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llkara kadınlan büyük topJanhları~ı yaphlar; d~n, T~r kadınının mutlu bayramı diye ( 
~ onaylandr lstanbul kad.ınları bogu · eyazıt Cu hurıyet meydanında toplanacaklar !: 
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aşbakan General ismet Şehrimizde Ata 1 ürke, ulusal Ku- -
• T k d Kadınlar bu sabah topla- [/ ••k 

h ınönü ra ya a narak sevinçlerini ru aqa saqqı, şu ran 
Oa b T k anlatacaklar · Ankara, 6 (Kunın) _Mebus 

ş akanımız Sıhhat Bakanı, ·ra ya b . . • seçilmek hakkmm kadmıarımıza 
ltleb l . ' .. A k d Jd" Me . us seçimı ıçın verilmeıi üzerine, Ankara kadın . 

Us arıle dun n ara an ge ı, emir geldi ları bugün öğleden ıonra Halke -

k T k 
• tl • vintle toplandılar. Ha1kevi, bu 

a şam ra yaya gı 1 Tür~ kadınına meb'us ıeçimi • münasebetle co,kun, candan teza-
ne iştirak etmek ve meb'us ıeçile· hiirlere şahit oldu. 
bilmek hakkının verilmesini, İl - T oplanbda Meclis Başkanı Ki.
tanbul kadınlığı büyük · sevinç - zım Özalpın, Batbakan ismet in
le karıılamıtC:hr. lıtanbul Umumi önünün, bakanların, mebuı1arm. 
Meclisindeki kadın azalar ile türlü diyanet itleri Reisi Rifatın, Anka· 

ra vilayet Halk Fırkası Reisi 
Devamı ' llııcıtl aayıtaıım Z tnd etıtuııwıda • 

Mümtazın refikaları hazır bulu ~ 

. rTü;~ ~k;dı;;,ı,.;-( 
sabah 8eyazıtta 

bulun 

nuyorlardı. 
Toplantı, lıtikli1. Cüınhuriyet 

martlarından sonra, Necib Alin;n 
kısa bir nutkivle açıldı. Necib A
l~ , Muallim Afetin toplantıya re · 

is secilmea=ni teklif etti. 
Muallim Afet, alkı;larla, reis • 

lik kürsilıüne ~~celi. K~t\b'ilrlere 
'7'"Hr~~~~·;;..~..,.,~r-=-~!"'l"""""'*b~·Htiiiill't ,..aıı~...ım.a- lcl ı 1 MuaJUm Afet 

Türk kaCirm ~nut~ ki Türk içti - ve f ffet ıeç:JdiJer. l ,. . . 

U, 
ıı.. 1 .\ltt:.= !a~bakanla Sıhhat Bakanı 
~Qll ' ua hak 

'''rı ff! an General lımet 
~· ll.a.

1 
b aydarpaıa Garmdan 

~it akan G >, e Sıhh e:n.eral lımet f n(). 
~ .. tttebu 

1 
a.t Bakanı Refik Trak· 

~\t b ' arı Ş f S . , . 
~\~, 'laaan er~ , ~akır, Faık, 

konuıuyorlar. 
fnönü iJe Sıhhat Bakanı, Trakya 

çıkıyorlar. . 
si kalem müdürü ve diğer zevat 

ıu h . . 
dün sabah Ankaradan ıe nmıze 

gelmitlerilir. ---
(DeV1UJU 9 ııneo sayıtannl s Unc11 .utunuaı. ~ ·trı.ltd R.a ~ayrı, Nahit, Şevket, 

"- sını, Ba§bakanlık hu· 
'-------...:..--~------~---:----·---ı 

\' ,9ene kıyafet mesel~ I 
~ Unan Dışbakanı M. 

4~ksi~os çekilecekmiş! lllcı, Selanik 1 ürk - i'unan anlaşma 
celnigetler i başkanları istifa ettiler 

~ai hayatin~ t~mcıisin. Bu istiklal ' M. il' Af t ·ık·· t 1 ca amıllen arasındadır. Yakın ta.-ua ım e ' 1 once. op an· rih olarak, Osma"' 1T devrı n son 
savajnirn ·kara • g'ii_nlcriJ1de sırtında tının maksadını anlattı. Söz söy • ,.agvlan buna bir Ö~ek~ir. Cü'm • 

..cephane tatıyarak kara sabanla top - lem,..k iıttivenf,.rin iııin->l•r:n; kay· 'l" iri 

.rak ·kazıyrak eri§tin. ..1ett1ı·melPYİn~ J.;t,Hr'li. flk ııöz a • hurluk devri bu kötü hatıraların 
Hız alan inkılapta aldığın yerle hepsini birden sildi. Biz, alnnnız 

ken
di mevkiini kendin kurdun. Uyık lan, Kız lise'i Tarih stajyerlerin • k Ti' k k . açı·, ır rr ·mm yüksek kabili -

olduğun siyasi hak sana verilmiştir. den Srclrka oldu. Sıdıka: 1 

B 
.. .. b .. h b b - Ka;ırnlar ·, Tu·· ı·k kaclınl"'rı ! yetı.eıi içinde, artık yerimizdeyiz. 

u mesut gunu ugun ep era er ı • c. 

kutlulıyacağrz. Diyerek söze batladı ve dedi Dün, Türkiye Büyük Millet 
Saat 10 da Bayazıd rumhuriyet ki: Meclis~ bize Türk kadınının say. 

) 
meydanına gel. ( _ Türk tarihi. Türk kaamlt - ]av seçmek, seçilmek hakkım da 

Türk ka~ birliği . - -- - ·- i!mın yüksek veıini belirten hü • verdi. Bizo olan güvenini siyasal 
yük hir eserrHr. Son viiz :vrll:ır. hu işin bu safhasında da gösterdi. 

inkılap 
. Enstitüsü 

Derslere dün 
başlandı 

Jın1!ıkati bizden ci?:lenıP.k ister. Ulus önderi Ata Türkiiii"büyük 
Fakat hakikat ~z]enir mi? Ar • inkılaplarından biri daha tahak • 
kadaslar, k~nmm Javik nlmarlrı!ı kuk etti. Sana ıninnettarhgJmIZ 
derecede haklarmdan nı::ı hnım o - · · 
lusu, cemivet ir.in {!"eriW!in başlr • (Devamı D UDc·ı sayıtanu ı toct itıtüuuniıa · 
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UN 
Balosu 

Kışın en parlak balosu "Ku-

nın,, balosu olacak. Bu baloda 

bulunabilmek, yapılacak dans 

ve elbise müsabakalanna gire

bilmek için her gün dördüncü 

sayrf ada basdığımız kupon • 
lan toplamayı unutmayınız. 
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~ .\t ı '~- tta., 6 D" manda ı'•tı'fa etıni•lerdir.. . U A K~ 'b' R b kü' -d Qıl~~t ı. :: un bütün gün Dıt ,. :r I b c. H. F. mumı atı ı ece rau c 
"ı ''"'· JYJ k . lk" "nden beri muhac:ır er ır-

Kuponla11 eksik olanlar idıare

mizden kolaylıkla. tamamlıya. 

bilirler .• J 
lııe ~ed·.... a sımos, haıtalık 1 gu · f li Üniversite inkılap Enıtitüıün· 

illi ıgı ha]d e k 1 l ı · ~. zati arasmda sıkı bır aa • tj~ fdir. B e a an ığa ge • ıgı a d H"'kfüne • de dün Halk Fırkası Umumi Ki-
~ı . o,~l\ h Unun üzerine M. Mak· yet göze çarpmakta ır. u tibi Recebin ilk aersile tedriıata 
li ;'lifa Uauıi sebeplerden dola· ·ı k üzere bir ınuhtıra tan· Q~l etnıe . h te ver1 ıne . Bu ınak baılanmııtrr. 
t~~ tt.lelldi ... . sı akkındaki niye • zim edileceği söylenıy?r: · 1 : Receb, kısa bir baılangıçtan 
il.• Q•tı'.·d'~ı.nden daha o"nce ye - •at~a -uhacirler teıkılatı reıı erı 'lk d . • 1 ·~~ " , _ ., ı ... sonra, ı erıını fÖY ece anlat • 

~ll-. ıgı §ayiaları ortaya çık· toplantıya çağrrılmıtlardır. mıttrr: 
,1\il't A . 6 _ Hüktiniet tarafdar-tı11· tt .. 'Y tına, . Di ba ''- Arkadaılar; 

- FQ' - ,.., --- -J 
··ı üst .. ne gül J 
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K~UN için yazdığı 'büyük millf, edebtİ 
romana yakında ba9lıyoruz.. I 
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Macaristan protesto etti 
}'uqoslavqa Macarları 
hudut dışına çıkarıqor 
Budapeıte, 6 (A.A.) - Macar lar hemen Budapeıteye gidecekler 

Telgraf ajansı Yugoslavyadan ye
niden hudud dışına çıkarılmış olan 

700 kişinin dün akşam Szıet' e ıel
diklerini bildirmekdedir. 

Şimdiye kadar Yugoslavyadan 

harce çıkarılmıı olan Macarların 

m·kdarı iki bini bubuştur. Bun-

dir. 
Budape9te, 6 (A.A.) - Macar 

hükumeti, Yugoılavyadan Macar 
tebaasının sorgu suale çekilmeden 
çıkarılmaıına karıı, Cenevrede 
protestoda bulunmuıdur. 900 Ma • 
car tebaası gelmiıdir. Bugün için 
2000 kişi daha beklenmekdedir. 

Sovyet yüksek mahkemesi yetmiş bir 
suikastçıyı kurşuna dizdi 

Moıkova, 6 (A.A.) - Lenin • hakeme elmit ve bunlar da bu ıa
grad'da yüksek mahkeme, Sovyet bah kurıuna dizilmiılerdir. 

memurlarına kartı ıuikaadda bu - Moskova, 6 (A.A.) - Kirofun 
lunmak üzere Letonyadan ve kıı - cenazesı bugün kaldırılmııdır. 
men Finlandiya ve Lehiıtandan Sovyet merkez icra komitesi azası 
r.elen 39 kiı:nin muhakemeaini ile memleketin her tarafından ge
dün yapmıt ve bunları ölüme mah- len Sovyet m\imeasi11eri ve çok ka
!·um etmitdir. Mahkumlar sabah. labalık bir itÇi kitlesi cenazeyi ta
leyin kurıuna dizilmiılerdir. Diier kib etmitdir. 

tarafdan Moıkova mahkemeai de Sendikalar evinde Kirofun ce -
gene Lehiıtandan ve kısmen Le • ı sedi önünden bir milyon iki yüz 
tonyadan gelen 32 tedhi!çiyi mu • bin kiti geçm!ıdir. 

Uluslar Birliği konseyi Sar hakkındaki 
raporu kabul ettti 

Cenevre, 6 (A.A.) - Uluılar 1 dütlince beslemediğini ve uluslar 
birliii konıeyi, Üçler komite.inin araıı çerçev.,ıi iiçnde kalmaktan 
Sar hakkındaki raporunu ittifak başka bir kaygusu bulunmadığını 
il~ kabul etmiıtir. isbat etmİ§dİr. 
celsenin başlangıcında M. Laval Eier ümid edildiği gibi Al-
beyanatta buluftarak M. Alizi'yi manya hükumeti de Fransa hüku· 

\ rapordan dolayı tebrik ettikten metinin beslemekte olduğu niye • 
sonra Fransa hükumetinin bu ra- tin aynini beslemekte iıe Sar me
porun bütün neticelerini kabul et- selesi Sar ahalisinin serbestçe 
mekte olduğunu ıöylemittir. seçeceği bir hal suretiyle neticele· 

Fransa hükumeti hiç bir gizli necektir. 

ülkemizde demir sanayii 
munun banka tarafından kabul 
ve tatbik edilecek teıiıat projele • 

rine en müsait fiat teklif ettiği 

takdirde kullanılacakdır. 

Banka, zamanında alakadar 

Ankara, 6 (A.A.) - Maliye 
Bakanlıiı ile Krupp konaeraiyo • 
mu arasındaki konutmalardan 
sonra Sümerbank ile bu konsersi· 
yomun mümessili arasındaki mü
zakereler de neticelenmiş ve bir 

diğer müesaeıelerden de fiat tek· protokola bağlanmıttır. 
lifi istiyecektir. Aldığımız maili · Protokola göre konıeniyom 

demir sanayii için Sümerbanka 9 mata göre mütehassıs bir heyet 
milyon liralık bir kredi mektubu demir ıanayiinin kurulma yeri et· 
açmııtır. rafında tetkikatlarına devam et • 

Bu anlaın:a Krupp konıeraiyo· mektedir. Yaz başlarında inıaata 
mumlan almmaıı kaydına tabi de- ha§lanatağı kuvvetle umulmakta
hi deii1dir. Kredi Krun konıeraivo 1 dır. 

Almanva karşısında 
Fransa 

Pariı, 6 ( A.A.) - Harbiye Ba-

Yugoslavyanın 

notası 
kam General Moren Mecliı ordu Cenevre, 6 (A.A.) - Uluslar 
kom;ıyonundaki bildiriminde de • kurumunun dünkü hususi toplan • 
mitdir ki: 

"- Mareıal Petenin ıeçen tem
muzdaki bildirimindenberi Al • 
manya ıilihlarını o derecede artır· 
mışdır ki, Franaanın timdi aıaiı 
bir halde kalmamak icin yeni ted
birler düşünmesi gerekdir. 

EH hançerli japon çocuğu 
Tokyo, 6 (A.A.) - Elinde bir 

hançer tutan 17 yatında bir deli· 
kanlı, Japonya devlet adamları · 
~ın en kidemlirıi olan Prenı ıalo· 
lyi ::dürme!; ::u.badiyle, evine 
ı:Irmi!tir, Prensin hizmetçler, bu 
clelkanhyı polise teslim etmitler • 
dir. 

tııında, Yugcılavyanın Macariıta

na karşı vaki ithamlarının ruzna • 
meye alınması kararlaım19dır. Bu 
mesele Macariıtanın d·leği veçhile 
hemen müzakere edilecekdir. 

Acı bir ölüm 
Gureba hastanesi hekimlerin -

den doktor Süleyman Eclhem, acı -
yarak öğrendiğ"mize söre, dün öl
mütdür. Süleyman Edhem, latan· 
bul mebusu, eski müze müdürü 
Halil Edhemin oğlu idi. Epiyce za
mandır haatairkdan yatıyordu. Ce
nazes! buıün belediye arkasındaki 
evlerinden kaldırılacakdır. Kalan-
lara uzun ömür dileriz. 

Bu da bir dütUnce 

Küçük ad 
Dün, ince dütünütlü bir bildik

le konu9uyorduk. 
Ne üzerine olabilir? Soyadı üze

rine! Bize dedi ki: 
- (Doian), (Yalçın), (Tu • 

ran) .. Bütün bunlar yeni konan 
soyadları :ırasında, güzel, öztürk· 
çe sözlerdir. Ancak, bu sözler 
küçük adı olanda yok mu? 

Birine Bay Yalçın diyorlar; İ· 

tidiyorsunuz. Yalçın, çağırılanın 

soyadı mıdır, yoksa küçük adı mı? 
Bunu anlamak için önceden o ki
tiyi adı ile, ıanı ile bellem=, olma
nız gerek. .. 

Bizim timdi yaptığımızı biz • 
den çok önce yapanlar içinde bi· 
rinin küçük adı ötekinde soyadı 

olan söz geliti, Müller gibi adlar 
da yok deiildir; diyemeyiz. Yok 
denilecek denlü azdır. Hepsinde 
bizim eski adlarımız Ahmed, 
Mehmed, Dunun .. Tuğrul ıoyun • 
dan bir ıöz, Bohor, Panayot, Jak, 
J an, buna benzer bir ad vardır 
soyadından, batkadır, ondan ko • 
laycacık ayırd edilebilir. Ya şim • 
d·7 • 

1 • 

Biz, Arab, Fars köklerinden gel
me iıidilmemit, kullanılmamıt 
ıözler bulub adlanma yolunu bı • 
rakmalı, bugün olduğu gibi, Türk· 
çeden biribirine benzemez adlar 
alarak, ona aoyaduıın itini gör • 
dürmek J :ti} orauk. -noyıettkle 
(Erdem) ıibi, (Engin) gibi adları 
küçük ad olarak alanlar da ıık 
ıık görülür. Şimdi bu iki türlü a• 
dın biribirine bu kadar çok karıt • 
masın~an çıkacak karıııklığı ön • 
lemek istemez miyiz? 

Konuıuiumuz buna fÖY le bir 
yol gösterdi: 

Bugünedek kiiçük ad olmak Ü· 

zere alınmıf, kullanılmıt olanları 
gene küçük ad olarak tanımak, 
bellemek! 

Bu da bir dütünce ! 

Aynı soy adını alanlar 
hakkında 

Ankara, 6 (Kurun) - Devlet 
Şurası tanzimat dairesi soyadı ni· 
zamnamesinin tetkiki itini bitir • 
mişdir. Nizamname bugün umumi 
heyette müzakere edilecekdir. 

Haber ald.Jıma göre ni:ıamna· 
mede eıaılı deiitiklilder yapıl • 
mııtır. Bu değitiklikler ıoyadları· 
nın tescili, mükerrer alınan adlar• 
dl\ rüçhan hakkının aidiyetine da· 
irdir. 

Gelen muha~1rler 
Ar.kara, 6 (Kurun) - Nazım 

vapuriyle evvelki ıiln Köıtence • 
den ıelen bin iki yüz altı muhacir, 
Çanakkaleye ıevkedilerek orada 
yerle,tirilmitlerdir. 

BurJar, beraberlerinde yüz yet· 
mit altı at, yüz bet araba ıetir • 
mitlerdir. 

Önümüzdeki hafta içinde ge • 
ne Köıtenceden Adana vapuriyle 
bin karlar muhacir daha gelecek
tir. 
Arnavutluğun u'uss:\l 

bayramı 
Ankara, 6 (A.A.) - Arnavut· 

Juk ulusal bayramı münuebetile 
Atatürk ile Amavutluk kralı Zogo 
Hz. arasında telyazılan teati edil • 
mitdir. 

Keneli. a run'" uvum -
Yüksek mekteplerdı 
okuqanlar spor kliiP 

/erine .girebilecek .. d 

Ankara, 6 (KURUN) - Kül • lise tekl'f ettiğimiz dört 111~ 
tür Bakanlığı beden terbiyesi mu • ten biri bu it )erle me§gu!. 0)ıil ·· 

allimler'.ne bir ta.mim göndermİ§ . lan beden terbiyesi müdur 'dl 

t. B ··d·· l"kt a.z" a~t ••" ır. u mu uru en · 
Bu tamimde mektepliler a!'a • m · n edileceğine kani:ın. .. 

1 sında her nevi sporun ve bu arada Mekteplilerin spor kuhıPI 
futbolun en verimli bir ıurette in- girip airemiyecekleri nıe~ 
kitaf edebilmesi i~'n ahnmuı li • gelince,· orta mekteb talcb•. 

~ ·~ 

zım gelen tedbirlerin bildirilmesi hariçteki kuli'blere girıııetıll 
istenmektedir. ru olamıyacağı kanaatinde 

Bakanlık diğer taraftan, mek • nuyoruz. Zaten yeni a!~ tli 
teplerde spor itler:nin düzeltilme- tedbider buna ihtiyac da 

1 ~. 
ıi için mühim bir talimatname ha· yacakdır. Mektepliler ~ra•~ 1 bj,. 
zırlanmı§tır. spor miinasebetler·nin aıaJll 

Bu sabah kendiıile görüttüğüm recede yayılmasını teıniıt 
Kültür Bakanı Abidin Özmen ba • ğiz. 

na tunları söyledi: • Bununla beraber yük•~~bl 
- Mektepliler arasında ıporun teb talebelerinin ~por kul\; j• 

yayılması ve ilerlemeıi iç·n lazım girmelerin: yullk Ptme'< de 
gelen bütün tedbirleri alacajız. l&kiı tetvik etmek kararınclt 
Yeniden kuruhna11nı yükıek mec- nuyoruz. 

Ankara atletizm kJübü j 
Ankara, 6 (KURUN) - Muha

fız Kumandanı lımail Hakkı, An
kara atletizm kulübünün fahri re
isliı:ni kabul etti. Kulüb, Konya 
mebuıu Refilin himayeıi altmda
dır. Kulübün açılma meraıimi bu 
aynı 13 ünde yapılacalcdır. Bu mü
nuebetle tertib edilen koıuya yüz 
atlet ittirak edecekdlr. 

Müıabaka hareket tabanca11 
Bqbakan tarafmdan atdacakdır. 
Aynı rünün gec~ıi Oruueyin'del>ir 
halo verilecekdir. Baloda, Ankara 
ıpor kulübleri münteıibleri ünifor· 
malarile bulunacaklardır. 

Tutum haftası 
Ankara, 6 (KURUN) - Bat • 

bakan ismet lnönünün, ayın on İ· 
kiıinde Ankarada tutum haftaımı 
bir nutukla açacaiı umulmakda • 
dır. 

Hudut 
kapanıyor 

Atina, 6 - 5on Yunall • 
gar hudut hiıiıeıi dur ... 
ıafhaya ve diplomasi yol; 
mitdir. 

Ge!en haberlere göre, 
hükür.~ti, Bulıarlar hat 
tiraf 1. .ikten, bu hususta 

niyetleri olmadıiı temin 
..1!4---·-- .... .aı..-,,_ v 

ıöziyle bakıyor. 

M. Saitonun söıl 
Boıtoıt, 6 (A.A.) -

ziyafet eınaıında nutuk 
Japon aefi1'i M. Saito d 

"İngiltere ile Amerika 

diıine uyacak olıa!ar, 

800.000 tonluk deniz 
ni yarıyarıya indirmeğe h 

Mühendisler birliği "'il~ 

~'!.:~~~-~ ~.,~ !. ~.~ ~~,.~.ç.~i,z ~~· 
kanı Bay Alı, Türk mühendııler dıslerın yetı!mesı 1888 .,.,,, 'tl~ 
birliji merkezinin Yeniıehirde baılar. Büyük dünya ,,ı_ &~ l-
yaptırdığı yeni ~in~sınm bu.~ün : kadar 2~ yılda sayıları . ~et :111,. 

kü r.çılma meraıımınde fU sozlerı 249 u ıagdır. .. .. ~~J ~ • &,I' el 
ıöylemitdir: Büvük ~avat .•ü~~ui:Jıl' a ıi .t~fi,., 

Baylar, çe mUhendıs yetıııtırılıııd• ti~ 
Türk mühendis birHğinin bu gunluk vardı. B~ı yı_l ıeriıt / 

güzel yapısını açmak için toplan- ancak 31 dtr. Mühend;_ ~ 
mıt bulunuyoruz. Çatısı altında sı Cumurluk kurumun 1tıf· f 
seçme bilgi adamlarımızı toplıya· fey:z'le artmaya batl.ıo;,.ıı bil iJ ı f, 
cak olan bu yapının kurulmasın . Dünva ıavası ıoouıı ztJS" ~· ı. & 
da emeği geçen,eri överim. la değin 16 yıl iç;nde dası ti ~? 

d. . . d' eu. .,t• ~i 
Arkadaılar, her ıeyden önce hen ıı yetısmıt ır. 1uıı' ~ er 

h A • 1 d bU d•'' "'f . ıunu söylemek isterim ki, Nafia • ve usuıı ıt er e d-1 
nın kurum yasası yurdun l:nyın • topv .. kUn sayısı 575 ~ ,ısr.ı I; 
dırhk itlerini ve bunların be "arıl- Bu yüzt'er yurdu::;0jt.ıJl1 t' 
ır.asına yararlı b:Iıi adamlarını Hc;ine, ul\\ıumuz:un ç tıtııı"1'"' 

• ~ ·• eP ça ~ 1t .,. 
yetiştirilmesin1 bakarlığımıza re her birin1 7.C ""!\ • 0 tarP 

'ıle terııııe yüklem;tdir. Bu yönden birlik Ü· yı bu ıayı 
yelernin meıleki hayatlariyle ili - bet edilir. arıcı Jt.tf 

ki 1 k b ı B. ı·~· u··tkiiıü kurt si i o mamızı pe yer u urum. ır ız:;ın t•f " 
s·Hrsiniz ki, Türklük clemf!k, ıov- kün aetıiı yoldan k -ut1'ii'1 r ere bil" ıal bir düzen kurmak ve ülkemizi ıapma~sızın ~l~;Jı:k)eridl •e 1 
bezP.mek ve donatmak demekdir. ermekttr. s k"' eder 1'' 

Bu düzeni kuracak. yurdu be- Kamuru"I\ teşek ur dilefere 
zeyecek kafalar ve ellerin ıahibi n"zi, mutlu olmasını r 
de ıizlerainiz ve hu itte nayınız çarım.,. . den 1onr• ıs:
büyu .. ktür, acırdır. Şura11 da var Açılıt re911un . 1 seııl111 

· ezmıt er, 
ki, ıayınız henGz yurdun gerekli lılar bın•Y' 1 

1 dır· 
itlerini karııhyacak l<ertede de - fede aiulannııt ar 
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'a .. >- . 
'1-i b~lQ iyi fakat pek .ıol •. 

ı e g 'ti Q IJcıpQzl erı e bıraktınız. 
4erıı1· 

4 
Qr hala kili•enin dı-

: ı 'YQf etlerile dolQ§ı -
ll a.:l..-Cıli_ 

4ryQ/ • 
L etıni d' · 1 • • ..ı Qıl"CtlllQnıl .... n, J ~n ı§ erının 

"' ~ ··•ası uın bakımın
ılQ b: kadar lciik bir kuru -

Q"ım d bQk ın an yazıktır. 
Gj,. 'tnınc/an Yazıktır. Çün-

ltıYal t' · 
Q 4uu e ının tapı (ayin) 

anı'rna d' d" .. Jlcau • • sr ın u5ur.ce-
ia1 Qf, Yavmr .. "t y "fffJi • -~ çurıı mege, 
tli4 i~rn iilkiilii!lten çıkıp 
~ f er arasına girmeıine 
~· 

ltıYaleıı· .. · .... k 
i~· ·.ın prestııını O· 

~ Qı '~. aclcımlara sılz, sık ele
. 2ozü'- .... l'd' N' •. 

t lf ••• e t ar. ıtcıunı 
' Qp·f 
lııQ.. • arı •ıkaık yaoılır•a ·•Q,,, . 
~ ~.r arasında bile bık • 

goıterı'r l'ltiiz. . ae,.. ık Parçasını saatlerce 
~~kulağınız yorulur, on· 
lıe Qmazsınız. Süreklice 

rı1eg ' l b' lo e "U§ a•anrz kısa ır 

' l'lra agzınızın tadı ka • 

old ~~ •aniycdeki dokunak· 
~ ~t:ı.ı gibi t~tamaz. 

· YQf eti din tapıları da 
~·"· ' 

·,. i.Q,.,.,lQrı da öbiir adamlar 
~ Qkat topluluklar onlara 

""... 8 J ~o e.ıer verirler. u e • 

47 inci mekteb Şirketlerde 

-· J e 

Basın Kurunu 

~ Gezi.atiler J 

Beş Tük öldüriildÜ 

Papaslar binanın üst ka· 
tını niçin boşaltmıyorlar? 

BeyoğJunda bir mektep binası 
etrafında Ermeni katoliklrri ara
sında ba! göstermit olan mesele 
gittikçe dikkate değer bir biçim 
almaktadır . 

Yeni tramvay tari
f esi bugünlerde 

yapılacak 

Dünkü iop: antıda id 
he yeti seçildi 

are 

Be~ Türk öldürüldü. Kimi kur
~un yağmurları, kimi süngü ya • 
raları, kimi bomba paralan • 
maları altında can vereli. Canla • 
rını kurtarmak kaygucundan ba§
ka suçları yoktu. Omuzlarında 
dağarcıktan başka silah, bellerin
de kuşaktan baıka bıçak taşıya • 
mıyan bu zavallı l<a 1 karclcşleri
mizi, haydutlar değil, alınlarında 
tunç armalar tutuşan Bulgar çe
ri•i vurdu. Beı mezarın üstü beı 
evin çatısile Öl'tüldü. Avuçların • 
daki Tü,.k kanını, ellerinin kına., 
gibi la§ıyanlar kelepçe•iz, kolla • 
rını aallayarak clolaııyorlar. 

Mektep, Beyoğlu Ağıl camii 
yakınlarindaki 47 nci ilk mekt~p
tir, burası iki sınıflıdır. lc;erisin
de bir kısmı Ermeni katoJik yurt
taşlardan olmak üzere 76 talebe 
vardır. Ancak, bu mektebin yal • 
nız alt katları talebeye bırakıl • 
mrstır. Üst katlarda Ermeni ka • 
tolik rahipleri oturmaktadır. 

Alt katlar binanın en rutu • 
betli ve uygunsuz yeri olduğu İ · 

çin, Ermeni katoli'kleri idare he • 
yeti Maarif bakanlığına büsbü • 
tün kirasız ol&yak veriimit olan 
hu binanın üst atlarmı da çocuk
lara tahsis etmek istemektedir • 

Jer. 
Fakat ıimdiki hal~e binanın 

güzel, günefJi, daha .. ıhhi olan 
yerinde oturan papaslar çıkmak 
istememekte, bir takım haklar or-
taya sürülmekted'r. 

Ma İstanbul Basın Kurumu ( 
buat Cemiyeti) üçüncü topla 
sını dün Kurum merkezinde 
h . Eski zabıt okundu. Kabul 
di. Sonra Genel katip Bay E 
İzzet Benice istifa ettiğini ıöy 
Bunun üzerine yeni seçim yap 
Toplanan reyler netices'nde E 
İzzet Benice yeniden genel k 

t-
ntı -

HCJ..rbiye- Maçka yolunun 
uzatıln1asına başlanıbyor 

Ö~rendğimize göre bugünler · 
de tünel arabalarının tel kayışla • 
rınm sağlamlık derecesi yoklana· 

ya p-

calctır. 

Bundar. baş!,a Tünel vagonla
rının tehlike anında kullandığı 

elektrikli frenlere de bakrlacak • 
tır. 

Bu frenler, hayıf koptuğu, ya· 
hut sakatlık olduğu zamr.n, va I' 
gonları iki metre içinde durdura • 
bilmektedir. 

Harbiye • Ma4ika yolu 
Harbiye Maçka tramvayı Maç

ka mahallesine kadar uzatılacak • 

edil-
tem 

ledi. 
rldı. 

tem 
atip 

ıeçildi. 

ya. Sonra idare heyeti seçimi 
pıldı. HaJil Lutfi, Zeki Ce 
Bak, Fuat, Enis Tahsin, Müm 
Faik, M. Sait kesler seçildiler. 

mal 
taz 

ına 

c -
Ne-
a • 
me 
fik 
ük-

Be§ kiıilik Haysiyet divan 
da Asım Uı, Selim Ragıp, Ne 
meddin Sadık, Refik Ahmed, 
§et Halil Atal seçildiler. Boş k 
lan taavün sandığı nizamna 
tadil heyeti azalığına da Tev 
Basın seçildi. içişleri Bakanı Ş 

tır. rü Kayadan gelen ıu telyaz111 
Uzatılacak olC'.n bu yolun plan· kundu: 

o -

)arı hazırlanmıj, gözden geçirile- "Basın Kurumunun yıllık to p-
rek tasdiki için baş müfettitlikçe 1antısr miina ebetiyle toplantr Ü -
Nafıa Bakanlığına gönder:imiıtr. yelel'inin öziim için heslcdikl eri 

mı Bu planlar geJd=kten ıonra ha- iyi duy,g11Jaı1 taşıy:ın tely:ızıs 
valar iyi giderse, hemen önümüz- aldım. Çok teRPkkiir eder, Tu 
deki Mart ayına kadar uzatma i· basınının şimdiye kadar oldu 
ıi bitirilmit ve yol itlemeğe açıl - gibi .ı:;imdiden sonra da ulusu a 
mıf bulunacaktır. dmlatmak yolundaki çalışına1a 

'rk 
ğu 

y-
-

• 
u 

a 
ti 
n 

a 

Yiireklerincleki kudurukluğa 
bakın ki, tülek, bomba, aüngü ile 
ıistlerine •aldırdıklarını, yabancı 
ınırlar, girilmesi yaıak topraklar 
ıtünde parçaladılar. Çetelerin 
zgınlığından •onra pala•kalı, 
evlet urbalı kollukçuların bu ca
avarlığı önünde drtık us ıaıar, 
kan sular clururaa çok mu? 

y 
y 
k ' 
lü 

Palkan savaşındanberi, bu her 
önde küçük ulu•un bize lıarfı 
apmaclığı kötülük, i1lemediği 

ıiçüklülı kalmadı. Mezardaki ö -
lere alplık taslamaktan, bilek • 

le 
kı 
Jı 

ri bukağılı köylülerin üstünde 
lıçlarını denemekten utanma • 
/ar. Kaclırılar, çocuklar önünde 

at 
ke 

oynatıp ka,.ğı &:zllayarak er -
kliği yerin dibine "'cçirdiler. 
Ne istiyorlar? .. Bütün bu iğ • 

re nç pusularla varmağı umduk • 

Tramvay tarifesi 
nnda nm\·affakiyetlel' diJC'rim .. lar 

dı 
e ya 
n 

Ş. Kaya,, 
Tramvay tarife komisyonu ö • Telyazısı alkı~landı. Kongrey 

nümüzdeki Pazartesi günü topla • 
\l ~rırnası için topluluk • 

'4 Qrla ~ k k l A • l · lı '<l 1\ 1 , t:ı aık erın ı-
..,., .1 .. 

.fQlauecf \"'•·-··· ...... IS ..... h. 

fil e ltcu,· 

Geçenlerde Ermeni katolik • 
lerine ait heıab ve muamele def
terlerinin mesul heyeti elinden 
alınıp hükiiınet tarafından mü • 
hürlenerek kendisine teslim edil • 
diğini yazdığımız Ermeni kato • 
likleri idare heyeti reisi doktor 

Kasadyan bu mesele üzerine dün 
Kurun·a §U izahatı vermittir: 

Bevoe-ıu Ağacamii :vakmların
da aôliBiii üair yıldan .bin mel( .. 
teh olarak ce'11aatimizin kabul et
tiği ve açtığı b:r müessese vardır. 
Bu müessese, yedi yıl önce Nazlı. 
yan tarafından her ne sebeptense 
kapatılmrşdr. Daha sonralan. Er· 
meni katolikleri idare heyetı, bu 
binayı Türk çocuklan~ı~r~m ~il~ • 
tür yolunda btifacleler1 ıç1ın 4 ı ~n
ci ilk nıekteb namr altmaıa yenı -
den :ıçımığa mm·affak oldu ,-e 
Türk Kiiltill' Bakanlığına kirasız 

üç celseden beri ba~kanlık yapa 
n nacak, hayat şartlarını göze ala • ve toplantıyı gayet iyi çevire 

rak yeni tramvay tarifesi iptidai Bürhan Cahil Köroğlu ile arka 
iiiJiiWıi~Mıiilllıic"~--lir.;---...,.....~*=-iıl-.~a te,elikbrler edildi v 

-
Yeni hazaJanan tarifede taa • yeni idare heyetine muvaffakiy 

e 

yı 

ı ülkü nedir? .. Dillerine do!-ı -
kları bu A.l.t.dcnize çıl·ış, Tra!: -
dan geçit lallcırı n~ biçim ca -
klamalardır? Acı:n huruldu l.u-

rul alı, gökler altında bu l:a:lar 
yinsizlih, bu türlü maskard:k 
rülmü1 müdür?. 

be 
gö 

'· lok 1'n kıyaleti gü • 
,,., o cznı ... d 

lft/Q11 b .. a papaz veya 
& Clfka bir fey değil-
" -'• t· ' 11111 b 
'"de 1 ~!111>1rnc/an böyledir. 

Qı'«e • 
4_ lldQ.. • • nrnıf olanların 
t oq, ., 'fr " 

il İfi... ~0rmek gerektir. 
Pıl .. ı dırt • ' d Qr1 ıfın en ayıran· 
• Ve 

Vict{ 0nu düıündüren 
ti ol Qn erkinliğinin bir 

ı.: de :rQk ctn~ak kilis~lerde, 
~itler· er tutmaaını isterler. 

,,. dii .. 
i,,e d ftınc~lerine, ka -e ,., .. 

~ urr.1et etmek ge • 

\ ,.Q bir ba• '-
\_ -. 41)Q/ • ~ifa bakım: 
, "lflQ etının • / . • .l'er 1 acun ış erı a • 

'ti Cl.maa J• • & '"ille k ı uının cene a· 
"lfiil,t arı§ması demehtfr. 

itıı eıme · · &· r,. IQı l§ıne karıı açılı 

olarak tahsis etti. 
,, Bugiin ya Y?'ll, arıımz .~~~·~?a 

ders okumakta ve milli kultı.ıru • 

müzle yetişmektediı:., ·. . . 
"Bu binaya şah~ı Jstırahatıen 

. . sahip olmak istiyenlere karşı 
ıçın h' 
vereceğimiz cev:~p, bu .binada ıç 
b. hak ve saıahıyetlcrı bu1unma
ır ·ı A t ek dığım bir kere daha an e.m 

et 

ya dik edilmek üzere Ankaraya gön- d'lererek dağılındı. \ 
Kim, tarihin h:znai f""' ncla 

ygara ile yurtların eni t· 
deriJecektir. 

Tarife komisyonu baş müfet • 
tisi İbrahim, Tramvay ıirketi di • 
~ktörü M. Gindorf, belediye ve 
Nafıa fen sanayi şubesi müdürü 
Hulkiclen mürekkep oJacakdır. 

ÜskUdar su şirketi 
Önümüzdeki ay ba§ında, Üı • 

küdar su ~irketi tarife komisyo • 
nunun da toplanacağı umuluyor. 
Bu komisyon altı ayda bir toplan.. 
maktadır. Son toplantısı Temmuz 
ayında olmutdu. 

Gene haber aldığımıza göre, 
Tünel şirketini ale!:adar eden bi
na meselesi üzer:ndc de bat mü • 
fettiılikle şirket arasında uzlaş • 
ma hasıl olmuşdur. 

Liman işleri 
Tasfiye net cesinde dik l<a 
gözünü çeken noktalar 

Maliye vekaleti taraf mdnn N -

tın alınan liman tirketinin ifleri
ni timdilik muvakkat idare çevir
mektedir. 

Yeni idare yrl batında Maliye 
Bnkanlığınca kurulacaktır. 

Tasfiye i~lcri gelecek yılın 

temmuz ayına kadar sürecektir. 
Bu itler haklnndn dün muv~kkat 

t 

... 
gın i okudu? Bunlar b:lnıiycrlc:r 

ki, bir toprak üstüne bayrak 
mek, bu yer benimdir, c!iyc -

mı 

dik 
bil mek için oraya giden sarp yol

güllc ile düzc!tmelz, kı1ıç!a 

ak gerckt'r. Tra~yadan Ak· 
'ze çıkmalı istiycn sop/ar u • 

ları 

açm 
denı 

nut masınlar ki. bu topraklar üı -
elen dalgaların dövdü{:ü o o -
ulu hryıla.rn Br!naristan ele • 
ancak /:endi kcr.larının sü • 

tün 
ğult 

ğil. 

rükli yeccği Bu'"ar leflari t;ıllar. 

<iezoin 

müdür Fikri ile görüştük. Bize Oteller Öz l Ürk çe ad 

ı, 

ıunları iöyledi: koya caklar 
'' - Ta fi) e netice imle dikkat ittigimize göre Beyaoğlun • 

göziinii çeken iki nokta vardır. dakı otellerden br.zıları adlarım 

1 J Birinci; şirketin ic:-arc işleıinin deg"i~tirmeyi, öz türl<çe ndlar koy-
H)rsızhl<la suçlu o an ar k d ı · l d b b -arı~ma ı I!' -ı, Jtına a se e mağı dü§ünmektedirlcr. Bu arcı -

ı kdlr Sırf miJiete ait olan o aca .. ..1 mekteb binacı.mcla papaslarm m.u -
'" elt,· 'nQc/ır. 

t4,. ııe d . 
' '"· tlb• cyıp de geçmemek 
e 4Qh. ıse /;ıırc:da r.c:ın i§ -
fh_. "'"alı · t' . al • -'q{Qrcl rs ıy;m •ıya• 

~ ""rıı an kurtarılmı§ olan 
'"~ek 1111 (~emb,/) •ayılır. t te,. l ~·k 
r ilrı,.d aı olanların ya -

~., r, elılJ Qn b~ka bir ıey o/a
t Q na~ı! tahammül cdi-
te,. 

'1 •ot v· d 
tt İti on c olan Sovyetler 
ı ile eh . e b · cmmıyet verme • 

r~ so ' 
''l'l'ı' n r.anunla onların 

i f~ ı; olcluhları bir sol ha • 
Qtnlomrş oluyon:z. 

Sadri Ert2m 
ç()t 
l\ı, tlkJarı kor uya 'ım 
~ tt!Jdi, 1\. 

lttı ht' 
1
! 1n socuğundan ve bu 

>ıı ltdj~· h 
~ ı._,ı.., gı a~tah!dardnn yok· 

~lllll lllıı~ı ko. umak hc;Jimi • 
' QI u~ borrt B bo .. 

• ·~ • • :r ur. u rcu o -

kiyet hakkına ce,·az ,·ermemıze 

imkan yoktur ... , 
Doktor Kaıabyan, b:nanın en 

. I . . iındi iıgal e:lenler 
iyı yer erını § b 1 . . k ba•ka yerler u un-
ıçın oturaca 'S" • 8 . 

. t etmektedır. ına • 
duğuna ı§Clre 

1 
k 

ha dan bata mektep o ara 
nın f b ı orada 
kullanılması ve öy ece I 

k 1 .. umlu o an 
tam devreli ve pe uz . . 
bir ilk mektep kurulabilme~ı.nı te

. . . Ermeni katoliklerı ıdere 
mın ıcın . 
heyeti azmctmi' vaziyettedır. 

Yaşuvanın duruşm~sı 
Saf petrclü ham petrol dıy.~ so· 

karak seksen b:r bin fü·ahk gu~ • 
rük kacahçılığı saymakla shuçku 

· b cu a • .... , .. n y 8 .. uv11n n u su~ 
gonr - ~ d t t 
kında ehli vukuf tara~ n ar. e -
k'J;"\ta l:a~lanılmı§dı . . . 

Bu tetkikat dün ıtkşam b tm•f· 
~· ~- . •çın ı,ullanamadığımız 

.: ~tı-lar 
ili C 1nu21. çocuklarımızın 

~ - Oı:uı E . 

d' Ya§uv~nın duruşmasına ya• ın 
' ır. k' aralı Jh -

1 

ö v leden sonra ıe ız num 
ti:aı m~ T~kemesinde devam cd~ • ~ !::• ~ eır:?eınc Kurumuna 

•f::J Cc-· . 1· · ı:ı ctı,, ve:-e ım. 

l cekdir. y e.rmki cluru:ı:ıacla ehlı • 
.._._ _______ yukuf raporları okunacakdır. 

hakkında karar sirkcfn çok hiiçiik bir. rmay(' o- da , uzun :zamandanberi (Royal) 
Hırsızlık yapmak, çalınmış lan beş yiiz bin lira ile çalışmağa adile anılan otel, hepsinden önce 

maJları almakla sı:çlu altı ki!inin bn.'-laması. ~onı a idare edem iye - davran.ırak ndını (Alp) a çevir. 
muhakemelerine dün Sulta~ah- rek bankalardan faizle para ala • [ mi~tir. 
med birinci ceza mahkemesınde rak hor~lar.m:ısı; l t ndan la l:a l Bristol Konlinantal otcllcr'nin 
bakılmıttır. Suçluların aitısı da mes'uliycti liman şirket' ne ~ ükl t- bugünbrde c.dlc-rım ç vircc l"' • 
mevkuftu. Bunlardan T elemak ile dinniı:; bir w• zi~·etde bazı Ct'nıi - ri söyleniyor. 
Eksenofan çalma mallarr•aımak- yctl<> .in .iQlc ·· k~ııQdı ı ı ~dır j 
tan suçlu idiler. C'alın.J.n e;yabr, n·~ncı r.o.Jrta n::e: .1\fol:yc Da - Mekteb~erde tefti s 
kurşun, kahve, çay, sigara idi. k·1 1lrı1wın ~ ı·k td h•L · ~ı 0n (•ok 1 • 

El f t . 1 cı'clt•ttt 11" ı . ,en~ ı' ı'p:ı 'ı'\'] nknJ - Şehrirnizde b~lur.an bütün 
Kurtı:n a:- • .~ser.o on ~~s. 2'.S ~ e . , .. ~· " 
Telemaka satılmıştı. 1kısı de al • lİ\'<'~te h ı 1, a~ıd r. me:ctepler ki.il tür baka:tlrğı genel 
dıldarı kurşunların cami ku;~unu Tabii bu \': ~·,, t l·· ı 'f-'l1Cla rn müfettişleri tnrofından umumi 
o)mac1ığını söylediler. rnl· 7.' r~ r c0rn l li '<' P: ı .. n h;rı bir teftişten g r:irilccektir. Bu i~ 

Kursun çalmaktan suçlu olan- ol·'pr·ııırlrıı 'ıl.ct' 1 t; :::f "''ini için 12 müfetti~ nyrılmıştır. Tef. 
• d d ti~ iki n~rda h:·· " ... kfr. lar da bunları eniz kenairn a i.+- ~; l''itiın hi'~l n •leıiı i .a-

hul'd:ı olarak top!~ dıhlarmı ileri tm n ldı. 

1 

leri urn ... ı~'l m.L .. r1uE,üne kimin 
sürdüler. "'f· \'11 !1C 1"1'" ı i' 1in ;lif nl-ın getirileceği henüz belli olmarnak-

Soır'nda Necip. Musa ile Ka- ;v vı.;'7 Jıin 1'1 "h'· hi · • P nrdi ae la beraber, duydı:[!umuza göre 
zımın suç!~•• rnecbb:tin esayişi- J~ı · · T • ' • 1• ti t'l .... f,""~"n a- Fikrimn getirilmesin ihtimal ve-
ni boA:ar mahiyette görülerek bak Jm(. J>i~C' Jı'c:- ..: n ti 'nin sa- renler çokdur. Kendininin limnn 
Jarında tevkif mü:::ckkeresi kesi l- hinlcı 'n ı, J'[' lrırı I· Hf riı·ıltııiy- iılerind""ki bilgisi sonra tasfiye 
mİf, diğ~r suçlulardan Efref. Te- le \' '! 1i . işleri dolayısile lstnnb':.11 limanı 
lemak. Ek;;enofon şimdilik serbest Url'PJmf m:idUr k'm ofacak? işlerini iyi kavramış olma!ı ileri 
bırakılmıtlardır. J Yeni idare kurulunca liman it· sürülmektedir . 
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istek çok, fakat verim az Nakleden : Seldmi izzet -
yAZAJf: iSHAK FERDi S h fta .. ..J_ L" •...!~ Yapamıyacatmaeminim.. Batb -Oilum N •• al 

ızıı Jıllır 11 ııherı· '·ırdea·ıı çiik~=c1ı-;:.:.~: ~-..:;r'·~-mi,~ ·~·~-;;:.inr.~···Be· 1 1 V U dilmif, dıpn rönderilmlıtir. menan olurum: ı..~ =:: a N"'."bin ıumeai, Şefik Beyin eri-

l J 111 ~ 1 t 
' 
1 r ~ U 1

11 O..Umüzcleld bafta)arda ,.. • tık ,...,.m bir ter defil .. ı:., r"': ;;:ı ':ı;::" ak ~at ıibi, 

1 11 S 1 
' 
1 1 

1, murta ihnıcmm çolı: aul11C•iı nalık yapnHyorum a· k 'Y r 1trdL. Kalak b· bm, ım: il' ere yap . baıttı .. Gaz ~b •• Ne bir teY du 

deıı ııöJlenilmektedlr. Çüakil luf mev· L-~malmı çeld ••• Bana ço)ı du, ne bir teY ititti... . Y· 

· . IÜzel karısı (Mitla) yı Diriya hediye timiDin 1ıq1aman -lekelimi • -· • 
0 

a. Amma hapis· Slllıe ıa ı.ıa. ftı ş· B b"I" zin luır tarafında_,...- lı&Mie,...,. ıilıi -- . 

1 

J'O • 

ı.. ırden hükümden öldürmek ve a ı ı iatihoalilı ..ım.,ı.r. latelderin Elimd• MiiJ... Beoablaballktan Ded~ dUJdaioı keman· 
kendere tesıı·m etmek istiyordu. ahbaptan L-•---orum. .. aa •'· cı alrilnmıyordu •. çoialmaama kartı yumurta ulı • ...,,_,, ' flı-fik Be 'ld ) ·,. piyualan dara1tmıt11r. m- bir ter ciqııwm.- ooııuı ı.e -r Jin w. tanı ........,. 

e bir Fırtına ı ...U.-çapır. Eliadea pnp ;ç. uinl ulradafmı.. Sade u-. ıitti-liiıı&rlardan bır· fır • mekten çok hotlanırdı. lıtanbul yola ile Almanyaya, ~ hm bir _... ş-u.:.ı- JraL-L-
.._ fıılreııderin ordUIU (Babil) i Frama ve ltalya ile h-yaya -:: il -· O :::"" --ıleriadea de •· ı. .. - :.ı ,. • "d . yapılan -urta ııınden"mı· u· • nan ar ılı e lriaebilirbn.. nuı,, ıe babuı meflUI olamaslar-

.., d -ıbi•_..,,Şirueaın Umı en ,- u d 7 lll a eten bir atk b •--- b tekleri tam•mile ka-ılayama • DORDONCO KISIM r 7& •• 

ıa lllilletin taeuu si • 
.... 'tara hükümduı Ü9 

1• lcapılan bpammt 
dlfanya çıkamlJOI" • 

orduları (Sebil) i 
1.b. tı.. Artık tehirden ... d-. bile UÇ&llllJOrdU. 
~i tehlikenin yaklaftı • 

'tal~il~ü anlamıfb • 
~ı, hüktimdara: 

&üt ütün can ....... ıı •• ... _ 1 _ Kocaama tenbih etti: 

lakender, DiriclaD phrİD kan maktadır. dilrillmedea teaJimiııİ ;,ı.aieli. Karadeniz sahillerinde birinci IŞIK - Mtlmlıibı oldala kadar aı 
Diri, lıılrmcleria .ıplerinİ ten sımf yumurtanm Jilz taanl iki Selmaam üatad dedlii at bir lroaat. çolı: ,_ .. Hele lıahoe ta • 

yidÜH Ye menfi bir -h (ÖD• yüz eJJi kuruttu•· .... tallth Ye ......... pldi. tıqma... 
clerirbn. bir lran 'lıabili, elçiler • lıtıuıbulcla 1440 ,.....artabk Kardoti Ubai1;ıJih. As...__.. lmla,dı .. Falıat az 
den birinin kalalma .. oiisltrri oilJ· büyük ...,dddamı fiab 42-45 Ji. Selma dilfündil.. yeaıolı: ,ıtçtii •• Necibin balıuı oo • 
lemifti: raıbr. 8- söre küçük ııanclıklar "Onun için ıı.lpoiz elerler, ecı :rıh "41 ıthlillerdendi.. Murafmm 
"- llkeadere lıaber -.erin: Şir• 27.99 liraya ootılıJOr. maz derler ... Gelip le I" lıaıfimda çoia yemek -.fqdı. .. Yer, içer 

! 
k
. bal" -• Te her llziln aonmula muhakkak 

den ilmini 1111um.sm .,, lateklerin çokluiu bilhuaa ı mi aönüD&er ... ,, balue 
kumarıydı MaJredonya elçilerine bıı oösil .._,.... auatalıuında kendini Bu öliim, illtadm lıayabaı de -.,.rda. Ba _,.bir ....ı 

aiyli:pa Şirden' den bafka bir kim· p.termiftir. Buralarda yüz yu • iiıtirdi ••• 
" delildi. marta iki yüz aekMn kuruta ka • Dedi ki: 

Şlrdea DlrlJI ~ dar Jlilıulmiftir. - Artık lıutekirlık yapm11a • 

.. ' 
Nermin e-vlendi. Neciple bir iki 

ay ıezip dolqtılar .. 
AYdette ıeçimaidik baıladı .. 

sonra <•WI> ia .., ..... dütm•n Kürk deri piyasası cal•·· ..-.ı- ııpcak .. lıa .,..de h • Herlcu itiraz etti. Buna hakkı 
. . ıa--L&. canlanıyor ktu Ma 8 __ _.,, ................... .-lfO ...... JO .. - ıürıit~di .. 

" bir lmna - Şirnhn ....... a&uk için ber Kot _.;,pıiDin lıetlemuı do- Yu bittikten oonra pae en blifük 
.... _,. sidl1or• layıaile ldlrlr. deri piyualarmda ı.elliJi -·- bulacalıtı. 

eyi de aawttura • 
etmeyin. Dilflll&D 

den İçeriye siremiJe • 
Bir kere kaympeclerle kaJD&Da 
durmaaan b•ıa ediyorlardı .. 

Necip eenemcli •• Nermin: 
- Ben aenin ne budala oldu • 

funu biliyordum amma, bu derece 
aenem oldutumı bilmiyordum! .. 
Diye yüzüne çı1o111ordu •• 

- Mitta, iatikhal bisimdir. Ma· kmuldamalar 1'aılamqtır. Amı • Bir kaç zaman ıeçti. KemaDCI. 
butlar bisim halilımnı• ioti:rorlar.. paam en canlı lıiirk deri piJaa • um u çok puuı -.ardı. Fabl 
Yarın oen de kraliçeler ıibi, ibti • 11 olan Londradan plen lıalıerle- bu parayı arttırmuma imlıAa ,..ı.. 
pm ve debdebe içinde y04&yac&k· re göre daha !imdiden 300 bia tu. Orada burada doJatmakata 

ıın! •.. Di.ri.yı ne kadar çabuk öl• tilki deriıi iıtenmektedir. Şark da uaanmıttı .. 
dürebilinen. bu ooadete o derece vitayetlerinde havalarıa 10iama· Ondan aonra ciddi ciddi Sel • 

Süheyla Ankaradan ıeldi. 
Artık hia!erini iyice anlamıflL· 

Şefikten ayrı kalmca, Şefiii ae• • 
.,.141iii..t· t•-..ııif

0 141 .-lem ,..._ 
erken ka..,...caiızl .• -·-··· mi, ,.Jms s.lmaJIP' awtnlilıi•.lrıl• 

ni kendi macle lütediJorda. 
Tali badlaiM yardım da etti • 

Nermin: "ıc, ıetmeden enel n· 
lenmeHyim,, diye karar yerdikten 
aonra kendine koca aramaia hat• 
ladı .. 

Kocaaı una lloyta, tık olacak •. 
Spor yapacalı. fula akıllı obm,a• 
c:aktı •• Gla kalll&fbran hir • erkek 
iıtivordu. 

Nihayet bir aile e.tidmda ka • 
rar kıldı: Necip ... 

Ondan eoma da Süheyliyla ba· 

nıtı .... Ona ~ini açtı: 
- Necibi beieni•orum .. Amm• 

aeni pek ıık ıörmesin •• 
Süheyla Pfb: 
-Neden? 
- Mukayeaeye kalkana hen 

zararlı çıkarım .. 
Nec:p, hizmetç"lerle ne kadar 

......... 
.w-....... ....,. ....... ..,. 
di?. 

Buna artık emin delildi. 
Ba onu kendi kendinden nefret 

ettirdi.. Karar yerdi •• Kalkıp Şa· 
kirin ,anma piecek, onunla eTle-
necekti- Y •ıb• çare bu •ardı. 

Şakirle eYlenine tehdit edip 
-fmdan kurtulaeaktL.. Şakir 
IM&i enmiJecekti,, Fakat oaua 
arlradap, yoldqı olacaktı •• 

Geaçlifinin IODUDU, J&lmar • 
elan barınacak bir ,. sibi Wdi • 

yordu ... 
Artık Şefikle biril»irlerinden 

&deta kaçıyorlartlı.. Karanlıkta 
yabua kabuktaa çekiniJOl'lardı •• 
Artık eakiai ıibi Şefik Sühe1ll11 

öpmi,..cta. 
Bir .,,,anlar onları bir ur biri • 

1.irl..U.. bailamqb. Şimdi bat • 
ka bir ur biribirlerinden •Jll'IJOr • 

du metaul deiilıe, Süheyliyla da o
kadar meııul deiildi. Fabt ha. 
baaiyle annesine Şefik Bey ailuini Havadan ıudan hahaediyorlar • 

tabit, dürüat bir aile olarak tanıt. dı •.• 
mak lbnadı.. !üheyll11 bir müd· YaTaf "Tat SüheJl&, Şakirin 
det için Ankan.ya 18ndercliler. yanına ıitmekten il• açtı.. 
N...mı Şefik kekeledi: 
- Kemancı da pek ıörünme • -Gene mi ıidecebin ?. 

•İn, dedi.. EaaHD onan matemi H d ... 1 
N 

"b - emen esı ... 
Tar.. ecı in ailesi de ıan'atkir 
falan tanDDu. 
Nipalıımm ıaflamu - ileride 

ihtar etmek üzere- not ediyordu. 
Süheyliya mektup yudı .. O ıü· 

ne kadar orada kalmumı rica et • 
ti: 

"Bilirim, aen düiünden de hor 
lanmaaın. ••• ,, 

Necibin bahuı, Şeffk Reyin ma• 
ziıini pek kanttnmaclı. Keıad:.ı • 
nin metelili kalma•qtı.. Buna 
mulrahft Şefik a.,. senalndl .. Ge
lini ile iftihar edi,...da: 

-2-

Bir aen• ıeçti. 
Şakirin mektupları •JNlclet • 

miıti ... Süheyl& ile Şefiiin aratm • 
da bir 19y lanbmfb. 

Selma pek nadir nde ılrünü • 
yordu •• Gariladtiii zaman da hep 
maaikiainden ba•tecliyorcla. 

Şefik daha uk eolraia çıkıyor· 
da. Kendini ımutmaia ı•JNt edle 
yordu. Kendini anndarmala çae 
lqlJOl'Clu. 
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Artvin deki abide Samsunda define ~ 
Ağaç dikme için . " . ~ 

izmirde 

Ulu önderin heykeli dikildi, büyük 
~aygı tezahürleri yapıldı 

alınacak tedbirler Y unanıstandan gelen plan - SeçıJ11 
tzmirde valilikten kaymakam- şikayet - Alış veriş işleri ~ 

lıklara ve nahiye müdürlükle • del' ? 

l\rtvinde hükumet konağı ö -
nündeki meydanda Atatürk ahi -
desi dikilmiştir. Abide, güzel bir 
kaide ile Atatürkün bu kaide üs
tüne konulmuş güzel bir büstün • 
den vücuda gelmektedir. 

Abjdenin dikilmesinde kay • 
makam Ömer Bedreddin beyin 
de değerli emeği geçmiştir. 

Abide, büyük merasimle açıl
mış, nutuklar söylenilmittir. Res
mimiz bu merasimi gösteriyor. 

· b' · ·· d ·ı · · Sa ..... •un (Husus"ı) v·ı· t ·1 rt 1 dır önce rır. .. rıne ır tamım gon erı mıştır. ma , - ı aye rı e yumu a ar · . . ""lS 

Tamimi kısaltarak yazıyoruz: derleme heyeti bir iki aydanberi manya yalnız taze ve ırı b ~ 
ı - Köy kanunu, ağaç dikim çalışmasını çok artırmıştır. Vali ta aldığı için ancak f~e.; bİ1 

9
10 

işini isteğe bağlı olmıyarak yapı- vekilinin başkanlığı altında her hş veriş ediyor, bura ıı. h · 
9
11 

lacak işler arasına almış ve bu - hafta toplanan azalar şehir için- istemiyordu. Bu defa ıe. l~ 
nun her vakit araştırılmasını va- de kahvehanelere, hapishaneye de yumurta murakabe ııııı" 913 
'f h. 1 · d · · · gı·de k il ·ı t l · · b'k" baclıı.J'll S1A zı e ıa ıp erın en ıstemııtır. re masa ar, manı er op a • mesının tat 1 ıne s ~e , 

2 _Ağaç dikim zamanı gel • maktadn-lar. Ayrıca her cuma se- ayene·komisyonu seÇD'l~ et~ 815 
miştir. Kaymakam ve nahiye mü- kiz on kişilik atlı kafileler köyle· leme işlerini muvaffakl~ııe 916 
dürlerile ziraat memurlarının bu re giderek eski adetler, türküler, şarmış, ekstra mal se" bİf &11 
işe el atmaları ve her eve nüfus sözler derlemektedirler. lanmıştır. Bu yüzden •011 tıı 918 
sayısına göre mutlaka ağaç dik - Belediye Se4iiminde içinde Almanyaya. 570~ f 
tirilmesi ve şimdiden ağaç bay • yolsuzluk mu? tana 100, İspanyaya 2 lf' 919 
ramları hazırlanması lazımdır. Şehrimiz belediye· seçiminde yumurta yollanmışt1r.1ta~ ~O 

3 _ Umumi çahtmalardan yolsuzluk oldu~ \ikayet edilmit· bir buçuk milyon kiloY~ tit· 
başka yeni doğan çocuklar için ti. Mülkiye müfettişlerinden Bay pa ve nohut gönderiltı11ıii,e ~l 
kavak, kestane, ceviz ve bunun gi- Refik bu işin tahkikine memur ret odası yeni bir te§e~ıJ ~ ~ 
hi para getiren ve her yerin yaşa- edilmiştir. Seçim hakkını kullan- şerek yumurtada oldu~} et' ~ 
yış tarzına uygun ağaçlardan her mamış veya burada bulunmamıf hirelerin de kontrol edı ~f 
sene 5-10 ağacın ve büyükleri ta- kimseler namına sahte rey pus • kını istemiştir. Çünkü 11

1 ~ 
rafından dikilmesinin mecburi laları atıldığı imzasmı atabilecek meşhur Çarşamba f3sll ~S 

Hakaret gören arabacı 
işler arasına sokulması lazımdu. bazı okur yazarfarm yerlerine adi karıştırmak suretile.l I~ 

4 _ Her köyün kenarında ve parmak bastırıldığı iddia edil • ten düşürüldüğü göriibl1
11 ~? 

en uygun bir yerinde ayrılacak mişti. Birçok kimselerin müfettiş· Şöhreti dünyayı ~ut~ ~ 
ve etraf 1 dıvar ve hendeklerle ko- likçe dinlenmesine devam edili • tütünlerinin hu yılkı re·ı a~ 

Kendisine hakaret eden adamı ağırca yaraladı runacak bir yerde birer (Şehitler yor. tahminde 4,5 milyon jı 0 
&ao 

andacı korusu) yapılacak ve bu • Define arayanlar rında tespit edilmittir· 
1 

8~1 
lzmirde Kemer caddesinde bir 

cinayet olmuştur. 

Hüseyin kızı Firuze, dostu o -
lan arabacr Mustafa oğlu ibra • 
himin başka bir kadınla alaka 
peyda ettiğini . duymuş, Ke~er 
kahvesine giderek orada bulu~an 
dostunu yanına çağırmıştır. 

1lirahim "geldikten sonra, Fi -
ruza, evvelce kendisine vermiş ol
dugu fotoğrafı geri istemiş, artık 
onun dostu ola~ak kalamıyacağı
nı söylemiş, bazı ağır sözler de 
sarf etmiştir. 

Bundan müğber olan arabacı 

İbrahim bıçağını çekerek kendi
sine hakaret eden kadını yüzün -

- den, sol ayağı1',dan ve omuzu ile 
baldırından •ğır surette yarala • 
mıftır. 

Bu $Irada lbrahimin kadını 
yaralamasına mani olmak için a
l'aya giı·en Cemşit oğlu :J'ayyip ile 

Aziz oğlw - Hüsnü de -elleripden 

yaralanmışlardır. 

Ağır yaralı olan Firuze mem
leket hastahanesine kaldırılmış 
ve İbrahim tutularak adliyeye ve
rilmiştir. Tahkikata adliyece de· 
vam edilmektedir. 

raya şehit düŞenler için her yerin Samsun orta mektebinde üç Bu hafta içinde ya.~11/ 83~ 
yafayışına uygun faydalı ağaçlar dört gündenberi hafriyat yapıl • dan iki Amerikalı 111ıı~ Sq 
dikilecektir. maktadır. Maarif, vilayet ve ma- bin kilo kadar tütün al~ &~ 

Bu ağaçlar şehitlerin soy bü. liye mümessillerinden mürekkep tışlar köylüye maliyet ~ 
yükleri tarafından bakılacağı gi- bir heyetin nezareti altında ya • re zararsızdır. Fakat !11 ~ ~ 
bi bunun köy idaresi tarafından pılan bu araştırmanın sebebi şu • inhisarlar biraz müba'f"J Qa? 
bakılıp yetiştirilmesi ve büyütül- dur: Şehrimiz zenginlerinden larsa fiatlar birden bi~ef/ ~ 
-....ui köy.ii~n !~e~bir azife.pi ıJ:l~.$.akir~ Yumµıistandan yazıl- cektir. V:e kövlünün i/'ı "8 
sayılacak •Ve bir izzeti nefis me • ""'dıgına, .V~ ... gönaerıJ~n pl~nla y~rı cektir. Sc\{) 
selesi sayılacaktlr. tespit edildiğine göre mektebin __) ·~ı 

merdivenleri altında oldukça de- --------- 942 
Kuduz mu? ğerli bir gömü (define) varmış. Altın anası ıı3 

Evvelce Rum metropolithanesi o- Torbalının Ahmedl~, 944 
lan orta mektebin tavanları ara - dağ kenarında bir çad• ~ 945 
sında da geçen yıl birçok eski ka- dm oturmaktadır. EyiiP 1 ı %cı 
ğıt liralar bulunmuştu. Ankara da niye adını taşıyan bıı ~: 1 &47 

Mersinde Türk ofisi şubesi! Samsun~a ekim işleri 
Samsun, 6 (A.A.) - Birkaç 

gün önceye kadar karlı, yağmur
lu giden havalar açıldığından 
çiftçiler her yanda ekim işlerine 
başlamışlardır. 

Balıkesirde Martlı mahallesin
den Rizanın üç yaşındaki oğlu 
Amhed kapı önünde oynarken 
bir köpek tarafından ısırılmıştır. 
Çocuk hastahaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Maliye Bakanlığından müsaade kes tarafından çok f~ıı' ~ 
alan Bay Bakir çıkacak gömünün dakaya muhtaç bir kad ~9 yarısı kendinin olmak üzere vi • linirdi. Fakat bu zarı '/fı ~ Mersin, 6 (A.A.) -Türkofi -

ain Mersin şubesi açıldı. Ofisin 
müdür ve memurları Ankaradan 
gelerek İşe başlamışlardır. Sayılı 

ihracat iskelelerinden birisi olan 
Mersinde Türkofisin açılması se
yinçle kar.şılanmışhr. 

Marmarisin nufusu 
Muğla, 6 (A.A.) - istatistik 

umum müdürü B. Celal bugün ya
pılacak olan nüfus deneme sayımı 
için şehrimizden Marma~is'e git -
mişdir. • 

Kavak nahiyesi kaza oldu 
Samsun, 6 (A.A.) - Samsun 

vilayetine hağlı bir nahiye iken 
birkaç ay önce kaza olan Kavak
da resmi kurumlar tamamlan -
makdadır. Hükumet konağı için 
2500 liraya büyük bir ev satın a • 
lınmıştır. 

Köpek de bir odada göz hap
sinde bulundurulmaktadır. 

layetçe ayrılan heyetle Bafra ve yıkılmıştır. Zabıtaya 111 J1I fJ &s1 
Alaçamda da yeni araştırmalara den bu kadın, bir tak~lı f.: &s~ 

Mehmed Ali Münür öldü devam edecektir. şahısların bir beze bd.ıJıV' tlto~ 
Temyiz mahkemesi azaların • iktisadi işler 239 tane sarı altının•"' .b &~ 

dan Mehmed Ali Münür, Eskişe~ Samsunun ökonomik havası haber vermiştir. .0~eı' Sss 
birde birdenbire ölmüştür. Meh- sevindirici bir ilerleyiş gösteriyor. Zabıtanın yaptığı 91 ~ r &lie 
med Ali Münür, ötedenberi ihti. Hükumetin aldığı yeni ve faydalı kibat üzerine bu ba~1'~., 9s7 

,ı 

yarlığmdan ve yüreğinden şika • usuller sayesinde limanımızdan lığın Araplı aşiretti\, 1'r 9Sg 
yet ediyordu. Yaşı da yetmişe ya- öbür iskelelere, ele yabancı mem· oğlu Eyüp taraftndsrı S~t'111~ı~ 9$s 
kmdr. Münürün bu apansız ölüşü leket!ere son yedi gün içinde e - anlaşılmış, 239 altıJ1 ıı > Sso 
bir yürek durmasından ileri gel - peyce öteberi gönderilmiştir. Gön yerden çıkarılmış, hıt5 9Gı 
miştir. derilenlerin en çoğu ekim ürünle· ye verilmiştir. 

KURUn'un Milli Romanı: 34 
"e 

hayatını hoş görmeğe çalışan ai- ı özlenJDesi, içine girip kirlenme • ı çevesine çok yerleştiJ11\Jbe ,e 
leleri birdenbire toparladı. Fikriye sinden d?"ha iyi... Benden yaşlı olaP 

1
:,.0 1': ........ ·-----··-------·--··················· 

Artık susan, susmayı doğru bu • 
lan ağızlar da açılmıştı.. Neler 
söylenmiyordu. 

tık günü evinden çıkamıyan 
doktor, ertesi günü kimseye gö • 
rünmeden lzmire kaçmış .. 

Bunu duyduğum zaman: 

- Aferin, de_dim, gene terbiyeli 
ve- namuslu bir adammış .. 

''Ergin,, doğru bulmadı .. 

~ ~§'f, ~uılu adam 
daha evvelden bu işi sezer .. Bu da 

=Yarası 

Burhan Cahit Köroğlu ...................................................... 
erkek düşüncesi .. Belki de doğru. 

Ötekilerin lstanbula kaçtıkları 
anlaşıldı ... 

Hanımın Akhisarda uyandırmak bmirin bütün tarlaları ve üzüm hanımı ikide bir tal<• ~ ~~F 
istediği cemiyet hayatı başkala • bağJarı arasında bacaları tüten bu _ Sana herkes ac•Y.~r~ l\lıı~:• 
rmdan evvel kendisini yuvarladı • ı i;~ük kasabası o alemlerden çok sakat bir adamın öıt1r~Jl tef"( t~ıtı ' 
Serpintileri de Akhisan epey sars· u1ak. .. Fakat, kimse hayatından, mış sürüklüyor, za~a~ 1 cİ~j ti~ a 
tı. Herkes bildiği gibi çekiştirdi, sa.adetinden şikayet etmiyor. yorlar. Halbuki sen h•Ç) l'ı t~ 
durdu. Bu doktorun macerası tazelen • miyoraun? diyor.. ti'-~- \bttıil." 

Biz İstanbul alemlerini uzaktan dikçe Ergin yüzünü buruşturu • D d'k dunun baŞI J1)ll .. gel ~.I! ... ~ 
e ı o ıııda•· 1 '~ .. ~ 

uzağa işittikçe o hayatın tadına yor... torun Fikriye haıt~ aile~~ b~'rt d 
imreniyoruz. Fakat bu alemlerin - Keşke hiç tanışmasaydım o Burada iken heı·~es~:11 ge~'. ~~ ~tt 
Parlak yaldızı altın.da ne aile yu • adamla! Diyor.. l · · ayrı ehn ...,1~ .ı 

erını ayrı 1':' J•· , "e~· 
valarının çatrrdayıp dağıldığını Doktorun düştüğü vaziyet ne 1 ında. 1 ~t ~~l'I 1 

Kendi maya ar cıl'- ) el'i 
da duymuyor değiliz... kadar sinirine dokunmuş olmalı da a1 ~ 

Akhisar biı· kaç hafta doktorsuz )arı başkalarına d t>)al' h ~b 
Bu İstanbul hayatına karışan ki, onunla tanışmış olmasına bile ·ı ka ı j~ı ~!\ 

ve eczacısız kaldı.. uzak, yakın tanıdıklarımız da var. canı sıkılıyor. Düşünüyorum. E· zevkalan bu çeşı d rJ11a~ f 
1~il'] l\11 

O d b "d·· ... .. h dıkları yeri bulan ı cl.,,Jf1aı'' ~ı;l l!l'j 
sıra a şu e mu urunun anı- İstanbul ışık, dans, eğlence içinde ğer o davete gitmiş olsaydım, şim- Jacak .. ,~ l!t, 

mr hastalanmıştı .. Yoklamaya git· sanın ne can a ."I\ • yüzüyordu... di kimbilir ne kadar üzülecektim.. ~ l!ı~ 
tiğim zaman: Bu alemi uzaktan seyretmek, Tütün ve üzüm diyarında gün - luyorlar. · .... J11 sıı10 \4cıı 

- Aşifte karı, bir havalandı, ?Ürültüsünü uzaktan işitmek hoş düzleri ev işleriyle, geceleri de Benim sakat erkegı iğrell' ~d~\:ı 
bizi hekimsiz, ilaçsız bıraktı. Ne nluyoı-. İnsanda kendine göre bir san ışıklı petrol lambasının fakir kadın avcılığı _Yapa:dı11l"l'ıt1' \1~i b~ 
de sönmez ateşi varmış!.. imreniş, bir arzulayış beliriyor. aydınlığında okumak ve tavla, ka· )arla sersem aıle ~. eJ1 ıi.iPP 1 Q~ ~l 

d-ndürüp düşur ~~ 
Bu macera dans, poker, eğlence Bana öyle geliyor ki, o hayatın ğıt oynamakla g·eçen hayatın çer· şmı 0 
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Yugoslav- Macar gazete-KURUN 

lf erqün -.lJÜZ 

• • 
ısım babası 

• ad ver~yoruz leri · ara·sında çarpışma! 
9oı ..... 

7 oplıyan: Kemalettin Şükrü Orbag 
Suikasd işleri etrafında iki taraf da 
biribirini sorgu yağmuruna tutuyor 

sn~ kengel· L"t'L-<i..._ I( • a lrie 

9o3 ..._ ır en~il: Saf kalpli 
~ l"\enı: Adil 

'"' &os .... l\enl'Ü. v· • 

962 - Kılıcı: Faik. 
963 - Kılıç: Seyf .. 
964 - Kıbğ: Fıtrat. 
965 - Kılın: Naz. JJ' ....... 1\ • aaı 

1
' hnt: Belde, harye, ka· 

906 & a 
966 - Krhı: Seyf. f 

967 - Kıhvan: Hediye. 
968 - Kımaçav: Mania. 
969 _ Kımırtı: Hareket. 
970 - Kmma: Daima. 
971 - Kınagu: Say. 
972 _Kınaş: Kurbiyet. 

973 - Kınay: Faal. 

a..., .... l\eoke· N·· 
JeO vu, .... l( . • umune 

Sos .... I\ eptı: Nüktedan 
9o9 .... ıı-'J>tiğ: Müsavi 
&ıo .... "ercek: Sahil 
811, ~ereci:. Şahit 

. 81~ .._,_ }( ereklı: Lazım, zaruri 
984 - Kmcak: Pençe. 
975 - Kmcal: Narin. 

976 _ Kmgır: Sebatkar. 

1 ıı" 913 .... erektü: Lazım 
e 9141 ...... ~eretli: Şahadet 1 

1~ 915 ...... "'"eren: Kebir, kadir 
Sıs ...... teret: Nüktedan ·· 
Sı? ...... erg et: Lazım . 
8ıs keri: Kadim 

.... 1( . 
f . erınçsiz: Binazir, gay· 

1' 819 li kabili kıyas 
~ - I<enna.n: Kele. 

- l<ennan: Hisar, kale, 
~l tehir 
~ ...... l<erae: Zeki 
~ - kersij: Zeki 

......_~etti: Hak, hakiki, sa • 
~ ıh 
~S ...... kertia: Kefalet 
~6 ......_ ICertiı: Samimi 
~? ......_ l<ertişçi: Kefil 
~ ......_ l\eaekler: Ecza 
&<Q ......_ l\esen Fazıl, fasıla 
&ao ......_ l\eaenci: Mültezim 
931' leeaenek: Ücret 
83~ ......._ l(eaici: Sarım 
9aa ' }(eaimci: Mültezim 
93t ......._ l\eake: Terbiyeli 
&as ..... keskin: Sarım, zeki 

~ ' l(eaman: Fırsat 
&aı: l\eanıen: Hiza 
~' l<eatem: Ziyafet 
\ ICeıikçe· N"h t • - l( • o e çı 
840-.... .,ikçi: Muhafız 
·~1 "'ea)· c· 1 
94 -.... l( ~ ı: mas ı. 
S4 2' I\ e.te: Kebir, paıta. 
~ ~ ....._ }\ etır: Sengistan 
~ ' I( etıtıe: lıaret 
45 ......._ I( etre:ı: Çenber 
tı~ e~ik: Saadet 
"'17 ...... l\e""· · F ~-.... }( "'•enı: ertut. 
~ ""'-' l<:eıbev: Memba 
~-. }( eıer: Kahraman 
rı.. ...... 1( eı~tki.i: Memnuniyet 
~l e:ıık. C .. ' t ı -. ~ · esaret cur e 
11S'} "'eıki . s ' 
Q c; -.1( b ç. eyYah 
S3 ı ıcı· u kA k"' 'f S ..._ l( · oeves ar, aıı 

977 - Kınık: Ceht, gayret. 
978 - Kmıf: Arzu. 

979 ~ Kmo: Mükafat. 
980 - Kmoğ: Kıymet. 
981 - Kmran: Neıeli. 
982 _ Kınu: Ceht. 

983 _ Kıpıçı: Muhteri. 
g84 _ Kıpırtı: Hareket. 
gs5- Kıraç: Beyaban. 
986 _ Krrak: Kenar. 
987 - Kıral: "Halk. 
988 _ Krran: Cihet. . 
989 - Krranğ: Münteha. 

990 - Kıras: Sahra. 

991 _Kırbaç: Taziyane. 

992 _ Kırdar: ihtiyat. 

993 _ Kırgıl: Kahil. · 
994 _ Kırıy: _Kenar, sahil. 
995 _Kırkın: Hediye. 
996 - Kırı: lktısat .. 
997 - Kır§An: ·1hata. 
998 - Krrtal: · Esef· 
999 _ Kırtak: Gayri münbit. 
1000- Kırtan: Gayri münbit. 

• • * 
ankara,6 (AA) -Türk di!i araıtırma 

kurumunun ıoyadlan hakkında bulduğu 
k, J, m, n, o lietelen tdnlardır.: 

(K) 

Kutluk türle.in, "külçür, kutlu;kül· 
.. Jcutuu maral, kü)üg manç, kutula· 

ÇUP, tJ kü' 
kümü tekin, kutulu • ku u, n 

man, § •• d'" k 
bermif, kuturtekin, kündüz. ~u~ uz, u 

kü 
&-ı kutuy kü_tlü. kuçlu, kuluz 

tur, nwa , ' 
kuytemuz, küzencük, ku~rcak, .. ku~, 

k .. b "k küçtekın, kudaruk, 
Jcuzhan, u cu ' 
kührem, müJbilge. 

(L) 

Laçin, Lama, Levent. 

(M) ~ ......._ ~ ıcıınuk: Şehvetperest 
&ss "•cır: lnrk 

&!le -. }( ı am Madsar, maça.tay, mahçiçek begüm 
......._ ı,.- ıcurga: Mağrur. · b ·· ma 

Ss7 "1Çığ: Şuh • (ka), mahim ana, mahım eguın, • 
s~ .. -. l( .. karaç, maJhatun (ka), malak, malkav, 

"CS ..._ tgılcıın: Şerare. alk - .. lay rnamak, mama, ınamay, 
Ss~ kığ1rduk. m oç, u- ' ..._ l< . Davet. mamule, manas, mancak, manga, man • 
~ ..._ dağuz: Delil. kan, manlacı, (ka), manyak, ~~al (k~), 
9sı ....._ kıl dacı: Amil. marhan, maıkan, ınaıyan, meçu, ~enc:k, 

d. ~ k:dg" r· H Ik mencutekin • mengutekin, 

mençuk, menge, mengecin (ka), men -
geli boğa, mang)ay - mengeligiray, men• 
ıe§, mengiiberti - mengiiverdi, mengü • 
ceJc, mengüç, Mengiikaan, ınengiinoğul, 
mengütay, mengütemür, menije • melije. 
mentq • mintaı, merkit meu, mihraku· 

, la, mihyaz, mingan, minkar • bjkıar, 
1 minıin, mintaf, minkara, mintemür, 
mocu, moğ, moguJgancr, mogul hacip, 
mopltay mohul, monul, monul oga, mo. 
tugan, moyunçur, mucuk, muçin, muglu, 
mukan, mukyen, munduz, munyu, mu· 
ta1u, mutJu, muzaça (ka) 

Belgradda çıkan Vreme gaze
tesi ile Budapeştede çrkan Mag • 
yarsag gazeteleri arasında. karşı -
lrklr bir çarprşma başlamışdrr. . 

§İmdiye kadar Sırp kanından ol • 
mak üzere kaç hükümdar ve 
prensin gene aslen Srrp olan ıui
kastçılar tarafından öldürüldüğü. 
nü sayabilir mi? 

(N) 

Naçı tarhan, naganlu, nagq, nantu, 
nama, narinç (ka), nayan - nuyan, nay· 
ki, nayman nembrut, nergis (ka), neş • 
vat, nikbaybiııi, nikü, nogay, nohuz, no

kay, nomkulu, nubuz, nurbige 

(0) 

Opnberdi, Oi'ban, oğuday • oktay, 
oğul, oğulgannuı (ka), ogulııaymıı (ka) 
ogulkanmrf, ogulmu§, ogulta, oıu.Jtekin, 
oğurlu, oğuz, okay mirza, okta, oktar, 
oktay • kaan, okutulmuf okyay, olcay • 
tuberdi, olcaytu, o]cay türki.n, olzinııan, 
omur, omUl'Ca, omuı:tag, omput, opak, 
optur, opuf, orak, oru - uraz, ordu, or· 
dukaya, orhan, orbangazi, oruc, oruç, 
truk (ka), oruı, onn:, c:ryafm, otunkoca, 
otamıf, otamıı giray, otmar, otsekin • ot. 
çekin, otu, ozar, ozmı,. 

(Ö) 

Ödüget, ögeçük, Ögedey, ognın~, 
örçün, ökrün, ökütkara, ölmez, öner, 
önle, örün, ötüçtemür, öı:bey, özbeyti • 
mür, özbilge büyün. ' 

Soyadı alanlar 
Soyadı alanların isimlerini bu· 

gün de yazıyoruz: Tıp Fakültesi 
profesörlerinden Doktor Ahmed 
Kemal Mustafa, Ticaret odası u • 
mumi katibi Cemal (Atay), eski 
Bursa vali1i Azmi Ömer ve kar • 
deıleri profesör Doktor Beıim Ö· 
mer, Agah Ömer "Akalın,, Zile 
Orta mektebi müdürü Kamil, lı -
tanbul Kabataf ve Deniz liselerin
de muallim Tevfik, karde§leri "E
sen,, Belediye muhasebe mahzen 
memuru Kamil (Özbetlek), mua· 
vini Şerafeddin (Özbayrak) soy• 
adını almıtlardır. 

Vreme gazetesi Magyarsag ga
zetesine şu altı suali sonnaktadrır: 

1-Yugoılav bududun~n altı 
kilometre ötesinde bulunan Yan
ka • Pusta çiftliğinin mahiyeti ne
dir? Bunun resmi sahibi olan 
Hırvat ıuikastçısı Güstav Perçeç 
neden himaye ediliyor? Eğer hi -
maye edilmiyorsa bu adama üç 
defa başka ba§ka isimlerle nasıl 
pasaport verilebiliyor? 

2 - Resmi Macar zabitleri bu 
çiftlikte suikastçılara nasıl dere 
verebilirler? Bu tekilde hareket J 
Macar hükômetinin suikastçılara 
açıkça yardım ettiğini ispat et • 
mez mi? 

3- Şimdiye ka~ar Yugoslav· 
yada yapılan suikastların hemen 
hemen bütün failleri Macariatan· 
dan gelmiılerdir. Macar hükU • 
metinin bunlan müdafaa ettiği 
muhakkaktır. Acaba Macarl~ 
buna ne cevap verebilirler? 

4 - Bu ıuikastlarda kullanı .. 
lan bütün silahlar Macar toprak· 
)arından çılanııtır. 

Macar hükUıneti J;unu da in • 
kar edebilir mi? 

2 - Vreme gazetesi ıimdiye 
kadar Sırpların Hırvatlara karşı 
yaptıkları suikastların sayısını bi
liyor mu? 

3-Vreme gazetesi biliyor mu 
ki Kral Aleksandrın ceddi olan 
birinci Aleksandn ölümden kur
taran ve iltica etmesine müsaade 
eden devlet Macaristandır. 

4 - Vreme gazetesi Macariı· 
tanı f ela.kete ıürükliyen harbın 
çıkmasına ıebep olan, Macariı • 
tan veliahdı Franıuva .. Ferdi • 
nandı öldürenin bir Sırplı oldu • 
ğunu unutuyor mu? 

Bu ıuikaıtçmm ba1"aama ya • 
rmı milyon dinar mükafat veren 
de gene Yugoslavyadrr. 

5 - Vreme gazetesi, tarihte 
hiç bir Macarın suikasd yapmaya 
tetebbüs etm'ediğini, böyle bir 
ıeye hiç bir vakit taraftar olma • 
dığmı bilmiyor mu? 

6 - Vreme gazetesi bir devle
tin kendisine sığın.mıf olan ya • 
hancı fertlerine bir katil, bir hay
dut muamelesi yapılmasını doğnı 
buluyor mu? 

5 - Yugoslav kralını vuran 
Çernozemlskinin Yugoılav hükU· 
metinin bütün Hrarlanna, bütün 
müracaatlarına rağmen Macarİ•· 
tanda ellerin: kollarını sallaya 
sallaya gezmesine ve dürlü fe • 
sadlar çevirmeaine göz yumuldu. 
Macar hükalmeti eylül aymda 
kendisine Franıaya gitmek için 
istediği pasaportu derhal vermit
tir. Buna ne denin iz Mösyö Göm· 

Bu karşrlıkJr suallere ne yolda. 
cevap verilec~ği merakla beklen • 
mektedir. 

böt? 
6 - Son ıuikaıd hadiseıile a· 

Jakadar oldukları anlatılan iki de 
Macar var. T es ve Move. 

Acaba bu adamlar niçin Yu .. 
goılavyanın en büyük adamına 
kartı bu fena fikirleri beslediler. 
Kral Alekıandr onlara ne yap • 
mıttır.? 

Rica ederim Mösyö Gömbö§ 

KURUN 
OODdelfk. Sl;Juıl Ouete 

tştanbuJ A.DJcara caddelf. ev AKIT) ~ 
n:LEFON NUllABALARI 

Yazı ffler1 teıetor:m: 16118 
ldan teletODQ : "810 

Telsnf adreat: ı.tanbal - (V Amr) 
Poda lnıtun No. '8 

8 a1hk 
1 aybll 
1 aylık 

&BONll BEDELU:Blı 

'1'11rld19 
ıcoo ar. 
750 • 
&00 • 
lGO • 

EcnebS 
1100 ar. 
1&50 • 
IOO • 

• aoo • 
iLAN tJCKE'l'LEJUı 

11caı1 UA.nlarm llln aayıfala.rmda lan· 

timi so ırunı,tan bqt&r. m l&J"lf&da 250 
kurup kad&r çıkar. Mersin vilayetindeki 

erkeklerin sayısı 
Mersin, 6 ('A.A.) - Vilayeti

mizde saylav seçimi için hazırlık
lar bitti. Yapılan yokla.mata göre 
104.126 erkek nüfus olduğu ve 

bizi daha ziyade bekletmeden ga· 
zetelerinizden biri ile cevap veri· 

BUyWc, tazJa, devamlı D4D verenlere alt 
ayn teıızilAt n.rdır , 

· nüfuı sayısmm geçen seçimden 
ıonra mühim miktarda arttığı an· 

laırlmııdır. 

niz.,, 
• • • 

Bu sorgulara karşı Magyarsa,g 
gazetesi de şu karşı sorgulan so-
nıyor: 

1 - Acaba Vreme gazetesi 

Rea1mU ll&ıılarm bir •tın 10 lruruftUr 
&:UÇUR ILANL&Bı 

Str defam 80, Ud dc•uı 80, Uç defam 45~ . 

dllrt deta.sı 73 ve on defam 100 ~tur . 
Uç aylık U&D verenleı1D bir detası mecca· 
oendlr. Dört satm geçen U&Dlarm fuıa 

ut.Irla.rı beo lruru§tan beaap ed1llr 

1~ d · u . mengcur, 

ı etildi h k b . rüp yemeğini pitirecek bir ev ka • 
() a.ltı • oen erk .... . k 1 J Ergin bir kaç ere ana: ' 

~ılltf .. lldan deg .... il kegaı)nb' oku ıta.. Aysel ıen dans öğrenmek dmmm gece yarılarına kadar po-

bunları okuyan kasaba kadınları 

ve kızlan kerpiç duvarlı evlerinin 
İs kokulu havasından batka bir a· 
lemin fıkrr fıkır kaynayıp co§tu • 
ğunu öğrene öğrene karmcalanı • 
yor, pireleniyor ve her zaman ken• 
dinden bir gömlek yukar11mı tak· 
Iit etmeğe özenen bu kenarda kal· 
mıf geri yuvaların eski havası da 
bozuluyor .. 

kötkünde kasaba kızlarımn biri . 
birlerinden danı öirenmeğe çalıı· 
tıklarını işitiyoruz. ~ "ll llef • ı ıa a o· - ' 1 ker masaları ba§mda heyecan ge-

a.f eg ret ederim. istemiyor musun· • b · r.inneıi, hem acr, hem gülünç .• 
rı.tılııa.tr a.tkasrnda nıah 11 d 1· .. Diye sormuş, sonra ceva ıpı ge· ~ 1 ··ııl't tta d a e e ı . . Erginle bu fikri de pay afmıı • 

•tJt u çalıp dururken ağ • ne kendi vermıftı: k k k 
eitlen t~ı ile Perapalas balosu. - Belki istersin .. Fakat te o~ tı _:. Maksat, eğlenmekse, insan 

• ı ~~ ' al'ağında t k lumla dansetmek sana ne zev bunu kendı' havası ve kendi alemi 
'~ıı:ı ~l'tıed a unya nasır- · 
~ •era.~a ka~~ tango figürlerini verir!" · d ' içinde de yapabilir .. Bize en tatlı 
\~,. •e~.. !{an genç kadınların Onun içinde saklayamayıp ışa zevk, biraz muzik, biraz okumak • 

.. il .:ı ""e Yuv- l d "u bu acı ıikayet benim sa• d h " k 
l\ 1.ta i•ı"d· ar andıklarını bu. vur ug k"kü d Zaten a a çogunu aramıya va • 
l:iı. :: ıy mı'm .. ı de olsa arzularımı o n. en. k k' r 
~ .. }q\> oruz. 1 d timiz yo ı ··· 
' t!e"'· a.tfanı~ b Ik' . koparıp atacak kadar kuvv.et ıy ı. d 
~·~ı i?ıl.. l":o -ı: e ı de ısteye • f Diyor u ... ~. '" k Poker .. Akhisarın zengın e§ra 
1 

~ti al a at o taze havaya Yalnız bir şey 'Var ki böyle geri 
~b l§tk 1 . 1 . kadar oiren bu kibar oyu· 1 d k d' d 1 • 1) qJt d·· o nıadığı için baş· ev erme 0 • b' ve sakin yer er e en ı saa el erı· 
l\ı.. un~; .. vrenmeyi düıünmedım 1 

• 1 b'l k I G ~İtJ ·ıa e"'ı ":Yor. nunu og le avunan arr ı e amçı ıyor. a• 
~~I e.-itıi gence bir genç kadının le!.. b"'t zeteler, kitaplar. Çoğu dolgun 

~t h Yokla d . Bı'zim gibi dar bir memur. u • 1 . . ~1ıı1." Qe(t .• b rna an geçmıyen . . d frenk cemiyet erının hayatından 
•ı ttı . I tek odalı evlerının saa e • 

~ · 1~dtt en de bunları arzu· çesıy e _1 • • b'" le çevrilmiş roman ve h!kaye mevzu· 
!) • • l<ad tı'nı' kurmağa çalışanıar ıçın oy h llıd qtı d ın arkadaşlarım· k ları, bizim yavan ve am aile ge • 

i~i &.tı ~: ... ana dersi almayı ak. eğlenceler ne kada: .u~a • ·: J. çimimizi pire gibi 11ırıyor, kurt gİ• 
ııl\ ~•tıni . Sabahları çayını ıçırıp ış1ne yo 

ı q~ :ı~§an İnşımdlir. Fakat se;· ' k kızının üstünü başını der· bi kemiriyor.. , 
~a.yı san arın zevklerı • ıayaca ' · · · · · ·· • Ocağının, gergefinin batında 

a~acakI Jey"ıp toplayacak, evıntn 11mı go • 
arına inanırım. 

Anadolunun kır çiçekleriyle 
süslenen ocak baılarına Paris ko • 
kuları yayılmağa ba§ladıkça kasa· 
baya gelen her lstanbulun postası 
kucak kucak da gramofon ve plak 
tatımağa batlı yor .. 

Akşamları yavat yavat tüt. 
meğe baf hyan bacalariy'le sakin 
bir çiftçi yuva11 olduğunu anlatan 
tütüncü ve bağcı Akhisar evlerinin 
alçak pencerelerinden fokstrot gÜ• 
rültüleri 9idiliyor. 

Ve her gün bir evde, bir baj 

Doktorun karısı aııkı ile kasa • 
badan kaçalı çok oldu. Fakat 
bıraktığı tohum filizleniyor. 

Geçen gün kaymakam Beyin e· 

vine lstanbuldan bir alay misafir 
geldi .. Hanımın akrabaları imi§ • 
ler. Onları bugün bağlara gi • 
derlerken gördüm ... Bir demet çi· 
çek .... Bizim tütün balyalarının a -
ğır, iı kokusunu bastıran, bilmedi
ğim, fakat çok ho§uma giden bir 
koku içeriye kadar girdi.. 

Ergin takma kolunu masaya 
çarparak kapıya ko§tu .. 

- Duydun değil mi?. Ne güzeli 
dedim. 

(Devamı var) 
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HIİltlAYE CU\TA cumartesi j 1 Kadınlar Adası J ~ 7 ı cı Kanun 8 lci K.1aun 

30 ŞABAN ı Ramazan 
Güa doğu~u 

SilJalı gOzler 
Gün batısı 

Sabah namaıı 
Oğle nam.azı 
lcındi nanııızı 
Akşam namazı 

Yazan : İki yıldız Yatsı namazı 

imsak 
Yılın gtçcn günleri 
Yılın ~alan ı:Unlcrl 

7.11 
lli.!\!1 

6 

12.0' 
14 iS 
16.3~ 

18.19 
5.1!6 
34[ 

2• 

7.1 ~ 
16,41 
6 
12.06 
1'4.:ı?8 

16,11 
18. 19 
:'.27 
3H 
~3 

Uzun zaman timarhanede kal • 
dıktan sonra yine orada ölen bir 
dernin eşyaları arasından çıkan 
bir def terin son sahi faları: 

"İki siyah gözün kaı-anhk uçu • 
rumunda kendimi kaybettim. İki 
siyah göz beni mahvetti. Bunu na· 
sıl anlatabildim ki .. Baktığı za • 
man içinizi gıdıklıyan, bütün ben
liğinizi yavaş yavaş eriten. bir çift 
göz tasavvur edniz. Öyle hiı- çift 
göz ki etraflarım çevreleyen ve 
gittikçe koyulaşan bir halka içinde 
yaptığı her hareket insanı öldürme 
ğe, mecbur etmeğe yetmektedir. 

Kadını bazı sık sık görüyordum. 
Yanındaki erkekler daima değiıi· 
yordu. Nihayet benimle de ahbap ·- ı 
oldu. Kafama müthiş bir fikir o· 
turmuştu o gözler yalnız benim ol 
mahydİ. Bir gün yine vapurda ko
nuşuyorduk. Artık o gözlerin içi

L 

tSU9 un 
lSTANBUL 

12.30 dan 13,30 a kadar Plak neıriya. 
tı, 18 den 19 a kadar Çay saati Otel To
katliyandan nakil, 19 dan 19.30 a kadar 
Çocuk saati: Hikayeler. 19.30 dan 19.40 
a kadar Dünya haberleri, 19.40 dan 21 e 
kadar Soprano: Bayan Sabahat "Hüsnü, 
21 den 21,15 e kadar PJa~ neşriya~: ti -
aytro musikisi, 21,15 den 21,30 a kadar 
Anadolu ajansı, borsalar, 21,30 dan 22 -
ye kadar orlceserta, 22 den itibaren rad· Onlarda mukaven:ıet edilmez bir 

kuvvet vardı. Bu kuvvet ilikleı·ime 
her gün biraz daha giriyor, kanım 
da her gün biraz daha hızla dola· 
şıyor ve ben bu mahvedici gözle -
rir.. kaı-şuında suların akışına bir 
sar:ıan çöpü gibi sürükleniyordum. 

O gözlerin sahibini sevdim mi? 
Hiı: 7aımetmem. Bu kadının vü -
cudii, eti, derisi, beni hiç meşgul 
etmemişti•. O alelade bir kadındı. 
K"famr;ı içine hükmeden, bu ale
lade vücuda bağlı harikulade göz
lerdi. 

O r"t ilk defa şöyle gördüm. Bir 
yaz gi.inii, öğ~e:len sonra idi. So -
k:ı.!darda serseri dolaşıyordum. 
Biden kendimi deniz kenarında 
bul dun:ı. Manaaı anlaşılmaz de • 
rinl'Jderi ve bu derinliklerin in -
sana verdiği sonsuzluğun ürpertisi 
dah'i do~ruısu sebebini bilmez kor 
ku ile deniz benim en çok sevdi -
ğim şeylerden biridir. Gençliğimin 
çab::cak geçen ışıklı günlerinde 
bir rıhtımdan denizdeki meçhul 
bir noktayı saatlerce baktığımı, 
ker.::limi tamamiyle unuttuğumu 
b;lir'm. 

ne girmiş, o gözlerin sim siyah u· 
çurumuna hiç durmadan yuvarla· 
nıyordum. Ne' tatlı bir düşüştü hu! 
Süratin en inanılmazile bu esrarı 
uçuruma düşerken yalnız hissedi
lir fakat tarif edilemez bir zevk du 
yuyordum. Ru yavaş yavaş vücu • 
düme giren bir ölümdü. Yavaş ya 
vaş bittiğimi hissederken ölüyor· 
dum. Birdenbire ~imek neye yarar 
ki ... Son bir sıçrayıştan sonra öl • 
mek, son bir atlayıştan sonra his· 
setı:1iyen d!-Jvnu~·an, kas katı bir 
taş parçası gibi yere serilmek ne • 
ye yararki... 

Vapurdan beraber çıktık. Çık • 
tığımız yerin ismini bilmiyordum 
ama, beni temiz bir otele götürdü, 

!cr .. mızı perdeli bir odaya girdik. 
Derhal kapının anahtarını çevir 

dim .. Kadm köşedeki kanapeye 
uzanmıştı. Yavaş yavaş yanma 
yaklaştım. Kadın vaziyetimden 
korktu, doğrulmak istedi, ellerile 
yü::ünü, gözlerini kapadı. 

B!rden ışıklı. bembeyaz 

yo caz ve tango orİ<estrası 
82S Khz. BUKREŞ, S6! m. 

13 PIAI<, 13,45 Borsa haberleri, 14,15 ha
berler, 14,{0 plAk, hafi,; musiki, 18 radyo or
kestrn.<ıı, 19 haberler, 19,15 radyo orkes· 
trast, 20 konferans, 20,20 opera. korosu, 21 
senfonik konsere dAir, 21,10 senfonik kon.ar. 
22 senfonik için sözler. 22,1~ konserin deva- . 
mt, 23,30 plAk .. 

22S J{hz. Y.<\UŞOYA, 12'5 ru. 

18,15 Oda mwılk111!, - 18,50 sözler, 19,15 
plllk (Solist musild), - sözler, 20 kahveha· 
ne musikisi - haberler, 20,30 konserin de-
vamı - spor haberleri, 21,15 senfonik kon
ser ( Var§ova filharmonisl). 23,30 şiirler, 23,-
40 reklam konseri, 24 sözler, 24,04 dans mu
sikisi, fp!A.k). 

511> l\h:r.. RUDAPEŞTE, 550 m. 

18,15 Çingene orkestrası, 10 spor, 19,515 
sözler, 20,25 Bertha salon takımı, 21,35 rad
yo iistuM radyo, 21,50 sarlcrh Kalman kon· 
sert. 22,35 Haberler:. 22,50 Rajter idaresinde 
opera orkestrası, 2-1,20 hafit salon musiki.si. 

84 t Khz. BERLIN, 4S7 m. 

ıs Hafif orkestra konseri, 19,05 sözler, 
19,30 plMt, 21 haberler, 21,10 Ksilofon ve 
mandolin konseri, 22 radyo temsili, 23 ha· 
berler, 23,20 Maks Regcrin eserlerinden pi-
yano keman konseri . 

" 

~BORSA~i 
f Hiz1larında ,.ı'dız işaretı olanlar ilıer· ı' 
!erinde 6 - l ~ de muamele görenler 
dir. I Rakamlar kapanış Fiatlannı >{Österir. ı 

• 1 
Nukut (Sabf) -

İşte o gün de içimde olmadan 
der.iz kenarına gelmiştim. Hava 
açıktı. Güneş ısıtıcı idi. Alabildi • 
ğine denizin üzerine kapanmı§h. 

günlerinde saatlerce seyrettiğim 
deniz gözlerimin önün.e geldi. Bir 
anda iki çift siyah gözün denizin 
o hiç bilmediğim sQnsuzluklarında 
kaybolduğunu, erişemiyeceğim es
rarlr ülkelere gittiğini zannettim. 
Bir hayvan gibi kadmm üzerine a
tıldım, ellerini yüzünden ayırdım. 
Gerilen parmaklarımı o siyah göz 
lerin içine soktum. Bir fer yat ku· 
laklnrrmı }n·ttı. Gözler avucumda 

ı * °Londrı 
idi. Fakat or.ları avucuma nlmam- .i * Nevvnrk 

la ebediyen kaybe~mern bir oldu. l ı ; ! :~r::no 
Kanlı ellerimi süku!!etle reyrettim. 1 • Rrü~~eı 
Avuc:.ırnun içindeki sönük gözle • • Atlaa 

OH. *Viyana 
w; -- • l\T arirlı 

~H. -
18, -

169. - * Berlln 4:'i, -

İçimde bir vapura binip denize 
çıkmak arzusunu duydum. İskele· 

ye geldim. Eiletimi aldım. Beş on 
dakika sonra gelen bir vapura at
ladım. 

B:.1 atlamak, saadetten felakete, 
hayattan ölüme atlamak oldu. De· 
nizdeI'. gelen aydınlık beni ürküt
tü. Vapurun alt salonuna indim. 
Bu iniş saadetten felakete, sebat • 
tan ölüme inİ!ti. 

Kö~ede bir kadınla bir erkek o· 
turuyordu. Kadın doğruldu, başı -
nı ban.a doğru çevirdi. Esrarlı 

memleketlerden geliyormuş his -
sini veren bir çift parıltı gözlerim· 
den içeri düttü. lki çift göz kafa
mın içeris:ne saplandı. Bir çuval 
et l:alinde kanapelerin birinin 
üzerine yığıld:m. Gözlerini 
sımsıkı bağlamışdı. Onu... Ha • 
raretimiıı yükseldiğini başımın fı· 

nl fırl dön.düğünü hissediyordum. 
Bilmem ne kadar sonra gözler 

yükseld:. Önümden geçti. Merdi
venin parmnklıkları arasında kay· 
bolun~ıya k:ıdar olduğum yerde 
iğ il elim. 

Vapurdan ismini bilmediğim bir 
iskeleye çıktım. Gözleri katiyen 
kaybetme::niştim. Her zaman ö • 
nümde, kafamın içinde idi. Mü -
tema:Jiyen vapurlarda dolaşıyor • 
dtım. Son seferlerden sonra bilet
çiler beni zorla vapurdan çıkarı · 
yorlardr. 

• Ccncvrr 
ı-e dakikalarca baktım., .. ~ofya 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TJY ATROSU 
TEM Si L L ER i 

Bugün saat 14.30 da 

HAMLET hrJnbul 8e/rdi11rsi 

SehirTıyatrosu 

111111///111111 

il!!;//11~ 
5 perde 

Yazan: 

TV. Şekspir 

Çeviren: 

Ertuğrul Muhsin 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bugün saat 14.30 da 

B U B i R f\!Jn~uı lrltdi~"'i . 
Rü YADIR SehirTlijatrosu 

Operet üç perde .• 111111111111111 

llJ Besteliyen: Ferdi 

Yazan: 

Selma Muhtar 

Son haftası 

Pek yakında Cemal ve Ekrem 
Reşitlerin Deli Dolu büyük o
pereti .. 

SÜREYYA OPERETİ 

Sanatkar Fahri GüJünc\ln iştirakile 
bugÜn 15 de matine, Beyoğlu Molen 
Rujda, akşam 20.30 da Be,ikta§ Sümer 
tiyatrosunda (Telefoncu kız) operet 3 
perde. 

• lımstcrı.la n 
1 • Pr.:ıg 

• '."ıothn'm 

l!l.\ -
117, -
24, 50 

~ı~ .. -
~'4. -
114, -

10!, -
:l! - . 

* \'usovı :14, -
• Budapeşte ~6. -
* BUktCi 17, SO 
• Belgraı :;g, -
* Yokohıma 36, -
* Altııı 93I, -
* Mecidiye 4 !, - ı' 
.. R~nknoı ?411. -

Ya,an: Cierhard Hauptmann 

Tavus ekseriyetle çok söz söyle• 
mezdi ve kadınların gevezeliğin
den içi sıkıhyoı· gibi görünürdu. 
Vapurun gitt'.kçe uza_klaştığım ve 
adadaki kadınları kurtarması Ü 

midi kalmadığını görünce Tavus 
birdenbire ortadan kayboldu. 

Dün "'Q Yarın 

Tercllme kUlltyatı 

17 

Andre Lie•~e 
Suphi Nur• 

Fiab 
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Tl:JR KiVE 

ltRAAT 
BANKASI 

.DARA 
BiRiKTiREN 
QAı-IAT-1; D~Q 

İstanbul !kinci tcra rnemurlu- il :l tstanbul A::.liye mahkemesi a l-
ğundan: lstanbul Kumandanlı tmcı ht~kuk dairesinden: . . 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve Sabnnlm• Komioyonu IJ&nlan Senıha H. tarafından Sırkecı-
;ıaraya çevrilmesine karar veri - de Demirkapı Kum meydanında 
len h'r adet Şevrole markalı mü•- 1 fırka kıtaatı ihtiyacı olan 80 fort ga.aiı karşısında 23 No.da 

Vapurcu uk 

1 

Türk Anonim Şirketi 
Istanbul Acentahğı 

Uman haıı. Telefon: 22925 
j l 
ıi Trabzon Yolu 

ı Sakarya Vapuru <J 
"· evvel 

Pazar ı; unu ııaııl 20 de tia 

ı 
4 lata rıhtımından kalkacak G"d. • 1 lf • 

~ le: Zonguldak, lneholu. Ayancık 

lüi Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tİ · 
re~o~u, Görele, l'rabzon vf' Rizeye. 
Donuşte bunlara ilih·cten Of ve 
Sürmenep• uğrayacaktır . 

• 
Fatih ....,ul 1 inC"i Hulmk h akim

liğinden : 

Türk Tayyare cemiyeti tara • 
fmdan Galatatla liyadi hanında 
Şakir zade Bahaddin beyin nez . 
dinde komisyoncu Nüzhet beyin 
vaki olan tebligatı kanuniye üze
rine gösterilen mahalde buluna • 
madığından dolayı bittalep H. U. 
M. Ka. nunun 402, 405, ve 406 m
cı maddele:--inc mfü:teniden hak . 
kında verilen gıyap kararının 15 
gün müddetle il ô.ııen tebliğine 
karar verilmiş ve muhakeme 12. 
1 .934 saat ona talik l:ılmmış ol • 
duğundan mumaileyh Nüzhet be
yin tarihi ilandan iti haren 15 gün 
~a.rfında bilit!raz mahkemede, 
hazır bulunarak da vaya karşı bir 
defi kanuni serdi halinde ispat 
eylemediği takdirde dava gıya • 
ben görülerek hiikme bağlanaca
ijı tebliğ yerine kaim olmak üze • 
re ilan olunur. (5588) 

l':m1_..ıa1 .. m•.-.... !m~·~1~•ıırm .. =~ı:-ı 
Deniz:yolları 
iŞLET d ESı 

Köprüba~ı 

\\iihürdaı ıadc 

rıa-- 1 lan J"eletrıı 22740 ---~j 

\ centel en !\arak ı 
1 el .42~fı2 - ';i r\ıec 

Karadeniz Yolu 
VATAN Vapuru 8 Birınci 

Kanun CUMARTESİ günü sa

at 18 de Hopa'ya kadar. (8354) 

Ayvalık Yolu 
MERSİN Vapuru 8 Birinci 

Kanun CUMARTESi günü saat 

18 de lzmire kadar. (8353) 

Mersin Yolıı taırıel (Kenıerburgaz 8) No. lu ton tutuşturma odunu kuman· mukim Haydar Ef. aleyhine açı _ 
kauıyon 12.12.1934 tarihine mü· danlıkça pahalı görüldüğünden lan boşanma davasına miitedair 
sadif çarşamba günü saat 16 da~ I tekrar paz_arlık~a. sa~ın. alınacak • dava arzuhali mumaileyhin ika . INEeOLU Vapuı-u 9 Birinci 
itibaren Taksimde Merkez Garaıı tır. lhalesı 9 Bırıncı kanun 1934 metgihmın mcçhuliyeli haıebiy • Kinun PAZAR günü saat 

1 ~ 
önünde ve gene mahcuz olup pa· 1 pazar günü saat 16 dadır. Talip· le ilinen tebliğir.e karar verilmiş 1 da Mersine kada'

(8352) 

1 L :\ N raya çevrilmesine karar verilen !erin şartnameyi görmek üzere ve bir sureti de mahkeme divan . 
ev eşyası da 12.12.1934 tarihinde her gün Fındıklıdaki satın alma haneSne osılmış bulunduğundan 
saat 16 dan itibaren Şişlide Me • ı komisyonuna müracaatları ve iş- tarihi ilindan itibaren on beş gün 
cidiye köyünde Dere sokağında tirik edeceklerin de teıninatlarile zarfında lsıanbul Asliye mahke • Sahibi bulunduğum Beyoğlu 
2 

No. lu hanenin önünde paraya berabor vaktinden evvel komis • mesi Altıncı Hukuk dairesine lsıiklül caddesinde 92 No.lı Lüks, 
çevrilecektir. EV1'elô kamyon ••· yond• hazır bulunmaları (370) 934 • 2879 No. ile cevap liiyihası kundra mağazasında mevcut ve tılacaktır. Arttırın• birincidir. (8357) vermesi tebl iğ makamına kaim kundracılığa müteallik her türlü 
Talip olanların yukarıda yazılı • • • olı:ıak üzere il1ın olunur. 1 aygıtları Beyoğlu 1 inci Noterli • 

gün ve saalerde satış mahallerin· Sirkecideki Askeri konağı ta - lst an lııı I ı\' li ye lle~in ci 1Tu ku k il_ind en m usad dak 5 - 12 • 934 la· 
de hazır bulunacak meınurumu • mir ettirilecektir. ihalesi 10 Bi - nıaJıkonıe;inderı: rıh ve 

2
3288 No.lı beyonname ile 

za 34 .6264 numara ile müraca • rinci kinun !934 pazartesi günü A»asla>ın I: oyoğ'unda Ağa • bedeli malüm mulmb.l:nde mez• atları ilin olunur. (33S) saat 15 tedir. Taliplerin ı•rtna. çeşme sokaijında 18 No.lı hanede kôr mağaaznın yeni kiracısı Ba -

1 

....-• ~ .,,1 me ve keşifname•ini görmek üze- Maino aleyhine ilıame eylediği yan Sirvala catıb teslim ederek 

i san . . :. ~:!7~-onuna mürac;aıları. - ı.:::y:n ge~::.; iç~:1;~:~~a:a;a: a lakam kalmadığını u:ui~~ ;P,~ e· 

: Kadın ve erkek terzıs~ (37t ı (835Gl veıiyeye :nübaıir ıamfından veri- elerim. (4ossı 
1 

Ih YAVUZ h 

·· fındıklıdaki "atın al d ::1 d ı M · m ezkur dü ;k 3.n~b bir nu··.., .. h""l' ve 

1 Bütün şıklar hep orada gı· - - . . -. len meşruhaıta ker.dfo;nin orada 'fak.,i>n Valiı\cze.,ne cad<lcsinÔ' 
1 yinirler. Her ı<eseye ve her 1 lstanlıul lk•nc• 'fıcard nıalıkı•- bulunmadı;ı ı hildidmi~ ve her • No.: 6!l Wı lrnr oğlu Nişan 

------11' arzuya uygun elbisenizi ancak ıncdnden: muc'.bi bleb i13nen ıcbliğaı ic • Hıyanıa
1

<.. 
orada yap!ırnb'l.ir:ıiniz. • 1 Mukadch~a. iflasına karar ve- ~·asrım kar:ır verilmiş ve emri 1 -- - ~----

b l Y taha

ne kar ·ı · ı S ı d 1 h ı Zayi ve itibarda.n dü~müıı. 
Is tan u enı pos rı mı~ o an ··. ı ~ ı e " zel P•'.• so- mu "''eme 15 - 1 935 ınr hine m ii- - ' ----~· >ısında foto Nur yanında Lel,. kağında mohilyacı J. Vra•İçİn a- sadif Sr.lı günü saat 14 c!e talik paoaporl 

fet hanında. lacaklılarile y;;zde 30 üzerinden kılınnuı olduğcndan yevm ve 1 !stor.bul lran jeneral konso • 
u f c• ı kd l mı·!I oldu2ıı konk d t k · k"' d b hshanes~nclen ita kı'ıran M'rza D na ız ema a eye , • or a o - va. h mez ur a izzaı ve yahut 

D

r ·h· ı · mütehassısı nun 21. 10.1933 l >rihi nde tas tiki- tarafından bir vekil göndermesi A bdüla 1 i oğlu Seyfullah namına 
a ı ıye k · ·d· ~ · b · 1 

1 
oc 

C d 0 

ha.oka günlerde ,aat ne arar vcrıl ıgı eyannamede lüzumu beyan ve ak•i halde hak· aıt o an "513. umumi '" 3.9 hu • 

ÖQ .. 
f!ıtnıa Yeri: 

uma a .. L t ı 1 ·ı l b . b "b ('' •JO d 

6 

ya) kadar. st:ınını 
1

. "trO unma~ına me nı ermucı i kında gıyaben muamele icra olu- susui numaralı ve 13 şiihur, ~,... eln N ] l8 talep mezkur kararın yenileme 1 paca~ı ve davetiyenin hı" n·· h 1307 ve 3 eylul 1938 tarihlı· pa • 
l)ıranyo u o. · . 1 • • • • • - • r us a· 

'! avenehnne ve ev telefnnu: suretıle o.veçhıle. U .rar ılam• sı md:kemc d ıvanhanesine talik 
saport şahsı ahar yedinde görul -

düğü takdirde tal.ibatı haı :.m"ye 

icra olunacaktır. ( 4035) .\1{11' 
Matbaası 

223~8l.l . Yazlık ikı.ınıctgfıh .te!efo- [ raptına kar~r verıldiği ilan olu - 1 edilmiş olmakla tebliğ makamına 
"~ Be JerbeYl 48. nur. (4043) kaim olmak üzere ilan olunur. 





ır==---------··••im!ı 

Yeni Kitaplar 1 
K-danlık kıtaatı ibliJaa • Devlet matbaasının yeni ba&- d 

için apiıda cin• ve aıiktarluı p• tığı aşağıda yazılan kitaplar sa- !! 
zdı Enak .,_-ideli. 1&tm a1- . tışa çıkarılmıştır. I! caldıT· Taliplerin prtııaaıUiDİ 1 Tevzi merkezi: Vakit mat.~ göraıek U...... her ır&n faıclddıda- • baası, Ankara caddesi, lstan. U 
ki 1&tmalaıa koaıiıyonaaa aıilra• bul. ~ 
caatleri. lttirak edeceklerin ilet• Bitik adı Muharriri _Kr. ı'.i. 
minatleriyle birlikte vaktinden ....,.,ı Koaıiıyonda hasır balan • y ~tıcı tekamül: M. Şekip 70 I! 
malan. (352) (8234) Spınoza Suut Kemalettin 12 fi 

25,000 k'lo patateı S • Birinci Sakarya Nüzhet Haşim 40 6 
Kanun· 934 Cwnarte1i ııUnü -t 

81 •ı • ,-.,_. 

15 te.. ıı•·----01,•ı•11hı•ıe11••k:mm1lml ;:m::a::a::l'ı .! 
4,000 kilo Beyaz Peynir. 8 Bi • 

rinci Kinun • 934 (;uaıarteli ırG • Hiisegin Mutafa ' 
nü saat t5,30.. *-t A'· v d u . a11ray al ecamii 

1200 kilo ıalça 8 Birinci Ki · karfı1tnda 
nun 934 Cumartesi saat 16 •. 

• • • 

Hanımefendi: 

Para aaadetin anahtarıdır. Mes'ut 
olmak için zengin olmak prttır. 

Zengin olmak l~ln de bir Piyango 
bileti almak.l&zımdır .. 

Behemehal bir Ydbqı PiJaııgo 
bileti abnız... Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 

için namı hesaba 6638 kilo makar
na pazarlıkla satın almacaktır. l· 
baleti 8 • Birinci K&nun • 934 Cu· 
mutesi ıünü saat 16,30 dada. Ta· 

alınacaktır. ihalesi 8 • Birinci Ka· 
nun • 934 Cumartesi ıüııü saat 14, 
30 dadır. Taliplerin p.rtnamesini 
görmek üzere her ıün Fındıklı. 
daki Sabnalma komisyonuna mü
racaatleri ve ittirak edeceklerin 
de teminatlariyle birlikte vaktin· 
den evvel komisyonda hazır bu • 
lunmalan. (355) (8227) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlü)C,u" d • 
C

. ~ n en. 

• • • 

ını Ye mevkii . M h u ammen 

B ·ı d K kı1meti 
eyo.ı un a. alvoncukolluğunda Kamerhatun mahalle1ini 

liplerin ıartnamuini görmek ü • 
zere her ıün Fındıklıdaki ~tın• 
alma Komisyonun• müraı:aatlan 
ve ittirak edeçeklerin de teminat• 
lariyle birlikte vaktinden evvel 
Komisyonda hazır bulunmaları· 

(353) (8221) 

••• 

Müstahkem Mevki Kıt'alar• ih· 
tiyacı için 12,000 kilo sabun açık 
ınünakua ile alınacakbr. lhaleai 
23 • 12 • S34 Pazar günü saat 14, 
30 dadır. isteklilerin ıartnamesi· 
ni görmek için her gün nıünaka • 
Jaya gir~ceklerin belli gün ve sa • 
atle komisyona gelmeleri. 

(349) (8201) 

Sergıs sokısıında d&rt katta 9 oda 4 ıofa heli lf ko 
ve Si. . b . !10 N ' ' , ma a . . ıre11 ~~ :J • o. h lrigir evin yarım hiueai bedeli 
ıkı '.ene ve ıkı lakııtte def'aten verilecektir. 22SO L 
A:ynı mahalle ve ıokakt• Oç icatta bet oda \fe ber katta 
b1rer mutfak ve ıofa \fe be'lyı bodruın katta da bir mat• 
fak •e. odun k6mDrl0iD, liıt katta daraçayı ba•i eıki 57 
•e !enı s. No. h klfir evin yar1m biuesi bedeli defatea 

Yerılecektır. 1850 

Ayai mab•U• •• ıohkt• iç kaH• beı od•, ııol•, bela •• L 
Oıt .katt~ daraçası bulanan eski S9 •e yeai 7 numarala 

ıc;---.. öz Tnrloçe liarııldı:lar ~lıtı-a_k ________ :.,_...-;....--.k-----------------
!: · niı • leıı ;Ler, 1. Bakmadan, 2. GöğüS • - iyet, 1. ÇaJışmak. 2. Edik, 3-
, · Kapalı. tş görücülük, 4. Kılık, 5. Kılınç, 6. 

Iterın kuınak, 1. Otkamak. 2. Ot.. Kılınu. -....
1
• • İ. - i:rete ııeçaı•k, 1. ç..mrennıek, -ole 

tı:e o' Yuııışatmak. 2. Davranmak, işe dBvranmak, 8. 
, zel. Girişmek, işe girişmek, 4. kalkış· 

dıı. -ı, 1· llkince, 2. llkisiz, 3. Uz. mak, 5. Paçalan sıvamak. - iyet göstermek. 1. Çatışmak, 
1as-:adeOn, 1. F.skiden, 2. O!duın o- 2. lş gönnek, ;ş1egıe, s. Kendini 

' .· tedenbe • go"stermek, 4. Tavsınmak, 5. Yo • 
tıı n. 2 tnı~' 1. Boalgun, tıonaJguıı. punmak, (Yopun, arkadaş, yopun, 

ô. ıl'nı k, 3. Ezgi, 4. Gın, Gın)ık, bizi evde bekti.ven var.) l'ııı ç, 6. Km, 7. Kınak. s. Kı. _ iyeti ıenaJnu-ek. Körse· 
_:_ kıynav, 9. Sıkış, 10. üzgü. lenmek. ~çekmek, 1. Güç ııı;wnnek, 2. _ ;yetteıraıab..-, Uyuntu· _alınak, 3. Otelmek. fabrika. 1. J)eğirgeÇ. 2. tş evi, l'aknı etknıelı:, 1. Can ••1tmak, can işlik, 3, Tenike (Müteaddit çark 

llıak a • 2. emketmrk 3. smarla - ve edevat ile el fabrika&t)· llıak. 4. Soğmak, 5. Yürek ,0~ • facia, ı. Acık. acıklı, acına· 
cak acıyacak, 2. Yürekler &CJ&l. 

Fldıl, (razıl). ~1~, pılge: ... 
-ve·· l'ln~ı. rıcı, 1. Kıynalçık, ~. Kı • 

-v lrıe;t ermek. 1. Burunhırmak. 2. 
llıak ınek. 3. Kmamak, 4. J{ıyna • 

' 5. Toğlatr• .. 1. 
') . 

F 
ı:._, Ştr ç ' 1. Çaçu .. 2. Çaktu, 8. Çalı· 

ltşka~k çalışır, 4. çalışkan. pek ça· 
l'ııı. 

8 
' 5· ç~rek, 6. Çer, 7. Çını • 

İsliye~ Cok ı~ler, çok jş gören, çok 
Jtı-ce~ı' 9· Durmaz, dinlenmez, ıo. 
lıanı • 11. Eslek, 12. Girgic ıs. 
lılll ;rat. ıır. İAÇan, ieçen. 15. Ka· 
tt ~ 9· Rm. kmay. 17. Türünlf · 

· 1e~· · lttnı ın, Yltin. vivin. 19. Yen· 
....._ , 20 Yüğrük, 21. yürük, yü~-

88 -

Fahamet. 1. Bep:lık, 2. Buyuk· 

lük. s. Kut, 4. Ululuk. .. .. .. 
Fahit, ı. Çirkin, 2. OlçüSUZ, ol· 

çilden dışarl, s. Yenmez yutulmaz, 

4. YolsUZ· A~ 3 Çil 
f ahi9e, 1. Alasa, 2. U>Y, • • 

tik, 4. Dınsırı, 6. Erci, 6. E~k, er· 
'k (._,manası: Erkek ısttven). 

Si • ~ K' kill' 
7. Güvende, 8. Hork, 9. 

1~ ;· 

ıo. Kösnük. köstük <Ftıhc;a ma:l 
man.) ıı. Kurtuİ· 12. Mantuçı, 
ıs. oynaş, (dost, gayri nıesn1 sev

"li man.) 14. oynatma. 16. özki, 
~ Sırban. 17. ~iirtük< serseri ve 

l tll C!•'rtü' 
rıal"'ncıcn,; 1~sı.c11" ,.,,:ı.n. ) ~- ' ,, • 
şücii, 19. Taz, 20 yalık, 21. Yol• 

• • • lrlgır evın yarı~ biueıi bedeli defaten \ferileceklir • l 600 L 
. Yu~ar~a cıaı ·~ mevkii yazalı Uç evin baıineye ait yanm 

bıaelen hıHlırıadaln bedeller Dzeribdea açık arttırma usulil satılacaktır. lsteklilerhı 27. 12. 934 PorfOmbe shl saat on lk~ 
buçukta % 1 ,S pey akçelerile mllracalleri • "R,, .. 8256,, 

ÖZ Tür1'çe IWıılddar 

Eaabi, 1. Erenler (Parmak uç -
lan man.) 2. Parmaklar. 

Esam (Asam), 1. İşitmez, 2. Sa-
ğır, 8. Sangragu, 4. Sanrav, 5. Tm· 
lamaz, 6. TUllıku, 7. Donuk ses ve -
ren. 

Esaret, 1. Kölelik, 2. Kulluk , 
3. Perevlik, 4. Tefisa, 5. Totkon • 
nuk, 6. Tutsaklık. 

Eail (Ev eşyası man.) 1. Ağnk, 
2. Bank, banık (mal, mülk man.) 
3. Döşeme, 4. tnhtı, 5. Pırtı. 

Esa1, 1. Ana (Ana defter - de· 
fa tiri ~sasiye) 2. Bitim, 8. Damar· 
lık, 4. Dmk, 5. Dip, 6. Kök, 7. Kür
çe, 8. Oğur, 9. Ozıl, ıo. 01, ıı. 
O~, 12. Taban, 18. Temel, 14. Tın, 
15. Tüp, 16. Ul. 

- defteri, Kütük. 
- ından, 1. Kökünden, 2. O· 

sünde. 3. Temelinden. 
- t, 1. Ana, 2. Bastı, 8. Başlı, 

en başlı, 4. Başlıca. 
- en, 1. Dibelek, Dibelik,, 2. 

Dipley. 
- landırmak, 1. Kökleştirmek 

2. Sağlamlamak, 8. Sağlamlaştır: 
mak, 4. Sağlatmak. 

- h, 1. Başlı, baslıca, 2. Daya-
nıkb, 3. Doğru, 4. Kökten, 5. Sağ· 
lam. 

- sız, 1. Çürük, 2. Evinsiz (E· . , 
vın = dane, habbenin içindeki 
öz). 3. Töpsüz, 4. Yalandan. 

- lanmak. 1. Kökleşmek, 2. 
SM-lamiaşmak, 3. Temellesmek. 

'F. •atir. 1. Sürcek, sürçek, 2. Tan-

gat, 8. Uka. 

- nakletmek, lJkalamak. 
- (b) ını istikmal etmek, Ba-

şannak, başkarmak. 
Esef, 1. Actk, Acıma, 2. Arman 

8. İsiz, 4. ister, 5. Kaygunna, s: 
Kırtağ, 7. üzüntü, üzülme. 

- etmek, \1.. Acımak, 2. Kırla • 
mak, 8. Okünmek, 4. tJzül~k, 5. 
Yanmak. 

Eser, (Nişane man.) 1. Belgi, 
2.·Cim, 3. Dini, 4. tm, 5. tz, 6. Tap, 
7. Yer, 8. Yiın. 

- bırakmak, 1. lz bırakmak, 2. 

Yer etmek. 
-i darp, Cil, Çil. 
- i maraz, Samank. 
- (Mahsul man.), 1. lş, 2. 'Ur· 

güt, 8. Yapma. 
Esef, 1. En alçak, 2. En aşağt, 

3. Kuyi, Kuzi. 
Esgar, (Asgar), ı. Endirce 2. En 

küçük, 3. En ufak, 4. Güçü~encik, 
5. Küçük, 6. Küçümen, küçümen· 
cik, 9. Mindi.k, 8. Minimini, mini· 
cik, 9. Ufak, ufacık, Ufacıcık. 

E'she1, 1. En kolay, daha kolay, 
pek kolay, 2. Genez, kenez. 

Eıir, 1. Bulgun, 2. Bulun s. 
Düşkün,, 4. Guma (Odalık istlf • 
raş edilen cariye, ikinci ad man.)' 
5. ltüz, 6. Karavaş, 7. Kırnak (Ca~ 
riye, kadın esir man.) 8. köle, 9. 
Kön, könğ, (Kadın esir man.) ıo. 
Kul, 11. Odalık (istifraş ed~len 
kadın esir man.) 12 Olca, olce, 13. 
Polun, 14. Talak, 15. Tutkun, 18. 
Tutsak. 17. Yakalannuş. 

- almak, • etmek, 1. Bulnamak, 
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Elektrik Badyatörl 
TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

VERES/l:E SATIŞ 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idare evjne müracaat •. 

Sancı hissettiğinizde 
Kendinize bu auali aorunuz: 

Bir uzvuRuz bir yere çarptığı n
ya burkulduğu anda hemen sevki ta
bii ile o yeri u,·mağa başlarsınız. Aca
ba niçin böyle yaptığınızı biliyor mu
sunuz? Bunun manasını pek az kim
seler bilir. O yeri uvarken kanın te
hacümüne ,.e bu suretle sancılanan 

1 mahallin etrafına fazla hararet tev
lidine sebep olursunuz. Fakat DAİ
Mi bir tedavi temin için o yeri yalnız 
uvmak kifayet etmez, hatta bir ma); 
ile bile kafi değil. Çünkü, tebahhur 
eder. Mayiler harareti temadi ettire
mezler. Ancak daimi bir tesir tahtın-
da idame edilebilir. AllcO<"k usulünü 
tatbik ediaiı: Ağrıyan mahalle 
delik1i bir Allcock yakısı koyunuz lz
tirabınız hararet tesiriyle derhal sü
ktln bulur. Allcock yakısı arzu etti
ğiniz zaman kadar cilt üzerinde hu
lundurabilirsini7~ Hattfı işinizden ge
ri kalmağa hile lüzum yoktur. Siz, 
işinizle meşgul iken Allcock yalnsı da 
sizin için çalı!iır, Hararet ~evlit etm~
lcri itibariyle Allcock yakıları Bel ag
rılaıı. romatizma, neualji, adale 
f'rtliği, höhrek sancıları ve ı:-oğıık al
~mlığını tesl.in ve tcda'i ed('r. Bütün 
eczanelerde 40 kuruşa satılır.· 

1\fÜH lM: Taklitlerinden sakın

mak için Kartal markalı ve kırmızı 
daireli ALLCOCK yakılarını muı;;ir-

ren i-.teyiniz. <2924) 

ŞARK~ DEMiR YOLLARI 
1 LAN 

Ramazan münasebetile 46 ve 
51 numaralı katarlar 7-8 birinci 
kanun 1934 gecesinden hayra -
mın üçüne.Ü glinüne kadar (da • 
hil) hergün Y e,ilköy • İstanbul 
ara11nda ve mütekabilen seyrüse
fer edeceklerdir. 

İstanbul, 6 Birinci kanun 
1934: MÜDÜRiYET 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Balnili, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

.... Sah günleri meccanendir .. 

Salu"W: Aam Ue 
Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKlt Matbaası - Istanhul 

IstanJ>ul Gümrükleri 
BaşmüdürlüğÜJI 

BaımildürlllğümOze · bailı Iatanbal gilmrilkleriade •~ 
aylıkla katipler için 13-12-934 Perıembe rllnO saat OD Of 
müsabaka imtihanı açılacakhr. imtihana rirmek i 
memurin kanununun 4 Dncü maddesindeki ıartları hail 
ve en aıaia orta mektepten mezun bulanmaları llzım.dıt 
bakaya gireceklerin nOfua büYiyet cOzdanı, mektep ıehı 
askerlik •eaikaıı, aıı kliıdı aıbbat raporu, lıDıaObal 
ev•elce bir Yazifede çahımıılaraa oradan aldıkları bo 
yukarda ya11h Perıembe ,Onlnden enel lstanbul 
bıımüdDrletune dfter kliıtlarUe mllracaat etmeleri ye 
ibraz etmedikçe imtihana kabul edılmiyecekleri ilin otu 

Öz türkçe liar,ılıklar Öz Türl<çe liarıthklar 

2. Bulun kılmak, 3. Ölcelcmek, 4. Etkıya, 1. Ayakçı, ~. Basıınçı 
Tutsukmak. (yol kesen, katli tarik, çapulcu 

- ettirmek, Rulnatmak. man.) 3. Çokay, 4. Çokucu, 5. 
- olmak, 1. Ekitlenmek, 2. Kön Haydut, 6. Haylaz, 7. Hırsız, 8. 

bolmak, 3. Tutulmak, 4. Tutsuk. Gezekçi, 9. Karağ, karak, 10. 
mak. Kaypakçr, 11. Koldur, 12. Oğru, 
· - i firaş, 1. Sergin~ 2. Yatak . 13. Serker, 14. Tonavşu, 15. Türe
t~n kalkmaz, 3. Yatak tutsa~, 4. di, 16. Uygunsuz. 17. Yol basar, 
Yatalak. 18. Yol kesen, yol bekçisi. 

- i firaş olmak, 1. Sergin ver • - lık etmek, 1. Alakmak, 2. ka· 
mek, 2. Yatağa düşmek . raklamak, 3. Yol kesmek, 4. Yol 
-i harp, Dil (muharebede di.iş- vurmak. 

rnanm halinden haber almak üze- Eşraf, l. Belli başlılar, 2. Billü
re söylet:mek maksadiylc tutulan ler, 3. Boy beyleri, 4. Cudri, 5. Dip. 
esir man.) 1i 6. lleri gelenler, 7. 11 erenleri, 8. 

EsJaf, 1. Eshiler, 2. Geçmişler, Oturaklı, 9. Sayduklar. 
B. Gidikler, 4. Öncekiler. Eşya, 1. Ağıık, ~. Ağırlık (yol • 

Esmer, 1. Baran, 2. Buğday be - cu eşyası man.) ~. Ağnık, 4. Ay· 
nizli, 3. Buğdav enli, 4. Karamak. nk, 5. Et, 6. Göçkün (eşyayı men-
5. Kara.sın, 6. Karayağız, 7. konur. kule man.) 7. ltik, 8. lyiş (ev eş -
8. Paran. lası man. 9. Karnltı, 

Esna, 1. Ara, 2. Aralık, 3. Salr · l O. Karartr, karartu, 11. Ohrag, 
da, 4. Sıra. sırada, 5. Uçur. 12. Prlıpırtı (Ev e~yası man.) 13. 

- o da, O aralık, 2. O sırada. Pı:tı (Manifatura ve ev C!5YasI 
Esnaf, Kılcı. man.) 14. Pusat, 15. Uhrağ, (Elbi-
Esrar. 1. Çeşirik, 2. G;z, 3. Gızli se man.) 16. t}ydüre (Ev eşyası 

i~ler, ~z1i ~özler, 4. Y~5lak. man.) 17. Ta.~iit (Eve lazım olan 
- 1 derun, trk. şeyler man.) 18. Yük, 19. Yük 
Esvap. 1. Geysi, kiy~i. 2. Giye · yap. 

CPk. 3. Ohrağ, okrağ. Etraf, 1. Aylana, Eylene, :2. Bu-
Eş'arı M~ssa ( Nebatm emici cakl~r, 3. Çevre, çöyre, 4. Çevre 

kılları). 1. Emici kıllar, 2. Kaşak. yam, 5. Dekre, 6. Dolay, 7. Dolayı 
3. s~cak. R Ehre, 9. tley, 10. San, 11. Şen 

Esns. (echcu; e). 1. Ayakçak, 2. 12. Teğre, Tekre, )3. Tikre, ı.ı. Ti-
Anığlıfr. 3. Ayaklık. re, 15. Tolı, 16. Tüğerek, 17. Yağ-

Eşedd, J. Katığrak. 2. Katırak. ru, Yakm, 18. Yan, 19. Yan yöre, 
1. Prk nfrr, eın n~r. 4. Pek QÜç, en j 20. Yer. 21. Yöre,yüre. 
~c. :J. Pek ~ert, en seıt. - mda, (Dolaşmak, 1. Çizgin-
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mek, 2. Dolanfnak, 3. Yörenınek, 

(Bir şeyin kenaıında clıolaşmak 
man.) 

Evail, 1. Birinci günler, 2. llk 
günler, 3. Önceler, 4. Ondün, 5. 
Önler. 

Evani, 1. Çanak çömlek, 2. Eğ • 
diş, 3. !diş, 4. kab kacak, 5. kaplar 
6. Tabaklar, 7. Taknnlar. 

Evli, l. Anaz, 2. Artık, 3. Daha 
i ri, 4. lleıi, 5. Ust, üstün, 6. Yavuk
rak, 7. Yeğ, Yeğl..!ı Ek, 8. Y ekrek, 
yikrek, 9. Yiğin 

Evlat, 1. Bala, 2. Cur, 3. Çaka, 
t Çocuk, 5. Çoluk çocuk, 6. Döl, 
7. Kız (Kız evlat man.) 8. Oğlan, 
n. Oğul, (erkek evlat ınan.) 10. 
Oğuş, 11. Öğük, 12. Tok. 

- lık, 1. Oğulluk, 2. Tutuncu, 
3. Yavga. 
-lığa almak, Oğul cdinntek. 
- (d) ü ahfat, 1. Döl döş. 2. 

Soy sop, 3. Töl. 
Evliya, 1. Erenler, 2. Yatır,. 
Evrak, 1. Bitikler, 2. Yapraklar, 

3. Yazılar. 
Evvel, 1. Ald, 2. ARm, aşnu. 3. 

Ba.~. 4. Başlan.ı:rıc, 5. Bayah. 6. Be
ri, 7. Birinci, 8. Burna, 9. Burun, 
1 O. Daha ileri, 11. EJ, 12. Erterek. 
13. Eski, d~h e~ki, 14. Germi~. 15. 
11,reri, 16. tık. 17. tlki. 18. llkin, 
19. llk önce, 20. lrterek, (namaz 
~imdin irterek Ak~am namazın
<lan evven. 21. Neginçe <Ba~ka • 
~rn<lan daha evvel man. 22. Oo- -
nüın 2R. (j.lTH" öniif'. ? t. ()., ?:). 

Öndin, 26. Ondün, 27. Onüraü, 28. 

Önüt, 29. Özel, üzel, 30. uza. 
- i, 1. Anilki, 2. Aşm, 3. ~ 

na, 4. Enilik, 5. En ön, 6. Jrte, • 
Öncül, 8. Öndin, 9. Önürdü. 

- ce, 1. Bay~! 2. llkin, 3. o~ 
4. Önce, 5. Öndun, 6. Önez, 7. 
nürdü. 

- ki, ı. Allm, 2. Asragı, s. M: 
nuğu, Aşnuk, (Evvelki, iptids.1'lr 
mukaddem ki man.) 4. Burun~ 
burunkı, 5. 1leriki, 6. tlkingi, 11~ 
ki, 7. Önceki, 8. Onkü, 9. Ot1l 
Otken, 10. Söki, 11. Tüneği. • 

- ki, gün, 1. Düne gün, 2. :Ell 
di, endi gün. 

- ki ıene, llişıl. 
- siz, llksiz. 
- ü ahir, Ergeç, irgeç. s. 
Eyalet, 1. ll, 2. Olke, ülke, 

Yuıtluk. b. 
-Kumandanı, 1. Şat, 2. Ya 

gu. .. ·ııc 
Eylul, ı. Böğrün, 2. tık gtızi ~s

güz ayı, 3. Sagır, sagır ay (ye 
mediğinden). 

Eyvan, 1. Köşk, 2. :~c!:~ (18 
Eyyamı bahur, 1. Çuıı.ıc.- ' 

0 
• 

Temuzdan 24 Temmuza kadar·~i 
lan altı günün ismi) 2. Kız~~ 

1
: 11. 

(Temmuz ayının en sıcak gun ce. 
A d "' k 2 Bu ' Eyzan, 1. na agu • · . 

111
e 

Eza, 1. Bun, 2. Ezgi, 3. tn~ın ' 
incitme, 4. Kıyın, 5. lizüntu.KıY. 

-etmek. ı. lncitmek, 2. 
namak 3. Pazıtmak. 

' · ek _ ya uğramak, tncınm · 

Ezan. Ban. k ~. 
k k 1 Banlama · - o uma , · 1 1 _.-
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