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llmuriyet Alanında Diinkii Toplant 
stanbul kadınının ulu Ata Türke 

sonsuz şükranları, saygıları 

DOGRU YOLDAN 
AYRILMAYALIM 

Birçok kadın söz 
söyledi; büyüklere 
tel yazıları çekildi; 
istiklal abidesine 

çelenk kondu a~. 
•ki g" 

~~l'J yUndenberi Atinadan gelen 
) ~ak ~nan Dı§bakanı (Hariciye 
k . '1tnoıun çekildiğini, yahud 

ıated. ~. • dir b ıgıru göstermekde • 
~l u çekilit ile nibanile -

(rr.aı: kanunu arasında bir 
tıasebet) bulunduğu da 
edir. Bizce bu türlü söz • 

) ~llnlı§dır. Gerçekden (haki • 

~~-kıitnoı çekilebilir. Ancak bu 
: der 10 ~ ( , ') ~ ç bir ragı mese.eıı arasm -

'-•ti ltiYakınJık ve bağlılık yokdur. 
~il ı,· ~Tan) gazetesinin son sayı· 

ltıı- 1l'inde Atinadan çekilmiı olan 
~ ••• b unu açıkça ortaya koy • 

~~il~: 
(') . Clırnurluk (cumhuriyet) reis-
"' tıııd • ~~ eıı seçilmit olan M. Zayınıı 
~ 0" dördüncü gÜQiİ doğruluk ve 

l~ ~dı içecekdir. Uluı (devlet) 

~ ılt tore Batbakan (ba~vekil) Çal • 
~.ı.. - >'eti 

dan alta, taıkınlık yapanlar vardır. Bun• 

J hıri f --'-- oldugu~ gibi müılüman• ar • ıyauuu• ~ Türk kadınına mebus ıeçme 
lan da hükmü içine alan genel (umumı) 'l h kk ·ı ... . um a azlan j • ve seçı me a ının verı meıı u ·\Büyük Onclerin verdiği hakkı l•tanbul 
bır kanunu yalnız R P P çın zerine İstanbul kadınları da dün 
yapılmıt gibi göıtermeğe çahımakdadır. , ıabah Beyazıdda Cümhuriyet site .kapısı önünde toplanıyorlar .. 
itin iç yÜZÜ anlatılınca bunda kutkula- meydanında toplandılar; büyük dı. Erken gelenler arasında Şehir 
nacak bir yer olmadığı açığa çıkacakdır. tezahüratta bulundular, sevinçle • Meclisindeki kadın azalar, kadrn 

Biryol ıu gerçeklik yerli, yabancı rini orta.ya koydular. birliği azaları vardı. 
her kitinin kafasına iyice yerletmeliclir: Hazırlanan program mucibin· Saat on bire doğru Cümhuri • 

Yalnız kanunun ö~ne aykırı olma· ce toplantı saat on buçukda ola • yet Halk Fırkaııı vilayet idare he· 
mak üz.~e ya!'ı~a~ bır ıeY vanakıl ~ Y~J • cakdı. Fakat bir çok kadın1ar, ha· yeti reisi Doktr- Cemal ile Gire 
pıbr. Söz gelmu, guya papaz ıgı 1 e .., b T k U E · 

al 
nda bulunmak ·bi vanın sisli, yağmurlu olmasına rag· sun me usu arı s, mnıyet 

ıokakda cenaze ayı gı ·· d ·· .. F h · V 1 d ld" l 
kendi itlerinin gerçekden va.z geçile • men erkenden meydana gelmit • mu uru e mı ura a ge ı er 
mez bir vazifesi vamuı. I~rdi. Beyazıd meydanında seçme Meydanın etrafını erkekler kap • 

Bizce böyle bir zaruret de ol • günlerde görünen bir f evkali.de • lamışdı. Erkekler kadınların bay· 
~~!sa .akak~ ~u kılıkl.~ dolaprak li · lik vardı. Eir kısmı yay~,.bir kıs- ramrnı görmeğe gelmi§lerdi. Bü • 
ıklige aykm dını tezahurler yapmayı b"ll . 1 k d 1 tün kadınların yüzleri gülüyordu. 

d 
v•ı helk" d J kd bö ı . nıı otomo ı e ge en a m ar egı , ı ıa ece mezar ı a Y e ıı· h d Ü . (Devamı o unca sa. yıl. anm ı tnct ııUtwıunda) 

· ... • d b'l" B" ı b" Cüm uriyet mey anının mver • 
yınmegı ıcap e e ı ır. oy e ır teY var-
sa bunlann hükmü, kuvveti araıtmbr, 
icabına bakılır. 

·-... ile nden çekildiğini bildirecek• 
L·~ar Çaldaris yeniden Baı· Bürük Millet Meclisinin onayladığı ka • 
~ • da erkada§larından bir nunun hi.r kelimeai değil, bir noktası bile 

~ ~ekdir. Adliye Bakanı ~ Kaaua .iJa WU. ~ -ı.. -
• ~d "•l11r oaKam Makrapuloı geçince hükmü yerine geti~lir • 
.. ,,., l eıı olduğu gibi geçen altı, Asım US 

loıt ~ti · . ete11 " •tınden çekilmek iıteğİ· 
de L uııl.-1 

• • "Q ~ ~nı Maksimos'un ye-

te).. da eski Ekim Bakanı Teo-
l.. "Ce"'• 
'""f~ be 1.1 anlaıılmakdadır. Bun -

da lı ttiıler bak · «'lllJ:h' am Hacı Kirya • 
~ old ..... ıye Bakanı Kondilis ile a-

"''- "R'U • • ~dedi.. •çın çekileceği bile ileri 
ll •• 

!. "-ıı h .. ,_ 
~ "litJ \lllı1tnef · 

~
" ece anı ının duruıu (vaziye-
"Ola. a!ddıkd \ -ılll\ \J d an sonra artık or· 

~'-'"ia. ; ~rın. aö:derin ·O kadar 
• ~ı'- egerleri 1 ,111'.' o rnadığı kolay-

\.. "<I hıJdiğ. . 
~'•·- ltnız §udur ki T" ki ·ı """ ara ur ye ı e 

' ~ he ... t;nda çok sıkı bir bağhlrk 
l\ b' . g 1 ık bir ou''n iki' "lk 

ırıb· 1 • u e or • n ır eri •. 
lh.I 'rded' ıçın kan dökecekleri 
~ ır. l'fu.k· iti Ya'- ıye ile Yunanistan 
'-... IQblrk b '1) d il •okak u kertede olunca 

eııı ·· kılıkları d :.:. . . 1)1
11 

\l t14Jc
1 

] eısııecekmi§ 
~ "· n rklara düımek bir de-
)Je 
il •aıı.Yoru k' t 
l'aıınd.. z 1 atanbuldaki pa • 

"Jlek y • "" eraız ve çirkin, alt· 

General ismet 

Kırklarelinde gürekden 
gelen coşgunlukla 

karşılandı 

Şehir Mecli•i azcuınclan Nakiye: "Ne yapıak, na•ıl teıekkür et•ek ge· 
ne azclır!,, eliyor. 

Kaclınr dün böyle kutlulaclı. 

iki heyecıınlı Kadın hati6 
kür.ücle 



Soqadı 
Soyadı alanları yaııyoruz: 

alanlar 
uncu a!ay birinci tabur dördüncİİ 
kumandaN yüzbetı Nurecldillİll 
lan. ıoyadı yanlrıhkla (Bastııı) 

bar.ış,· 

Almanya, Uluslararası1 

bir· kuvVetin . gönderil
mesini kabul edi1Jor 

Sar' da düzen • • 
ıçın 

Eıki Ziraat bakanı, Mani1a 1aylaY1 
(mebuıa) S.bri, (Toprak), Haydar Ri· 
fat (Yonılmaz), Komprimehane müdü. 
rü Sadrlr (Akduman), lpekiı idare rner. 
kezi mubaberat memuna S.!imi (Ak • 
IOJ ) lyüp nitancasıncla Ernnamlu 
Hafm Otman Kemaleddin (Oun), E • 
yüp nitancaıında telefon ,irketi fen 
memurlarrnclan Etref (Silleli) Ka•ım • 
papcla yeni elrad talim tabur kuman • 
danbfl ikinci bölükd. sönüllü Burdurlu 
Ha1an küçük ad olarak (Özcan) soyadı 
olarak (Censiz), Türkiye ziraat banka • 
ıı umum miidürlüfü rneurlanndan Şük· 
rü Ye kardeıi Salihli eanaf ve ebali ban· 
kası müdürü Zeki soyadı olarak ( Ulay), 
Eliziz ukerlik ıubeıi muamellt memuru 
CelAl ve kard•ıi 8 İftci mekteh baımual· 
limi Rüıdü ıoyadr olarak (Aksoy) ad • 
lannr almı!lardır. 

) ,Jd'ı yazılmıtdrr. Dofl'uıu (Baıtug 

zeltiyoruz. 

Valinin eoyadı 

.. Cene~re, 7 5A.A.) --:- A~ma~ 1 ~u tuttuiunu anlatmıt ve M. Ede~ 
huk\ametı, Sar uçler komıtesı reı· ı ın Cenevredeki sözlerini tasdik 
ıi M. Aloiziye fU cevabı vermit • 1 etmitdir. . ' dır: 

.,Alman hük\ameti Plebisit sıra
sında Sarda sulh ve aaayiıin mu· 
hafazuı için Milletler Cemiyetin
de yapılan beyanata muttali ol • 
mu~dur. 

Alman hükumeti, Sarda sulh 
ve asayişin muhafazası için dııar· 
dan kuvvet ıetirilmeainin zaruri 
olmadığı mutaleasında bu1unmak
Ia beraber, Milletler Cemiyeti ka· 
rarlaştırdıiı takdirde, az mevcut· 
lu uluslarar&uı bir kuvvetin Sar 
topraklarına ıönderilmeıini ka· 
bul etmeğe mecburdur.,, 

Londra, 7 (A.A.) -Avam ka· 
marası, mu haf azakirlarm müf · 
rit sağ cenahı milsteına olmak Ü· 

z~re, Hül<Gmetin Sarda asayiıi 
tutmak için yaptılı teıebbüsü tas· 
vib etmf · dir. 

M. Saymen, aöylediji uzun 
sözde, lngilterenin ne için bu yo· 

M. Saymen, Sar hükumeti reisi 
M. Knokı'un polis kuvvetlerinin 
yetitmediği ve uluslararaaı bir 
kuvvet gönderilmesi hakkındaki 

beyanatını hatırlatmıt ve ıerek 
M. Laval'in, ıerek M. Edenin 
nutuklarını ileri sürerek müdaha
le için karşılıkları beklemek de • 
gil, karı!tkhkların Cinüne geçmek 
lazım geldiğini aöylemitdir. 

Nihaye"'. M. Saymen lngiltere
n:n bu iti üzerine almak için iJk 
sürdüğü tartları hatırlatmı§ ve 
demitdir ki: 

"Almanya dütünülen tedbir • 
leri tasvib ettiğini bildirmitdir. 1-
talya ve diğer devletlerle uluslar· 
arası kuvvetin letkili için görü • 
şüyoruz. Bu yardımın hem lnriliz 
müttefiklerine yarayacağı, hem 
de Milletler cemiyetini kuvvetlen· 
direceii ümidindeyim.,, 

Japonya deniz. konu,malirmdan 
çeki e ilir mi ? · 

Tokyo, 7 (A.A.) - Huıuıi kontey 
Vaıinıton muahedesinin feahi notaımı 

yazacak dokuz azalık bir komite teıkil 

etmiıdir. 
Yaıinıton, 7 (A.A.) - Amerikan 

hükumetine ıöre, j,ponyanın Londra ko 
nuımalan yapılırken Vqinıton muahe • 
deıini feahetmeıi Japonyanın bu konuı· 
malardan ı;ekilmeıi demekdlr. Baılıca a
lakadarlardan birinin çekilmeıile de bu 
konuımaların hikmeti vücudu kalmaz 
ve bunun bütün meıuliyeti çekilene ait -
tir. Muahede şimdi feıhedilıe bile ancak 
1936 sdnunda hükümden düıecekdir. 
Amerika hükumeti, alakadar diier dev· 
Jetlere bu müddet içinde ıiya1al iıtikra
n ve deniz ilahlannın temdidini temin 
edecek elbirliği imkanlannı bulabilecek· 
leri ümidindedir. Bundan da anlafılryor 
ki Amerikan hükumetinin hattı haNketi 
M. Norman Daviı'in ıörü9lerine tama • 
miyle uygundur. Amerika ıimdiye kadar 
re1men bildirmemiı iıe de deniz silah • 
lannın esaslı bir tarzda azalblmaaınr İı· 
temekdedir. Bahriye bakam M. Svanıon 
Aınerikanın, lngilterc ve Japonyacla ay • 
nen hantr J: ettikten takdirde deniz ıi • 
lahlannı1'\ yüzde yirmi azalblınaarna mu
vafakat ett•iinı bildirmiıdir. 

Londra, 7 (A.A.) - Japon Amirali 
M. Yaır"moto, Amerikan murahhası M. 
Norman Davis'in tözleri hakkında RQıF· 
ter ajanıına fu beyanatta l..ulunmuıdur: 

"- Amerikan n Japon pllnlan biri· 
birinden ti temelden aynlmakdadır. Bu 
ayrılıiın en mühim nolctuı ıudur: Biriıi 
deniz ıilihlannda buıüdlril niıMtin mu· 
hafazaıını diieri i1e bu ·niabetten tama • 
mile uzakla9mayı iıtemekdedir. 

Vaıinıton muahed .. inin elUlnı tq· 
kil eden emniyette beraberlik prenıibi • 
nin devam ettirilmeıi husuıundaki A • 
merikan tezin• ıelince, batka de•letle • 
rin emniyet duyıuıu hakkında IÖz IÖY • 

lemeie aalüıiyetim yokdur. Ancak Ja • 
ponya bu muRhede ile kendisi için ıe • 
reken emniyeti elde etmiı oJduiu ka • 
naatinde değildir ve 1922 de doğru ola • 
bi!eeek bir ıey buıün deiitmit olabilir. 
Hava kuvvetlerinin artmıt ve deniz it • 
lerinin de çoialmıt olmaıı bu deiiıikli ·• 
iin ba~lıca amillerindendir. 

Büyük :ı.ırblılann tecavüz ıilihı oldu· 
iu mütaleaıındayız ve bunların azaltıl· 
maarnı i.tiyoruz. Biz azaltmama uıulü· 
nün konulmasını değil fakat buıünkü 
vaziyete daha uygun l;ir muahede ya!)ıl• 
masınr iıtcmekdeyiz. 

Vaşington muahedesinin feıhi de be· 
nim buradaki vazifemden aynlamk için 
bir ıeb~b teıkil etmez. Cünkü l»u mua • 
bedenin fe,hi ile hi\kümden düımeıi a • 
rn:;ında iki tenelik bir milddet ffeçecek· 
dir ve bu iki ıe~• içinde yeni bir mua • 
ahed'! hezrrlanabilir •. , 

Macar dıt bakanı büyük devletler 
mümessillerile görütecek 

Cnevre, 7 (A.A.) - Yugoslav. 
yanın Dıtitleri bakanı M. Y evtiç 
hükumetinin Cenevrede yapmıt ol
duğu teıebbüsün Yugoslavya ile 
Macariıtan arasında bir dava ol · 

Mtllllllillll ........... lniAlhllltNittMMimi•ifttll'*'"INP ... f"'"IQQI HlltlllffOllllUID• 

ıiklik aörünüyordu. Şimai bu onurlu iıi 
görmek kurunu ıelmitdir .. Eıki madde
de ıaylav 1eçmek 11111 on sekiz iken Ji. 
yihada yirmi iki yatını bitiren diye aöı· 
tarilmiıdir. Saylav aeçilmek yap olduiu 
gibi bırakılmııdır. itte bunun için encü • 
rMn bu llyibayr pek onay bulmuı ve ıe· 
nel ( - umumi) heyete ıunmutdur." 

madıiını ancak sulh ve ıü.kiina o. 
lan inanı tekrar canlandırmak la • 
zım ıeldiilni tatrih ctmit ve de • 
mişdir ki: 

"- Zorbalık hareketlerinde 
Macaristanm meauliyetini iıbat e • 
den belaeler göstereceiim ve mil· 
Jetler cemiyetinden sulhün muhıa· 
fazası olan vazif eaini yapmağa 

davet edecekdir. 
Cenevre , 7 ( A.A.) - Macariı • 

tan dıt itleri bakanı M. Dö Kanya 
büyük devletlerin mümeasillerile 

Bu da bir dUtUnce 

Dil yitiklerimiz 
Türk topraklarır.ı yabancı e

linden kurtaran AT ATORK, Türk 
dilinde yağmaya uirıyan varhfını 
da gene o bahadırhkla kurtarJyor. 

Kırklareli 1aylavı çocuk esirse~ ku
rumu Bqkanı Fuat ıoyadr olarak ( U • 
may) ismini a~mııdır, Umay çocuklann 
saadetine ~alı§an bir 111Abudun ismidir, 

81r dUaeltme 

Vali Muhiddinin Mili•Oa .. il' 
babası tarafından (Kültür) tÖJ~ 
yadı olarak a!ındığı yazılınıtd~ 
rendiğimize ıöre )tundan vazı 
soyadı olarak (Oıtündai) söıÜ 
dır. Vali Muhiddin imzasını (~ 
Oıtündağ) olarak atacak dır. 

,,ı 
So 1adı n ·zamn•"' 
Soyadı kanununun naarl tatbik 

• · . .. . det<lıt 
cegını goıteren nızamname 

ıında müzalcenı edihr.cie bal 
Nizamnamedeki maddeJer:e . 
naııl ahnacajı, aile adlarının fıirllİ' 
rafından kime veriJebileceii bir J 
nın kimler tarafından kullanıbı 
birer anlahlmakdadır. 

Yeni kanun önümüzdeki yıl . 
tatbik edilmeie baılanacaiındJll~~ 
name de o zamana kadar çdı__.,....ı 

En ıon buılmıı bir Oamanh 
lugatini, yahut böyle luıatler üze
rine f aıih nedir arayan bir kitabı 
rastıele açıb okuyalım: Bildiği • 
miz (Aralan) Türkçe deiildir, 
Farsçadır. (Gerden) demek 0 • 

lan yal Farsçadır. (Hedef) de • 
meye gelen amaç Farsçadır. (dil· 
siz) demek olan lil FaHÇadır. 

Hele bir de fU Lahurda basıl· 
mıt 11 O yıllık bir Fara )Ggatini 
açınız, dediği funf ardır: 

4. CÜ alay kumandan muavini kayma· Nizamname, soyadının nasıl 
kam Akif, lıtanbul kumandanhiı onun• ğini, kimlerin bir tek soyadı 
cu tubtı müdürü hinbaıı Hidayet, 159 birleıecekJerini göaterecekdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alp Aralan - Her iki llfız da 
Türkçedir .. 

Fransız-Sovyet askeri anla, maıı 
Amaç - Ok, tüfek, niıan yeri; 

bu lafız Türkçedir. 
tekzibi İngilizleri sevindirdi 

Li.I - Der Türki bimana (Di· . Londra, 7 (A.A.) - Şark ant-
Ii tutul mut). lqması müzakereleri sırasında a• 

Yal - Gerden manasına, bu lacaldan TUİyete dair Parisde 
lifız Türkçedir.. M. L~vat ile M. Litvinofun bir • 

Böyle özü Türk olup da Fara birlerine verdikleri teminat Lon • 
tabiiyetinde bildiğimiz keHmeler drada büyük bir memnuniyetle 
bunlar mı?.. karıılanmıtdır. 

(Yaver) kelimesinin (Yardım• Çünkü bu tem1nattıaki harbiye 
cı) manasına getdifini biliyoruz. büdçeai raportörü M. Artimonun 

Buna daha Farsçadır diyenler• Meclisdeki beyanab üzerine orta• 
den iaeniz sizi Tarama Derıisin • ya çıkan askeri ittifak rivayetle • 

de küçük bir dolqmaya çalıra • 
caiıB.. Bakuua ~mcla (Ya•) ıa .. 
ceai bulunan kaç kelimede bu yar· 
dım manumı da buluyoruz: 

YaVıt-lane. 
Yavumak -Takarrup etmek. 
Yavuk - Akraba, kirip. 
Yavukluk - Karabet. 
Yavga- EvlAtlık. 

Hukuk bilgUcJ: RkıJl-~ı~ıJı 
.57 lıC.İ -al dön~nıÜ . 

Ankara, 7 (Kurun) - Anka· 
ra Hukuk f akülteaini bitirenler 
burün HalkeYinde toplanark, Hu· 
kuk bilgiler Okudasınm elli ye • 
dinci kurulut yıl dönümünün kut· 
lulanmasını kesdirdiler. Kutlula • 
ma on ikinci Kanunda olacakdır. 

rin · n ve Londrayı ara sıra -----· landıran Fransız • Ruı 111 
betlerinin bir tavzihi gör"' 

dedir. 
Londradaki kanaata götf 

aız ve Rus hükômetler! sJ 
karnosunu aerçeklet tirıner 
metmit buluGuyorlar. 
Lokarnoya lngiltere de ö 

ri hararetle tarafdardır. 

.Türk-Frao 
'11Uı»Ll113 u 

Paris 7. (A.A.) - G 
M. Heryonun kurduiu 
Franıız Parlamento koıol 
harpten evvel kurulan fi 
tekrar ~enilenen Türk • 
komiteai dün Parliment~ 
terek bir toplantı yap-"".". 

Bunlara bakınca (Ya•er) ke
limesinin yav • er ribi, yakm a· 
dam manuma ıelen bir terkib ot. 
duiu hükmüne Yarmakda yanlıt· 
lık edilmit olur mu? 

N asturller birleşiyor! j ~e~ı~ket ~asın~a mün ;. 
rın ıyıletdır:lmesıne def' 

Urfa, 7 (A.A) - iyi kaynak· 4~b'rliiiyle çalıtmaya kar•' 
lardan alınan habere na:&aran, Dir ı ve bunun için de muf' Naim Hazım Bey Arab kelime· 

lerinde Türk köklerini rösteren 
büyük bir aratdırma yapmıtdı. 
Bunu F ança üzerinde de yapmak 
gerek ... 

Oz Türkçe sözlerden kimbilir 
kaçı da oraya yerletmitdir de bi~ 
kendilerini daha Faraça sanarak 
belki de kartılık aramakla uğr&fl• 
yoruzdur ! ... 

• 
V1yanada casus teşkilatı 

Viyana, 7 (A.A.) - Almaıt • 
yaya gizE belgeler veren ıeni9 'bir 
Nazi casus teıkilitı meydana çı • 
karılmıt ve bir çok kimseler tev • 
kif ~dilm',dir. 

........... _ ........................... -------
görü~.mek i!zere Cenevreye ıelmit· 

zor mıntakumda Aneze atireti büro kurmuıdur. Rüroll..
nezdine ıivil olarak ıelen lngili.z kanlığına Savlav • Eti~l1~ 
memurları lraln terkeden Nasturı· ıere • Etyen Fujer aeçıllll 
lerin yerlerine ~ıkln edilmesi iÇin 
Aneze aıireti reisi Muckimiyi kan• 
dırmıtlardır. 

Portlancı'da yangın 
Portland (Maine) 7 (A.A.) 

Limanda çıkan hir yanıın yüz 
binlerce dolar zarara sebeb ol • 
mutdur. 

Alevler ıüratle yayılmıf, bir 
tezıi.h, haaarl•r, vagonlar •e kü· 
çük ıemiler yanmıtdır. 

lstanbul 
Semtlerin1n tarihi 

dir. M. Dö Kanya bu sabah M. La. 
val, Eden ve Aloizi ile ilk konut· 
malannı yapmıtdır. 

M. Laval Macar Dı!bakanı ile Yazan: Niyazi Ahmed Okan 
göri\,dükten sonra küçük anlatma Bir kaç ıüne kadar 
ve Balkan anlaımsı murhhaslarını 1 • bq ıyoruz.. k • 1111 
öğle vemeğine cağırmıtdır. Almanyada hi 1 

.,. 

Bir tak.?m Macarlann Yuaos • Gu·· ı us·· ıu·· ne ) ptıJ'r 
lavyadan hudut harici edilmeleri· Berlin, 7 (A.A· - ı...-J' 
nin uyandırmış olduP,u heyecana G •• ı k ki 1 ., liye Bakanhlı baric 

0 

ı.riısİ" 
rağmen !İmdiki halde her hangi U 0 ayan 8f • bütün Alman hUJdbllel ~ 
b~r tedbire müracaat edilmeai dü •

1 

SELAMI IZZET'in KURUN liye Bakanbklan bir •lll 
şünülmemekdedir.Fakat bu meae. için yazdıfı büyilc milli, edebi le kaldmbnııclır. .. .. }. 
lenin Yugoslavyanın tiklvetfne romana da bir kaç ıüne kadaT · Bundan böyle butiillh tıii 
raht ve uln~Yar cemiyeti tarafmdlln 1 bqlıyoruz.. da adlt hakimiyet R•Y. o 

tetkik edilmesi mütaleuı 11.rl ıU • '~-----------·"~ tinin elinde birlet~iribnıı 
rülmektedir. dadır. 



KONGRE SUSUYOR! ___ ..................................... . 
DilsizleT, dertlerini anlatamılJorlar 

e il 
, kö~~e~~~ce kazancını 

d
1
,. ııfogunü topluluğa . . 

Sağır, dilıiz ve körleri hiamye 
cemiyetin~n yıllık kongresi dün 
cemiyetin Şehzadebatmdaki mer· 
kez binasında yapılmıttır. 

Kongreyi açan Cemiyet reisi 
Süleyman Gök, sağırların kendi • 
terine mahsus anlatıf ifadeleriyl~, 
dilsiz bir nutuk ıöyliyerek demit· 

Hayatta kimsemiz olmadığı i . 
çin günlerce aç ve perişan bir hal
de sokaklarda kalryoıı.ız.. Çalış -
mak, hayatnnızr kazanmak isti . 
yoruz? Amma, alil olduğumuz i
çin kimse bize i5 venniyor. 

gön~erdik. Beş kimsesiz dilsize iş 
ve yıyecek temin ettik. Her gece 
cemiyetin binasında azalarımıza 
okumayı yazmayı öğrettik. Buna 
mukabil, cemiyetimizin bir yıllık 
varidatı yüz seksen bir lira seksen 
beş kuruştan bir tek metelik faz • 
1a değildir. 

>fiti~ ~inde her yeni buluı 
~ctı,., lf•~zliklere yol açmıı • 

' ' lllci,i Yerine makine 
iti,..rıc,,": makine birçok a· 

~i"el"'ır demir parçasına, 
...... ,...__,ir_. 0 Ya, bir bucurgada 

ıı..._. 'Jli b .. .. 
~"11(.ı. il Yonden gorenler 
'"'et ·ı . rnıı erdir. Acunun 
" llc/e .. b • . •• 
Qq • ·• erı •anayı r§ln • 

•14 •o l. d" .. eliltı •Ya ıst uşunce-
e bii)'iidü. 

,.,.. k 
, td, CUancından, ekme· 
"'~e,,. makine balatları 
'fır ) ılk •oayaliıt edebi· 
10~Q IQkız oldu. Nitekim 
t. Q, derebeyi biribiri .,. ... ,. 
~lake varalmuı iskam-
~ ıibi deurilirken bun· 
~Patıa. iistünde doğan bü-
~ ' lqn' atlarının karşısı· 
'~ ~asında gene bu ta · 
~ Jllılı •ooyaliıtleri var • 

a. Cl t~te m k. • izl"k 

tir ki: ' 
" - Arkadaşlar; 
Bugün cemiyetimizin beşinci 

kongı·es.ini açıyorum. Dört yıJ, 
her tehlikeye göğüs gererek azim .. 
le, sebatla çalışan cemiyetimizin 
azalarına gösterdiği şefkat ve ala· 
lfa, takdire Iayiktir. 

Her türlü ihmale rağmen ce • 
miyetimiz, hedefine varabilmek 
için canla başla çalışmıştır. 

1dare heyetinin uzağı .görür o • 
luşiyle cemiyet çok büyük i~Ier 
görmüştür. 

Bir yrl içinde yapılan faaliyet;. 
teri genel yazıcı vekili Mehmed o
kuyacaktır. Çalışma raporunun 
.okunİnasmdan sonra düşünceleri-

Cemiyetin yardtnıiyle bulabil· 
diğiıniz işten, çok çalrşarak an • 
cak 40 - 50 kuruş para alabiliyo
nız. 

Kızlarmuz ve ailelerimiz bizim 
çektiğimiz bu eziyetl~ıin en müt
hişlerini çekmektedirler. Bunları 
bu eziyetlerden kurtannalıyız. 

Bunun için (biribirinizle evlenme. 
m-z) lazmıdır. Bu suretle hem 
kızlarımızı felaketlerden kurtar -
mış, hem de nüfusumuzu arttır • 
ınış olacağrz. Evlenmek istiyen 
arkadaşların yiyecekleri ve istira.
rahtleri cemiyetimiz tarafından 
temin edilecektir. 

Masrafımız iki yüz yiııni yedi 
lira otuz beş kuruş tutuyor. ~İşte 
arkadaşlar cemiyetin bir vıllık ca4 
lrşma raporu bu

0

dm·.
11 

• • 

Bundan sonra kongre reisliği • 
ne bir kaç takrir verilmişdir. Bu 
takrirlerde, Anadoludaki arka • 
datlar için "Kimsesiz ve aliller 

yurdu,, namiyJe bir yurt açılma!r, 
ayni zamanda bu alillere kundu • 
racılık, marangozluk, terzilik gi • 
bi ıanatların öğretilmesi, cemiye· 

te yeni bir varidat temin etmek i· 
çin duvar ve ceb takvimleri çıka· 
rılma11, cemiyetin kapanmasını 

Şimdiye kadar yaptığnnız iş • istiyen on bet azanın cemiyetten 
!erden size bir kaçını saymak is.. çıkanlması, cemiyetin baıkam 
terim: Süleyman Gökün daimi reiı inti • 

mi söyliyeceğim.,, Muhtelif mahkemelerde on se~ h 
Bundan sonra kürsüye genel. ahı istenilmiştir. 

ldz dilsiz arkadaşa tercümanlık ı yazıcı vekili Mehmed gelmiş, ce- stekler:n kabulünden sonra 
miyetin bir yıllık çalııma raporu· ettik; on hasta dilsiz arkad~ı yeni idare heyeti intihabı yapıl • 
nu okumuf, ve demiıtir ki: tedlavi ettik. Onlara doktur, ilaç mıf, başkanlığa Süleyman Gök, 

Gene dünkü (Haber) de bir. 
kaç yeni •oyadı vardı ki bunlar 
soyadı yaıaıı çıkalıdanberi gaze
telerde ilk kez olarak görülen ad
lardı: (Tombul) (Topuz) gibi .• 

.., ~ ~ a ıne ıı• ı • 
it ltöı·· •• ... .• -·-- ~ ..,.... -
~ )' •• tt QracıJ 

~Jlrl ır. 

r/~tro,. 6""1larında uzun 
•o1JlcrI:·0 Yun bağlı umpu 

1'tflq,. .
6
1•tleri makineyi, 

rı · 

_-""'183~.., • • • _...... . • _--.;;. DAP'JUIT vPrı:lik .nn ' alb llil~?.P-.f.ab. ~ _ı ı ., ,u L d 
~ - - --- --...-..,. •y .-- :r-- ••-·· •• , mu -

ğunu kimse inkar edemez. Söz rika ve ateJyeJerae iş bulduk. hasebeciliğe Turhan, wznedarlr. 
söyliyemediğimiz için derdimizi Dört dilsiz arkad~r, yol para.. ğa Avni, idare müdürlüiüne Sab-

Ancak öyle ıanıyorum ki dün 
ortaya çıkan (Tombul) (Topuz) 
adları birkaç gün geçdikden son
ra öteki birçok adlar gibi ba§ka • 
lonnca Ja benimıenerek bır Jaa'/. 
tanın İfint/e onlar da topdan ka
raya varmaaınlar ! 

• 
1 tcııladılar. 

"'11i,. h 
'" 6q erfey olduğunu, a· 

~ıkdı"Jl~klıık ettiğini •ÖY· 
6o!'le · 

1 
ekr.okratlar ma • 

• aıı ,,. l 
lle11 • .,or ardı. 

kimseye anfatamryoruz. 1 Yarını \"ererek memleketlerine f ri ıeçilmitdir. 

On üç · yaşında bir kız kudurdu! 
)lmasyafı 

Geneler 

Bilgisizlik, görgü- ,_C_e_m-iy_e_t_k_a_p_a_n __ _ 

süzlük .. Küçük Mü- mıyacak 

Gene dünkü adlar araıında 

gözüme çarpanlardan biri de fU 
oldu: (Tiryaki) 

Belge/elim, kahve tiryakiıi mi, 
cigara tiryakisi mi, nargÜe tirya
kiıi mi, yoksa karakulak suyu tir
yakiıi mi? Ne tiryakisi olduğu 
belli değil! 

. ııı Ye ·a 
4o1cı ı ;ı en yeniye i. Ôz Türkce konuşmak 

~,. 'l y 1 lar dcğurması 

nevveri öldüren, 
işte bul Ankara Kız, Erkek 

liselerinden yetişenler 
top'andıJar 

~ti&; ~;rleye ilerleye adam için tedbirler düşü-
~:.· lıot •r feydir. nüyorlar 
""it~ llndcın • 

eif. • Çevırmek geri· Yüksek mekteblere ve Oniver • 
t.._ ~o/ ••temek adamlara 

Öjrendiğimize göre bundan 
bir hafta kadar önce, Münevver 
isminde güzel bir kız kudurarak 
tüyler ürpertici bir tekilde ölmüt· 
dür. 

Ankara kız ve erkek liselerin· 
den yetİ§enler, yıllık kongrelerim 
dün Halkevinde yapmıtlardır. 

Ben kendime ıoyadı olarak 
kayguıuzu bulmadan önce (Gö. 
nüllü) (Şakacı), (Tezcanlı) gibi 
bO§ka adlar bulmuf, ıonra bun • 
lar belki, bQfkalarınca da alınırıa 
aramızda uzun uzun (Hiııei fa. 
yia) davaları çıkar diye onlardan 
vaz geçmif, ıonradan hiç kimse. 
nin angmna gelse de pek kolay 
kolay almayacağını umduğum 

(Kayguıuz) u almııdım. 

··1r1;,., <lcaksı11r.z demek gibi siteye devam eden Amasyalı 
• geneler dün Halkevinde bir top • 

1.-.:. ' • Jantı yapmıılardır. ~~ql.· • • • ~ol, ••• 
, O,.__ 11f böyle b" l • Toplantıda öz Türkçe konut · 

• ··q fil oy e ı • 
~~ 4.011Q;ue z~ngin etti, be • mak için tedbirler alınmasını, A • 
~ '"1efe ~tı diye yolun • masyada çıkan gazetenin memfe · 
''iırnı::ç Yetmez. Bi . ketin bütün iht:yaçlanna cevab 
. e • u oluşcı uymak verebilecek bir ıekilde büyütül • 
'tte1-._,. ••tediiimiz ~ "qır. çqniyi mesini, konserler, konferanslar, 

ile İyj kır müsamereler tertibini, müze ve 
) ''•Q İyi .. ~~cınr!rr, heaabı kütüphaneye yardım edilmeıini 

Ql>d 11' 11m verir "'"tü' ak .. ~ ''•Q · ı · .n.o görütmütler, bu ifle uğrqm u• 
t-...lleıti11 • lf er a/tii3t olur zere ara1anndan bir heyet seç . 
. -vi"'ert ıyiJiği ve k"tüİ ..... • .. 
'~ elin kal 

0 
ugu mitlerdir. 

~ eıc.ba b aaına, kala • ----------
t.._ :ile..:.. dağlıdır. N f :·lfl .. ,.. Tramvay cirketiJe a ıa 
~e,. ö oatlcırı, yavlan Y 

l'jL, İle O~Ce makinenin tek. araSJndakİ dava 
"t>:_ lfOno "k b · ~de11 mı PDlitikcm- Nafia Bakanlığı ile tramvay 

l' ~)eri ;Yırarak konaıur- tirketi arasında Devlet Şurasında 
. ~•rı .:b:ıarcık anlQ§ır • açılan daYa üzerine tirketin ver• 

lo;u, 'makine değil diği Jiyihaya Nafıa Bakanlığı ce-

On üç ya9larında ancak olan 
küçük Münevver, Çatalca köyle -
rindendiı- Bundan otuz yedi gün 
evvel bir köpek tarafından ısınl
mııdrr. Anası, babası Münevveri 
doktora göstermek lüzumunu duy 
mamıılar, kızlarını o civarda bir 
hocaya okutarak, bir de muska 
yazdırarak iti tam bir ay savsak • 
lamıılardır. En sonunda, kudur. 
ma alametleri gösterince, zavallı 
Münevveri lsctanbula getirib ku • 
duz hastahanesine yatımn~lar . 
dır. Ne yazık ki, bütün kurtarma 
imkanları kaybolmuş bulundu -
ğundan, küçük kız, hastahaneye 
girdiği günün hemen ertesinde 
ölmütdür. 

Gençler mahfelinin 
müsameresi 

Cemiyetin kapanmasını istiyen 
azaların istekleri üzerinde müna
katalar o im uf ve bu iatek t iddet· 
le reddedilmişdir. 

Cemiyetin yaşaması için, cemi· 
yet azaları, ellerinden gelen her 
şeyi yapacaklarına söz vermişler· 
dir. Yeni idare heyeti seçimi için 
gelecek hafta tekrar toplanılacak· 
dır. 

Aldığıma da çok İyi etmifim •• 
Çünkü bakıyorum, ortada benden 
özke (kaygumz) yokmuş ki be. 
nim gibi bu adı alan bir tek kiıi 
çıkmadı! 

Osman Cemal KayRusuz 

RAMAZAN Yabancı muhab:rlerin 
.. ~.ugü~. Ramazanın birinci gü • vesi kalan yeniJerile 

nudur. Dun gece camiler donan • d .... . . . 
dığı gibi davul çalınmak sure!iyle egrşhrıJecek 
Ramazanın oeldiği halk b ' Jd' .1 Matbuat Umum Müdürlüiünden 

., a 1 ırı · teblı'g· edı'lmı· d' 
mişdir. 1 ş ır: 

Yabancı gazete muhnbir!erine veril-

C. H.F. F at ı h nahiyesinin ~' 0 1an vesikalar 193s yılının ilk gü-

k 
. 1 nune kadar yenilerile değiıtirilecekdir. 

ongresı E linde vesikası olan yabancı muhabir • 

C. H. F. Fatih nahiye:ainin yıl· lerin. yen'.d~n. vcsi~a ~~bilme:e,..i için 

0Yrılığıdır. . d' vab verm•J ı. 
S-dri Ef'tem Şimdi de tirketin yeniden ce· 

Türk 8'ençler mahfeli tarafın . 
dan dün akıam C. H. F. Fatih na· 
hiy.e ocağında bir müsamere veril· 
mitdir. Müsamerede (Yabancı) 
ve (insan ıarrafı) piyes'leri oy • 
nanmıtdır. 

Irk kongresi dün Ş h d b temtıl ettıkıerı gnzetclerın, en geç bir ay • e za e atın . k. 'hl' _ _ . 
da Letafet a art d k" es ı tan ı salahıyet mektubunu Mat • 

P ımanrn a 1 mer· b t .. _, .. 1..... .. 1 . ) d ua umum muo:ıur ugune eonderilmdc 

f( Üçük f vab vermesi lazımdır. Şirket bu 'li ()İd" esna ~iti~ "ıı f:5 'Yor t;evabmı henüz göndermemitdir. 
~ el~ '-tlar Bu hafta içinde cevabını gönder· 
-~~.. ?ı (~0 erbabından 

•l,l'İ)f lll~nya ve (Viya- dikden sor ra Devlet ŞW-asında 
e Pıre · · ı ı'kı" tarafın vekı'Ueri karıılaıacak· Ye gıtmıt er• 

Gençler her iki piyesi de mu • 
vaffakiyetle temsil etmiflerdir. 

cezı sa onun a yapılmışdır. üzere, latanbulda vilayet matbuat büro. 
Koncrede evvela nahiyenin bir suna, vilayetlerde valilikler\!, Anknrada 

yıilık çalışma raporu okunmuş. Matbuat Umum !'.1üdiirlüğüne tez'im et· 

takdirle kabul edilmitdir. Bun p meleri ve ellerindeki ve::ika ıuretlerini 
dan sonra nahiyenin yapacağı İ§· 1. 6 kuruş Jule pul ve üç fotoğraflıorile ~ 
ler görütü1mü§, yeni ~dare heyeti l ıkde bu mektb1nra iliş tirilme'e·i r<!rdc:
ıeçimi yapılmıtdır. metcd:·Hr. ~"lnlıivct mektublan İ§ bitin-

ce gen verılecckdir. 
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Türkiyede petrol Baaadl Yaralı gaf · 
':!;..~~lganH·e,, yazıyor: Nakleden. ~e'~ • ı 

ur ıye üldlmeti Türkiye • Günlerden bir .nin Nec"b" l!_ I R • .t.Jı ıumı zzet --
de petrol endüatriıini ortaya çı • b •-• ı ın ua- olle d 1· brmaiı ihmal etme--Ltedı"r. O- ... huyunu ıöaterdi. Ge"" bar r r e ıtdi. Artık Lenıan ıö - lual k d ~ ıyor, ben mak' . Y -

konomi Bakanı Bay Celll Ba-.r ~- aruıa ~ ütkündü. Şefike Fevkalid ıne ıle yazıyorum. 
son yapbiı bir yolculuk ııruı:cla ... ~~v~ı Ştat~ak iıtedi. bir kadın e fıkıözj itten anlıyan 
Mardin• uir&aHfbr. Mardin ya. Y .ı..,.. yaacaktr ö "! "' a ora ardan buraya kınlarmda petrol aratb--'ar ."Beni iıter miain?. Oraya• ııe- :. nu macera~ı anlatmafa ııel '. 

rmaJ ı leyım mi?. ım MDma. Bir ıönül yapılmaktadır. • " d i'l B macer.., 

~.ı . 
tirıiSırn~ı İÇU ukyerardift 

, 1'' u c ı uu ~ n u k meoe ~asıa~ı ır 
e dü .,. r'ıersem, beni, dünyanın bütün mabutları 

e ıe, .. r. d O.... o um en kurtaramazlar,haşmetmeab11 

f r le•ırıe d · - Sizin ölümünüzü ıörmeie 
tahammül edemem hatmetmeap ! 
önünüzdeki ıarap tasında zehir 

B kan Fakat 
0 

bunu yumadan bir 
0
1

1 
••• • uraya, vatana ikimis 

a ın gazetecilere eöyledi • telıraf ıeldi... Şakir avdet ed'. ıe mıedı~ . .°çümüz. Bir de of lum 
ji sözlere röre bu aratbrmalar yordu. ı var. ımını Şefik koydum S . 
çok ilerlemiıtir. Bunlardan elve • O ka 1 izninle .bütü b 

1 
• enın • 1 • nu rtı amak için bütün aile h' n un ar kanuni bir 

::.:db:.eler elde edil-ii umul· ~landı. Şerefine mükellef bir ma ıyet alacakdır. 
zıyafet ~kileceldi. Fakat ş k' Bunları takin söylemet llcat, z ım, Haımet· 

o rec ondan korkardım. 
.. darı e ~k ne~e)iydi. 

er IÖ ı·· ılendırmek için 
le , 1 "Jor ve tatlı kah· 
hii~tu7ordu. 

'•ıtı:"d~rın aai tara· 
~iild" Mıtla71 kiskan • 
•diıiQ~ F •kat hükümdarı 
çdcı.ı en de memnundu. 
S IJordu. 
'-ray b Pttitı a akmıyordu .. 

t), ae aya çevirmiıti: 
ı. il s6yle bakalım, ıü· 

hbiriQ 3u Makedonya seree
'-i)iı, kapılanndan kavabi· 
1 • 

: 
'•b•t ... 

~~l'tf bütün taptıfınız 111a· 
· •nd .... b" d'I' ı, h. -· ımaye e ı ı • 

' 
1
1S merak etm•Jinis, 

"~\i~ ·· Dütman ulceri &u 
ı:.' ayale ba;amı,.acalc. 

)trı• tGJc ı ıaad.,lnia .azle • 
~'tJ.ti hoılal111111tı. önüne 
~ 

1 
tri yere vurup 11rtın· 

~1 q•ltenderin kolay ko • 
bPdanndan uıaklat • 

vr.rdır.. Onu içme1iniz ! 
Diri elini uaatarak: 
- Haydi, defol artık f Diye 

hatırclı. Herkes ıBsdelerimin a• 
!eyhinde bulunuyor... Sen de on• 
lardan birisisin, delil mi 't 

Asker hükümdara sadakatini 
göstermek için, Dlrlnın anunde· 
ki ıarabı bir yudumda içti Ye ta· 
sı bot olarak yere bıraktı. 

- Eler yanılmıyoream, bu ıa· 
rabm içindeki zehir beni biru 
sonra abür dUnyaya aiitlirec.+ 
kadar kuvvetlidir. Yere düter • 
sem, beni dünyanın biitiin mabut
ları bir araya ıelae, ölümden kur· 

tuamazlar. 
D&ri ıülmeie baıladı: 
- Bırakın fU budalayı... Ca • 

nı f&r&P içmek istemif. 
Aradan on dakika bile geç • 

memiıti. 
Hükümdarın sadık askeri bir. 

den olduğu yerde ıendeliyerek 
yeTe dijf tü. 

Hük6met mahfilleri nikbinlik bir telıraf claha çekti K da ır ret ediyor, heyecanını bube ıay • 
.. t kt d. 1 k . • art an- d Lem rıyor • ııoa erme e ır er ve "Counier ma ıllemiyordu. u. . an onu otelde dört ııialo 

des Petroles,, gazeteıi bu nikbin • Çok değifmitti. Genıt' 1 • beldıyordu. rı· d ... b ı ı eınıı, a- Şef" ı ı ogru u maktadır. Dofrusu nat anm19tı. .. ik Bey tat•kalmııdı. 
Türkiye öyle bir yerde bulunuyor Selma ıiJiniYordu. Şakir Sü· Suh.,.Ji: 
ki, buralarda petrol bulunmuı heyl&yı babaauun JUi odum - Orada nlanclim d 
çok mümkündür. Türklyeye kom· çekti. Süheyl&: a KarnıJ-: s-iwıu ptir. -~ 
ıu olan memleketlerde, neteklm, - Bir daha ıritml,_)ıa' Şakir babumm lıo,..... Romıuıya, Irak, lran, Kafkaııyada d..ıl. ın ya, nlcLı • ~ 
petrol merkezleri vardır. He'"- otu Srlo - &----. u_ h L-. - .,. r... otur •• Mü· --'-? 1U111a111 &1111 auar ._... 

Türkiye hüldlmeti ulusa) refa· him havadie.. ~ hmı temin etmek için elinden ıı• Şakalqıyordu, _., neteai - Sefile• 
lea her teJİ yapmaktadır. Bu ıiya• rakiydi. - Ben, tı..ıı.. 
aanm yerinde bir teY oldujunu İl- - Sllyliyecefim allu lnanm,. - S.. aliyle baba. la blru 
bata kalkıımak bile )ünmıuzdur. yacakam.. bha adam old- beUd b & ~~ • ~ 

zı memleketlerin, petrol bul • Süheyl&nın 18zlerine balanı. 
mak arqtırmafarına tahsiı ettik. yordu.. Bakamıyordu . ." An1atb: 
leri paralara bakılır ise Türkiye· ilk zamanlar çok Uzillmilftü. EYet 
nin bu ite tahsis ettiii para hiç artık ıizlemefe lüzum yoktu. Çok 
mesabesindedir. Hele bu memle- betbaht olmaıtu, çok.. Kırk ke • 
ketlerin petrol bulmaları ümidi re ıeri diinmele ni,et etmifti. Fa• 
Türkiyenin petrol butmak husu • kat izzeti nefsini kırmak ilteme. 
ıwıdaki ümidinden çok daha u .. mit, iradesini toplamıtb •• 
dır. Babasını ilk ıönderdifi mil· 

- Merali etme.. itte ,.u'°' 
ıallba, ayak Mil nr. Sen saldan. 

Kapı açdmca tefik: 
- Hot ıeldin bOyilk ume ı de .. 

di. 
Selma afalladı: 
- Kuum b&yJe soluk tak• 

etme .. Yolraa Nermin .. 
- HaJll'. 
- Yilreiime lnecekdl. 
- Nermin daha çocuk sahiht 

'•erı iliyorclu. Fakat Mit • 
hiilcüındarm ceaan-

.~. \ , .... 11 .... nn IOZ"' 
ıı;ıeıı • 

Türkiyede petrol sanayii orta· himce para eTiyip gitmitti. On • 
ya çıkarılması memleket için ha • dan ıonra gelen para da uzun da· 
yrrb neticeler verecektir. Türkiyo yanmamıttl· Babaıından gene 

... m_u ... a~w .. ene--e~tt-:ikt~en ....... -_ .... _ •• --__ı,.....a.,-Jjtl.ak-....ı...mooıı..•-._.+..I •• mil•. para iıtemit ve bu sefer bu para ~ ---- atı ıtllal etmeldeclir. Bu itba .. ile .a....;_ 

- Zehirlenmıt' !.. )it t' t pt.. b ~ ıcare ançosuna alır bir 1& ancı diTUd• it slrmelE Jcolv 

Askerin yanına koıuıtular. 
Bilgin1erden biri yetiıti .. At • 

olmak iıtemiyoT, sen daha henilı 
çok ıençsin. Seni korumak için 
d61WMI)'•- J>aha bir Jcaç ..... 
ppne, lı.tfJ'arladma dqfp do • 
furmıpcak... HaJQ', ~ den ri~ı ~~im 'b' · '"İ L§:~ gı ı ıç... Be· 

·~ ~ ol, Mitla!. a.k. 
~'lld' ~ahınurlaımamq. 

•ı't, 1••ne 11 GI uzatılan pra· 
t8rtıııc1·· ~ loıara ,_ u Ye elindeki 

)dQ. te•rar Dirlnm &-

.. ' h,'tqzd 
b'd'rd a yıkanmak üze· 
iıt ,:"d lllÜsaade iste • 

till°lllelctez ••ini, ha't'Uzda 
'°'u.ııd n ıevk alırdı. 
"eıe "·· Havuza girdi aa \'e ateı . 

tlelllef ha laçan sesile 

Diye söylendi .• · 
Ve asker yerde bir kaç dakil 

ka kıvranıp gerildikten sonra ai· 
zmdan kanlı köpükler kusarak 

öldü. 
Ha11a askeri ıadakatini •bat 

etmitti. 
Dlrl birden gözlerini açarak: 
- Gerçek tarap tasında zehir 

varm•t· Yakalayın f u kah beyi 1 
Diye haykırdı. 
Mitlayı saçlarından çekerek 

havuzdan çıkanrlarken, Semra 

yük olmaktadır. Memlekette pet• mı?. Batt.calı aırada ona ldlfGlr 
rol aanayiinin ortaya çıkanlmur bir el uzanmıfb: 
bu yükü hafifletecektir. - Hemen eöyliyeyim, bu ırk, 

böeediyorum .. Şakir pi. 
Şakil' ıeldi. Selmaya anlattı • 

!a.r. Selma maltm olan huyu ile 
ıönlünden ıesirdiklerini orta~ 
YU11Dadı. Gelin diye fakir l»ir kı • 
zı, torun diye nikahtan enel do • 
lan bir çocuk nrdı. 

Birden b'ire ondan hiç bekle • 
nilmiyen bir ıual aonlu: 

- Karının tahıili yar mı? 
- Evet, mualimlik etmif. 
- Terhi1eli mi? 
- Benden futa. 

~da e 91adı. 
)\ 'ıı bi:alcta dol&f&ll n8· 

' ,.. ~iaçların aruın• 
ıeı'::.udl~relc hükUmda· 

" .... , ı. 

TüTkiye hükGmeti petrol ıana• monden bir kadın delil. Teaadü. 
yiini kurmaia karar verditi sa • fen oralara düıen l~r Türk kızı. 
man petrol müdürlilfü haHi kolay Babaıı ıarip bir adammaf. Koca 
olmıyan bir meaeleyi ortaya ılir • bir ıerveti yirmi ıenede azar azar 
milttür. Netekim bu i~ iti yük • yeyip bitirmif, ondan sonra kay • 
lenecek olan bir telmiıiyen bul .. bettilini bir çırpıda kasanmaia 
mak gerek bulunmaktadır. Çün • niyet etmif. Bir alqam sokak or • 
kü ıeçmitte yabancı bir teknisi .. tasında ölüıilnü bulmuılar ... Le • 
yen her ne zaman Türkiye heaa • man ıenç ratlannda anasız bl • 
hına jeolojik arqtırmatarda bu • mıt• Babasının ölümunden sonra 
lunmuf ise Türkiye bu itte ıuku . küçük bir 7uıbanede daktiloluta 
tuhayale dütmüttilr. bqlamıf ... T ... düf ettik. Botta 

.-------------1 Bunun için Türkiye hüktlmeti olduiunu eöylecti. Yanıma atdım. 
~ ı• ı İ h l ı n ı ı • ı U 1 jeolojik araıtmnalar .,...ifeıini Bir kaç ay ıe1 aada çıkarmadım IJ U ff U J U itimada deier ıenç bir Türke ver- mektuplarımı yazdı. 

için için ,Ulüyordu. 
(Devuu var) 

- Tebrik ederim • 
Süheyli ara1a ıirdi: 
- Buracla reımen eYlenmele • 

ri liırm. 

--~ aletini Pi ere çe . Yarı açık bir 
e İtti vırdi: 

Yorıun' 
ıı. )•re i' · 11'ta.ı e ıldi: 
ı, .... •tırıeap b . 

Ceaeral Göring 
neler istediklerini 

mei• karar vermittir. Bu da Cc- Bir pn, yasdırmadıiım bir mek· 
vat Eyüp Beydir. Cevat Bey tu~u imsa etmek üaere ıetirdi. 
Birletmiı Amer"kada petrol it- AJanlanmc:lan birine yalanda av
~rini öjrenmittir. Cevat Bey A • det edeceiimi bildiriyordum. Şa· 
merikadan çaiınlmıtbr ve diier pladnn. Çıldırıb çıldırmadıjımı 

Selma dilıündü: 
- Aceleai yok .• Hele bir dütü• 

nelim .. Hem tanıtmak lazım 
Şefik aordu: • 
- Murat Amcaya mı? 
-Hayır mm ... et. •0ıülllJ '.. eııı mazur 

Jsa'lı ·· e gordüiüm bir 
" t.. ıorme l"k 

' • 'l&~d mez ı yapa· 
p laııııı a Yıkanan ka • 

s.._ liildij: za zehir akıttı! 

söylüyor ibtisaı sahipleri ile birtikte Mid • sordum. Dedi ki: 
yat yakınlarında araıtırmalarda - Timarhanede bile deliler bulunacaktır. biribirlerini delilikle itham e ~ 

dip acnurlar. 

Tan gazetesinin hususi muha
birinin Berlinden telef onla bildir
diğine göre Ceneral Göring söy-lediği bir nutukta ezcümle şunla- Midyat lıaYaliai petrol araıbr-
n ııöyleıniştir: malan için lhım olan bütün jeo- Ve bana, bByle deum eder. 

. . - Onun bir teY istediği yok. 
Biraz samimiyet, biraz ıefkat isti· 
yor. 

- Neyse daha vakit var. Amı 
benim vaktim yok. Buıün ne? •. 
Cumartesi .. Pazartesiye kadar dil· 
~ünürüz.. Bak oturuyorum, dit : 
çim bekliyor. 

Ot.. - de 111• 
' -~? 1 çoktanberi terfi 

' de '~•Yından • 1'1ıye11ı tızun zaman 
l 'ltıaıe1c . ~· hükümdarın 
~... IÇın Jc · -,ı ııı ço defa Da· 
. 'tler-1· •ııa11z 1 t 'il, n· yarar ıklar 
b~ 'Cete • alha11a bö 1 ""tf'd

1 
"•nde ı, Y e 

· una sık sık 
'ltL 
: q••nda '- duran hazine 

-! 'd aııı• L• 
~ uır "kta mı r para 

..,,fılld• 
r. ı.. Tekrar fözle-

'taJıı.. duran __ ,_ 
ltral' d' ... er, es-

e ıyor: 

"- Artık bizim ümitti• bir lojik prtlan haiz bulunmaktadır. - iflil ..ı-ıımı, otrafıma top
millet olmadıinıuzı, bundan oon• Tabii bunların aonuaa bekle • ladıinn bir alay ite yaramaz ıer • 
ra Berlind• aıkerl ııezintiler yap- mek prektir. Fakat fllrünilte ba· ~erileri bqımdan aavmamı nui • 
-·k kabil olamıyacalını heTket kılır ise Türkiye hüldlmeti bu hu- at etti.. Ha1atımdan hl.-b; - ··ud '"T r19ye 
biliyor. G--•n .nin bil' Jnıitiz susta kat'i kararını vermİf bulun• ıo• n en kaçırmamııtı. Hatti • 

-T •- k · · b'J po 
devlet adamı, ıilihuz bir milletin maktadır.,, enmı 1 

e. Cebimde bir kaç pa • 

harbi davet edecefini s3ylemitti . .---~ ..... ~-·-----·! radan batka metelifim olmadıiı· 
Bu .az•er lnsiltere için ne kadar YENi ÇIKTI nı da biliyordu. 
dotru be Alman:ra için de ayni ilkbahar Selleri lnkAr etmedim. 
de..-de dotrudur. Biz de fO Paçalan ıwadnn, ite .ınıtim. Fiatı 75 ku111f O d k • · ı.anaatteJ'İ• ki ıillM•• ye ,....fıi• n •Y a, aybettilim parayı ka· 
bir millet 111lh için tehlikeli olar. Daiıtma yeri· Vakit Mathauı zandnn. Zihniyetim de delitmi Stıalıb .,. blltlln ~ maHlı bir halcaka mal'k olmayı İollyonı ti. Bütiln bunlan ılae yazmad.:. 
AJman1adır ki dliılJ& aalhllnO ı.. ba 0halı;ikf anlatmaJJ diler mı~.: yazmak iatem..ıim. Melctapla 
keffill edebll-ktİI'· l,te bunun lenn de takdir edeceklerini bili. bB:rle ..,1 .. ıuıl.-Iı çok ıGç 
içindir ki biz, diierleriJle •JDİ yoraıı.,. Şlidmdi, a~ızda blacalma eml~ o ulum IÇm sana Miyliye&ilfrim. 

DitÇim dediii kemancı idi. 
Kendiıinin bestelemeie yettendi· 
ii bir Valsi çalıyordu. BiTaz ev .. 
vel bu oturduiu daireden çıkmak' 
istiyordu. Komıularmdan biri ile 
arası fena açıktı. Komıasu mef . 
bur bir ressamdı. Kemancı 
kardeıinin beıte1erinden ' birini 
c~larken hem çabtır hem dinler • 
d_ı .• Fakat kemancı kendi bestele 
nnı ça1acak oldu mu hemen du • 
varı vururdu. 

(Dnamı nr) 
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İRANDAN: S.cm' ar .Alemi 

-,_,~~ ,_,_ 

1 ebriz qollarında görülen taşıma 
vasıtaları : Deve, katır, eşek 

lngiliz sahnesine rea 
teyi getiren adanı·· 

Tahran 22-10-34 Tahrandan kırk bet kilometre 
Heyetimiz Biriniciteırinin 17 evel (Karat) mevkiinde maslahat 

nci Çarşamba günü Tebrizden ay· güzarmıız Salahattin ve ataıemi
rıldı. Dokuz otomobil ve iki kam- literimiz Necati Beyler heyetimizi 
yondan mürekkep olan kafile bü- karııladılar. Otomobiller Tahrana 
yük ibir kervan teıkil ediyor. En girdiği zaman hava karannıttı. 
önde giden kılavuz otomobilini Doğru belediyenin yeni yaptırmıt 
bizzat Cihanbani Hazretleri kul· 1 olduğu gazinoya inildi. Bir bölük 
lamyor.Şoıe fevkalade. T ebrizden asker resmi selamı ifa etti. istik • 
ayrıldıktan az sonra geniş viraj • bale gelenlerin arasında Harbiye 
Iarla bir dağı tırmanıyor, ayni mü Veziri Ferik (Muhammet Han 
kemmel virajlar sizi münbit ve su· Han Nahcivan}, erkanı harbiyei 
lak bir ovaya indiriyor. Yollarda umumiye reisi ferik (Azizullah 
bir tek arabaya tesadüf edemezsi- Zerhami} ~ariciye vezareti vekili 
niz. Y ollarm bozulmamasının a- Süheyli, valii devlet ıahi, sa.bık An 
millerinden biri de budur. Otomo· kara ataıemiliteri Sadık Han Ko
bil ve muazzam dörder beşer ton • pal Hazeratı ve sefaretimiz erkanı 
luk kamyonlardan sonra buranın da bulunuyordu. Kısa bir istira· 
nakliye vaaıtaıı d~veler, katırlar hatten sonra heyetimiz Grand Ho
ve bilhassa eıeklerdir. Eıek sürü- telde kendilerine tahsis edilen da
lerine otomobillerin ıüratle ilerle· ireye çekildi. Akıam yemeği hu· 
melerine mani olacak derecede susi olarak Köprülü Zade Fuat 
sık tesadüf ediliyor. Herıey onlar- Beyefendinin de ittirakile otelde 
la naklediliyor. Sırtlarına yerlere yenildi ve müteakıben tiyatroya 
sürtecek kadar çalı çırpı, odun gidilerek Firdevainin ıahnamesin· 
yükJemiıJer, zahire çuvalları, mey den musikili üç tablo seyredildi. 
va sepetleri, hah denkleri bağla· Bizzat orkestrayı idare eden genç 
mı,lar, bütün lranın en mühim mülizmı Minbaıyan cidden çok 
transit merkezi olan Tebrize taıı. mükemmel bir eser yaratnuı. 
yorlar. Ertesi günü öğleden evvel gü· 

Programa göre Tebrizden Tah· zel parlamento binası, yanındaki 
rana kadar olan altx yüz elli kilo- mescidi Sipehsali.r gezildi. Öğle 
metrelik yol iki günde gidilecekti. yemeğine lran klübünde Harbiye 
Öğle yemeği (Meyane) de yenil· veziri davet etmişti. Vezir Hazret· 
di. Burası İranın methur zengin - lerinin bir polo oyunu seyredildi. 
ferinden (Fe~anferman) m köy· aonra Fahrettin Pqa da uzun bir 
lerinden birisidir. Burası gibi da • mukabelede ibulundular. Buradan 
ha yüzlerce köye sahip olan Fer. hep beraber Tahran civarındaki 
man ferman bugün seksen yaıın • bir meydana gidilerek lı;an zabit • 
da olduğu halde Tahranda yaıı· !erinin bir pulu oyunu seyredildi. 
yor. Esasen eski ve milli bir oyunumu7 

Heyetimiz geceyi (Zincan) da 1:>1an bu güzel sporun bizim zabit -
Hüseyin kulu Zülfikarinin evinde lerimiz arasında da taammümünü 
geçirdi. Münbit bir ovanın orta • bütün kalbimle dilerim. Ayni ar • 
sında otuz bin nüfuslu zengin bir zuyu heyetimizin 1bütün azasından 
kasaba olan Zincan da tamamile itittim. Gece belediye çok mükel
Zülfikariye aittir. lranda mutavas lef bir ziyafet verdi. 
sıt tabakaya az tesadüf ediliyor. Cumartesi günü öğle yemeğine 
Halk ya fazla zengin veyahut ta Tahran sefaretimizae toplanıldı. 
çok fakir. Davetliler arasında Köprülü Zade 

Zincandan evvel dağlar biti - Fuat Beyefendi, Efgan sefiri Ce
yor, şose sonsuz bir ovanın orta - napları ve Rus ataşemiliteri Ah· 
sında dümdüz ilerliyor. Şose üze. dü11elam yoldaş ta bulunuyorlar· 
rinde tesadüf edilen karakteristik dı. Öğleden evvel Harbiye Veza • 
bir ıey de karpuz ıatıcılandır. Da retini, askeri esliha imalathanesi· 
ha uzaktan görüyorsunuz, yolun ni ziyaret etmit olan Fahrettin Pa
kenarında birisi, ekseriya bir ka - ta öğleden sonra da kıt laları gez • 
dın, kocaman bir karpuzu ellerile di. lrarun esasen bütün kıılaları 
başının üstüne kaldırmış, dik bir gibi burasını da son derece mun • 
heykel gibi duruyor. Bir kaç dire· tazam ve temiz bulan Fahrettin 
ğin üstünü ağaç dallarile örterek Paıa zabitanı takdir etti. Gece Ha 
bir çardak yapmıf, gelip geçen o - riciye Vezaretinin ziyafetinden 
tomobillerden bir müıteri bekli - aonra Tahranın en methur mugan· 
yor. niyesi Meluk Hanım muhtelif 

KURUrt'un MUiT Romanı: 35 ···--·----··---------·-----·-·· ... 

.Yarası 

·Burhan Cahit Köroğlu 

Bunu inkar etmeğe ne lüzum 
var. Bu İstanbul kokusu .. Şu eğ
lencelerini, alemlerini, romanlar -
da ve gazetelerde binbir gece ma· 
salları gibi okuduğumuz İstanbul 
kibarlarının kokusu .. 

Ergin yüzünü ekıitti ve içeri 
~öndü: 

- Kaymakamın misafirleri de
lil mi?. 

- Evet, ne güzel ıeyler .. 
Cevap vermedi.. Tek kolunun 

................ -............ -..................... . 
omuzlarından dolattığını gördüm. 

- Benim için koku, renk, ışık, 
her şey sensin! .. 

İtte benim bu kerpiç duvarlı yer 
odasında geçen hayatımın bütün 
saadeti .. Bu öyle bir saadet ki, bü
tün (Havay} dansları, bütün Pa· 
ris kokuları ve bütün İstanbul eğ -
lenceleri onu bana veremezler. 

Kimbilir, yanımda hana ıönmi· 
yen sevgisinin bütün ateıini veren 
beni anlayan bir erkeğim olmasa 

ıarkılar söyledi ve çok alkıılandı. 
Pazar günü heyetimiz için pek 

müstesna bir gün oldu. Öğle ye -
meğine belediye (Şemran} a da -
vet etmiıti. Buraıı Tahranın say -
fiye yeridir. Yüksek bir dağın ete· 
ğinde, suyu bol, ağaçlık ve bahçe
lik çok güzel ufak bir köy olan 
Şemran bilhassa yazları bütün 
lran zenginlerini toplıyan bir yer· 
dir. Şehinşah Hazretleri buraya 
hususi bir kıymet vermit ve imarı 
için çalıııruıtır. Zatı Şahanenin 
Sadabat Kasrı tüpheıiz buranın 
en güzel binasıdır. Bir orman de· 
nilecek kadar çok ve büyük ağaçlı 
bir bahçe içinde bulunan kasırdan 
bütün Tahran görünmektedir. Se· 
faretimizin de burada bir yazlık 
binası vardır ki bahçesi Şem • 
ranın en büyük ve güzel bahçele
rinden biridir. Tahrana avdetle 
buradaki Gülüstan sarayı ziyarete 
dilcli. Eski hanedan zamanında 
büyük masraflarla yapılmıt olan 
sarayın muazzam ve musanna sa
lonu 1bugün bir müze halindedir. 
Salonun nihayetinde mqhur tah· 
tı tavus ve onun önünde §ahın 
Hindistandan alıp getirdiği ikinci 
bir taht bulunuyor. Riza Şah Peh· 
levi Hazretleri de bu salonda Şe -
hinıah ilan olunmuştur. Sarayın 

bir salonunda heyetimize çay ik -
ram edildi. 

Gece belediye gazinosunda er
kanı harbiye riyaseti tarafından 
heyetimiz ıerefine Lir balo :tertip 
edilmiıti. Baloda açık tuvaletleri· 
le bir çok İranlı ·hanımlar da geç 
valı:ite kadar d a n o vo o~l .. nr,. ; fT'ı-

de çok samimi ve zevkli bir gece 
geçirildi. 

Tahrandaki imar faaliyeti der
hal göze çarpıyor. Hertarafta fev· 
kala de inıaat var. Geniı, asfalt 
caddeler açılıyor. Burada otomo • 
biller ve arabalar caddelerin ke· 
narlarında değil, tam ortasında 

duruyor ve bekliyorlar. Sokaklar· 
da genit olduğu için sağdan ve 
soldan otomobiller sühuletle işli • 
yebiliyor ve bu suretle duran ara -
balar seyrisefere mani olmamış o· 
luyorlar. Belediye binası yeni bit
miı, çok büyük ve güzel bir bina, 
Posta itlerinde de mektup ve tel
graf servisleri birbirinden ayrıl· 
mıı, her birini ayrı temiz ve mun· 
tazam bir binaya yerlettirmiıler. 
Yeni bir haııbiye vezareti binası, 
milli banka, çok büyük bir opera 
ve bir otel ve üniversite binaları~ 

nın inıaatı hayli ilerlemiş bir vazi-

İngiliz tiyatrosu, en ileri dram Y 
• 

Arthur Pinero'yu kaybetti 
Birkaç gün önce, İngilterenin 

en ileri dram yazıcısı sayılan Sir 
Arthur Pinero öldü. İngiliz tari
hinde uzun bir ömür sürecek olan 
bu yazıcı, İngiliz sahnesine rea
liteyi getiren san' at adamı olmak
la tanınmıı tı. Onun yazı yazma
ğa baıladığı sıralarda, lngiliz 

Sır Arthur Plnero 

tiyatrosu, Fransızcadan çevri
len piyeslerle geçiniyordu. Pine
ronun ortaya çıkmasiyle, lngil
terede bu devir adeta kapandı, 

sahne bugnünü sosyal meseleleri
ni dütünen, bu günün soysal dert
lerini ortaya döken, onlara çare 
arıyan bir mektep oldu. 

Ortalık bu değitikliği bekledi
ği için, yeniyi yadırgamacfi. Bel-

ki bu yenilik tiyatroyu yeniden 
canlandırın.Ya yardmı etti. Ti-

• yatro,... yaJaYlım \'ôzgülil olma-

verimli, canlı bir yazıçıfl 
yordu. . i 

Arthur Pinero bu ıttJ. 
dı. Bu kurtarıcılıiı :·r~ ~oı ı 
disinin önceden aktor . 012 
olması ona çok yard.ırn ~~ l013 
ratıcı kafası, hünerh k tıtd'- toı 
iıi, büsbütün kolay~at iit1İ1' 

1
101 

Pinero'nun yaptıgı b Ots 
likler, bugün herkesin t loı 7 
ıeyler sırasına gird~:~ak' !~18 
herkesin benimıedıgı btJ l 19 
bir aralık bir inkılaptı· .. 

1 
~ 

ta derin izler bırakaPı · ~l 
koparan bir ilerleı:ne b.SS dl' 1 

nun için Pinero yazıl.rıı' ~ 
çokları, belki de ölür, ç 1~ 
ha 6nc~ki oruklar için 

1~ 
O sırada lngilizleriP . ~ 
yer tutan meseleleri ileri "~ 
tü. Fakat İngiliz ti,,-~ 1~7 
bu adamıp baıardıkJaıar lo 
mıyacaktır. 1~ 

Pinero yebnİf do~IJ 1 

ölmüttür. Şaheseri .arr 1Gaı 
ıecand Mrs lanquert,' 1~ 
( ikinci madam 1Qaa 
1893 te oynadığı zanıal'r l~ 
li sayılacak derecede il~ l~ 
mıştı. Halbuki bugü~ . ..J l~ 
anılmıyor bile. Dedi~ 103, 
onun asıl adını yaıata~ 1Qaa 
yatro tarihindeki mev " 103& 
disi tiyatroya tam al l'tQ 
yıl hizmet etmiştir. ;.l 

Komite dıktan sonra, neye yarar. Onun 
için İngiliz tiyatrosu ölüm acılan 
geçırıyor. Dokuz yılda~ 

Ölümden kurtulmak için, ö- adam öldürıll 
rünmek isteğini anlıyan ve an- Sof d b'ld' ·ıdiJİı 
1 . k . v• • d b'l ya an 1 ırı . 
atan, tıyatro te nıgını e ı en Posledni Novosti gazete" 

"'""'"-·-----· .. -· 

111 11

" donya komitecileriniıı · 
yettedir. Görülüyor ki muntazam nesindenberi yaptıkları 
bir program dahilinde ve azimkar SaJ 

bir listesini basıyor. ··• 
bir disiplin idaresinde Tahran pek komitenin zulmüne ]<utl'P" 
yakınlarda farkın en aüzel ve en tf"' 

rın ıimdilik bilinen .-
konforlu ıehirlerinden biri olacak-

yüzü bulmaktadır. ., J 
hr. 924 ü federal fırk_.; ~ 

Heyetimiz bugün Efgan sefare· Prologeroviıtlere, 40 1 

tine öğle yemeğine davetlidir. Ye· vistlere mensuptur. ~ 
mekten sonra Mazandiran vili.ye· Bunlardan baık• 'I 
iine Jıareket edilecektir. Şehintah Köstendil tarafları,,d• 
Hazretleri Mazandiranın merkezi Bulgar öldürülmüttUr· · 
ohın (Babul) de bulunmaktadır - Gün geçtikçe b~ 1 
lar. dehıet verici bir yekiJll 

T AHIR tadır. 
~ 

b r "' bende göreneğe kapılacağım.. 1 rum. Tabii onunkiler daha İnce, ı' - Burada ne ~ itti' 
Bunun aksini iddia edemem.. daha gizli havadisler.. zik, ne ısinema !. sıııılo 

Çünkü Akhiaa.rın gergef itliyen Son mektubunda bana İstanbul- yirmi fokstrot, on t• dt
örgü örgü saçları bellerini aşan dan misafirleri geldiğini yazıyor· mazsak hasta oluruz, .,_~ 
tütüncü kızları bile sonya diye fı· du. . Zavallı yanık ~•111 oııl 
rıl fırıl dönüyor ve bağ dönü§Ü Bunların kimler olduklarını rı yanık Mahınure•1·" fo"-~ 
kasaba delikanlıları ile flört yapı- bilmiyorum. Fakat lstanbullu • lendirmek için gral11° ırr 

1111ut· 
1 ların boyuna bag .. lık, bahçelik, on· mekten kolu tutu yor ar... . ~r· . 

Hatti. buranın eski yerlilerin • 1ara göre köylük yerlerde nasıl saatlerce danı etnıı~ı atı1':ı' 
den ve zenginlerinden bir genç ha· eğlendiklerini merak ediyorum. Mahmurelerin ı:. 11itY.~ 

k ] IY•a f'f nım dans öğrenmek için lstanbula Kaymakam beyin misafirleri i i ne giden 1-ağ arı rJi•' '. , 
1 d •tt' gün kalmadan lzmire indiler. Ne zengin bağlarıdır. . t_..ııt •a ar gı ı.. d. ek ı• ~ 

Gitti ve hali gelmiyor.. Kimbi· onlar bizden, ne biz onlardan bir oralarını gez ırın .. 1aıı 
li.r, belki daha ögvrenecegvi bir çok şey anlayamadık. Bizim de Ereııl<O S• 

- l .. .. vsrd•· 
şeyler var... Bir hafta sonra Mahmurenin ;1ımız, kör- ;urnuz 

Mahmurenin lstanbulda tanı - uzun bir mektubu beni meraktan kira va verdik! 
dıkları çok. Sık uk mektuplaııyor- kurtardı. Bunlar lstanbulda Ni • Demişler. teri ı,i< 

k d 'k' d d ki . b ' s·· ··k kız karele~ ., .,, lar. Evlendi ten sonra a ı ı ay şantaşın a tanış ı arı zengın ır uvu . 1cul•I' 
için kocasiyle lstanbula gitmişler· karı koca ile hanımın kız kardeı· )ık Mahmurenın 
di. Onlar timdi Manisadadırlar. ]eri imi§. Sırf bir değiıiklik ol • mit: . ..,.ııl< 
Fakat her hafta bir mektup alıyo- sun diye Manisaya gelmitler. - Buradll stze v teıı''" 
rum. İstanbul havadislerini ga • Daha geldiklerinin aktamı ır • vallahi , Hiç bir eg 
"Zetelerden sonra ondan öğreniyo• kılmıtlar: mu? demif. 
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~ ülkemizde ~ıt-i~~Sl981t~~~ KURUN isim babası 

lf ;rqün IJÜZ ad Adanada Lir kadın o·· J ş·Jd 
ustura ile öldürüldü un yapı an 1 

,, ~1 7 oplıgan: Kemalettin Şükrü Orba~ .. 
nr.... - .k'"'-1·. 1063 _ KIV'ak: Cetaretlı co· 
"U( ··" Gayri mümbit. -~ 

Adana - Polis, ıarımızda 
tüyler ürperten bir cinayet kay • 
detti. 

maçlarının neticeleri 
~-. .kıa: Nadir. 
~-. kııırvu: Cebbar. 

IOos ...... .kııku: Latif. 
1006 - Kıırak: Nedret. 
~ -. Kıırık: Mahcub. 
1~ -. Krıtak: Berzah. 
~ -. Kııtavul: Acele. 
lo -. kıatırak: Pe1enk. 

ptJ. 1011-. Kııanak: Heveı. 
J~ 1012 -. kıvcı: Delil. 

: Ot3 :: Kıvık: Fasıla. 
loı4 kıvrak: Kavi. 

~ lOıs _._ Kıvrık: Münhani. I 
ti' 1016 ..._ kıvnm: Hare, iltiva. 

1017-. Kıy: Dikkatli. 
t 1qı8 -. kıyak: Gaddar. 

lo'19-. Kıyanç: Fürce. 
I~ -. kıy bık: Hareket. 
1~1 -. Kıyga: Akıllı. 
l~ ..._ kıygı: Akıl. 

..._ kıyıtkan: Cesur, seca· 

1~ 

mert. b 
1064 _ Koçq: Piıva, reh er. 

1065 _Koç yiğit: Kahraman. 
l066 _ Kodq: Mağrur. 

1067 - Kod az: Mağrur· 
1068 - Koduman: Cebbar. 
1069 - Koftar: Mağrur. 
1070 - Koğ: Şerare. 

1071 _ Kojik: Menfaat. 
1072 - Kojon: Ne,ide. 
1073 - Kojuk: Ne,ide, tiir. 
1074 - Kokdat: Emsal. 
1075 _ Kola lığ: Misk. 
1076 _ Koklık: ıtriyat. 

1077 - Kokum: Gonce. 
1078 - Kokur: Utife. 

1079 - Kolançı: Hediye. 

1080 _Kolay: Muvafık,mü· 

nasib. 
l081 _ Kolcu: Muhafız . 

1082 _ Koldağuç: Hami, rah· 

man. 
1083 - Ko1dağuç: Merhamet• 

~ -. krykaç: MüseHes. 
-. kıymaç: Gamze. 

f>2s ..._ krYJnrk: Hareket. 
J~7 ..._ krynak: Methur. 

U, muarrin .. 
1084 - Koldamca: Muntazam 

Halkın üzerinde derin bir teeuür 
uyandıran bu cinayeti turaya alı· 
yoruz: 

Garson, Mutlu Mustafa adm • 
da biri, umumi ev sermayelerin · 
den Sivaslı Hamideyi üç seneden 
beri metreı tutmuftur. j 

Son zamanda kadınla araları 
açrlmıf ve dostunun kendisine yüz 
çevirdiğini görmüf, bunun üzeri · 
ne Yusuf ve Nuri adında iki arka· 
daıiyle metresinin yanma giden 
Mustafa, barıtma teklifinde bu · 
lunmuf; fakat kadın bunu kabul 
etmemittir. 

Doıtu tarafından reddedildi· 
ğini gören garson, kadından öc al· 
mak iıtiyerek tatıdığı usturayı 

çekmit ve kadının üstüne atılmıt; 
ustura ile göğsünden ve boynun · 
dan yaralanan kadın derhal öl · 
müf ve canavar katil de usturasiJe 
birlikte yakalanmıfbT. 

• 
ıo38 - Kıyunat: Maktu 
I~ ..._ krzban: Atıl. 
t03o-. krzgut: ibret 

1031 - Kızı: Şiddet. 

1085 - Koldanca: Münuib 
1086 - Koldat: Mahrem. 

1087 - Kolgak: Heves. 

Çorumda ilk kar yağdı 
Çorum - Yılın ilk karı yağ • 

mağa batlamıt ve ortalık beyaz • 
)ara bürünmüıtü. Bulutlar ardın • 
dan yükselen günet, yağan kan 
eritmiı, yeri yumuıatmııtır. Bu 
yılm kıtı ilk ağız da iyi gitmekte
dir. Çiftçi ekim itini her yerde ba
ıarmıt ve bol ekmıtir. 

Oıte: Galatcuaray - Halic takınılan, altda: Beykoz. - Karagümrük 
takımları. 

l~ -.. kızıl yel: Lodos. 
taq -. Kızrak: Ender. 
l~ ..._ kızu: Har. 
l0;tg ..._ Kiçemel: Gayret. 
I~ ._ kiçin: Zırh. 
taa,; ..._ Kiçki - Kadim. 
ı03e ._ Kidğü: Kisve, libas. 

t088 _ Kolru: Taleb. 
JOŞ9 _ Kolko: Refika. 
1090 - Koltka: Rica. 
1091 - Koltuk: Himaye. 
1092 - Kolu: An, hak1ı, lifi· 

ze. 
1093 - Komaçav: Mania. 
1094 - Kom bul: Kıta, müfre· 

ze. Yeni ESERLER 

Dün üç ıtadda da ıild maç1an yapıldı. 
Bu maçlar en çok zayıf takunlarla kuv • 
vetlileri karıılaıbrdıiı için maçlan ıör
mefe gelenler çolc değildi. Havanm yaf • 
murlu olmaıı da aeyirici ıay111m azalt • 
mııdr. 

Taksimde 
Takıim stadında Kara Gümriik ile 

Beykoz, Galatasarayla Haliç k&l"!ılatdı· 
lar. Kara Gümrük ile Beykoz maçı u • 

geçdi. Neticeyi üçe ka11r bet sayı ile Sü
Jeymaniyeliler kazandılar. 

l03e ......, kijen: Zincir. 
l'tQ ._ Kikiç: Zülüf 
;.l ._ Kilik: Adet. 

~:::.. .}.naı: Müıavere. 
ı 095 - Komutgan: Müıevvik. ~------·-------.ı mulduğundan ıılu oldu. Birinci devrenin 

lıtanbulapor •Anadolu maçı da u • 
muldufundan zorlu oldu. Çünkü Ana • 
dolu takımı ikinci küme fall'lpİyonlufuna 
en baıda yürüyen takım olduğu halde 
l stanbulapor ortaya zayıf bir kadro p· 
kannııdı. Birinci devre birer sayı ile be
raberlilde bitdi. Bu dnrede lıtanbul • 
spor kazandıft bir penaltıyı kaçırdı. lirin 
ci devrenin daha batında Anadolu bir 
gol daha çıkararak birdenbire galib va:ı:İ· 
yete •eçdi. Bu vaziyetde bir ıürpriz bek· 
Jiyealw Wru aoma lstanbulapor telıli -
lreyi NZJD canlandıinu ve ardı ardına 3 
pi çıkararak maçı 4-2 kazandı ıör· 
düler. J\nadolu takımı göıtcrdiği güzel 
oyunla hoıa gitti. 

lQ.\a "ır.ç Elbise. 
1~ ::- ltindik: Merkez. 
"~t, lal" ICineı: lstiıare, met· 
lOfs Uta~ere. 
104e ._ Kiııetçi: Mütavir. 
104? ._ kin.et: Ahlaf. 

.-.-"• •• ••• , •••• ı ... 
ı 097 _ Konaç: Ati yan. 
1ı>98 _ Konai: Mihman, misa· 

fir. 
1099 _ Konalga: Menzil. 

2000 _ Konat: Mihman, mi -

safir. ln..A ._ king· M" t ha 
1 ~..._ . • un e • 
~ l<ıngir: Ceıur. Naziler, sosyalistlik 
0SQ ..._ Kinkav: Har. fn1 
Os1 ..._ kip: ldare1i, imtizaçlı. temaytlller 
10s2 =: kiriı: Methal. eziyorlar! 
1Qsa Kirkit: Hiddet. B I' 7 (A.A)' - Nuyonal 
lfls.t ..._ Kir§en. O t''b er ın, t . etmit 
loSs ..._ Kirt: K sku eç. sosyalist programım anzım 
1 ..._ k" t\l']'a . olan ve nazizmin önayakl~dan 
°SG •t: Samur. bulunan miihendiı Gettefr.e~d. Fe-

l0g.., ..._- k.itir: Sengı"ıtan. · 1 -1 ' "' d nıüıtemlekit komııer ıgı va • nı... ~ızek. N··L _ er, 
l y\ltS ..._ k . ooet, seyran. zifeıinden kaldmlmııtır. 
Oss ..._ ohu: Demet. b .. • 
1 l< M. Schacht'm teıeb ü_sü. uzen : 

1 
OeQ _., <>ca: Azim. db 

(le - k ne alınmıf olan bu te ırın nazı 

L. 1 olstoy 
Alipa zade Jımad Hakkı 

Samimi Saadet 

!ıtnnbul - 19M 

Fiatı 50 Kur Uf ~. 1 ..._ k:a.::n _Sahi. fırka11 içindeki soıyalizme doiru 
ıae2 · Azim, ce- iıtikamet alan temayülleri e~ek Dağıtma yeri: V AKIT Matbaası 

- l<nr. Kah minasma geldiği ıöylenmektedır. 
' -~· raman. 

l' ~tle I 'Jet dersi veren / hfaD bu kızlar yoksuzluk içinde. 
'ili Atah nceden ne demek iste- ( - Aleme . a~ı Tütün kokusu zaten havayı ağır· 
~'Ilı nıl Ul'e anlamıf. Fakat Ebüssüut efendının .torud'nuk. dis; Iaıtırıyor. tyi beslenmiyen, iyi 
, az ı~ • D di Fakat tım ı en . · h · · llia· n gelmıt: er · d katte1' bakılmayan, ıyı ayat geçır mı· 
~. de 

1~ eğlencemizden ne o• faziletten, vefadan, ıa a yen bu genç kızlar, bakımsızlık .. 
,~e'f>ıillıbıt. Bağlar, bahçeler, dem vuruyor. I . t dan, gıdasızhkdan solub gittikle-
''I ı u Fena o-meklerin iz erı za en 

'11lll " rini bilmeden genç1ik nefesiyle 
, derılll'e llıektubunda bundan biribirine zıt iki yol gibi oluyor. gülüb eğleniyorlar. Şarkı sesleri 

ICell · Ruhu, seciyesi zaif olanlar fena 
l\iı b. o··rneldere kapılıp gidiyorlar. Fa· sokaklardan tatıyor. 

l.ı )li .. enim ne budala oldu· b Onlara baktıkça kendi kızlığı· 
11 • ıl!nı k kat kuvvetli terbiyeler u seruma 
'1tıaj • e arşı sövlememek te- mı dütünüyorum. Foça kıyıların· 

•ınaj ··ıd· mukavemet ediyor ve o zan_':an .. ku b' h .. 'I 
ı.ı,na ru ü. Bu gülme· sir aksine oluyor. Fena omege da ne ccı n ır ayat ıevgm ı e 

.1. dr 1~ru da sorgusundaki '"8'üler, eğlenirdim. 
~ı IC.._d kartı isyan çıkıyor. k 1 b. , .. l'ehil· . ar anladım. Fakat Akhı'ıarda dortorun karlll b.a.. Bu genç ız ar arkalarına ır 

.ı 1.ia ırdını 0" :ı... • 1 b"I k • · b' 11~1 1 es...1·k · un navasmı te· M h renın basma entarı a a ı me ıçın ır 
ıt 'l h na bu tesiri yaptı. a mu 

' itl'•tır 
1 
.~e ~liulacak gibi ol· . f' I . de ona evinin, ıaade· ay tütün balyaları içinde ciğerle· 

~.t"• oy]edıkleri Manisadan ~~~: ~:~~1 bir kere daha tatdır· rini zehirliyorl.ar. Yarın bir te· 
~'t 1 ,&.httt.. sadüf onları bır köy delikanlısı· 
t .. · Ilı , ... re n ı· mı• olacak. d ·:at l' ttrı l eşe ı. eiHenceyi se- Y • 4 • nm kucağına atacak ve on an 
d ~~l:ltıt-ll 0 ~ dui{u halde evlendik· Akhisarm tütün devtiren kız· sonra havatları mevsimlere bağ· 
~ l'le t adar ağırlash ki tim· d ·· ·· ı lanıp gidecek. Anne olacaklar. 

. 'lop 1 ları her aktam tarla önufU a .ay 
t- Pa rkları bile ayıplı· · ı Yır Bugünkü kahkahaları kesilecek. "'t\ 1 .. .. üzden geçıyor ar. • 

İderı b a ~yb onuomtuz kurut günde1ikle ça· iniltiler, tikiyetler hatlayacak. 
ana: mı ef, 

,_ 'il 1 2 1111 .. __.Kara Giimrlk 1~ 
kaumuf nziyetde idi. Fakat .on ...U· 
yede Beykozlular da bir sayı çrlrararak 
beraberliii elde etdiler. 

ikinci devrede ise Beykozlu Rıd nn 
iki bekin araıınclan sıyrılarak ıüzel 
bir gol çıkardı. Bir az sonra ela Beykoz 
talrmu kazandıfı bir penaltıyı kaçımu· 

Atet·GUne' - Fenerbah~e 
Bu sahada Fenerbahçede Ateı • gü • 

neı ile huıuıi bir karıılaıma yapdı. Maç 
3-1 Fenerbahçenin kazanmasile bitti, 

yarak sayılanm üçleıtirdi. Maç 3-1 Bey 
kozun kazanmaıile bitti. 

Galatasaray • Haliç maçına ıelince, 
bu maç, Galatasaray takımımn B talrmu 

ile kantık çıkmasına rafmen biribirine 
denk kuvvetde iki takımı karıılaıhnnı • 
yordu. Galatasaray birinci devrede 6, i • 

Beşiktaş stadında 
Anadolu idmaJJ yurdu takımı gelme

diği için Sümerıpor hükmen kazandı. Fe 
neryılmaz Ortaköy takımını 3·1 yendi. 
Geçen yıl kümeı.inde iyi bir derecesi o
lan Feneryılrnazhlar bu yıl kuvvetli gö
rünmüyorlar. 

kinci devrede 2 sayı çıkararak maçı bire 

karıı sekiz sayı ile kazandı. Calatasa • 
ray takımının dünkü kadroıu ıöyle idi: 
Huzır • Lütfi, Oıman • Suavi, Nihad, 
Bekir • Necdet, Cafer, Salahaddin, Fa • 
zıl, Süleyman. 

Fenerbahçe stadında 
Burada Süleymaniye ile Hilil, Js • 

tanbulapor ile Anadolu karırlaıdılar. 

Süleymaniye • Hilal maçı oldukça zor)u 

Yılları dolduran ömürlerinin en 
güçlü ve en sevinçli çağı itte bu 
mevsim. Onu da tütün balya • 
lan arasında yafıyorlar. Be • 
ni bunlar doktor karısının Akhi • 
sarı gürülütye veren tuvaletlerin· 
den ve danslanndan, kaymaka -
mın misafirlerinden daha çok dü· 
fÜndürüyor. 

Şube reisinin hanımı bana: 
- Sen çok sabırlı, kanaatli 

kadınsın! 

Diyor. Halbuki timdi sabırlı 
ve kanaatlinin manası daha ziya· 
de aptal ve budala gibi görünü • 
yor. 

Kend;nden yukarıya bakıb o • 
ralara yetişmek için emekliyenler 
zeki, istidatlı oluyor. 

Kendinden a§ağıya bakıb hali
ne, saadetine §ükredenlere ser -
sem, budala deniyor. Bu mu • 
hakkak. Zaten acınmak ta buda • 

En son Vefa· Topkapı karıılatdılar. 
Birinci devrede Topkapılılar müdafaa o
yunu yaparak Vefaya çok sayı yapdır. 
madılar. Fakat ikinci devrede Vefa daha 
arkı oynadı, birincide çıkardığı bir ıayı. 
ya dört sayı daha katarak maçı 5-1 ka
zandı. Vefalrlarda Topkapı müdafaasını 
açamıyacak bir biçim vardı. Topkaprlı • 
lıır İse çok çalr"'drlar, munffak oldulıtr. 

lalığı kabu1 etmek değil mi? 
Bu biribirini tutmaz dütünce

ler, telakkiler kafamın içinde tu· 
tunamadan çözülüp gidiyorlar. 

Sebebi. 
Bunu 'O kadar açık biliyorum 

ve görüyorum ki! 
İ§lerimin hafiflediği dakika· 

~arda Ergin çalııtığı daire ile o· 
damızı ayıran pudeyi yavaıça a· 
ralayıp bakıyorum. 

Calıfıyor. 
Tek kolunun duyurduğu eksik· 

liği belli etmemek için vücudünü 
masaya yan vererek çalıfıyor. 

Beni ve kızını yatatmak için 
yarını kolu ile ter dökerek çalı -
tan bu genç adamın hayattan ne
ler beklemek hakkı olduğunu dü· 
tünü yorum. 

(Devamı var) 
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HiKAYE 

-TAK V i M-...,ı•------- f 
• .. ~:~z~=· ·.~~!~:· Kadınlar Adası · 

Glllı dofutu • 7.1 t 7.13 
CUn batısı tli.41 16.41 
Sabah ılamuı b 6 
oııc namazı ıt.06 11.06 
ltlndl namUı lUS ıus 
Akşam namazı 16.41 16,U 

HAYAT YOLDAŞI 
Yazan: An ton Çehof 
Nikolay Yevarafiç hiddetle 

dedi ki: 
- Masamı dilzeltmamenl aana 

tenbih etmitdim. Temizlik yap • 
dın mı, artık aradıfını bulabilir -
sen hul.. Telgraf nerede 7 Bunu 
nereye attın?. Rica ederim ara da 
bul .. Dünkü tarihle (KAZAN) 
dan gelen telıraf .. 

Solgun benizli, 11.lcayd tavırlı, 
çok ince yapılı olan hizmetçi ma
aanm altındaki kaiıd aebetinin i
çinden birçok telgraflar çıkara -
rak, hiç bir ıey ıöylemekıizin, 
doktora uzattı. Fakat bunlar hep 
hastalardan ıelen telgraflardı. 
Bir kerre de misafir salonuna ve 
Olıa Dimitriyevna'nın odasına 
bakdılar. 

Vakit ıece yar111nı ıeçiyordu. 
Nikolay Y evgrafiç kanıınm saat 
be,den evvel ıelmiyeceiini bili -
yordu. Ona itimadı yokdu. Geç 
kaldığı zamanlar bi türlü uyuya• 
maz, huysuzlanır, aynı zamanda 
kansını tel'in eder, yatağına, ay
nasına, hergün ıundan bundan 
gelen şeker kutularına, bütün evi 
çiçekçi mağazasının bayıltıcı ko. 
kularile kokutan çiçek demetle -
rine lanetler yağdınyordu. Kan -
sının geç kaldığı geceler asabile -
şir, neıesi kaçar ve huysuzlanırdı. 
lıte sene batı tebrikinden baıka 
bir jey ihtiva etmiyen ve karde -
şinden gelen telgrafı, çok lüzum
lu imit gibi böyle ciddiyetle ara
ması, karnmın ıeç kalmumdan 
mütevellid asabiyetinden ileri ge
liyordu. 

Karısının odasındaki masa -
nm üstünde, kiğıd kutusunun al
tında bir telgraf buldu. Dikkatle 
muayene etti. Anneıi vasıtasile 

karısının ismine Monte Karlo' dan 
geliyor ve Miıel imzasını lafJyor
du .. Doktor bunun bir kelimesini 
bile anlıyamadı. Çünkü bir ecne
bi lisanile, ağlebi ihtimal İngiliz
ce yazılmııdı. Bu Mitel de kim o
luyordu? Karısının Monte Karlo 
ile ne alakası vardı? Neden anne
sinin vasıtaıile geliyordu? 

Yedi senelik evlilik hayabnda 
daima fÜphe etmeğe-, tahminlerde 
bulunmaya, İp ucu yakalamağa 
o kadar ahımıtdı ki evde yapbfı 
bu tecrübeler onu mükemmel bir 
polis hafiyesinde bu·· nan bütün 
meziyetlerle teçhiz etmitdi. Ça -
hıma odasına aitti. Kansile bir -
Jikde bir buçuk sene evvel Petera
burg' a gittikleri zaman eıki bir 
mekteb arkada,ile, bir mühendis
le, nasıl yemek yediklerini, bu 
mühendisin kendisine ve karısına 
yirmi iki, yirmi üç Yatlarında aile 
ismi Mihail lvanoviç ve kendi adı 
da • çok tuhaf ve kısa bir isim -
Ris:; olan genci takdim ettiğini 

düıünmeğe batladı. lki ay sonra 
doktor bu gencin, üstünde Fran
sıca yazılmıt 

:"Bugünün hatırasına hürmet 
ol.ırak ve istikbal için ümidler 
besliyerek .. ,, 

lbar~si yazılı fotoğrafmı karı
sının albiimü içinde görmü,dü. 
Bir müddet sonra da ona kayın -
validesinin evinde rast ıelmitdi. 

' 8':.ı vaka, karısının evden ııksık 
t cgayyüb ettiği, ıabaha kartı saat 
dördde, be~de gelmeğe baıladığı 
• c. Au u.!'::lua bir seyanaia çık -

rnnk için kendisine pasaport al -
masını mütemadiyen teklif ettiği 

Çeviren: Süreyya Samizade 
ve onunda bu talebi muntuaman 
reddetdifi, lcenditini hizmetci .. 
lerin yilzUne bakmakdan utandı • 
racak derecede evde hırıilr oldu
iu bir zamana teaadüf etmitdi. 

Altı ay enel meslekdaıları 
teverrüm .,ttifine karar vermitler 
ve her ıeyi bırakarak Kınma ait
meıini ona tavıiye ebnitlerdi. Ka
rısı Olıa Dimltiriyevna bunu itit
digi zaman çok teJit etmif, allka 
aöıtermiı, Kırım'ın ııkmtıb ve 
ıofuk oldufunu, Niı'e ritmeıi da
ha doiru olacaiını, kendisinin de 
ona refakat ederek ota da ona 
bakacafını aöylemitdi. 

Kansının Nis diye iırar etme -
sindeki sebebi timdi anlıyordu: 
Çünkü aevıili Mitel'i Monte Kar
loda )'atıyordu. 

lnıilizce bir lGıat kitabı aldı, 
kelimeleri birer birer tercüme et
ti. ve qafıdalri cümle meyclana 
çıkdı: 

"Sev~limin sıhhatına içer, mi
ni mini ayaklannı bin kerre a -
per, sabırsızlıkla relmesini bekle
rim.,, 

Kansile birlikde Nise gitmeie 
muvafakat etmit olsaydı ne acı -
nacak gülünç bir vaziyete dütmüt 
bulunacağını zihnen tasavvur et
ti. Bu, ona o kadar dokundu ki 
neredeyse giSzlerinden ıeller dö
külecekdi. Büyük bir heyecan 
çinde evin bütün odalannı bir a
talı bir yukarı dolapnaia batla
dı. Gunıru, izzeti nesfi ihtilil et-
mİ§ti. Yumruklarını 11karak ken· 
diıi gibi papaz mektebinde yetit
'mİf, saf, doğru, . mesleği de dok -
torluk olan bir köy papazı oğlu • 
nun böyle aldatılmağa, iradesi 
zayıf, ahlakı bozuk, kıymetsiz, 
bayağı bir mahlUkun elinde oyun
cak olmağa müsaade edemiyece
ğini dütünüyordu. 

T elırafı tekrar ıözden ıeçire
rek kendi kendine: 

Yatlı oamaz.ı 18.19 18 •• o 
imsak s 'l7 ~.'i8 
Yılııı gr~ea gtınlerl Mz Hl 
Yılıo ~alıo ~lınlcrl 23 ~l 

KADYO ı= ıl .. 
lSTANBUL 

o uyun 

18 den 18,30 a kadar Fransızca derı, 
18,30 dan 19,50 ye kadar Jimnastik (Ba· 
yan Aade) 18,50 den 19,30 a kadar 
Plüc, danı muıi.kiıi ve negeli muıild 
19,30 dan 19,40 a kadar Dünya haberi .. 
ri, 19,40 dan 20 ye kadar Teaanniı Meh· 
med Münür1 Bariton, 20 den 20,30 a ka· 
dar Spor k.6ıuıması, Eıref Şefik, 20.30 
dan 21,15 e kadar Macar banlan, 21118 
den 21,30 a kadar Anadolu ajuaaı, ltôr • 
salar, 21,30 dan 22 ye kadar Türkçe aöP 
lü havalar Bayan Bedriye Ruim. NOT. 
(Halk tarlnlan), 22 den itibaren radJ'O 
caz ve tango orkeatraıı. 

Hl Kii .. BUIUU:IŞ. 18' m. 
ıa Plü, ıa.•ıs plAk, u,ıa haberler, 14,40 

pltk, 16 mektep nef?'IY&tı. 18 dana nıwıl
klsf, 19 haberler, ıo.ıs Corolor01 cu takt

. mı, 20 konferau, 20.20 pl&k, 21 radyo or· 
keatra.sı, 22 konferans, 22,15 konııeriıı deva
mı, 23 haberler, 23.~ kahvehane konseri. 

ftS KJıs. VARŞOVA, IHI m. 
ıs Danı mus1klal, 18,50 konferana, ıı 

F6ytön, 19,15 Vlyo!ODHI ile ~ar. 11,45 
tıbbl tavmyeler, 20 piyano refak&U)'I• l&l'kı· 
lar, 20,20 konferan8, 20,30 konaer, 20,411 
ıı6zler, 21 popWer aentonfk orkeetra kon.eMt, 
21,45 haberler, 22 Sebe1luaun aentonıat, 22,~ 
e6zler, 23 rekllmlr konaer, 23,15 pllk, 23,40 
pltk ile danıı - B6ıler. 24,03 konfel'Ull, 
24,M d&D8 mulfkfal • 

565 llU. B'UDAPEŞTZ, UO m. 
11,45 koruıervatuvardan nakD, 19,411 ptlk, 

20,30 neşeli sazıer, 21 anuya bel1i kouer, 
22,80 spor haberleri, 22.:IO Perilı ctngene or
keatrut, 23,40 po9la memurlan taknnı tara
fmdan kOll8M'. 

ıörünüyordu ki, eier evinde bir 
etkıya çetesi raıamıı olaaydı, bu 
k dı e diğ" ursuzl 
betle, hayatı bu derece ümitsiz ve 
periıan olmıyacaktı. 

Öksürmeie batladı. Yatağa gi
rip 111nması lazımdı, fakat yapa·· 
mıyordu. Odalarda dolaımuına 
devam ediyor, yahut masanın ba
tına geçerek bir kağıdın üstüne 
kurşun kalemiyle sinirli sinirli bir 
feyler karalıyordu: 

"Kalem tercübe ediyorum ... 
Mnim · ni bir ayak ... ,, 

- Minimini ayak! diye mırıl- Saat bete geldiği zaman artık 
dandı, minimini ayak! yorulmuf ve bütün "kabahati ken· 

Ona itık olup evlenmek tek • dinde bulmıya baılamıftı. Öyle 
lifinde bulunduğu zamanı ve bir- ya, Olga Dimitirievna eğer üze • 
likte yaıadığı yedi seneyi dütün- rinde iyi bir tesir uyandıracak bi· 
dükçe habrasında uzun, ıüzel ıa- riyle evlenmit olsaydı - kim bi· 
çı, o bir yığın yumuıak bürümcü • lir? - belki de sadık ve dürüst 
ğü ile minimini, hakikaten mini ·- bir kadın olurdu. Kendisi aciz bir 
mini, zarif ayaklarından başka b!r ruhiyatçı icli, kadın kalbine dair 
ıey yoktu. hiç bir fey bilmiyordu. Aynı za • 

Şimdi bile o eski kucaklama • manda kaba idi, hoılanıhr tipler
lardan ellerinde ve yüzünde bü • derı değildi. Kendi kendine: 
rümcük ve ipek bi11ediyordu. lıte " - Zaten çok yaııyacak deli· 
0 kadar .. Sinirlilik nöbetleri, çığ · lim, diye dütündü, ben ölmüt bir 
lıklar, azarlar, tehdiletler ve ya • adamım. Ya9ıyanların yaıamala • 
lanlar, o hainane, aldatıcı yalan • rına mani olmamalıyım. Hak lale
lar bittabi hesaba dahil değildi. binde ıarar etmek artık tuhaf ve 
Köyde, babasının evinde iken ba- manaaız bir 9ey olur. Onunla a • 
zan bir kutun yanılarak dııardan çıkça kcnu9urum; aevdiii adAJDa 
içeri girdiğ:ni ve can havli)'- gitsin .. Bo§anm... Kabahati de 
kendini pencere camlanna naıı1 kendi üzerime alırım.,, 
çarpıp çırpındiğını ve her ıeyi alt· • ~ .Y. 

üst ettiğini hatırladı. lıte bu ka · Olga Dimitriyevna nihayet 
dın da kendisine yabancı olan bir seldi. Ça'.ıtma. odasına. ıirerek at• 
sınıftan uçup gelerek hayatına kaaında beyaı kürk, ayaklarında 
girmit ve onu altüst etmiıti. Ha · lastik'er, bir sandalyaya ıömül • 
yatının en güzel seneleri ceben · I dü. Sık ınk nefeı a 1ıp içini çeke • 
nem azapları içinde geçmif, ıa.o.· rek: 
det ümitleri birer b'rer sönmÜf, - Yaramaz, titko çocuk, dedi, 
sıhhatı bozulmut, evinde bir ko · 1 doğrusu yaptığı ıerefai:ı:liktir. 
kot evi havaıı eameğe b-..lamıı Ben bun!l tahamır.ül ~demem. Ka• 
ve her sene kazandıiı on bin ruh- tiyyen. tahammi!.l edemem. 
leden köydeki annesine on ruble Kocası, ona doğru giderek: 
bile göndermeğe r:1u..-a~fak ela· - N'!dir, ne oldu? 
madıktan maada lı:Iakis borç Diyo sordu: 
miktr.rı elli bini ıeçmiıti. Öyle (Yarm bitecek) 

va,an: Gt rhard Hauptmann 

---··-.. •38 
Cençlik tatkınhiı iç.inde boğulup ı yordu. Adanın binleree ~~· 
1icli1ordu. Yel mukG.."'ı oldupna deli. 

1
di 

b h L- • d orada ı • Bu mubtetem reuam kızı. ıa· ma et ararıcsı • '-• ....... 
hane adımlar •e atl•Tttlarla hur
ma ve piıanı ajaçlarınm tetkil 
ettiii cennet bahçesinden hızla 
reç~rek, arara kümel•rini ürkü
terek gidiyordu. Onu bir Avru • 
palı görmüt o1saydı Rubensin 
tab!olarında ıörüldüiü gibi etek
lerini kaldırmıt ve olimpik bir a· 
teıle tutuımut olan bir Artemise 
rastgeldijini sanırdı. M' s Lau -
rence öyle bir arzuya tutulmuıtu 
ki bunu ölüm derecesinde susa • 
yan yorgun bir yolcunun atefiyle 
l>lç.e bilirdiniz. Şüphesiz onun 
bu arzusu bir dolup tatma eseri 
idi. Güneı, toprak ki adanın çi
çek ve meyve zenginliiini, hur • 
ma ve baharat alaçlannm ııcak 
uaarelerini yaratıyor, ovaları ve 
tepeleri mukaddeı tütsü bulutla· 
riyle kaplıyordu. Mit Laurenc.e
de de nadide bir çiçek, olgun bir 
hale ıeln kayır ıibi o arzuyu a
çıvennitti. Kendisinde ıördUiü 
bu deiifikliie hayret etmekle be
raber ondan dolayı bir saadet te 
duyan güzel Mis Laurence kendi 
kendine diyordu ki: 

- lıte kibirli1iiin, azaırıet • 
füruılui\ın neticesi böyle olur. 
Kendimi soluk kanlı, her ıeyi mu
hakeme eden Pallaı Atheneye 

benzetmenin akibetini on miıli o
larak çekiyorum. KendMıi müda • 
f aadan büsbütün aciz bir halde 
rörüyorum. Şayet kendimi bu 
liadar uimJiaf,~u 1tau~ tte'ı.nt, 
agaçlan 'll:~liil ı e ıökü çll iR 
kadar kuvvetli hissetmeseydim 
bu halimi bir boyunduruk altına 
girmek, yahut tam bir bitaplık ri· 
bi tellklri ederdim.,, 

Miı Laurence, hir aralık Miı 
Wan hatırladı. Fakat eararenıiz 
bulutun muhakkak merkezinde 
bu1unup ta ezeli kunetle izdiva· 
ca götürülürken Mi. Warın ne e
hemmiyeti olabilirdi? Miı Lau
renceinin bütün habral~rı deiit • 
mitti. Gördüiü, itittiği, temas 
ettiii, kokladığı ıeyler ıanki o 
zamana kadar görülmemif, ititil· 
memiı, temas edilmemit ve kok· 
lanmamıf ıibi ıetiyordu. 

Ya Tavuı? Bu iç açıcı Eroı 
birdenbire çalılıklar arasmdan 
karıııına çıkınca da Mis Lauren· 
ce onu da ilk defa prüyormuf 
gibi oldu. Güzel ressam ktzı o
nu itaat albna alacaktı, füpheıiz 
alacaktı. Hatti on bin defa da • 
ha güzet, on bin defa daha bat 
döndürüc~ b'r Eroı dahi olsa ... 

• • • 
Güzel Laurence. Maae Müller • 

in cibanıümul din hakkındaki fik
rine ittirak ett1ii adada teıi• e • 
dilmi9 ot.:n Neıre • Dame deı m• • 
mea kiliaeaine yavaı yavq Helen 
Hint unsurları kanttırıyordu. Bir 
yapurun arlaya yalrlaprak kendi· 
lerini kurtaracağı ümidi bHshütün 
kavho1duktan sonl'a Miı Lauren • 
ce:fe~i bu meyil tünden güne ar· 
tıyordu. 

Asil Laurence o aaJll&ft~ ... 
.,. • "aut " olduğu aibi artık ıyı u etJOl 

ar,, nı da sık sık ziyaret 'd' 
ÜJ!ll 1 

ve gariptir, k\lrtulut . 1• 
)ayıp söndüğü gündenberı 

b JpıııJO 
sun dertlerine de • 
Diyordu ki: k 

1. ' de o • - Tavus genç ılın , 
. b'r fikir derın ve muayyen ı Ç 

bına soku1mazaa iyi olur. k~ 
o Eikir kalıbına bizzat 
mağlup oluyor.,, f ~ 

Bu iaahat Mi• War~ k: 
miyor ve onun y•ri~ 11111 d 
barte Kalbın geçmeaind~iı fi' 
memnun ı&rtinmüyordU· ~ 
Miı Laurence"in neden . 

d•"'pl 
tedrisata devam etme 11'-;_...,ı 
yabilmek için beyhude~,_. 
du. Miı Laurence yukal'' 
diği izahattan fazla bir t•f 
mek istimiyordu. Hatti ;,,111_ 
Mis Ward&n da uzaklatı1 dl 

Esaıen ahval ve vaz·yeti 
nu kap ettiriyordu. 1 eO~ 
kurolalıdanberi Mis La 
civardan ekseriya ayrıbll 
Evvela haftada iki defa 
ıehrine kadar iniy~~~ 
kat eonralan iki hatıP" 
ıeliyordu. N:bayet kadıııll' 
ni bir defa ziyaret editi ~ 
b:r ziyaret oldu. 

Çünkü Mis Leurence 
altı ay mezuniyet Te o 

sarfında kiliıede Juliane 
endism Tekllet etmet 

di. Mis Laurence'in ye • 
o1unan yeni vekil için 
merasimde pzel rahibe t' 
oöyledi: ~ 

(Devadd 

TEPEBAtJsd 
ŞEHiR TIY ATR 1 

TEM S 1LL111 
Bu ıece saat 20 c1• 

HAMLET 
5 pe.-de 

Yaaan: 

W. Şelcıpir 

0p..,.t üç perde .. 

B•teliyen: Ferdi 

Yazan: 

Selma Muhtar 

Son haftası 

Buu kurtulut ümidi parlayıp 
aindükten bir kaç ay 10nra Mis 1.----Y-E~N'!'l~Ç~ll::;:;Cfl;-- ,. 
Leurence taraf andan ktıdınlar da· .. JiiOIU 
lmm !İmal taraflarındaki sonun - Engerek Du 
da muazzam bit Mhil uçurumu ü· Fiatı 60 ~.t~ 
zerinde yeni hlr madet kuruldu. " • .!T~e::v:zi:_;y:e:_:ri:.;;·~V;.;A._JC_.JT,,,_.~ 
Oradaki arüi tahil bit parkın en I' 
ıeç.me çetiderine malik bulunu • 
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kadınının ulu Ata Türke Kahirede Niimuııe köyü 
J Ziraat cemiyeti Kahirenin ~i - Evler biribirinin aynı de-Sonsuz şu·· kranları, saygı arı malinde ve 14 ki!omelre uzaklık· :::Jclir. Büyük ve küçük olarak 

(~ . . d 
. lıtratı ı lııcı aa}'lfadaı çıkdı ve büyük bir heyecan ıçın e 

•ıterı:11 •• .. • şöyle haykırdı: . 

da Behtim nahiyesinde tesis etti • lcrtib edilmişdir, fakat hepsinin 
Türk kadını heııdine yakışır ği nümune köyünün açılma res - kendine mahsus aptesiıancsi, ahı-

ağır başlılıkla önce omuzda gül . mini yapmışdır. rı vardır. Küçük evler 125, büyük 
ku·· .. . kapısı onune hır B "n ne kadar mütehassıs ol-. rsu3u k ugu 

on orunuşdu. Saat d _ 1 ne kadar sevinç ve kı • 
le, bağıında yurt sarsıntısı taşı - Gazetecilerden batka memle. evler 196 liraya mal olmu§dur. 
mış ve böylece Ulu önder Atatür- ketm en çok tanmmıt çiftlik sa • 70 kişi alacak kadar genişliği 
kün bu Ulusu götürdüği.i ışıklı yo- ( ip•eı i, köylüleri de hazır bulun. ı olan misafirhane aynı zamanda 

te~e h. b d ugumt , 
İıtif 1: şe ır an osunun , du,rgu-mu söyliyecek -ı L . < al nı . 1 • 1 rnnç " .. .. 

r ~tııd arşıy e merası · J· r bulamıyomm. Bugunu la doğru her adımda bir başka ınuft!ur. köyün bir nevi klül:üdür. 
atf ııı t .1·1.Marş bittikten aon - ~~ 1d11~.: ··mu··ze hamd icin buraya 

oır 1 ... • 'd j gor ugu ~ slad gı 1 are heyeti aza- d' benlik göstererek Türk admı son- K" 30 l'kd' a e . Köy JO bin 381 liraya mal ol. 
b.. ..l oy ev ı ır, ayrıc c mı • 

suzluğa çıkm:ık istiycn o uyu\ yetin memurları için üç ev yapıl- muşur. Cc:niyet köylünün aon le -
1 et Refet Emon söz kür- gel ım. k k ra 

S: •arak u .. . Ben bu meydanın ço · a ' 
ş sozlerı aöyle · .. . . .. d.. Dü~ınan tay -

düşüncenin en istekli bir koıııyu- mıtdır. Bunlardan batka köyde rakkiy~ttan m~~kün m~rtebe 
cusn olnıuşdur. mekteb, cami, hamam, misafir e· mfü:tcfıd olma5ı ıçın clektrıkden Q1tnlenm gor um.. :ı 

~•t Re . .. . ;:ırclcrinin bomba att~kl~ı: 1~ 
~tarih· fetın sozlerı 1\Iart facir.smm bir az ılensın~·~ 

Arkadaşlar, bugün attığımız vi dükan depo ve bunlara ben- başka bir §ey esirgememitdir. 
L.,clım henüz .'·er.vüzii kadrnlığınm ' ' d K c k d'I · k" k" I" t ı'.,lı'g~e " zer umumi mahaller var ır. öy • o ı, enır ı oy u em -. 

. oııb· ın en ınutıu kadını: / iglendiği bu mey~a~dn bu~,m 
~ 111 

Y.11rn kahırna gögüs 1 Türk kadını kendısıne veıılen 
tfau111.deki hattın, bu topra - hakka teşekkür için toplnndı .. ~en 

bir çok toplııluklan içinde tılaşı · evleri timalden cenuba olmak dikkat eder ve zenginler de bu 
Jamıyan bir lıasamakdır. Tiirk ka- iizere bet dizi evden ibarettir, ev ~ibi köy evleri yaparak zavallı 
dmı, onun değerini hilen, ~1n~ - dizileri arasında 6 metrelik bir fellaha birnz rahat yüzü göste • 

~dı ., erini veren ak saç1ı bu acı hatıraları andıkça bugu~ -
~·a 11. Sen ki, bağrında kay- I kil me~ut, hür memleketde ve~ı • 

fll İleraı~rın için o kara gün - len haklann şükran bor:~n~ ~rk 
~ d aglaınadın. Gözlerinin kadmmm nn~ıl öcfoyecegım hıl -

er 1 lld.aldaı1nm hüklümii miyoıı.tm. 

yan ve ona bu b~ı.t:.:ıınağı eger yol olduğu gibi, yol, ortasına rirler. 
~ören Ulu Başbuğ Atatürk, lsınet doğru genitlemekde ve adeta bir 
lno .. niine ve Cumhurluk Halk FH'· d 

park te!kil etmekte ir. 
ka.ı:;ma sonsuz dıı.1.v~ı ve saygıla - Evler kırmızı tuğladan yapıl • 

Muhadenet'tcn 

mu sunar. 

'%ı~".!:.ne yakışan ünlü, ut- Ne yapsak, nasıl teşekhiir e~: 
~ık .,..?ünü anlatıyordu. Bu· sek gene azdır. Bundan sonran 
leı-: ~1nden geldiği gibi ka- nesle, kaômr erkekle, müstakil ve 

Arkarla.5lar, bugiineclek 11e a -
n:ı.lık işimizi, ne de ymt gücümü -
zü unutmadık. Türk soysalı Tiirk 
anasmm bu değeı-'ylc ta tarih ön
cesinden beri bütün topluluklar a
rnsmdn b:ı~ı dik gezen bir varJık-

mı§ ve beton arme ile çahlanmı§
dır. 

Ruzgarla işliyen motörlü 
telsiz istasyonu . 

Tas ajansından: Kutub hava-

~·mırı kaı~ıhğı olan bu gii- bütün haklarına ~ahib insanlar llde ö~ .. ~ w •• • 

l"tır gtint duyarak g:ögsu- olarak bırakacağız. Bunu bıze ve· 

lisinde Diksan adasında kıtı ge • 
r.irmekde olan fen heyeti rüzgar-

baı:J ken seni hugiine ileten ren ulu Atatiirke, ulu kmı.ılta.y~, 
a ~ r, tan ylizlü öz evladımı. b" ··kıere t.elyazıları çekilmes nı, l'ııır ·· · uyu ·ı· 'cin dok"goste!ınek jçin ~evmç ~evincinıizin dünyaya. ! ~nr ı. 

dır. Ankarada A K B A kitap 
Bugün ise i~te, e\rde, işbaşm · ~vin'n birinci şubesi modern 

la itliyen motorlu bir telsiz istas • 
yonu kurnıuılardır. Bu usul pek 
mükemmel neticeler vermekde • 

dir. Heyet bu motordan kendi • 
lerine lazım olan elektrik ziyasını 
temin etmiılerdir. Bundan elde e
dilen faide yalnız bu kadarla kal
mıyor, aynı zamanda motora har-

lııı • tı.~:orsun. bana müsaade veıınenızı nca ede-
. Roz lc~mrı-=trran 1~ıkJ: · 

da vurtta biriz, birliğiz, \'arlrğız. 1 bir §ekilde Maarif Vekaleti 
.Gu ~icğer sonsnzlu~a. çakmak için kar§ısında açılmııtır. A K B A e b·· .. ~ rım.,,-

tlirk lttun bir inançla ba - Naki}·enin sözlerinden sonra 
~ kadını onda en1enıini muzika onuncu yıl martını çaldı. 
. rı onnrlıyorduk, bu ı~rklr Bütün kadınlar hep bir ağızdan 

bi!· kere daha andiçelim. '<itap evleri her dilde kitap, 
Türk kadını, diişün ki, hağrm- mecmua, ~azete ihfyaçlarına 

da bastığın 'f'ürk yavmsu gil;>i ym·· :evap vermektedirler. Gerek 

?ıtırları g-ene !.endi top - marşı söylediler. 

~~~::;e kendi ana.~rna bak · Bundan sonra kadınlar otomo-
~"~ • :ınr)·ordu. billere bindiler, Taksime gittiler. 

dunun biitiin işlcıi bugün sen İP kitaplarınızı, gerek kırtasiyenizi 
kucağına bırakrlmışdır. en ucuz olarak A K B A kitap 

O kucağın Afatürkleı· yetişdi - evlerinden tedarik edebil:rsi· 

canacak olan bir yıllık kırk ton pet
rol iktııad edilmit oluyor, 

'<İaı.Iar ! Taksim meydanı hınca hınç kala-
n ~V1 • • k b.d · ,,Je . ı.nç ıçınc.Je ya:;ar ·en, balıkdı. Kadınlar a ı enın etra -

ren sıcak duygusu yurt işler;ni _ niz. Devlet Matbaası kitapları Yeni b'r kız san' at mektebi 
her yönden sardıkça, yeryüzü ka- !:ı ,e v AKIT in neıriyatının An· 

~ · d ti gene onuk angıları - fını çevrelemi§lerdi. Burada etfa-

<H~a~ ·acağız. BMÜn tye muzfkan lıtfkMI ••rfllD'" s••· 
dm erkek varlığım tek benlik j - L karada satış yeri A K B A ki· 
çinde toplı ·an ve bu_gi!cü acunaıJtap evlerid':r. 

Kültür bakanlığı, Akşamak kız 
sanat mektebinin Beyoğlu ve Js · 
l4nbuJ tarafındaki iki t~ı.i»den 
baıka, bir üçüncü tube açmağa 
karar vermitdir. Yepi açıla ak 
mekteb için münaaib bir binn 
ranmaktadır. 

.ı hepi ~a duyduğumuz sar - dı, sonra abideye çelenkler ~on -
~<ıın:ıtık~ı~ biliyoruz ki, gene du. Çelenkler arasında ~~l.ııd0e· du, l &;ı • • • I • K d b 1 ç :ı.ı.~0 <:lHJl yurt ıçın, u us ı- k' k d azalar, a ın ır ıgı, -
d !'uz 1 a ın HT I' h 

tanıtan uİusun neİ~~ j·ap~ceği- A."!1~ Merkezi Telefon 3137 
ni bir kere daha gorecekd~r. / Bınncı ıube ,, 1781 

Türk kadını sev:in, Türk kadı- ikinci ıube: Saman Pazarı 

nı çalış. • l~llllllltffllllllllllllJ!llRlll11111111lH 
eğjld· · Türk kadını nan - cuk esirgeme kurumu, ı a ıa . • 
~Ö'""- ır, 'türk ka<lrm duy ~ t evi haatabakıcı hemıı-
ı· ·•ııez mer aana ' . k .. 
'.ıe!'j b:ı"' de ü~ğildir. Seneler- reler cemiyeti çelenklerı ço gu · 
~leli e<&"rından kopan sesleri- zetdi. Çelenkler kondubkdan. son -
~rJ:en ta.~an ulusal ışık- ra Kadın birliği idare ey:tı ~za· 

devri ~lan, ancak fmpa - sından iffet Halim §Unut u ıoy . 
elJeı·· nın kanır tokntlaıiy- Jedi: • • 
laYi~ kır~n Türk oğlu, a - iffet HaUm'n sözl erı 
~ Usr· Yerı acun medeniye- ''Ti.irk kadmr, 
t ı,._ Unde aj1rur. - .. viice bir ülkii daha ka-
1\Udını " · Bugun • Se · de-ıgı, cıhan tnrihindc ~ bulunuvorsun. nın er 

1 anas 1 zaıunı;;; • ih. k •nun -e~k 1 o!nıakJa bugün min onbin yıllık tar m .o: _ 
~aeakdde d~ en biiyük öğün- el· koparak kurtulmuş sarn§ın 
ı.._ n· n an . ı·w• . bu1mw:: '\Clr'L • .aaı'Pte yara saı·an ·· tün ergın ıgını :.ı 

d "t!l1rnın 'f da en us . . h drmm-
t-e de k ~ alı eli, ulus iş- r Türk dönenıesının er a 
·ıer ~a endıne sakı~un çin- 'e ta 'h öncesine karışan vnrlr
~ı · ınan ı · ' ela o n . · .. t rek . :~l't \aj--nıyan, taşan öz w .. 

0 
'bi kendını gos ere 

lıtı Ultısu · . gm, gu gı . · <l'r 
1( e bu .. ıc:ın yüce bir cö - iste ta bugiine enşmış ı :. .. .. 
Seı-e gılllde vcgclecekdc :. ·k d lar sev;nç gununı~z-

Bugün sevinç günüdür. Çalış • 
mak ise sana tarladan ba§lıyarak 
ulus kurultayına kadar açıkdır. 

Ey Ata türkün anası! çocuğun 
senden aldığı değeri gene sana 
bn-akdı. Böylece biz kadın erkek 
lıir tek varlığız, hu varhk yüce 
Türk varlığıdır.,, 

Nutukdan ıonra kadınlar pek 
büyük b:r ıevinç içinde dağıldı • 

'-=ısta=n~u:.....ı _Kunı_an_dan..:..ıı~ı_~_atın_Hlm_H _Ko_mıs_yon_u _ilan_ıarı~I 
Istanbul Kumarıdınlığı ihtiyacı için cins v~ miktarı aşağıda 

yazılı erzaklar açık münakasa ile satın alı~acıtktrrİ 1 a~ple~in 
şartnamesini giirmek lizere hergün fJndıkltdakı satı.na ma o~ıs
yorıuna müracaatları. Ve ihaleye iştirak ed~ceklerın de tem~nat 
mı1'L uzlariyJa birlikte nktinden evvel Komısyonda hazır bu un• 
mıJarı. «372» (8355) 

lar. Kilo C ns ihale günü 
Büyüklere çekilen telgraflar 13,COO Sabun 31 Birinci Kauuo 934 Paıartesi Saat 

14 
14,30 
15 

§unlardır: 8 000 Zeytin taneıi " " Türkiye Cumhurluk Batkanı • " 
7 000 Zeytinyaa ,, Ulu Kemal Atatürke: • 6 " ,, 

Kuıııltaydan çıkardığı yasa Çatalca müstahkem mevkii j • , ı .o~isyonuna ~üracaatl~rı ve!!· 
Türk kadmlrğmm en ulu, koru)ıı- · .. 82 ton Tüvenan kömü _ tırak edeceklerın de temmatlarıle .. çın ,, • . . 
cusu olan, Önder Kemal Ata.tw· • rü açık münakasaya konmuıtur. 1 beraber vaktınden evvel komıs • 
kii Türk anasına verdiği değerin Jhal~i 24.12.1934 pazartesi gü- yonda hazır bulunmaları (370) 

Verec .... Aı a aş .. d'' b gtın 
f!l) ı;,~ egınc Yüreğinden ... bnyı·anı minümuz ur u · e ..,_,nsı ' "' c..ıur 0 ' t'> • 1 -..ı. arıd d ız, en temiz ciuygu- . 'h gunlere neler karşı ıgı u -

''l'ltad e er. Ilız ~ kadaslnr. Jnıparatorlu -

eJı yüksek seffidir. HüJ-iik Atatiir- nü aaat 15 tedir. İsteklilerin §art- (8357) 
ke bu uğurda sonsuz gülerek, de- namesini ı;-örmek üzere her gün • • • 

ğer:ni gene 5onsuzluğ·n götürece- münakasasın:ı gireceklerin belli Çatalca Müstahkem mevki için 
'hı: . ~lar. laşdık ar b :.' du" "iincelerden .{ıq-L ' b'ze "·a ancı ~ 

1 "' frad ğun, 1 
" • k f ]er altm-~e sij' ınJanna ver;lcn bu voıı.ılmuş kafösıyle, •1 es .. inde 

ati. \>a1.dasaı hakkın pek büyük da mı ağl2madık. çarı;afl~.' ıç. r _ 
~bilın~r: Bunu almak değil, mi inlemedik. Ve en f:O~b~ Jı~n . 
~ı] iş- k da\·asını kazan - <lun üstünde hayku~lar gı 

J>eı.ıttıizdir. Dünya kadm - lerin son alcakhklariyle ellereda -
"' azı ~ kl d Tiirk ka mı ~11~1 .. n.~ \•erilen bu işin çılan bu topra · ar a , k:tl _ 

~·ıı o~"l.ızurnüzü ağartacak vad kaçmışların altınr.a <la 
~ 1 . ., l Cesi olacakdır. ~ışdrr. d 

1 rl. ~ .. { ın 1 ta bul ka m r -
'«l 6, r ~'Üce ulus kurul - Arkadaşlar; 5 n k 
llı ·~ he . . ı- kından ce ·en l\derı· r Yerde oldugu gıbı ğı hu acılan ço" ya k d~ l w

1 ı.. lYet· ·ı k ~len ulus ·a m ıg 
Jor.. ıı:ıtıı· 1 : ıne yakışan ası ye ona arşı gc . 
'=t!~ı.cı/ lkJe geleceğe kadar içinde köylii anahırr~ı7:~311• s~nıa 
al'at r. })iiyiik bir parça ve buyuk hır op-
~ ~ . ~ 
. f ay1a('Ul1da bütün meşak • Iuluk olan varlı dır. k iuluş di • 
le" ""ian kadın bu ı'şde de Bugu"n aramız .a, ruı 

''llıtı .. .. erek geçen ~ii, .. z oınuza, başbaşa, ye Anadoluya yuruy ba koca, 
~d tt~ltİ'liınesini bifot:ekdir. pek çok dur. Ve .:ınd-ı ba v~ arka _ 
~ :t ~er~~" in •özJeri km·ôeş, çocuk g:n ~ren ,,.ibi 'diın -
.• ı:ll 40 .. et E:n:onun çok alkıt· ı ~rl'Cla oyulmuş ·~ya ar :~ . arka-

b ... !eı·hıd Ş h' dik O'Ögwfü• g·eren ısr hepımız ""lı en sonra c ır b ~ • 

lld~ Naki7e küraüye daşlar. 

ğimize andtecleriz. gün ve saatte komisyona gelme- 200 ton unun pazarlığında veri · 
Baıbakan General İamet İnö- leri "357" "8229" len f iat pahalı görüldüğünden 

nüne: 1f. ., • ı tekrar pazarlığa 10 • Bfrinci Ka 
"Türk kadını, vatandaşlık de - Fırka kıtaatı ihtiyacı olan 80 nun • 934 Pazartesi günü saat 16 

ğerinde olduğunu tanıtın~ J:~ıun- ton tutuşturma odunu kuman - 1 eladır. fsteldilerin §artnamesini 
da ön olan büyiiğüne buyuk Ye danlıkça pahalı görüldüğünden .. k .. h .. ! • 
Sonsuz s.,-ıı..·gılarmı yüreğinden ko- corme uzerc er gun, pazar ıga 

.r tekrar pazarlıkla satın alınacak - . ki · b il' .. aatte 
pan saygılarla sunar.,, tır. lho.Iesi 9 Birinci kanun 1934 / g rece erm e 1 cun ve 11 

Tu .. rkiyen'n Büyük Ulus kurul- .. .. t 16 d d Talı' l.omisyona gc!melcri. (359) Ö pazar gunu saa a ır. p • 
tayı na,kanı General Kazım Z· lerin ıartnameyi görmek üzere (SJS8) 

alpa: her gün Fındıklıdaki satın alma ,,. ,,. · • 
"Bugiin Türk kadınının bayram .,, _ 11,_..._ ___ ,..,_,·-•-•ıı ..... _,, ... ..,,ıuw..,,..., 

günüd.ür. Böylece Tiirk <löncnıne· nındığı bu Jiicc günde kadmlrğm Fırka kıtaatı ihtiyacı için (96 ı 
~i nnasrm, kendi bağrına basarak bu yüceliğe iletilmesi ·yolundaki ton l:uru fasulya pazarlıkla satın 
onu acun kadınlığı üstiinli.iğüne çalışmalarınızdan ötürü saygıla • alınacaktır. ihalesi 9 - Birinci Ka
ulasdırmışdır. Bunu t:üE=iinen, bu- ıını ve temiz yiircğinden kopan nun • 934 Pazar günü saat 16 da· 
nu J kutlulayan yüce kurultaya duygularını sunar.,, 1 dır. Toıliplerin şartnamesini gör • 
Türk kadını bn~rııım bütiin sar - Kadınlar birliğinde bayram/ mele üzere her ~ün Fındı~~ıdaki 
sıntr ve nmıtmamaz1ık1aıim sn • Pazar günü saat on altıda ka- Satmalma Kom.ıyonumı muraca• 

nar .. , dm birliğinde bir top!llntı yapıla- / ntlnrı, i~tirak edeceklerin de vak-
hiıJeri Yüksek Ba!canlığınr.: l cak ve Türk kadmiığma \'erilen 

1 
t:nden evvel Komisyonda hazıt 

"Türk kadını, öz değerinin ta- hak kutlulanacakdır. hulunmalan (8325) 
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Soyadlarımız için 

Soyadlarımız nasıl 
olmalı, nasıl olmamalı? 

Soy adları hakkında evvelki 
sayılarımızda bcı§lıyan bu yazı • 
ların •onuncusunu veriyoruz: 

Görülüyor ki, Osmanlıca ad
ların karşılığı Türkçede tek de 
değildir. Bir çok eşleri vardır. 
Yerine göre bu zenginlikten clt
çok kazanacağız. 

Yalnız (Kamil) adı için Ttl.· 
rama dergisinde (22) kar§h'k 
vardır. lstiyen beğendiğini ala • 
bilir. 

Su var ki; bu Kato.;:,criye gi • 
rec;k soy adları için bence yuka
rıda yazdığım Soy, Sop, San, 
(Tevin) ve (Men) ve (Man), 
(Er) hele şu aon (Er), (Av), 
'(Ay), gibi sözlerden birinin ek
lenmesi gerektir. ,Böylece yarın 
için öz adlarla soy adlarının bir
birine karışmasına yol verilrne • 
miş ve binlerce yeni adlar çıkar
ma kolaylığı bulunmuş olur. 

Örnekler: 
Hidayet, Boautsay, 

Bekcmsen, Muammer, 
man. V. B. 

Metin, 
Yaşar· 

Bir de soy adlarını çoğalt -
mak için öz ad önfine it ve gidi§ 
adlarını koymak yolu da vardır. 
Bu da çok i§e ynrayacaktır • 

Ôrnchler: 
Faruk Uzan (Şair), Abidin 

Ya.:an (Muharrir), Yaşar Dizen 
(Mürettip), Tuğruk Gezgen 
(Seyynh). 

(K.) 
Gerek soy adlarının, gerek bir 

deyiş, bir sezi,, bir görüf, bir bu-
11.,l! gibi fantazi sözlerin gerek 

öz türkçede küçük adların hoaşma 
getirilecek sarı, kırmızı gibi an • 
]atış, övüş aözlerile de bir c;ok ıoy· 
adları yapabileceğini sanıyo • 
rum. 

Ôrnekler: 
San Memit - Al Duraun -

Kara Yağız. 
(L.) 

Soy adları -olacak deyimleri 
çoğaltmak için gidilecek çeşitli 
yollardan biri de ya ad koyacak 
adamın soyunun içinde yahut 
doğulan, yafanan, gezilen, sevi • 
len, kendlerin ve yönlerin adla
rının ilk veya son küçük (harf) 
lerinden toplanması manası ol
masa bile kulağa, dile hoş gele
bilecek fantazi adlar bulmak yo
ludur. Bu yolun da verimi çok 
~engin olacaktır. 

(M.) 
Son bir sözüm daha var: O 

da ad gibi ah gibi baş gibi cum 
'(Tek~il), cüm (Kaide), cup 
'(Münasip), cur (Evlat), Cüp 
'(Çift), çag (Yaş), Çak {Tam), 
çap (Derece, şan), çat (iltisak 
noktası), c;en (can), çit (Anah
tar), Çin (Sadık), Çit (Kenar), 
Der (Halis), Dim (Vahşet), 

Din (Yol), Kam (Alım), 
Nom (Kanun), sa (nehir), aag 
(cenup), sav (dava), say (ha -
zır), son (gaye), aöz (malum), 
sü (can), sür (can), sus (ma • 
lilm), gibi tek örenli ekleri an
lamalarının yakıştığı yerlerde 
bir sözün başına veya sonuna 
getirerek binlerce soy adı bulup 
çıkarmak c;ok kolay ve çok ge • 
reldi olduğudur. 

* • • 
Benim verebileceğim öğütler 

)3.ğı yukarı bunlardır: 
Ancak gidilecek bunlara ben-

2iyen de.h3 bir çok yollar var • 
dır. Başka bir yönden, bugünler-

de Devlet Şurasına verilmiş olan 
ve (Yasa) da adı geçen salım da 
bize bir çok kurallar öğretecek • 
tir. 

Hele f imdi yapacaklarımıza 

benzemese bile ötedenbri soyad
lan gibi koyduğumuz adların Ö· 

nünde, sonunda (zade) gibi 
(yan), (of), (is), (dis), (Aki), 
(mahdumu), (ibni) gibi öz 
Türkçe olmıyan eklerin ve ek 
lentilerin l<aldırılması gibi söz -
ler de salımın baş kurallarından 
bulunmakta olduğuna göre içi -
mizdeki azlıkların da ba,tan ba
şa ve yeniden soy adları bulma • 
ları gereklidir. 

Bunlardan başka aöyliyece
ğim bir nime (Şey) varsa o da 
ad alacak yurtdaılarm kendi kı
vancı (zevki) kendi duygusu ve 
gerek doğu§, bağlanış, ya§ayış, 

yönlerinden, gerek tarih ve öko
nomi yönlerinden kendi tususu 
(menfaat) neyi istiyorsa ona gö-
re bir seçim saymasıdır. 

"' ,,. ,,. 
Bu it üstüne söyliyeceğim 

sözlere en son bir bitimik (hale • 
me) yapmam gerektir: 

Bütün yurdu bu kadar derin
den saran ve kucaklıyan ve ge • 
lecek için elgüne büyük tusular 
verecek olan bu iti en iyi bir kılık
la bafarabilmek için büyücek ku • 
rumlara ihtiyaç vardır. Bence 
elgün bu (3,500.000) ad kendi 
kendine bulup seçebilmekte çok 
güçlük çekecektir. Ve daha §İm-

diden görülen savaşlar işi ne ka • 
dar çok özene keteni (ihtiyacı) 
olduğunu anlatıyor. 

Gazete bağamlarma çarpan 
duyumlardan, kendilerine bir 
aoyadınr iki yurdda§ın birden 
bir gün aldıklarını öğreniyoruz. 

Gazetenin alamadığı veya ya • 
zamadığı <luyumlar iç:nde de bu· 
nun e§.İ ve etleri o!madığını kim 
bilir? 

İt bit:nceyedek: böylece ne 
kadar güçlük çekileceği apaçık 
anlatılmaktadır. Bundan ötürü 
de hence devlet şurasındaki salı -
mm koyduğu kurallara göre çalı -
şacaklardan başka bu İ§e Halkev -
!erinin büyük ve kurtarıc! ve ıtık • 
lar dağıtıcı el'nin de uzanması ge· 
rektir. Bu yurdun bütün özlü ço • 
cukları ornda bu büyük savaş için 
işe sarılmalı ve yerine göre her 
yurtta~ın ayağına giderek veya ge
tirterek ve her türlü yayım yolları· 
na baş vurarak bu yardımları ge -
nltletmeli ve bunlarla birlikte okul 
(mekteb) larm, öğren:k (mual • 
lim leri, öğrengenler (talebe) nin 
babalarına, ımnhous evleri, fahri • 
kalar ve başka bunlara benzeyen 
büyük kurumlar çevirgenleri bii • 
tün kendi cm~kdaslarına ad bula· 
rak \'e yel düzen öğreterek bu bü· 
yük sava ( dnvaya) yardım elmeli· 
d'rler. 

Gazeteler bütün soyadı alanları 
eksiksiz, bağlamaları iistiinc ueçir· 
melidir. 

İranda birkaç. yıl evvel yapılan 
bu iş için okadar özenilmiştir ki 
bir eyalet içinde iki kişinin bile bir 

soyadı almasına alan (meydan) 
bırakılmamıştır. Bundan baıka da
ha dün gördüğüm b:r lran Belge 
(vesika) sından anlıyorum ki ora· 
dn bir eyalet içindek1 elgün 

j (halk) ün bir sıra numarası va.r -
dır. Bizde ise daha şimdiden yal • 

--;:;- -----

T~Cl KiYE 

llRAAT 
BANKA~I _., 

nız İstanbul o da gazete bağam- j çok üzüntü ve yorgunluk duyula • 

larına geçebilen dü~üm .... (haber_) ı caktır. 
lardan anlıyoruz: lkı degıl bet kı· Birkaç günlük bir denemeden 
ti birbirinin çımc;ık (aynn • tıpkı) sonra göze çarpan bu ak (haki • 

e~ olan adlar almışlardır. Yarın kat) karşısında er geç ite gerekli 
bunları düzeltmek çok büyük bir bir düzen verilecekse de sıkı b:r 
yorgunluk olacaktır. illikael (resmi) bir yöndem ko • 

Hele devlet tiiraıındaki ıalım 
projesi olduğu gibi çıkar ve (yal • 

nız bir - mahallede - bir aoya • 
dı olabilir, iki olmaz) kuralı de • 
ği§t;rilmezse içinde 200 den artık 

(mahalle) bulunan lstanbulda 
birbirine benziyen 150 • 200 soy· 

adı ile karştla§mak İ§len bile ol
mıyacaktır. 

İşin bu yönü,çok umarım ki 

dev~et şurasında göze çarpacak ve 
hiç olmazsa bizde de bir (kaza) 

sınırları içinde olsun h:r tek soya

dından ba,kası kullandırılmıya .. 
caktır. 

1) Bunun önü alınamazsa, 

2) Öz adlar ayrı bir salım (ni. 
ı:am) la ayırd edilip onlardan so· 

~adı yapılması yasak edilmezse. 

3) Her kazada nüfus kütükleri 
~evirgenliklerinden (idaresinden) 
ba~l:::ı (kaymakam) ların buyruğu 
<.ltında bir (onarım bürosu) kuru· 
lup ~oyndı almak için geleceklere 

her §eyden ön yalnız o (kaza) i • 
çin sonuna kadar sıralandırılacak 
bir numara verilmez, ve bir ad 
için aralarında anla§amamazlık 

çıkacak yurddaşlara bu sıra nu • 

marası üzerinden adlarını se;tir • 
mek kuralı konulmazaa bu i9ten 

nun.caya kadar ortaya çıkacak 

karıtıklığın gerek gazetelerin ge • 

rek elkünün (halkın) genit ve 
karşılıklı birer yardımı ıerektir. 

Bence aoyadı alack bütün yurd· 
da§lar, ve bütün gazetelerin bu ite 

ayıracağı bağımları (sütiın) ve 
sep (ıayıfa) leri eksiksiz okumalı 

ve orada başkalarının daha önce 
aldıkları adları benimsemekten 

çekinmeli ve bunu bir onur İ§i say, ı 

malıdır. 

Bir de gerek bugünkü gazete 
çıkaranlar elile mi olur, gerek 

halkevlerince mi yoksa belediye • 
lerce mi yapılır en çok kırk para· 

ya satılabilecek ve ancak bütün 
keten (ihtiyaç) lara uygun gele • 
cek kılıkta yer yer gündelik ga • 

zeteler çıkarılıp yayım İ§İ genit · 
letilirse bu büyü~ ulusal ıav (mil
li dava) özenildiği yolda baıarıl · 
mış olacaktır. 

Öğütlerim bitti. Sözlerimi ilk 
satırladaki yazılarımla bitirmek 
isterim: 

En iyiyi, en güzeli, en doğruyu, 
yapmak için and içen Atatürkün 
çocuklarının yapamıycğı it mi 
vardır; acurda .. 

GALİP BİNGÖL 

ıl 
Çocukları koruY' ~-
Kıı ıeldi. Kııın ıoiuid~ ,1 

ıoğuğun getirdiği haatatıld~ 
auz yuttaılanmızı korumak .,,-a 
zin boynumuza borçtur. 811 t/fl':.,/ 
demiı olmak için kulla~ 
eıki çamaıırlanmızı, çoC :'( 

eıkilerini Çocuk Eıirıe~ ~ 
"H;mayei Etfal Cenüy~ 

Yeni 
il iln ,.o 1' arın 

Tettllme kliDlyatı 

Sayı ı 7 

Andre Lie"," 
Suphi Jlılı.ıtı 

• . t i1' Ista tıs 



Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 
Jstanbul Acentahğı 

Liman ban, Telef on: 22925 

Trabzon Yolu 
Sakarya 

Karabiga Yolu 
Cumartesi, \C 

Ç rşamba giınleri s:ıat 20 
Q de Tophıne 

rıhtlmındın bir vapur ~alt1t. Gidiş 
ı ,.e dönüştr mutat l~lrelt>lttt uJr:ır. 

----------------------lzmit Yolu 
Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam· 
ba gilnlcri bir vapur saat 9 da 

Tophane rıhtımından k:ılkar 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babwi, Ankara cadcl•İ No. 60 
T elelon: 22666 

Sah ıfinlerl meccanendir .. 

l ı - KURUN 8 :Birinci klnun 1934 ~ 

. . Türk Maarif Cemiyetinin 
Büyük Eşya Piyangosu 

Çek it tarihi 14 /Klnunuevvel I 1934 bir bilet bir lira 

ikramiye kıymeti 23000 Liradır. 
1 adet 3000 liralık 10 adet JOO liralık 
1 ti 2000 

" 
20 

" so 
" 1 

" 
1000 " 50 20 ,, 

2 ~50 100 
,, 

" " " 10 ,, 
2 " 500 ,, 1000 " 5 ,, 
4 

" .,. 200 ,, 4700 
" 1 u 

Biletler her 19rcle aatılmaktaclrr '(5644) 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
f duımıı ,,ıa ıeralti n~bilı 1elcıı bia kilo gazın paıarlagı 

17. 12. 955 tırHun• mDHdif Paurteal runo Hat ıs te icra 
kJfınacakt~r. T•lip olanların ıartnameJl almak üzere her gün ve 
paıarhk ıçln de tayla olunıa ,Un " 11atte Cibalide Levazım 
ve mDbayııt ıubııln• mDracaıtlan. · <8336) 

1 Devlet Demir yoll&rı llAnlarl 1 
Haydarp••• ·Ankara batta Km. 194: 868 de Sakarya Ozerio· 

de balonaa Oımıaıll klprDıDaDn yeniden İDflll To ea"lılnin 
sökDlmttl mDaılrıuıı 1 Udacl Kiaaa 935 Salı ,UaD ıaat 15 te 
Aakarıda ld1re Meiltealade yıpılıçakbr. 

Tafıillt Ankara •• Haydarpap •1111elerlade 10 ar Hra11 ••· 
talan ,artnamelerde yıııhr. (8196) 

~~ 
'Ilı! Y· ıııı l ı :;:ı::: 1 1 ı ı , 1 ıı ııı ı •• , , , • • :ı ,,,,. ııı 1 ' 1 ' 1 liı l ' 1 lıljı 1 ' ,, 11

1 
1 · ı 

lı 1 t i ' • 1 1 1 ı ' ' ı 1 1 Selinik Bankası 
Tesis tarihi ı 1888 1 

idare merkezi: IS1 AN BUL {Galata) 

İbrahim Ho)i3ey tarafından çevrilen ... Dr. Hafız Cemal 
Tftrklyedekl Şubeler: 

lıtanbul, ( Galata Yeni - Cami ) 

YARASA 
.. kitabı aatıp çıkarıldı. Dünya edebiy~tmdan. seçilmiş 
0 tlü hiklyclcri içinde bulunduran bu kıtabın fıyatı: 

30 Kuruştur 

Dahiliye mütehuaııı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

İzmir, Mersin 
Yunanlstandakl Şubelerl: 

SeU\nlk • A tlna • Pire 
Tcvıi merkezi: Vakit Matbaası - latanbuJ Muayenehane ve ev telefonu: 

~ Ydltk' Jltanıetgah tefe:fo.; 

nu: Kand1Ui 38, Beylerbeyi 48. 

Her nni Banka muamelatı. 

~----

"-----~.._ ________ _:::ö:z1w:··r:k!çe~k:a:r~tı=lık~l~ar-----------------
Tutahm ki. suıi; leımek, 1. Düşmek (Yok -

2. ~a, akçasızlığa, pulsuziuğa-) 
l'tuı Irılmak, 3. Kırkılmak, 4. 

cınıak. 

a :-- lik, 1. Carlılık 2. Çıg"'aylık, . ı:.k .k . , 
lığ sı lık, 4. M unluğ, 5. Yan-

' F' 6· Yokluk, 7. Yoksulluk. 
l{a~kruddem, ı. Kanazlık, 2. 

F zlık, 3. Tıskalık. 
4. ı ka.l, ! · Bakım, 2. Ink, 3. Inm, 

r ::> U" . y·· ~rn. ' · gur, 6. Yora, 7. om, 

Capa - bakmak, ı. Balaşmak, 2. 
l'öı~§tal ll'lak, 3. Irrmlamak, 4. 

&e emek. 
lla} cı, 1. Bağuçi, 2. Bakıcı, 8. 
Cavgn.' 4. Balrç, 5. Cı<1ayar, 6. 
~ tuncu, 7. Çabışcı, 8. Göıiim
l{~Şa 9. Kam, 10. Kebzeci. 11. 
llac· ~aç, 12. Körümçü, 13, I\uş· 

~• 4. Tölgeci. 
- cılık, Bakıcılık. 

itim- iha.yır ı. Ad, az, 2. Erim, 
6. lİ 8. Sur (Uğur) . 4. Şükün, 
!'as cur, uçur, 6. Uğur, 7. U-

, ttraz 8 y ·· .. r .. , . om, yum. 
llıak - hayr aaymak, 1. Surtut • 

F ~· Yümtutmak. 
a. Gea~ı, 1. Bayık, 2. Ertiınliğ. 
a. ~ 1~P geçici, 4. tğnek, Oiez, 
lUk 'elıp Recici. 4. 1rrnek, 5. Olez. 
~ikİ·k 9· Öter. 10, ötlek, 11. Se
~.1 ' 12. Tiikenik, 13. ürlük-

fare ı. Ça.rbık, 2. Cardın, 
a. Cıntı~, 4. Geme (Büyük cin
. ) :;: Keleni 6. Keme, 7. Ku· 

Sl , u. ' 

luvaz, 8. Sıçan, 9. ~rçkan. . 
Farfara 1. Boşbogaz, 2. Dı· 

lidurmaz, 3. Geveze, Givezc, 4. 
Ovnak, 5. Yanşak, 6. Zevzek. . 

. fariı, ı. Boş, 2. El çekmış, 
elini çekmiş, 3. lşi kalmamı?, 4. 
tşten kurtulmuş, 6. Vazgeçmış. 

- olmak, 1 Boşanmak, 2. Boş
lamak, 3. El çekmek, 4. Vazgeç· 

mekF. ·ka 1. Ayıran, 2. Aj,rh, 
arı , . 

1 
.. 6 

3. Belge, 4. Belgı, 5. Be gu, · 

Ira. 2 A 3 Fark, ı. Ayırt, . yınna, . 
Ayrılık, 4. Ayıılma, 5. Ayrı se
. 

6 
Başkalık, 7. Sapar, 8. Seç· 

f'J, • 

ıııe 9 Tanıma. 
. '.__ .etınek, 1. Ayırmak, 2. Ayırt 

etmek (Tefrik nıan.) ~· Bayka • 
k 4 Balianıak. o. Seçmek, 

maSe, . k ' 7 Tanımak (Tefrik 
6. zme, · 
ve temyiz man.). k 

na Varmak ı. Anlama , 
- 1 ' 4 

Anlryahilnıek, 3. Çakına\~ f · 
Kav·saklamak, fi. Sezmek, e ı . 
ği.ne v::ı.nnak. 

_ lı, ı. Adırth, 2. A vn. 3. 
.ı. 4 A,·rılır. 5. Ben7.RtrıPz, A Vl J l'ı::ı, . • d .... 

6. Daha ivi. 7. Değişmış. em -
,.ik. R lyilğe yüz tutmuş, 9. Se-

"~--· - ı· tlt. ~ı, 1. Gösteriş, 2. Kur· çır. 1 A,TTlrı-:ı"' 2. 
_ olunmaz. · · 

4 
t araı T?' •• •• 1 RPnzer ,.ek bfınzer, 3. Eş, . 
F' 1 noskurc. ' Seç·ı ez 
a"aıa. ı s·· !'mi " Karan, 5. • ı m . ......._ '7o ' • oz ge ı , .... -

·Öz Türliçe liarıılıklar 

F aııla, 1. Ayıran, 2. Ara, 3, 
Aralık, 4. Aram, 6. Ayırdnn, 

Fart, Aşın (Fartı sürur: A· 
şıi"I sevinç) . 

3. 6. Ayran, 7. Bölme, 8. Kedme, 
9. Keneş, 10. Kesen, arasını ke· 

Farz, ı. Sanı, 2. Sayma, 
Tutma. . 

- edelim ki, 1. Keyse ki, 

Tutalmı ki. 

2. sen, 11. Kesim, 12. Kığışık, 13. 
Kıvık, 14. kryık ( Kapr aralığı 
man.) 15. Kıyruk, 16. Sezik (İn· 
kıta man.) 17 Üzük. 

- etmek, 1. Çağlamak, 2. 
Çinemek, 3. Saymak, 4. Tut -
ınak . 

- (DIDi ıstılah) Tanrı buynı-
ğu. 

Fa11, t. !ç (Meyva hakkın· 
da), 2. Kapçık, 3. Oynak yeri 
(Kemil<te), 4. Oz, 5. Küzük 

kaşı. 
Faıahat, 1. Açıklık, !. Çe • 

çenlik, 3. Di1 açıklığı, 4. Dillü-
lük. 

- Ii, Fas1h, 1. Açık dilli, 
2. Açık sözlii, 3. Çeçen, çi -
çen, 4. Dili açık, Dm yüıiik, 6. 

. Dilli, "!. Kepşil, 8. Oğlu, 9. Sel
Gik. 10. Şeşen. 11. Uz, 12 Uz 
ciıilli, 13, Yüriik. 

- li olmak, Tılangumrnk. 
Fasile, 1. Takını, 2. Taylak 

(Aile, familya man.) . 
Fasit, ı. Artak, 2. Bozan, bo

zar, 3. Bozuğ, 4. Bozuk, 5. 
Bozulmuş, 6. Bulanık, i. Çal -
kanmış, 8. Çüriik 9. H maza. 
10. !şbozan. 11. Oı:ttk, 12. Uluk. 

- olmak, 1. Artamak, 2. Az
mak, 3. Bozukluk, 4. Osulınak. 
(Kabuklan clöldilmek, soyulmak 

.. m~n.) ı. Sızlamak. 
f Parl, 1. A vr:ığlr. $!ecik1i, 2. 

Ayıran, 3. Bölen, 4. Kesen. 

lı, - 1. Aralaş, 2. Aralı, 8. A .. 
rahkh, 4. Arası kesilen, 5. Keee 
kese. 

- 11z, 1. Ara.lıksrz, 2. :Ara • 
Irk venneksizin, 3. Arası kesil • 
miyen, 4. Artsız arasız, Ardı a
rası kesilmiyen, 5. Bir düzüye, 
6. Düzara, 7. Ulaştın, 8. Yüze. 

- vermek, 1. Ara brrakmaK, 
Ara \'ennek, 2. Aralık vennek, 
8. Denizir:ınek, 4. Kesmek. 

Faal (Fasıl), 1. Ayınna, 2. 
Ayırt, 3. Aralik, 4. Ayrılma, 5. 
Aj'TIDl, 6. Bitim, 7. Bölme, 8. 
Bölnek, 9. Bölük, 10. Bölüm, 
11. Çekiştinne (Zem man.) 12. 
Kesme (Hal ve hasim man.) 13. 
Paştam (Kitap faslı man.) 14. 
Teksinç (Kitap faslı man.) 15. 
Yargı! (Hal ve ha..c;im man.) 16. 
yargu (Hal ve hasin1 man. 

- Eden, 1. Yargı.ı. 
- etmek ı. Çekistirmek (zent 

m:m.) 2. Kesmek, Kesip atmalC 
(Halletmek man.) 3. üzmek, 4. 
Yargılamak, (Dava hakkında) 5., 
Yorgulamak (Dava hakkında.) 

- ı mütterek, Si.inek, sömelC . 
Faaaal, 1. Cekistirici, 2. De· 

dikoducu, 3. Kovucu. 
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AR K ECZANESİ w dold 
Yeni satın aldığım Kar:aköy eczanesi bu muhitin mDbim bir boşluguou ,fa 
muştur. Karaköyden geçenler arhk reçetelerini Ye bütün 11bhi ve .. P'ec 
ibtiyaçlarmı her hususta kendilerini memnun edecek ıekilde KarakoY Hüseyin Hüsnü sinden temin edebilirler. (5388) 

Karaköy Caddesi No. 5 
~~:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~--~------D~iinve~ . . ~~~ 

Denizyolları sarı· 
iŞLETMESi 

Acentelerı Karaköy . Köprübaşı 

f el.42362 - Sirlcecı Mühürdarzade TAM SICAKLIK 
A 

de 

---• Han Telefon 22740 --11 
Karadeniz Yolu 

VAT AN Vapuru 8 Birinci 

Kanun CUMARTESi günü sa

at 18 de Hopa'ya kadar. (8354) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Vapuru 8 Birinci 

Kanun CUMARTESi günü saat 

18 de lzmire kadar. (8353) 

Mersin Yolu 
lNEBOLU Vapuru 9 Birinci 

Kanun PAZAR günü saat 10 

da Mersine kadar. (8352) 

H. de Balzak 

Haydar Rifat 
370 say.ta 100 Kr•· 

ALGOPAN 
CEVAT __ _ 

... - ............................................ - ........ -. Baş ag· rıları, dı'ş ve s'ını·r •ızıları, Romatizma ve ··----··-····· .. ···················-···················· .. .. .. 
I:~.:. yeni Kitaplar ~:~: Grip rahatsızhklarma kartı en faydalı ve teıkin 

edici bir iliçhr. 1 - 6 - 12 lik orı·mal ma· 
" ~ ii Devlet matbaasının yeni bas- 5; deni kutularda biltün eczanelerden arayınız. 
H tığı aşağıda yazılan kitaplar sa- ii --------------------_. 
H trşa çıkarılmıştır. ii .. .. 
ii Tevzi merkezi: Vakit mat - ii 
U baasr, Ankara cadldesi, fstan ~ ~i .. .. 
ii bul. :: .. .. .. .. 
:ı B' 'k d M h . • K :: 
I
•: ıtı a ı u arrırı r. :: 
: ~ 

İl Y aratrcı tekamül: M. Şekip 70 ~! 
ii Spinoza Suut Kemalettin 12 H 
il Sakarya Nüzhet Haşim 40 ii 
h -::::ı::::::::r.:rur.::::::::u::::::::::::::::::::::::::::: . 

Yeni Eserler 
DUn ve yarın kUlliyatı: 18 

L. TOLSTOY 
Alişan zade Ismail Hakkı 

Samimi Saadet 
Fiyatı 50 kurut 

VERESl'tE SATJŞ 
Sahibi: Aıım Uı 

eıriyat müdürü: RE MET 
VAKiT Matbaası - İstanbul 

Dağıtma yeri "V AKIT,, matbaası 
·~=-~~lfftln:bal-Ankara caddesi 

,~ 

Öz -TürlCçe k'artılıldar 

F asulya, 1. Borsu, 2. Sınırına. 
Faş (etmek), ı. Açrğa vurmak 

2. Açmak, 3. Duyurmak, 4. Or
taya atmak, ortaya çrkarmak. 
5. Oıiaya dökmek, 6. Söylemek, 
7. Yaymak. 
. F atanet, 1. Anlayış, 2. Eyrek, 

3. Gönül, 4. Okuş; 5. Sağ, 6. 
Us, 7. Uyamklık, 8. Zeyreklik 
.( Sağrak: En uyamk.) 

- göstermek, U slamak. 
. Fatih, 1. Açıcı, 2. Algari. 

Fatin, ı. Anlağan, 2. Anlak, 
3. Anlayışlı, 4. Eke, açıkgöz, zeki, 
kurnaz, usta, mahir, çok bilmiş 

man. 5. Gönüllük, 6. Okuşluğ, 7. 
Usluğ, 8. Uyanık, 9. Yelme biliK, 
10 Zeyrek. 

- olmak, Teyitinlemek.. 
Fatır, · 1. Tan türiitüklü (Yk: 

tünıttüret) 2. Yaratıcı, 3. yartkan. 
F azahat, 1. Alçaklık, 2. Aşa

ğılık, 3. Utanacak, utamlacak, 
4. Uyatlrk. 

Faziha, 1. Alçakça fl~ranrş, 
2. Aşağı iş, 3. Kötü iş, 4. Uta
nacak iş, utanrlacak iş, 5. Uyat
lık. 

Fazilet, 1. Artıklık, 2. Ar
tnkluk, 3. Artuk.c;uzluk, 4. De
ğer, 5. Ebiri, 6. Erdem. 7. Er
tem, 8. Ustlük, üstünlük, 9. 
Yanrak. 

- li, 1. Artıklı, 2. Değerli, 
3. Ercıemliğ, 4. Erdemli, 5. Er
den, 6. Erzik, 7. Ezgü, 8. Ust, 
ft~tin. 

Fazla, 1. Artan, 2. Ağdık, 
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(Ağdıracak, bir yana eğdirecek 
derecede fazla ağır man.) 3. Aı·w 

tık, 4. Artıklığı, 5. Artlı, 6. Ar
tukrak (Daha çok ınan.) 7. Aı·
tuksr, (Eycedent man.) 8. Cil
kes, 9. Çok, 10. Ersü (Çok, ka
milen man.) 11. Kalan, 12. Köp
rek, 13 Öğür, 14. Oğüş, üğüş, 
(Çok, pek çok, bihat man.) 15. 
Okil (Çok ınan.) 16. YavJak (Ga
yet, pek man.) 

- ca, Artrcak, 2. Çokça. 
· - laşan, 1. Artağan (Pirinç, 

bulgur hcı.kkmda). 2.Artan, 3. 
Çoğalan. 

lık, • ı. Aıim1, 2. Artukluk, 
3. Artuksnluk, 4. Çokluk 5. To
ru. 

- olarak, J . Aynca, 2. Baş
kac·a, bundan başka, 3. Yana. 

- şeyler, Artık purtuk. 
Fecr (FecirL 1. Ağarma, 2. 

Dan, 3. Güner, 4. Gün ağarma
sr, lrte, 6. lrte yeri aklığı. 7. 
Ifrr1k, 8. Iğırcık, 9. Şaşkan, 10. 
Tan, 11. Tan ağarması, 12 Tan 
irtecek, J 3 Tanla, 14. Tanlası. 

- tulu etmek, 1. Tan ağarmak 
2. Tan atrr ak. 

- i kazip, 1 Tan karanlığı, 

2. Tnnlacak. 
Fetl=l, 1. Yolu, 2. Yoluğ (Kur

ban, s~rrifice man.) 
- etmek, Geçmek (Candan 

geçmek). 2. Kıymak, 3. Vermek 
( Camnr vermek). 

- kar, Perincek. 
- olmak, Kurumsağmak. 

... 

Öz Türkçe J<arıılıklaı /, 

km, 4. Bekrek, 5. Daha ileri, ~. 
· · d h ·· t·· 6 ( ·d ) jleı" ıyı, a a us un, . ... en . d~ 

suz. 
Fahr, 1. Kıvvanç, 2. Kurulma, 

3. Kurum, 4. Oğünnıc. 
i-ulma, 3. Kurum, 4. Oğünme. 

- edici, 1. Güvenikli, 2. Ku -
ıı.ımcu, kurumlu, kurum satan, 3. 

· Ogüngen, övüngen. 
- etmek, 1. Kol sallamak, 2. 

Kotalmak, 3. Kuı-ulmak, 4. Ku -
rum satmak, 5. Oğünmek. 

- ül mülk, 11 ögesi, il ügesi. 
Fahz, 1. Bacak, 2. But, 3. Çonu, 

4. Sekirden, 5. Uyluk 
Faidle, 1. As, 2. Asr, 3. Asığ, 4. 

Asığlık, 5. Asık, 6. Aslam, (ka -
zanç, kar, menfaat, temettü, faiz 
man. 7. Aslm1, 8. Assı, lssr 9. As
tam (menfaat, kar, temettü man.) 
10. Asn, 11. Boluş, 12. Değme, 13. 
Es, 14. !lidi, 15. lşe yarama, 16. 
Kazanç, 17. Tabış, 19. Tuza, 
20. Tusu, 21. Yararlık. 

- Ienmek, 1. Asılanmak,, asığ -
lanmak, 2. Gönenmek, 3. İncir • 
nıek, 4. Kazanmak. 

- li, 1. Asrğlı, 2. Asılı, 3. Assıh 
4. Assılu, 5. Elverişli, 6. Kazançlı, 
7. Tuzalu, 8. Umulu, 9. Yarar, işe 

(Emsaline faik = benzerleril1 l)liP 
ileri) ; 7. trziklik, 8. Okte, (Ggtel'ı 
man.) 9. Orü, 10. Üste, ıı._y 10 .. 
12. Üstün, 13. Yeğ, 14. YeğUlı 
Yiğ, 16. Yik, 17. Yüngül. ·ı< 8' 

- ıyet, 1. Basım, 2. üstelı ' 
Üstünlük. . s. 

F ·ı 1 Edi . ti · 2 Etii\'Ç1' at , • çı, e çı, . ,.ırlı"' 

tşliyen, 4. kılgulı, 5. kılıcı, 6. ıv 
çu, 7. Yapan. 

1 
J(, 

Faiz, 1. Artuğa, 2. ArtU~ 1 
6· 

3. Asrğ, 4. Aslam, 5. Kaba g., 9, 
Kulağı, 7. Kujik, 8. Kolbıtı 1ı· 
Osüm, 10. Tus, 11. Uzata, 
'ürem, 13. Üsüm, 14 nzer~. 

- le i~letmek, AssrlaJll 1,. 
Tuzaıv Fak, 1. Kapan, 2. ·röl\, g, 

Fakat, 1. Ancak, 2. Bı tC 6! 
Evet, 4. 1nçip, 5. Şuvar ' 
Yalnız, 7. Yalguz. pa,rı!Ş" 

Fakih, 1 Bilirik, 2. 
man, Tanışman. . ı\M3~rı, 

Fakir, 1. Acaruk, 2. ~lök 6· 
3. Allan, 4. Arığ, 5. B0

8 
cıbıl, 

Carlı, 7. Cıbat-, ... c.ıbara, ı. cığıtSı 
9. Cıbır, 10 Cıganr \

4 
çıt<ll1' 

yarar. 12. Culaz, 13. Çığa~~~ i7 td " 
-li olmak, 1. Elvermek, 2. Tu- 15 Çoktığ 16. Çömur, . zO· 

ı. ı·-· · 18
1

Ehti 19. flrı-Z911'(l'll" sukmak, 3. Tuzulmak, 4. Yara- ıgsız, . ' 'fırıl 
mak. Kurup, 21. Pulsuz, 22· 

3 
orıırı ~ 

- siz, 1. Asığız, 2. Assız, 3. Ay- rasr yok, züğürt man.) 2 k n1aI1·) 

gak, 4. Boş, 5. Elverişsiz, elver - cu, 
0

24. Yalıncak .,(Çıp~; y 0k5111, 
mez, 6. Kazançsız, 7. Kuru, 8. Puç 25. Yarlr, 26. Yoglu, ... 

30 
yoı<t~· 

9. Yaba, 10. Yaramaz, işe yara - 28. Yoklu, 29. Yoksul'.. 33. zu·, 
nıaz. ~1 Zavallı. 3~. 7,iibürltı, 

Faik, 1. Aşkın, 2. Aydaş, 3. Bas- ğürt (Parası yok man.) _ 
69 

./ 


