cla bir 

ıem&iye alsana ... 
- 'Alayım lazrm •.• 

Karısı dedi ki: 
- Bari bir aralık F atmaya ugra 

'da benim ıemsiyemi de getir. Ge-o 
cen gün geldi, yağmura yakalan • 
dı, benim ıemıiye mi aldı.. · 

-Olur ... 

• 
Ertesi gün Retit Bey trene bin

di, yerle§ti .. F e1sefe kitabını açtı .. 
Okumağa daldı .. 

Haydarp&tada, tren durup sar· 
sılınca gözünü kitabından ayırdı .. 
Kalktı ... He'I' seferki gibi batmın 
üstündeki ip rafa elini mattr, 9em• 
siyesini aldı. Yani !emtiyesini al -
dı, sandı .... 

Halbuki ba§kasmın ıemsiyesini 
almı§tı .. Koltuğuna sıkışhrdı ve 
sanki kaçar 'gibi, bız1ı hızlı vapu • 
run yolunu tuMu .. 

Arkasından haykırdılar: 

- Hey efendi ... Hey .... 
Biri kO§A kota, nefes nefese gel

di, şemsiyeyi yakaladı: 
- Benim şemsiyemi alıp gidi -

yorsun ... 
Reşit Bey l<rpkrmuzı oldu: 
- Affedersiniz.. Dalgınlık ... 

Kusura bakmayınız .. 
Adnm hiddetle arka11nı döndü, 

yÜrüdü ... 

Reşit Bey cürmü metliut halin • 
de yaka1anmıs bir hırsız gibi va· 
,,ura girdi .. Hala mahcubtu. Kim· 
senin yüzftne bakamıyordu.. O 
gün Üniversitede dersini rahat ve
remedi ... Ak,ama doğru çıktı .. 

leri eski memurlarından Müzafferden bir 
mektup aldık. Muzaffer bu mektupta 
diyor ki: 

"- l ztanbul helediyeıi temizlik i.tle
ri emrinde 33 lira gibi az bir ücretle ça• 
bıryor, aldıimı bu para ile eıı büyijğü 
14, en küçüiü de dolmz aylık olmak Ü• 

zere yedi çocuiuma bakıyordum. Çocuk
lann ancak karmlarmı doJUrahilirken 
müdüriyette muvazzaf memur ile müdür 
muavini ile birlikte açığa çıkanldım. 

Tahkikab yapan müfettiıliğin masum 
olduğumu söylemesine rağmen lıaldmn
daki evrak ne mahlı:eme:re Yeriliyor, ne 
de nzifeme iacle ediliyorum. Valinin 
"Her türlü evrakın 24 saatte muamelesi 
bitirilecektir. ,, yollu tamimi ne oldu, ba
zı evraka l'eç cevap verdikleri için mer
kezde iki memur azledilmiıti. Benim ev· 
rakım aylarca duruyor. Cumhuriyetin 
kanunlanna ıüvenerek soruyorum: 15 
1934 tarihindenberi evrakını neden Ba· 
yazıt dairesinden adliye dairesine kadar 
gönderilemiyor?. Yedi yavrum daha ne 
zamana kadar aç ve ••fil kalacak? 

TEPEBA$1 
ŞEHİR TiYATROSU 

TEM S 1LLER1 
Bu gece ıaat 20 de 

HAMLET l\t~n~ul 8t114i"'1İ 

5 perde ŞehirTiyatrasu 

Yazan: 111111111111111 
W. Şekıpir 

t~ Çeviren: 

Ertuğrul Mubein 
llllRlll 

Eakl Fransız Tiyatrosunda 
Bu 1tec:e aaat 20 de 

8 U B i R f \T:n&ul Bdldiqni 

RÜYADIR SehirTiyatl'oıu 

Operet üç perde .• 111111111111111 

111..111 

Besteliyen: 

Yazan: 

Ferdi 

Selma Muhtar 

son hafta•r lllll!tll 
Pek yakında Cemal ve Ekrem 
Rqitlerin Deli Dolu büyük o
pereti .• 

831 Kbz. BERLIN, 81''7 m. 
ıuo Kangık kora konseri, 19.05 yeni 

Balladlar, ıo.10 ~ ~yatı, 20 :ııılt1l 
ne§l1ya 20,35 :tı er, n,oo <JtMMıe _...... 

fmdan kônterans, 22,80 pIAk, 23 haberler, 
23,80 4ans muslktst 

. 80 R SA 
f Hizılarında yıldız işırcti olanlar tizer· 
terinde 6 - 12 de muamele görenler 
dlr.1 Rakamlar hp2nış fiıtlannı ıösterit· 

nukut (Satı ) 
* Londrı 6t3, +Viyana ,,., -
* Neyyort 123, - * Mıdrlt ıs,-* Pırls 169. - * Bertin ·~. -• Mll&ao ~ı:;, - • Vır$OYI 14. -* Brüksel 117, - • Bıadapc~tc ~6. -
* Atlu H. SO * Bülcreş 17, 50 
• Cıncnc 818, ·- • Bclgrat !18, -
• Sof7a H,- * Yotehaaıı 36. -

1 * Aımtcrdıaı 84, - *Altın 931, -

ı • Prar 10!, - *Mecidiye 41, -
* ~rokholnı ~! ••• • Rııanor !40. -

Çekler (kap.-· 18) 

lı Bıntısı 9S.- rrımvay ıu,ı:o 

• Anadohı Y7,7ft •Çimento u. 12.70 
Reji 2110 Goyon Değ. -.-· 
Sir. Hayriye l!l.~O Sart o~ -.-

•Merkez Ban tası~.- Balya -.-
U. Stgon:ı -.oo .,.arlı: m. ceza -.-
Bomontl l:?,10 Telefon -.-
latikrazlar tahviller 

• 193JTirt Bor.! !7.60 1-.:lıttrlk 

• • . il 26,.S rraıany 
.. ll1 26.SJ Rıhtım 

lstlkr.tııDahlll l 97, * Aaadoln ı 
• ıı:rranı lıtltruı 97. * Ana4ohı il 

l!ltS A Mü. ,00 Aaadoln lll 
Ralclat - .oo Mlimıssıı A 

1. Belecli:reü koıaaervatuvan 
Oçüncü konıer 

ODA MUSlKlSt 

-.-
3175 
17,60 

45,45 
45,45 -.-
4Q.80 

Nin:ıet Vahi • F•rdi V. Ştatzer 
• Seyfettin • Laıinıki Sezayi 

Cemil Cevdet 
6: 1 inci kanun bugün ıaat 17.30 da 

Eski FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Fi ATLAR: 100, 75, 50, 30 lnmııtur. 

Yu·an: Gerhard Hauptmann 

35 
be yo}Qtu .• Miı Laurence d 

mabede aahip çıkb. ·bi 
Mis Laurence'in dediği 11 

dınlar o adadan ayrılacak ol 
aa bir ıey kazannııyacaklat! 
çok feyler kaybedeceklerc:b· 
zayiat dört ıenedenberi 1. 
· 1 · f 'k · · leri ki lf er, ıcat ı rının eser 
yı bir menfadan bir cennet 

sokmutlardı. . . d-
Adanın §İmali ıarkısuı 

puru aönnek için dar bir ~ 
dan çıkılmaaı liznndı .. 
kadının ifadesine bakılaca: 
ıa, vördüğü vapurdan ~ 
clumanlar çıkıyordu. Mis~ 
ce vapurun evveli kinıİO .. ~ • 
dan ve nerede görüldüfÜJl11 

mek iatiyordu. Bu tah~ik~o 
ceıinde vapurun evvela dl'f 
ondan ıonra Tavus tarafın 
rüldiiğü anlatıldı. .bel' ı 

Mis Laurence bunu h ot' 
huca Lolo ile Tavusun ,,aP_J, 
arada mı gördüklerini 'Ve .-r~ 
arada ıördülerıe böyle 
orada ne yapmakta old 

ıordu. ti 
Kendisine verilen cev•P 

ile Tavusun mukaddes 
anneye adanın uzak bir ,.J1. 
kadar refakat ettikleri, o .6' 

iaç ve ot namına hiç bir r 
lunmadıiı, her tarafm 1 
elan çıkan dumanları tütell 

la örtülü olduiu ıöylendi. 
Mis Laurence orada 

ananın ne iti olduiunu da 
mek i~tedi. Onun bu suali 
orada bulunan kadm1arJJS 
lanndan far'kedHemiyeti 
'bir tebe11üm belirdi. Nö 
dm dedi ki: 

"- Ooo, Babette anne 
ıuyu kükürt kokan ve --.. "1 
gölde e1raren&iz itler görtb:J 
kat bunun neden ibaret 

ıöy)iyemem.,, le~ 
"- Peki amma t:olo İ~. 

sun o esrarengiz iı1e ne 
var?,, 

"-Lolo ile Tavusun ° 
hir alakaları yoktur?,, 

Miı Laurence tahkilcttf~ 
leıtirince meıele yavat 1'/, 
la1ıldı: "Dumanı tüten ;,;IJ 
vus tarafından ketfedi ~ti/ 
vus orada bir ydan da ~;.,;~ 

Kadınlar kahve yel~fıJE • 
va11l oldular. Oradan tiz b'' 
ye dojru deniz görüliiY.~ -jı( 
ka doğru bakılınca haki 0'1 
caıından duman tütıneııı' ı-t' 
vapur ıörünüyordu. I:~ 

Fakat o duman adat' _,eıİ.,_ jJ 
. .k ... ııı a..-mayrp gıttı çe u- .ıı l 

medeniyete geri döor Jta ·'' Jd, ,.., 

her dakika aza1ıyo;i.ıı JP f 
Miı Laurence taraf . dJe~ ~ 
dığı veçhile Tavuı b:,,,.ı•~"ştll' 
rünm1yor ve ancak 1' er ıi1'1 :.1 
e11ürlerine i9tirak ed 1111 1'' / 
nüyordu. Calib• 0:,.c1ı, ~ 
da baıka bir te1 •ffa1' o 

w d -u•• yaomaga, on a .... ~ 

çalışıyordu. döriİ~~ ~ 
• u111rı • • d•· f Halhukı vaP ıib•f ,9 • ~ , 

iti akamete utratı1or ıc.-d1~1 JI~ ~ 
n ııı• il.,... d 

Laurence Tavu•U 1" .,ı• yii• 
1

1" 1Q 
lamaia çahtınc• . • tle .ttı ;~ •ıı, 
maskeyi ~mnuıu1;,11ıııa'1 lı''f' :ı di 
dınlar rıdaıınd*n •,eli bir ~ 

.JI""'" • çok net t 
temeaıgını 11)at •· J,t 

e've a •<' canla 1 aurenc k dıol_.. J' 
an a P H;.- bir saın hal etıO 

~a o'du~u kadar r• ) 
d

. .., 
de söyle 1• c.l)e'lll"1 



Bomba taqqarelerinin 
larında 7 bin metre 

qükselmeleri 

va manevralarından sonra hava 
müdaf aaıına dair aıağıdaki neti· 

celeri elde ettiklerini bildirdiler: 

lyi ve berrak havada, motör gü· 

rültüıünü aaaltan il~tlerle mü • 

cehhez bomba tayyareleri 5000 

gece hücum
~ 
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Haberleri 

Soq adı alanlar 
,,... tliuş uı.ra.ıı ı ıncı aayıtudaı 

§ lZlNSlZ DENlZl DOLDURA • 
RAK YER KAZANAN F ABRlKA _ dev~ct dcmiryolları Haydarp~a maja • 

zaaı muh:ısibi H. Feyzi (Özer ),
0 

dö::dünHaliçle Defterdarla Ayvansaray araı;ın-

Geçen gün yc::dığımız soyadları ara• 
aında nvukat Mecid, eski maarifçilerde'D 
T~hir Rü,dü, ve oğullan Dı§ Jıleri Ba • 
ka:::!ığı §Ubc müdür!crinden 'f,ahsin 
Rü§tü, maliye müfetlİ§ muavini lbsan 
Rü§dü, Ziraat bankası müfettiı muavini 
Muhsin Rüıdil, ve aynı ai?eden nki E
dirne vafüi Zekeriya Zihni ve oğ'ulları 
hukuk.fakültesinden Sermed, Saidin aile 
ismi olarak aldıklan (Bac) :ranlııhkla 
( Buc) o!:ırak çıkmııtır. Düzeltiriz. 

da bir fabrikanın denizi doldı.:•·arak 20 
metre boyunda ve 50 metre eninde bir 

yer kazandığı, bu gibi i~ler için deniz 
ticaret müdürlüğünden izin alınması i · 
cap ettiği halde böyle bit müraeı:at ya· 

pılmadığı anlaıılmıttır. Bu fabrika için 
200 lirıı para cezası ke:ileceldir. 

§ KIYUMLUKLA MOEZZINLE.R 
BiRLEŞTi - Evkaf müdürlüğü, evkaf 
tıumf lianunu mucibince cami!erde ayn 
ayrı olarak vazife alan layum ve müez
zinleri birleıtinneie karar vermiıtir. 

§YOLA ÇIKTILAR - Sümer Btıın· 
kın muhtelif sanayi şub~lerinde ihtisas 

öğrenmek üıere A \TUpaya gonder~ii 
gençler yOla çıkmtılardır. 16 kitiden 
mürekkep olan bu liafilenin 14 ü Al • 
manyaya, ikisi Belçitcaya gİtinellh:dir. 

§ BİR POLiS RÜŞVET MI AL . 
MIŞ? - YU1ldıftna göre emniyet ikin· 
ci ıube müdür!üğü, Kaınn paıa merkezi 
polislerinden 17 numaralı Nijadı, rüıvet 
aldığı iddiasile müddei umumiliie teı • 
lim etmiıtlr. Üçüncü müstantiklik suçlu 
hakkında tevkif karan vennııtir. 

§ RJHTIM ŞIRKETJ AVANS IS. 
TIYOR - Ay batından itibaren hüku • 
mete geçece1C olan 1stanbül n1itım ıir -
ketinin müdürü M. Kanonj, halledilme-

mi§ tef errüata ait mese!elm görilttnek 
Üzere Ankanııya gitmiıtir. 

Şirk!:t müdürü, •atin alma pannn • 
dan kesilmek ~rtile hükUmetimizden • 
v:ı:ı:s olarak 100.000 lira istemiıtir. Tek
lif gö::den geçiriliyor. Bu para, ıirket 
imtiyazının hükurr.et tarafından satın a

lınmasını müteakip açıkta kalan memur
lara İİ<ramiye olarak verilecektir. 

Şirketin bankadaki mevcudu 200.000 
lira kadardır. Bundan batka muhtelif 
müc:ı:ıcselerde alacak llet11bı 60,000 Hra
dan fu:ladır. 

Mahkemelerde 
••••••••••nııı••••n•I•••••••••-.. 

Esrar içenlerle içirenler 
mahkum oldular 

Kasımpaıada bir kahvede top

luca esru içmekle içinnekten '11ç
lu olarak sekizinci ihtisas mahke• 

mesinde duru§malrı yapılan Sadi 

ile Bergüzer birer sene hapis ile 
iki yüz lira para cezasına, Nuri, 

Abdurrahman, Osman, Kadri de 

ikiıer ay hapıe mahkum olmuşlar· 
dır. 

Beraat ettiler 
Hero:n yapark satmaktan suç

lu avukat Asaf, Afro, Eskinazi, 

Karlo, Yarasimo, Haralambonun 

durupna1arı dokuzuncu ibtita• 

matikemeaind~ dün hitmif, kendi .. 

lerine suçları kanunen sabit gö • 
rülmediğinden beraat kararı veril

miıtir. 

fjyosun muhakemesi 
Türklüğü tahkir suçundan mu· 

hakeme edilmekte olan Piyoı'un 
muhakemesine dün üçüncü ceza 

mahkemesinde devam edilmittir. 

Dün Memduh adında bir şahit 
dinlenmif, Memduh, Piyoıun 

Türklüğü tahkir edecek sözler ıöy 
lediğini anlatmıttır. Muhakeme, 

Salahaddin, Ulvi, Turgud adla • 

rında üç k:tinin şahit olarak mu

hakemeye çağrılmaları için batkcı 

birgüne bırakılmıştır. 

~~ğır ceza re;s1iği 1 

İstanbul Ağır ceza rei~i Azizin ı 
Adana vlayeti ağır ceza reiıliiine 

tayin edileceği yazı1mıftı. Duy • 

duğumuza• göre kendisinin İıtan • 
bul oığır ceıa reisliAinde kalmatı 
.Jah& kuvvetli görülmektedir. 

Korlcuiarak para . alanlar 
Uçer yll hapl• yatacaklar 

Dün 1ıt~nbul ağırceza mahke • 

meıinde Mehmed ile Muharrem 

cü olay ı,umandzın muavini kaymake.m 
Akif, lstanbul kumandanlığı onuncu ~ıı· 
be müdürü binbatı Hidayet, 159 uncu a
lay birir.ci Tnbur dördüncü bölü!( ku • 
mandam yüzbaıı Nureddin (Bastug) 
Eskiıehirde tüccarden Kadir oğlu Ab • 
dülkerim ile oğulları tıp fakültesi profe• 
sörlerinden Fahreddin Kerim, tüccarden 
Nureddin, Ankara hukukundan Sided
din ifo ailc!eri içki düşmanlığının ulue • 
lar arası remzi olan (Gökay) Anlcarada 

. mütekait topçu zabitlerinden Cafer ve 
kırdeı1eri yirmi üçüncü fırka eı kanıhar· 
biye reisi kaymakam Asım, fen ve san'at 
umum müdürlüğü el~ktrik mühendisi 
binbatı Jhsan ve oğulları üçüncü kolor
du birinci §Ube müdü::ü erkanıharp kay
maliamı Sırn, İstanbul maliyesi buğday 
lıontroI:anntlan Muam~er, dokuzuncu 
adli ihtiıaı mahkemesi katibi Muzaffer, 
Ankııra Gazi litcsi son sınıf talebesinden 
inam ve damadı Ankara doktoriarından 
Osman Nuri ile karde§leri Çanlan mck· 
tupçuıu Yaver Lütfi, Malatya traliom 
müçadeleı mütehassısı lsft'.ail Hakkı ve 
aileleri (Akgün) Ortal:öy Şira yurdu sa
liip ve müdürü Dr. Ahmet Asım, kardeıi 
ec:ııacı Ali Rıza, krz ktrdc§İ Fazilet Na• 
im ve yeğeni Dr. iffet Naim (Onur), 
c~hpaıa hastahanesi bakteryoloğu 

doktor Fethi (Erden) eski A:nkara vali
lerinden Maihar (Payzın) deniz yolları 
i§letrne buyruklarından Hikmet (Gör • 
ken) Beyoğlu posta ve telgraf muı.-asibi 
Celil Kadri {Arkan) 1stnnbul paket 
l(iimriiiü çevirgeni lbranim (Ozan) 
Pangaltıda Kurtulu§ caddesinde 41 nu • 
maralı evde oturan kemancı Necati 
(Baysal) Ziraat bankası lstanbul ıubesi 
ıef muavini Vedat (Öncel) lstanbul be
lediyesi Levazım memuru Adil (Erdem) 
lstanbul ikinci mektep hocalarından Ni
yazi (Atakiıl) lstanbul asliye dördüncü 
huluk mahkemesi yazcanlarından Hak· 
JU (O.dem) Edirnede kitapçı Şevki (Ev
rensel) yedek fırka kumandanlanndan: 
General Kazım {Kıvılcım) Gemlik e mu
habirimiz Kiraz oğlu {Ülgen) Hocapaşa 
maliye ıuheai tahekkuk müfettiti Avni 
(Kan) Bat memur Ali (Güney) tahak • 
kuk memurlarından Maksut (Engin) 
Turan (Toprak) Salih (Sönmez) Ru§en 
(ôrhun) Akif, (Sanoğlu), Omer (Ta • 
ner) Nazmi (Kurul) Haaan (Akman), 
Zekai (Gülünç), Osman (Oral), Hilmi 
(Günal) Fevzi (Güven), Faik (Tunçay) 
Hayri (Demiröz) Zülfikar (Yıldırım) 

Nuri (Güler), Behire (Cüngör)~ Emi • 
ne (Gülgör) hademe Münire (Uysal), 
Mehmed ( aaysal), 515 numara!ı polis 
memuru Mehmeil Abidin (Ö:?al) Be • 
yoilu Halkevi azalarından Vitali Sar • 
yano (Goral) Emniyet müdürlüğü altın
cı ıube mcmurlarmdan Fehmi (Yalçın 

Kaya) Anllırrada divanı muhasebat yazı 
ka!emi ıefi Hasan (Alp) Bayazıtta E " 
mek partmanında Halim Me~ih ve kar • 
deıi Kimil (Togay) Bayazıdda Türl>e • 
kapıda 12 No. da be:-ber Mustafa (Bu • 
da) Harbiye mektebi br§ısında Ahmed 
(Uıur), Şi!lide Ahmedbey sokağında 54 
No. da oturan Kemal, (Olgun) üniver • 
site tıp fakültesi talebesinden Bünyad 
(Kutlu) Pangaltıda 35 No. evde otu· 
ran Nazmiye (Kaygulu), Osmanbeyde 
Celalbcy a!Jartmanında oturan Cevad, 
Midhat, Şükriye (Aktolga) Ankarada 
lktısat ballanlığı deniz ve hava müste • 
4ar!ığındn memur 1 lhami ( Aytug) Bey • 
lerbeyi eümrük muhafaza kısım amiri 
Remzi ve oiulları Şinasi (Andaç) soyad
larını almıııbrdır. 

Divanı muhasebat 
memurları 

Divanı Muhatebat memurları da ıoy 
adı ol:trnk §U isimleri ahnıı~ardır: 

Başkatip Kemal (Anca), Baıkatip 

munvini Kemal (Batuk). Başmürakip 

Talat (Dengel) Aza ihsan (Tumay) Zi• 
ya Akif (Erkan), (Basri E~en), Müey· 
yet (Menemenci), Yusuf Ziya (Aslan), 
Temyiz raportörü Tc:.hsin (llkay), Katip 
ve dakti!o:ıu Nimet (Sargut), Müddei u• 
mumi Muavini Saöit (Ba~ğlu), Müddei 
umumi muavini Abdullah Cevdet (Aka· 
lın) müddei umumi muavini Ahmed 
(Savcı), müddei umumi muavini Katibi 
Rifat (Akıner), müddei umumi muavini 
Rahmi (Kıulınnak), Hesabı kat'i tefi 
Faik (Akan) Hesabı kat'ide mürakip 
Himi (Bayav), Hesabı l1at'ide katip A
dil (Acar), Hesabı kat'ide Yunus (Kat'" 
tal), İdare ve hesap itleri müdürü Mec· 
di (Kut), ldnre ve he!ab İ§leri mürakibi 
Ahmed Rıza ve evralC müdürü Satlir 
(Türker), lda~ ve heıab itleri mümey• 
yizi Tevfik (Özen) Evrak müdürlüğün
Cle katip Muhiddin (Engür), Evrak mü
dürlüğünde katip Celal (Kaman), Evrak 
müdürlüğünde katip Halit (Dincer), Ev
r~J: müdürlüğünde katip Ahmed Cevad 
(Şener), Evrak müdürlüğünde katip İb
rahim (Üstün), Vize evrakı ıubesi Nefi 
(Yüceoğlu), Vize evrakı ıubeıi Cemil 
(Ozon), Vize evrakı tubesi Haydar (Ko
çak), Vize evrakı ıubesi (Çakmakçı), 

llam şubesi ıefi Kemal (Erden), ilim 
tubeai Muvaffak (Günenç etin gu), ilam 
ıubesi Süleyman (Erbi) Tahrirat ble • 
mi n dıJıtilo ıubesi mürakip Tevfik 
(Ozmen), Tahrirat kalemi mümeyyizi 
Hüsnü (Öztuna), Tahrirat kalemi kitip 
Tahir (Oktay), Tahrirat kalemi daktilo 
ve kAtip lımet (Özbayrak), Tahrirat U• 

lemi daktilo ve katip Sabahat (Açık • 
ıöz), Birinci tube mürakip Ateı Hakkı 
(Ateı), ikinci ıube baı mürakip Farulı 
(lıık), ikinci ıube mü11akip Muıtafa 
(Aydemir), ikinci ıube mürakip lzHt 
(Ertürk), ikinci ıube katip ve daktilo 
Mediha (Çağrı), Birinci grup: Baı mÜ· 
rakip Ahmed Nedim (Ogut), Birinci 
grup mürakip Fikret (Aktulga), Birinci 
grup Rauf (Kaman), Birinci ırup mİİ· 
rakip Şadi Sungur, Birinci grup miira • 
kip Mustafa Kamil (Tok), Üçüncü ırup 
li Nuri (Kabadayı), ikinci grup müra • 
kip Mustaka Kamil (Tok), Üçüncü fTIIP 

şefi Talat (Akgün), Üçüncü ırup mi· 
rakip Cevdet (Olgaç), Üçüsacü ırup 
mürakip Nedim (Atay), Dördüncü ırup 
tefi baı mürakip Halit (Kutlu) Dördün. 
cü grup mürakip Halit (Doirul), Dör • 

düncü grup mürakip lbrahim (K.oçmar), 
Dördüncü grup mürakip Fahri (Mutlu), 
Reıinci grup ,efi Ali (Gökçe), Beıinci 
(Jrup mürakip Cemal (Erul), Betinci ıtt· 
rup mürakip Tahsin (Yaran), Beıiaci 

grup mürakip Mithad (Yazlcı), Sekizin
ci grup ıefi Şükrü ve kerimeıi Şükriye 
(Dona) sekizinci ırup mürakip Sabri 

(Toprak), ıekizinci grup mü rakip Ah • 
r.ıcd (Turan), sekizinci grup mürakip 
!: ezai (Erkut), sekizinci grup mü..Uip 
f-eridun (Ayata), Onuncu grup: müra ... 
kip Men:!luh Ziya (Cinlek), onunc• 

adlarında iki k·~i üçer yıl hapse grup miıral:ip Mehmed Ali (Arık), on 
mn1:ıkum c:li 1m;şlerdir. birinci 3rup mürakip Hasan Zeki (Tane 

Bunlarrn suçu, Ç!lmlıc~da gez· cny), on birinci grup mürakip Fuat (E· 
meğc çıkan Celal i!e Gevherin Ön· riç), Tekaüc ve muhassesat ıubesi: mü-
1 • k k l k k ) rakip Atıf (Halman), tekaüt ve muhas. 
erme ç.ı ma · en arı or ·ı·~:ıra : b . .. k" S y1· (Yıl ) 

b . , ~eaat ıu esı: mura ıp e ı ma:& , 
~i l ra t:nr ... larını alrn~k~r·. t 1 üt h t b • k"t" z· 1 c :n ve mu a11eaa fU ~sı a ıp ıya 

ŞAHİTLER Cı\CIRILACAK- (Oza=ı), Tahsisat ıubeıi tefi müralıtip 
Üskü:!ardtı. berber ç.ıraeı Ht.sanı Salup (Güven), tah:si:ıat l:uıeai kltip 

ö!dürreekten suç1u kahveci çırağı Hilmi Uysal, tahıi:ıat ıubeıi katip n 
Yafnrın muhakemsine dün ağır daktilo Seniha Leman (Atman), Mah • 
ceza mahk<:mesinde devam edil • zen evrak tube•i katip Sadeddin (Aslan) 
mitt'r. mahzen cıvrak ıubeıi katip Rıza (Öz • 

kul). mahzen evrak ıubeıi katip Şem • 
Dünkü duruşmada, bazı ~ahit • 

seddin (Ataç), Temyiz mahkemesi aza.. 
ler dinlenmi~, muhakeme, diğer aından İbrahim Ethem, . Sinop ihtisaa 
~ahitlerin çağırılması için başka mahk~rr:e:i Tahsin, Isparta Sıhhat ve fç. 
bir güne bırakılmı§hr. •imai muavenet müdürü Dr. Murat, 

Yunanistan ve 
dini elbiseler 

.. t SaJ taralı J tiıCI ıayıtada 1 

intibjı hafifltecek daha sarih ha· 

herler gelmi~ir:. 

BU yuak için olan altı aylı)( 

iıtisnailiğin yenileıtirıilmeıi, lı • 
tanbül emniyet müdürünün elin • 

de olakcatır. 

Bu 48 ıaatin Türk • Yunan 

doıtluju iç.:n pek nazik olmasın • 

dan korkuyoruz. Türkiye Büyük 

Millet Moc\isi tarafından bu doıt· 

luğun eıaılarına indirilmit olan 

yumruk o kadar: beklenilmez ve 
o kadal'\ &t.ğırdır ki, bundan doğan 
sarsıntı yalnız elen ciünyaıımn 

hislerine münhasır kalmamakta, 

resmi mehafilde de akiıler uyan • 
dırm!lkta:dır. 

Bu mehafl, do.tane bir ittifak 

hülya11na lcapılclıktan sonra, bun· 

dan böyle dost milletin keııdiıi • 

nin en samimi kanaatlarına kartı 
bu kadar az r;ayet göstermesini 

affetmiyecek olan Yunan milleti

nin umumi hislerin:n tuvip edil • 

memesi kar!11ında cskiıi gibi mu· 

tat gayretle çalı,maya; devam e • 

demiyeceklerdir. •itte bu sebepten 
dolayı Türk - Yunan dostluğuna, 
onun ehemmiyetine ve bu doıtlu
ğun Akdenizde kom9u iki devlet 

için zarurf oldufuna iman eden 

bizler, Ar.karadaki tarat\adarın • 
dan bu doıtlu~u kuvveMen dütür· 

memelerini rica ed!yoruz. 

Yunaniıtanda bu hid:aenin in

tibaı o kadar acı ohnuştur ki, 

Türk • Yunan doatlüiuna bu doıt· 
luiun uçup ıitmek üzere Bulu • 
nan ruh~nu ancak Türk devlet a• 

damlarının hüsnün.iyeti iade ede • 

bilecektir. Biz, bu hüsnüniyeti 
iman ile-- beliaı.,.o.ua, siinkü Tür • 

kiyeyi idare edenleri tanıyoruz.,, 

Bütün di~r ıazeteler, ayni 

mealde naakeleler ya~qlMdır.. 

Hududdaki hadise 
_.. (Bat tarafı 1 ipci sayıfada) 

Burada çıkan Akra.pollu aaze

telİ, Bulııar ukerleri tarafından 

öldürülmtit olan Pomakların ya • 

ralarının hep sırtlarında olduğu • 

nu, hatta bunlardan ikisinin ka • 

falarında dipçik VURtlan ıörül • 

düğünü yazıyor. Bulgarlar, bera· 

berlerinde götürdükleri kadınlar • 

la çocukları da Bulgar toprağn:-' 

girdikten sonra, hızlı yürümedikle 

ri bahaneıiyle, fena halde döv • 

mütlerdir. Kadın ve çocukların 
hayatlanndan endite edilmekte • 

di;., 

Himayei etfal cemiyeti 
Cağaloğlu • Hilaliahmer cad -

desinCıe 8 N o. lu eski emniyet san
dığı binası hin1'ayei etfal cemiyeti 

İstanbul merkezi tarafından satın 
alınmıştır. Cemiyet bu binada ça • 
lışmaya başlamıştır 

Amen elektrlk4jlllk kural•r1 
HalkeriacMft ı 
Ameli elektrilqililıı kunlan 9.12.934 

pazar rünü saat (18) ele 1-tlıracak, her 
'8Z&r, çarpınlta günı.ri 1N saatte yapı• 
lacaktır. Kayıt!annı yaptıraalann "1a N• 

atlerde kurslara gelmeleri i1ln olunur. 

JMWW a Df; h~:~.:~mm=ı 
HIUegin Muatafa ij 

lıt. Alc11ray Valdec.1mii · H 
ka,....nda fi 

nm 11m11ıwnmw wı ı ııı 11111111 
Gümrük .. inhiaala• nkileti m11•melit 

müdür mua.ini Rept Ye divanı mubase· 
zat mürakiplerinden Or. Nejat Nuri (Er. 
den) olarak aoyadlanru almıtlardır. 

'I Jstanbul Kumand 
Satınclma Komisyoau 1~ 

. ·o 
Fırka kıtaatı ihtiyacı iÇl 

ton kuru f aıulya pazarlıkl.• 
b .. cı alınacaktır. ihalesi 9 ırı~ 

1934 pazar günü a~~t ı.~ ek 
!iplerin tartnameıını ıotlll 
re hergün Fındıklıdaki-~ 
komisyonuna müracaatlar• 

edeceklerin de vaktindell 

komisyonda hazır bul 

nuna müracaatları ~e ........ '1i111.1 

ittirak edeceklerin de teıll .J 
riyle birlikte vaktinden eJ,tl
miıyonda hazır bulunoı• ( 

(361) 

Beyoğlu dördüncü sulb 
mahkemesinden: 

T epebaşında kabritttJI 

ğında 12· 12 numaralı 
kinmda ticaret yapmakts 

çar olduğu felç ha•talıl' 
Sen Jotj hastahaneıind• 
dilmekte olan İranlı M 
ıan efendinin vaaiai g; 
nin vaki olan itizar ve ' 
kemece kabul edilerek 

Haıan efendinin henı 

Divanyolunda Ali bey 

nınrn 4 numaralı daire 

ran Nasrullnli oğlu Ma 
dinin vasi tayinine 20.l 
rihinde karar verildiği • 

( 

lLAN 

Pangaltıda Şehit 

caddesinde garaj tica 

tagil fstt:pan • HaçikyaJI 

alacaklıl.ır: ile konkor~ ~ 
mek üzere lstanbcl JP" 

tetkik merciinden müh1' 

olduiundan borçlu late~ 
)'an efendiden afacak1.r' 

babı matlubun alacakl 

cümle veıaik:le beraber 

dan itibaren yirmi giill .,'1 
latanbulda. Bahçe kapıtl 
ci vakıf hanında 50 n 

zıhanede mukim koııı~ 
kat F ah rettin beye bi 

dettirmeleri ve hilafın• 
edenlerin konkordato fi 
!İnden hariç bmıkıla I 
olunur. f 
(5) kanunuevvel 1~ f 

FAHRErr r1~~ (; 

_A 
B wl .. ti' u·· 9~ eyog u uç ne 

hakimliğnden: • 

Müddei Ahmet N~~ 
fından Müddeialeyh~-~ 
Bursa ıokağı içir.de 

kağında 23 No.lı •P~1, fi No.lı dairesinde Sab~ lf 
Bekir aleyhlerine ın• d•lr 
Bekire ait olduğun• ,.b 
iıbat davr..aını cari 111

• Laf' 
1JP 

de müddei isbattan. •• 
. k'"f eylentı! ,, yemm te Ll •P,. 

bahisle muameleli ~:İf •e 1' 
tebli~ine karar ver ·ket'l,,tf 
. . hnlen 1 1~' 1a1evhımanın 1111.ı.r 
mechul bulunınut ~ ·rasl•_J 

~ f da ıtt Y. 
bet p.ün :zar ın ?.9.12 1 
mahkeıneai olan gelıll 
onda nıahkeıneY\abı.ıl ett' 
takdirde vakıaları otıo•" 

1 iınları 1'1 
olunacağı n:a ıb)""' 111ak•111 

k rı tc ıq t• gıyap ar& • A olııOO 
im olmt\k üzere ıl"n ( 4(dl) 
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811 "e Yatın,, tercUme kUlllyatının 17 inci kitabı ı::;:b'::İo'A~e:~:r;~ 
• • • J STAT 1 S Ti K Liman ban, Telefon: 22925 

Yazan: And1'a Lige• Trabzon yolu 
Tiirk"eye çeviren: Suphi Nuri S k · Vapuru 9 

... 'I' a arya ~. enel 
8o kurut _ Da§ıtma yeri "VAKiT,, matba••• p azar günü saat 20 de Ga-

İstanbul - Ank!lra Caddesi lata nbtmundan kalkacak. Cidiı 

l okat Valiliğinden ; 
~"-t ViJ&yetinin Zile Erbaa, Nikaar, Retadiye kan· 
li ~e~İnde inıası teka.:ı.ur eden (19648) lira (2~) ku~pr 
h 'JıetıfJi dört DMktebin inıaatı kapalı zarf usulıyle muna· 
· "-01tulara1r 13 _ ı2 _ 1934 tarihine milıadif ~r9embe 
.. ~ on beıte ihalei katiyesi icra kılınacağından talıp ola~· 
·-lll&ıneıiyle evrakı ketfiyesini görmek üzere Tokat Vı· 
t ~Uracaatları Ye bu baptaki kanun daireıinde ~ku ~u: 

te: Zoaplclak, laaoha, A,.aak, 
Samıua, Oaye, Ordu, Ginlua, Ti· 
,..ı,oıa, Gönl .. Trab&oa •• RJae,e. 
Döaüıt• bunlara ili•etea Of •e 
Siirmeaeye ufrayacaktır. 

Tophanede ievaum Aınlr· 
lliii satınalma komisyonu 

11anıar1 

Haatahaneler ihtiyacı için 
1680 adet Battaniye 9 • 12 • 934 
Pazar günü saat 15 te kapalı 

kirası 

Lira 
Toplcapı sarayı: GOlbane hHtanesi cıYarmda ] iO üç aeaı 

Kadri Bey çeımeıi sokağında 4 No. h ahfap Ev. 
Topkepı ıırayı: GOlbane hastanesi cıddeein· 

de 2 numaralı kahvehane arsası. 
Topkıpı sarayı: Gülbane basl:anui ci•arında 

Arı1anbane sokağında 53 No. ahşap Ev. 
Haliç Fen erinde T eYkii Cafer mahallesinin 

lamıil ağa sokağında 62 No Jı aht•P Ev «t1ki 
kiremit polis meYkii» 

Kumkapı iskelesi cadde.inde 7 No. h ahşap 
dOkkln. 

AJibeylclSyOnde SilAhadarığa ç"ftliii müıte· 
milihndan yeni keçe mera ve mandırası. 

Beşikta~ta Molla Ayazma deresinde Saalçi 
hatırında 3667 metre murabbaı Tarla. 

so 

60 

~8 

96 

190 

13 

" •• 
il " 

Bir 
" 

iki 
" 

Oç 
" 

" " 
Yukarda cins Ye meYkileri y11ıh yerler bizalarındaki kira 

•e mllddetler üıerinden açık arlhrma usuıilc kiraya verilecektir. 
lıteklilerin 26 • 12 • 934 Çarçamda günü saat on dörtte pey ak• 
çelerile müracaatlan. "M .. (8253) 

:zarfla alınacaktır. Şartname ve 1 
numuneyi göreceklerin her ıün inhisarlar U. Müdürlü"'ünden 1 
ve münakasaya ittirak edecek • ~ 

~ldıfnanıelerıni o ıün Tokat Vilayeti Encümenı Daımı 
~ İraa) ve tevdi ey~emeleri ilin ounur. (8076) 

lerin belli aaatten bir .aat evvel 40,000 metre Amerikan bezi aatın ahnacaktır. Talipleria aO· 
tekliflerini Tophanede Sabnal • mune ve şartnameyi 2ördOlcteo ıonra p11ırhğ'a iştirik edebilmek 
ma komisyonuna verilmeleri. · Al 7 5 • ı · ı b b 8 12 9 

lstanbul Beledlyesı ilanları 
'b11 ..... I B~;_,:_::_,:_-~------

(
S81) (

7670
) ıçin 7o , temıaat any e era er • • 34 Cumarleıi ıGnO 

aaat 15 te Cicallde LeYaıım •e Mubayaat Şubesine mlracaat ~ elediy•inden: 
•lı reıdirmeyi kendiıiae it edinen terciimanlar için ders 
~•ıtır. Bu denleria sonunda yapılıe11k imtilla~ı kazanın· 
d-. •eıika Yerilecektir. Eaki yeaikalar ıeçmıyecek, ye

... ·~ilrı almıyaalır tercDmanbk edemiyecektir. Denl!re 
:•renler 10. 12. 934 PaaartHİ alaüae kadar beJecli1• 

lldOrJDiDae ıelip adlarmı yasmahr. (8525) 

ZA YI - Beyoflu 15 inci ilk etmeleri. (81 ~5) 
mektepten aldığım ıehadetna • ------------------------

memi kaybettim. Yenisini çıka· üniversite Arttırma, Eksiltme ve 
racağmıdan eskisinin hükmü yok· p ) k K 
tur. (3993) azar ı omisyonundan: 
Yeıildirelı Necip Elendi ıokak 24/11/934 tarihinde kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuı 

No. 22 Nedim.. olan Hayvanat ve nebatat Enstitüaü İnpatına talip çıkmadığından 

ÇIKTI 
§ 3145 numaralı arabacılık ihalit kanununun maddei 'lllahıusuına tevfikan 8 12 934 Cumarte-

ehliyetnamemi zayi ettim. Yeni· tesi günü sar 4 15 te pazarlıkla ihalesi edilmek üzere yeniden eksilt-
aini alacainnadn .. kiıinin hük - meye konulmuıtur. (8136) İbrahim HoyiBeY tarafından çevrilen ..• 
mü yoktur. ( 4006) 

YARA.SA Y emif iıhle.i arabacı Ali. 
§ Akay idaresinden almakta ol· 

duğum tekaüt maaırma ait tat-
' 

Devlet Demir yolları ll6nlarl 1 ---------ICltabI satı§a çıkarıldı. Dünya edebiyatından seçilmiş, 
~ııu hiklyclerl içinde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
bik mühürümü zayi eltim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük-

Haydarpaıa • Ank1ra battı Km. 194: 868 de Sakarya üzerin· 
de bulunan Osmaneli köprüsünün yeniden inş111 ve eskiıinin 
sökülmesi münaka1111 1 ikinci Kanun 935 Sah günü saat 15 te 
Aııkarada idare Merkezinde yapılaçakhr • mü oktur. 4020) . ..... ~-~ .............. ,~--' AlltlYli• il .•• ,.,,., 

Tevzi merkeıl: Vakit Matbaası - İstanbul 
Tafailıt Aakara n Ha,.,,.,. fta.ı.riade 10 ar liraya ıa• 

Ö• Türkçe JCarııhklar 

bıı=~haletu hazibi, 1. Bugun" , 2. 
"'6'-'nkü .. 
Eth itinde, S. Şimdi. 

.. ••d 1 Sö" ··x.;;., 2 Sö"zün god ... . ' · z 06 ~' • 
b egı, a. Sözün kısası. 
c.lhazer 1 t 2 Sa kın. ' · ken, lkende. . • 

Eltaf ı ç k .. ı en güz ' · o güul, pek guze , 
Virnr el, 2. Çok sevimli, pek se • 
t/' en sevimli. 

en u Yak, 1. Çok uygun, pek uygun, 
lind Ygun, 2. Çok yerinde, pek ye • 

e, en Yerinde. 
Elye.nı 1 B ·· ·· kü" ~n b .. , . ugun, 2. Bugun , 
iı ugunkü günde, 3. Şimdi. 

l'ekı- zenı, 1. Becit, 2. Gerek, 8. Ge· 
l. 

Eın' 
'l 1 a, l. Bağnıruk 2. Ba""'rsak, 
o. Çe"'· ' ~~ 

gı. 

- i l4liza, Kalın bagy ırSRklar . , 
;-• rakika, İnce °bağırsaklar. 
ınan, Uça (Himaye man,). 

2. ~dilemek, 1. Ayağ;na düşmek, 
4 S Ynn vennek, 3. El bağlamak, 
· uç dilemek, 5. Yalvarmak. 

llıek vermek, 1. Korkusunu gider
t 2. Suçundan geçmek, 

ca lJ rrıanet, 1. Oruncak, 2. Urun • 
' runcak, 3. V esek. 

la.; etrrıek, 1. lslennek, 2. Ismar
oıSlln (Tevdi man. Allaha emanet 
Oru = Tannya ısmarladık). 3. 
'lıu neakiamıık, 4. Tapşımıak, 5. 

~ak. 

ti ~are, 1. Bledek, 2. Belge, bil
?tı~, S Beı.?li, 4. Bilgilik, 5. Bilgilr· 
ti> u · Duvek, 7. Engez, 8. tm, 9. 

cu, ıo. lz, 11. Peldek, 12. Pe
' 62 _ 

lek, l3. Belgü, 14. Tutamak, 15. 

Uvar. 
Emaret, Beylik 
Emel, 1. Dilek, 2. Güder, 3. Güt 

4. istek (Arzuman), 5. Kınış, 6. 
Sangıç, 7. Umaç, 8. Ununa, 9. U
mu, 10. umunç, ıı. Umut, 12 ül-

.. Ülkü 13. Yaştak, 14. Yetek, 
gu, , 3 Cin 

Emin, ı. Arkaym 2. Baz, · .. .' 
Çin, 4. Dinç, 5. Enç, lnç, 6. Gunı, 
7 Güvenilir, 8. tnal (Mutemet 
~an), 9. !nam (Emniyetli nam), 
ıo. tnanmalu, 11. !nanç, 1~. ~n~· 
b ıs. Korkusuz, 14. Sezıksiz, sı· 
ziksiz, 15. Smağlı§. 16. Tarı. 

_ lik, Sağlamlık. 
- oıınak, ı. Arkayı olmak, 2. 

Dölenmek, 3. Güvenmek 4. inan • 

mgk, 5. tşanmak. .. . 
E 

.. 1 Ata 2. Bey ( amır, ku· 
mır · ' .. 5 mandan man.) Han, 4. Kagan, . 

Kayamlık, 6. Tarhan. 
-1, Beğlik. . .. 
Emllk, 1. Yetül (Malıkane, do-

nıaine ~an), 2. Yurtlu~rlalmak. 
- inı kaybetmek, 
Emniyet, 1. Amır 2. Baysal, 3. 

D
.. lik 4 Güvenme, 6. tnam, 
uzen ' , kusuzluk 

6. lnan, 7. inanç, 8. Kor , 

9. Tebiş. 2 B J 
- Etmek, ı. Aymmak, . e 

bağlamak, 3. Güvenmek, 4. lnan· 

mak, 5. Tutuzmak. 
- Altına almak, 1. Banmak, 

•> Banndnınak,. 
... - Baht, Kirtgünçlüğ. 

_ plı&ek, Kanılanak. 
_ i kamile, !nağ, tnak. 

HaMlll .. hlM fUlaa••••nl• ,...,.,. (8196) 

Öa Tiirliçe Jiarıılıklar 

Emr (Emir) (Buymk man), l. 
Buyruğ, Buyruk, 2. Buyurrası, 8. 
Buyrultu (Emirname man.), 4. 
Buyurma, 4. Çarlığ, 6. Kutkanı, 

17. Sap, 8. Saruv, 9. Söz, 10. Tey
dik, 11. Yakkaru, 12. Yar, 13. Yar
!ıi', yarlık, 14. Yumuş. 

·- etmek, 1. Buywınak, 2. Kar
çmılamak, 3. Kesetmek, 4. Kiset
mek, 5. Koşmak, 6. Paşkanuak, 7. 
Puyunnak, 8. Yakkarnıak, 9. Yar-
lıkamak. 

- e itaat etmek, Buyruk tut • 
mak. 

i kat'i 1. Kadağan, 2. Katkan . 
- name, 1. BildirgüJük, 2. Bu

~nınıluı1 3. Salını, 4. Yarlığ. 
- ber, 1. llgarcı, 2. Tıl. 

- (!ş ma.) 1. t~, l~lt'l', 2. Yu -
muş. 

Emıal, 1. Başdaş, 2. Bektaş, 3. 
Beydeş, 4. Bikd~, 5. Dendeş, 6. 
Benzer, 7. Eş, 8. Hendeş, kenteş . 
9. Kokdaş, 10. Kurdaş, 11. Öğür, 
6vür, (Ehli munis, ahbap man.) 
12. Sanar, 13. Sınar, 14. Tay, 15. 
·raydaş. 

- Saymak, Taysmınak.. 
- siz, 1. Benzersiz, benzeri yok, 

2. Eşsiz, eşi yok, 3. Görülmedik, 4. 
Kıs, 5. Oğşaysız, 6. Olmadık. 

Emtia, 1. Kalın (Geline Yerilen 
mebiağ ve eşya man.) 2. Tavar, 
(Davar demektir. Eski bir mede • 
niyet merhalesinde mal davardan 
ibaret sayılırdı.) 3. Tever (Tava • 
nn başka şekli). 

- i menkule, Götürdü. 

EnamiJ, 1. Emek, 2. Pannak u 
cu. 

Enaniyet, 1. Benlik, 2. Benven, 
3. Ekelenme, (Sahiplik gururu 
göstenne man.) 4. Menmelki, 5 .. 
Ozlük. 

Encam, 1. Son 2. Son uç, 3. Ti
kis, 4. V arvara. 

Encümen, 1. Cankı, 2. Danışık, 
3. Dengel, 4. Öbek. 

Endaht, 1. Atım, ,atış, 2. Atına. 
- etmek, atmak. 
- müsabakası, Atışma. 
Endam, 1. Biçim, 2. Bitiş, 3. Bo

sum, boy bosum, 4. Boy, 5. Boy 
bos, 6. Çalmı,, 7. Çelim, 8. Kesim, 
9. Körüğ, Körkü, 10 Sın, 11. Ten. 

- lı, l. Biçimli, 2. Boylu, boy -
lu boslu, 3. Çelimli, 4. Gösterişli , 
5. ortak. 

- ı mevzun, Boyu bosu yerin • 
de. 

- ıız, 1. Biçimsiz, 2. Boysuz, 
boysuz bos;uz, 3. Çelimsiz, 4. Eciş 
bücüş, 5. Göster~~iz. 

- sızlık, 1. ~içimsizlik, 2. Çe -
limsizlik, 3. Gösteıissizlik, 4. O -
ransızlık, (Oran - Tenasüp), 5. 
U ymınsuzJuk. 

Endaze, 1. Kaı1, 2. Kem, kem -
yü. 

- ıiz, 1. Oransız, (Gayri miite4 

nasip man.) 2. Ölçüsüz, 3. Uygun
suz. 

Ender, 1. Azı-ak, 2. Kızrak, 3. 
Seyrek, 4. Tansuk, (Şaşılacak şey 
man.). 

Endite, 1. Azbuk, 2. Domuk, 3. 
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ı 8on&ılorınızln 
Mücadele 

Etmelisiniz 
Romatizmadan muztarip mi

siniz? Vücudunuzda kırıklık mı 
hissediyorsunuz? Kımılda namı -
yacak bir halde misiniz? Hemen 
gayet basit ve pratik bir tedavi 
metodu olan delikli Allcock ya. 
kısmı kullanınız . 

Allcoch yakısı, tevlit ettiği ha
raret sayesinde he~en kanı te -
hacüm ettirir. Bir Allcock yakısı 
tebahhur eden ve çama,ırı kir
leten mayilerin mazarratından 

ari olarak ağrıyan mahallin etra
fına kanı tehacüm ettirmekle 
müteharriı asabı teskin, adelitı 
yumutatır. Bl'eder. Allcock'un 
tesiri mütemadi, nüfuz ve teskin 
eder. eczanelerde 40 kuruta sa
tılır. Mühim: T;\klitlcrinden sa· 
kınmak için Kartal tnarkalı ve 
kırmızı daireli Allcock yakıları
nı musirren isteyiniz. 

Deni~yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaltöv . Köprübaşı 
Tel.42362 - ~irkecı Mühürdarıade I•-- Han Teletorı 22740 --• 

~ K 1 Ş GECELE .. 1 

e fllıııı . .. 1 . eceg~ ioııı 
~ Dün. ve Yarın • •• •• Vaktı~ız!nasl geçır 
a Ter~ume Kuıııyau • Duşunmeyınız ______ ...,.... 
İ sayı - ı r H. dö BALZAK ın 
1 H. dö Balıak HAYDAR RIFA1 
m ·ı n: ~ Haydar Rıfat Bey tarafmdan Türkçeye çevrı e 

: Gorio Baba G O R /O B A B .A ~ 
= b. t oe ahır• 
;; ~ isimli layemut eserinden ır 8 

00 
kurııl 

:; ~~ okuyun! 370 sayıfa .. Yalnız 1 () 
= ı c..a:~;l~~:~:·u. r . k . VAKi f yURD 
: tııtiİıbul 934 evzı mer ezı - . b 1 
ıe Ankara Gaddesı lstan u 
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Sel inik 
JllllllJll 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata 
Tiirklyedekl Şubeler: 

~ıım 

Istanbu1, (Galata Yeni - Cami) 

lzmtr, Mersin 
Yuoaoistandaki Şubeleri : 

SelAnik • Atina • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

ıııırıı~~ ıımıı 
........... ! ........... .,,,, 

Yeni Eserler 
Karaden·iz Yolu 

GOLCEMAL vapuru 6 Birin· 
ci kanun PERŞEMBE günü sa
at 20 de Hopaya kadar. (8296) 

Kiralık Daireler~ 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankar~ ''~ 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulundugıı ;/' 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlarllı 
)ere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler,•' 

Dün ve yarın kUlliyatl: 18 

L. TOL.STOY 
A°Lişan zade lsmail Hakkı 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan •. V AKIT idare evine müracaat .. 

Samimi Saadet 
Fiyata 50 kurut 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22$66 Kadıköy ikinci Hukuk hakim- sadif Pazartesi günü 

Salı günleri meccanendir •• 

Sahibi: Aımı Uı Müteveffiye Dora-ıeya namı dan alip olanların t 
Dağıtma yeri "V AKIT,, matbaası 

lstanbul Ankara caddesi 
Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbaası - Istanbul 

liğintlen: İstanbul borsasında s&~ 

diğer Zaratayaya ait esham ve kurda mahallinde b 
tahvilat 10 - 12 - 934 tarihine mü· ilan olunur. 

Öz türl<çe liarşılıklar 

Düşünce, 4. Gicimik, · 5. İlinti, 6. 
Kay, 7. Kayu, Kaygu, 8. kaygı 9. 
h~·gu, 10. üşüm, 11. Sağınç, 12. 
Sakınc, 13. Sam, 14. Saygın, say -
gn, Saygun, 15. Sezik, 16. sıkın -
ma, 17. Tangış, 18. Uzüntü. 

- etmek, 1. Aymanmak, 2, Bo
şukmak, buşukmak, 3. lmermek, 
4. kayıkmak, 5. Kazgalamak, 6. 
Kayırmak, 7. Okünmek, 8. Uk -
mak. ].O. Yaçanmak. 

- trak, 1. Düşünceli, 2. Kaygu
't.z, ~. Tasalı. 

"Enerji, 1. Basnn, 2. Tav. 
- k, 1. Cılr kanlı, 2. Güreli. 
- siz, Salpr. 
Enfes, 1. Körkle, Körklü, 2. 

M~ytalaman, 3. Oflaz, Uflaz, 4. 
Y eğerek, (Evla, müreccah man.). 

Enfiye, 1. Burun otu, 2. Burnot. 
Enflüanza, Dumu, (Soğuk al· 

gmlığ'r, nezle man.) 
Enin, 1. Bozulma, 2. İnilti, 3. ln

Ie.mc, 4. !nü. 
- etmek, 1. Anarşmak, 2. Boz

lamak, 3. Böğürmek, 4. Hrc1ldQ -
mak, 5. İnlemek. 6. lnramak. 

· Enis, 1. Arkadaş, 2. A vmcalrğ, 
3 . . Avunç, 4. Aygen, 5. Öğür, O -
yür. 

Enka?!, 1. Bozuntu, 2. Çöküntü, 
3. ~mık, sryuk, 4. Y rkmtr. 

Enmuzeç, 1. Cacma, 2. Örnek, 
3. nı~. 4. U~güt. 

Ensal, 1. Döl, 2. Kuşak, 3. Ü· 
iuiduk, 4. Soy. 

Ensep, 1. En elverişli, 2. Onay • 
lrrak, 3. Pek yerinde, 4. Uygun, 5. 
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Yakışır, 6. Yaraşıklı. 
Enteresan, 1. Kızık, kızıklı, 2. 

Pakattu. 
- bulmak, Pakattımak. 
Ep, (Eb), 1. Ata, 2. Baba, 3. 

Çeçe, çeçe. 
Ebaancet, 1. (Ebcn'anceddin). 

Babadan babaya, 2. Babadan oğ .. 
la. 

Ebeveyn, 1. Ana baba, 2. Tö • 
revçiler. 

Epkem, 1. Ağın, 2. Bilen, bi1enğ 
3. Calay, 4. Dilleınez, 5. Dilsiz, 6. 
Epsem, 7. Sakağu, 8. Sessiz, 9. 
Tat, 10. Tezgel, 11. Tutuk. 

- olmak, 1. Dili tutulmak, 2. 
Dilsiz olmak, 3. Sesi kesilmek, 4. 
Sumsaymak, 5. Susmak. 

Epter, 1. Bot, 2. Eksik, 3. Gü • 
dük, 4. Kısır (Zürriyetsiz man.), 
5. Kuyruğu kesik, 6. Kuyruksuz . 

Eramil, 1. Beyke, 2. Dul kadın· 
lar, 3. Dullar, 4. Ersiz, 5. Tuğsak. 

Erbap, 1. Elinden iş gelir, 2. tş 
bilir, 3. Sabaz, 4. Uz. 

- ı vukuf, Bilge. 
Erguvani, (renk), 1. !pkin, 2. 

ızrl (güzel ev parlak kızıl renk). 
Erkan, 1. Anıl, 2. Yol, 3. Yol 

yurdam. 
Erzak, 1. Azık, azuk, 2. Ceray, 

3. Kayıt, (Levazım, malzeme 
man.) 4. Tülük, 5. Yeygi, Yiygi, 6. 
Yiyecek, Yiyecek içecek, 7. Yiyin
ti. 

Erzel, l. Alçak, en alçak, 2. A
sağr, aşağılık, aşağının aşağısı, 3. 
Sültük. 

Öz Tür1Cçe 1<artılıklar 

az, 3. En az. 
- li, 1. En aşağı, 2. En azı. 
- li kalil, 1. Azdan az, 2. Çit -

mik (üzüm salknnmm küçük par
çaları man.) 3. Dumduk. 

Ekber, 1. Büyükler, 2. Büyük, 
3. Daha büyük, 4. En büyük, 5. pek 
büyük, 6. Ulurak. 

Eki, Yiğ. 
- etmek, 1. lbimek, 2. Yemek, 

3. Yimek, 4. Yutmak. 
- e salih, 1. Yenir, yenebilir, 

2. Yiygülük. 
Ekser, 1. Çoğrak, 2. Çoğurak, 3. 

Çok, 4. En çok, 5. Eyregirek, ey -
rekrek, 6. Eyrek, eyreik, 7. Küp
rek, 8. Öğüş, Ukiiş, 9. Oküşr~k, 10. 
Uküşrek. 

. 1 ç v ') v •3 - ıya, . ogu, .... çogunca, . 
Çokçaca, Çokçala, 4. Eyreği, 5. 
Köpiçi. 

- iyet, 1. Basım, 2. çokluk. 
Eksibe, 1. Kumul, 2. Yelkum. 
Eksper, 1. Bilcm, bilir, 2. tş bi • 

lir, lşten anlar. 
Ekul, 1. Abut, 2. Acıman, 3. 

Apfıa, 4. Aşaınsak, 5. Bogaçacı, 

6. Boğazına düşkün, 7. Calmavuz, 
Calmıt, 8. Cutkuç, 9. Çok yiyen, 
10. Eynehan, 11. Gımk, 12. Harın, 
13. Harkul, 14. Hrra, 15. Honluk, 
honnuluk, 16. Obur, 17, Pisboğaz, 
18. Sümdük, 19. Taınaksav, 20. 
Yeyeğen, 21. Yiyici. 

El'an, 1. Daha, 2. Kalı, 3. Şim
'di, şimdiye dıeğ'in, 4. Uş. 

Elastiki, 1. &mek. 2. Esner. 3. 
Pişi, 4. Sündürük, 5. Süneç, 6. Tep 

kir, 7. Toplanıp çekilir. 
- yet göstermek, 1. Esneıne:i{ı 
Elbet, elbette, 1. En gücü, 2. E' 

ninde sonunda, 3. Ne olursa ol ' 
sun!. 4. Osünde, 5. Uzkes,. 

" Elbise, 1. Alık, 2. BQyhaş, v· 
Cöbrek, 4. Don, 5. Eğindonu, (~' 
ğin = omuz, sırt) 6. Eğnim, 7. ~
nil 8. Estek, (Yk: Ustelik, üste gı· 

..,. ~ 
yecek şey), 9. Eyin baş, (Egın . 
omuz, sırt. Eğinbaş, "üst baş,,~' 
bi), 10. Gerdirek( Gelinlik eJbı:0 

man.) 11. Geygi, geygü, 12. GcY1
;' 

G . 14 G' . Ju· 13. eysı, . 1yın, ,..i, 
Giyecek, 16. Giyek, 17. ~0. 
si, 18. Giyim, 19. "Kedim. ; 

1
, 

Keyim, 21. Kinç, 22. kiysi, 23· 9~. 
şam, 24. Kuşantı, 25. Pusat, 1rı
Soyka, 27. Ton, 28. Uhrağ. 29· 
zal (Güzel elbise man.). ·c::i, 

· · 1 G' ·ı·k 9 h1:ı-- ı resmıye, . ışı ı , ...,. 
lik giyesi. 

Elektrik, Yaldırayık. A "'rı 1. 
Elem, 1. Acı, 2. Acık, 3. ~· 1. 

Ağriken, 5. Bosuş, 6. Bob:~ıı .. 
Brm, 8. Çor, 9. Kaygtı, ıo. 

3 
ı::!::tI1" 1 ..,, 

luk, 11. Sağış, 12. Sakınç. T '.10ğ, 
er, 14. Sızr, 15. Sizik, 16. 

31 

17. Tasa. Acrtın:ıl<, 
- vermek, 1. Acımak, nıış" 

rnk l. 2. Ağrıtmak 3. Borçun ' ,. 
, . , k 6 z1atına"· maK, 5. 1ncıtme , · 51 

2 f\cıl<" 
.. El" 1 Acr . . ... - verıcı, ım, . ' üeSSlL 

lı, 3. Ağrıtan, 4. Koyak, ~~ek ya" 
man). 5. Yürek sızlatan, -yu 

kan. T{ uk. 
_ Ji 1. Göynük, 2. -~· un 
- zade, Acı göıınuş. 
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