
anbul semtlerinin 
tarihi ... 

... Gül üstüne 
Gül koklıyanlar! 

Yazan: Sellml izzet Kayacan 
Yakında haşhyoruz 

• ~: .. 1 o ugu, ta yanm 
t ~illetinden tarziye ve 

~. • .. _d..... b • 
•~ ·~ ıgı, fayet u tarzı· 

L .. ıı.ı· 
"it !._ •nat verilmezse mutla· 

llıa t}, "'1kuhulacağı bildiri· 
,..:~•da ltalyan Somaliıin
l"ııd •rın aıkeri hazırlıklar· 
~I) Uğu da anlaşıldı. 

\\ 'fatd~llların lddlalar1 
~ 1

11eden bir müddet evvel 
~ ~)Yanlar Habe,lilerin 
~~ ~d~larmda tahtidat 
~~11.lenye aürmüıler, Ha· 
\t J.t,'beetı~en izahat İltemit· 

"" ıa_.. t hükUmeti İtalyanla -
t e~etine kartı en l&JDİmi 
i•natını vermitdi. Ha • 

tal1aya kartı yan göz· 
•i illa imkan ve imkin bu-

~.:: &ıılatmııdı. Habeıli • 
~.. an ltalyaya kartı en 

, 'l>ııılaarruz fikri bulunma • 
it Jı.ı';:1aaı imkinı da ol • 

ltalyanların böy1e 

PAZAR, 9 Blrlnclklnun (12 inci ay) 1934 ldare Telefonu: 24370 Sayıaı 6 Kurut 

Habet İmparatoru ile İmparatoriçesi 

ltalya - Fransa! 
iki devlet aruında Habetlatan itinin oınadılı rol 

~~~....-..~~ ... ~---------..-r-~--~.ı.ı..r,~~ --·- ~ -- -Hariciye Bakanımızın Cenevred 
mühim sözleri 

- 2 d ..,,.. -
.,, - -- r 

Venizelosun 
açık 

büyüklerimize 
makalesi 

- 2 el aayıfada -

Başbakan ismetin sözleri 

"Edirne bizim için çok 
değerli Türk varlığıdır,, 

Edirne, 8 (A.A.) - Bqbakan lanet 
lnönü beraberindeki baylarla birlikde bu 

mir Salim ile Edime nylavlan vili~ 
hududunda karıdamıılarchr. 

• raaında çarpıpna yerini ve civarını gösteren harita. gün ıaat 14,45 de Edirneye varmııdır. 
ftalya ile Habe111tan a . 

. 
1 

nlan yer ltılyanlann Eritri ile Somalı müstcıı kkesını birleş· Batbakanı umumi müfettit lbrahim Ta· 

Belediye reiıi Ekrem ile helediye ..,.. 

(Okl~ çızıi!.fue 8

11
1n aluoı almak istedikleri topraklan göstermektedir.) li Çerkeı köyünde, Edirne valiıi Ozde • (Sonu 5. ci aayıfanm 3. eli sütununda). 

tlrmek ıçin nu J ---------------------
"Habefliler Somaliye Jecavüz e • 
decekler, askeri hazırlıklar ya~ı • 
yor1ar.,, deJDeleri ilk ıüphelerı u-

yandınnııdı. Bundan ao~~ 1~_Jya f 
KraJmın Somali seyah~t~ı mute· 
kip (Gondar) meaelesının mey. 
~anaçıkmuı bu tüpbeleri bir kat 
daha kuvvetlendirmitdi. Herkes 
ltalyanın Habeıiıtana kartı taar • 

UZ 
i'"-İn bir plin hazırladığına, bu 

r 7 b"k .. 
hidiıe1erin bu plinı tat ı ıçın .. a· 
ranan f:Jirer vesiıle olma11na hu • 
küm olunmutdu. 

Bununla beraber beklenen 
harp gene olmadı. Habet ~ü~e
tinin ltalya tarafından . 11tenılen 
her türlü tarziye ve tumınat~ ver· 

1 
..... hakkında haberler ıeldı. Bu 
ıgı .. d. . . d 

Bugün Kadın 
toplantı 

Birliğinde 
yapılacak 

bir 

mretle (Gondar) ha ıae11nm e 

ı 
kepandıiı ıöylendi. 

(D9ftllli • UDO'I ~ 1 Qnc:tl .OtuDuıala 

Ankara kadınlarının Ankara Halkevlnde yaphklar1 toplanbdan bir görUnUt 
Kadınlara mebuı •~ilmek hakkının ı •erbeat kürtüde isteyen kadınlar SÖZ manca nutuklar söylenecelrdir. 

veril.meti üzerine huıiin taat on albda ıöyliyecekdir. Gece de ıaat yirmide rad· f 7.11lir kadınlan Atatürke fU telyazıa• 
lradrn 1Nrlifinde 1"r toplantı yapılaealr, yoda türlcçe, franın:e11. in~ilizce, al • (Llitl~n ıayıfa1fl ('rvirlnlr) 



Ke-ncli. ar1Yf'\1. uvum ~-

Uluslar Derneği Konseyinde M. Maksimos üç şünd 
T f.k R .. d .. A ·· ı M. nezarete gelmıyor ev ı uş u ras mu- . .Litviso- M v . d ı ı 

h• b•Jd• . d b l d f b ,. enızelos Ankaradaki ost ar 
ım ı ırım e u un u un eyaoatı hitaben bir makale yazdı 

1-lükfımetlerin zorbalık hareketlerinin 
tekrarlanmasına engel olacak zecri 

tedbir almaları lazımdır 
Cenevrle, 8 (A~.) - UluıJaı- deme bahsedilen hareketlere benzer ve Çe .. 

ği konseymin, Yugoslav ıikiyetini ko • lroılovak devletinin bütünlük ve güveni
nuşduğu dünkü ilk toplanhsı geçmitdir. ni amaç tutun teşebhüslerin bir müddet-

Beşkan vas Kon~Jloe, birçok murah- denberi Macar timal sınmnda huırlan -
has ve gueteeilerin baysağı ile toplan • I makda o!duiQnu söy1eclikden ıonra, ye
tıyı n;idıltd:ui sonra, miliakm acun tiii'i • ı ni orta Avrupa uh .. 1ıırı birliğinin tari
şım bozmsğa müsait Jilıllerde uluılar ı hi yürüyüf ve genliğini durdurmak itti
derneği üyesinin komeye bit vurmak yen güçlerin varhfmı te:rid etmit -ve de
hal;kını hm olduiuna dair otan ikinci mitdir ki: 
ma.:Jde:inl okutttıuı ve bundan ıonra M. "- Eğer ileride herl\angi im kimae 
Ycvtiçe söz vermi~clr. Yagoılav • Çekotılovakya veya Rotnan· 

Yugoslav mundıtiası, talebinin ülkü- ya birliğine dokunmak iıte~ bir feli • 
sü emaı;1ar olmaktt:.ı:m barış · davaıma l<et, içtinaliı: imkanım olarak doğacak • 
hiıınet olduğunu ıö.tlentit ve Macar hü- dır.,, 
kUmeti:-il! ve rnem~rlıtnnm Yugoslav Uluılar derıteğinin bal'l'pn yiiriimesi 
muhtıtasında1ti beli~lete göre teshite yolundaki rôlünü ıöıteren M. Beneı 
çahşdtğr meauliyetlerini bilcfinnitdir. "Ba mühim noktayı billiu• kayıt ve 

M. Ye\ttiç demiıdir ki~ itaret ederim.,. demi1dir. 
Koneey buıün saat 15 de teluartop• 

lanaeak'dır. 
"- Yngoslnya zorhibğiri orhidan 

kaldınlmaar için utudlir arası bir mub· 
vele yaptlnuısmr mümkün kılmak üzere · Türkiye Dııtbakanı TeVfik Rü!dÜ A· 
bu uğurclaki nıüzakerelmn j'enel o!ma· raıın yuk111 ıda 8~ mi dirimin aslı 10-

ıını onaylrya~ım.,, . dur: 
Macar dels;esi M. Eckhardt Yugos • .,Bagatn' ve mümtaz Kral Aleksandr 

lavya:ııo ileri siirdüğü bütiin nfmllan ve asil 'ehreıi ile daha dün bu mecliıi 
inkar ederek demitdir k1: aydnılatmakda olan büyük devlet adamı 

"- Mraıi!ya suikasdı Macaristanda reiı Bartuyu vurmak suretile Marsilya· 
h:ız-rfannıamışdrli. Ki'al Alelrıanck, Ma. da itlenen menfur cinayet, evrensel vic· 
C3.• toprakları drıcma ilitffaleihftn. ver· · dal'lda en t.alclı Ye e'l'i iit]iertici nefret ve 
dikleri bir kel"arla ölüme mahkum ol • hiddet uyand•r'rmıdır. 
muşdur. Kral Aleksandr'ın ziyaı önünde ken· 

Suikasd, yalnız .andta§maların orta • disinin en yüksek erdemliklerini teces • 
ya çıkardığı jhtilaJci durumun bir neti- süm ettirdiği Yugoslav ulusunun hissel· 

cesicfü.,, tiği clerift acıyı duyuyoruz. Oıuı tannnıt· 
Macar murahalihası, Avrupanm bö • dtk, onun eserini })itiyorduk ve onun 

liimünde banş ve uluslar aı-aamda da İ! şahsında, uluılann barış havası içinde a· 
birii<{ini yalnız andlatmalann deiittıril
me:ıi temin etle1:1Deeeti'fti iddia etmişdir. 

henk ve karıılrklr güvenme ile yaıaya • 
bildikleri yeni Balkan acununun kurucu· 
la ından T:ıirini hayranlık ve takdirle gö-Murahhas, kü~ük itilafın ithamlurnt 

red ve bunlan siyual manene diye sfSy. 
lıemişdir. rüyorduk. Bant i~in olan çalıtmarun ön 

sırasında Kral A!eksandr, Balkan an • 
Bundan sonra Romen Drşbakanı M. latması ve öltür uluslar anlaıması ile 

Avrupa ban!flna verecek yeni bir yol çiz

'' F . • ransa ıJe an ı aşmayı 

sulhun istikrarı için 
zaruri addediyoıuz" 
Cenevre, 8 (A.A.) - 5 Birin· 

ci Kanunda Cenevrede F ranıa i . 
le Sovyet Ruaya arasında imzala· 
nan anla§ma hakkında M. Litvi • 
nof Tass .Ajansının muhabirine 
fU beyanatta bulunmufdur: 

imzaladığımız anlatma, Sov • 
yet ve Fransız hükUınetleriain bir
birine yaklaımak ve sulh için U • 
luslararası çahıınayı yaratmak 
yolundaki taımaz ve ıarfllmaz si· 
yaıalannm yeni bir belgesidir. 
Gene bu anlatma her iki hükUme· 
tin de Şark anlatmuını gerekleı
tirmeğe bütün gayretleriyle çalıt
rxuı.ya devam edeceklerini gösterıir. 
Biz bu antlafJDayı Avrupada auJ. 
hün iıtikran için zaruit addedi • 
yoruz. Bugün sulh için hir tehlike 
olan şeyler şu veya bu devlet a • 
damının aözleriy'le, beyanatiyle 
ortadan kaldırılmaz. ccnı~ Fzü· 
kiiT ye el ile tutulur teminat li .. 
zımdrr. 

Fransa i1e yaptıiımıı anlatma 
iki memleketin ara1armc:la daht 
bir takım anlaşmalar yapmalan • 
na mani değildir ve bu babdaki 
protokol böyle bir ıeyi ihtimal ha· 
ricinde brkarmıyor - Bu .....ı..,aıa

lat asla başka1arının aleyhinde 
olmıyacakdır. Tecavüze uğradığı· 
mız takdirde vaziyet deği~'r. 

Sovyet Rusya Almanya ile ö • 
tec:len beri iyi münaaebetlerde bu· 
lunmayı iıtemişdir. 

Fransız • Sovyet anlaşman, 
Sar meseleaiftin hallinde o1duğu 
gibi, tek bu makıad takib etmek· 
dediT: O da, sulhün muhafaza&!· Titülesko şöz alarak: "Madem ki, M. 

Eckhardt küçük itilaf muhttraamı siya • 
sal manevre olarak tavsif etmitdir, o 
lla!de f<onu~manm Macar mubtirasındı1. 

ne~redllmi' olan nd 1'elgelerinin araı • 
dşrılmasmdan ö:ıcc bpannıasınr iste. 
rim, demişdir. 

meğe özlü bir 111n·ette çah~ryordn. Bu drr.,, 

Reis, a!iUutdar biitön de•letlerİ1' Ma
car n\'i.Jlitiraııına pazartesi giinü cenp 
verebileceklerini temin eylemişdir. 

Türkiye Dııbakanı Tevfik Rütdü A· 
ras, aılı dftha aşağıda yazılı olan söyle • 
vinde, barbarlık kuı'alınm uluslnr arası 
tedbirlerl9 t~el olrneia çalitırken ala • 
kad:ır hükumetlerin cezri tedbirler alma
., lüz:Jmunu kıydeyleftıiJdjr. 

Sonra M. Bene, Çekoslovakyanın 
Yagoalri taleliine niçin taırıamen itti • 
rati ifm~lt btcdiğin1 antatarik: 

"- Çünkü ha!ihazırdalti ihtilüm 
konsey vaaıtaıriyle yabşhnlmilstnı ve ile• 
ride bu kahll nn1aıamamazlıklarm im -
kansız hale gelmesini istiyor,, demiıdir. 

M. Ber:es, Yugoslav muhhrasında 

terefli vazifede olenea kuvvetini aarfe- --ıtılııll!ll._ .. 11!11,ll'.lllııiııll~._...,_.._ ____ _ 
diyordu. Olkesir.in birle~tiriciei efor. l cıt l. e knrıı de~di bir yar!tl'lık ofacalC
Kral Alekaandr, aym zamanda bu1t:" Jtı'. 

bit Avruptt1t idı. Onu t;u ça?ışmasında İfte btt dü~ünce iledir 1:1, Türkiye 

yalnn: vahşicesine feci olan ölüm durdu· namına ve b!lnda dahi luıttım petO,ti • 
rilmesİ eaenmize ittİrak eden balkan U• 

luslatının duygularına tercüman oldu • 

ğmn kanaatile, Aıağıdaki bildirimi yap • 

makta ~eref lmlurum: 

ral;iJdj. O, büyük önderim K. Atatür • 

k'ü görmek için lstanbula da gelmişdi. 
Uluılar arasında bant ve an!tlşma için 

olan ncak ve an isteklerinde he-t ikiıi 

biri birini ne kadar iyi anlamışlardı. Ve 
ne kadar kendiliğinden ıağ!arn bit dost
luk clüiiimlenmitdi. 

Otı:u tıtnnnış olaii bizler, onun derin 
ve tamimi bir dostlukla bağlı bulundu • 
ğumuz ulusun acdarııır bütün ~iddetlyle 

anlryoruz. D~ima du·id'J.ğumuz bu bü • 
yük aCJyı burada bil<?i:-irken yalr.t-:: Tfü·k 
ulus ve hükumetinin duygulermı an!rıt • 

malda kalmıyarak aJnı zamanda Yunan 
ulaa •e hükUmetinin de higlerine tercü
mnr olduğnuma kaniim. 

Müsalemetpener t~sanüd eserimizin 
büyük kurucusu bagatır, Yugoılav kra· 

b Birinci Aleksandr'ın ölümü ile A\TU· 

pa dü:i:eninin enct";ilt koruyucusu Fran

sa cumhuriyeti dışi~leri bakanı M. Bat· 

tunun ölümü, uluılanmm pek acı hir 
ıurt:Ue rnüteeısil' etmiş ve bu ulu&lar 

nc:;.d(nde müttefik bir takbih hissi uyan· 

dırmışdrr. Birçok 2orba hareketlerine ka

tıl11rak: Avrupada bir anarşi ve güven • 
sizlik dunımu yaratan bu çifte suikasd 

=n=r=ç=elım=İ=f-=le=rd=i=r=: :m=ı==ıı::ıı:ıı=:==iı:===ıı===I Reis Bartunun ölümü de bizde veba-

"Biiyük KurullaJ'lft Tü k kadm1ıir r•t8t düzene susamıı hütün kalplerde 
için 'Verdifi son kesimden duJduğutıtuı a)'nt aeıltk1a duyulmutdur. Müttefikan 
sonsuz se'Vinci hüyiik Atatürlc'e alattt· takbibedilinit olan lnı cinaJetll!l'dH ıon· 
nr ve ordularla bajattr yetiıtiren Tiirk ra Yugoslavya bize bir mehtira &uftdu. 
anaianıun coıİnln ·IUvattÇ ve lııaildrldan- Banu özenli bir surette okuduk. Bu 

katşıs1tıda1 utuıJar dernetinm !İmcliki 

tnüe11if darumu. huıule getirenlerin ih -

vali aydmlatmağa ye ZOT'R hareketleri

nin telttarlanmaiına enıel olmaya mah

sus t~dhMerin kabulü ye aluılar ara•m

da ıUnnin iadeıi ~ht uluılar ataım it 

nı nınanz.,, 

MAtbE KAZIM, Kettt kurumu Uyeıin
den ~A1URE YUNUS, Kı~ muallim 
meltebl n1UdUrU SAFİHA C.H.F. Vila
yet Uyesind~n BENA! .. NEVZAt, Kent 
kurumu Uyesinden Dr. SADA 

Kadın btrlifintlen: 

muhtıra, te~rih ettiği hadiselerden dola· birtiii kuraTiannın anttınlmurna tewıt
yı Mzi mütehayyir Te müteeHint etmek • ıül ebneıi geı~ktiği kanaatini izhar e • 
den hali kalmadı. Bazı makatta1arm muh derken uhı~!anmızrn cla1gulamuı tadık 
brada tebftriiz ettirilen mesuliydleri o • tercüman oldtıpmuzu Hlralıı ecliyorut. 

Bu aydınlatirıinm amacı meıuliyeti ıa'hit 1 

ôlaeak i!Mlkaıil ~ ıahıslara kartı kıap e • 
den ceStt teclbirlttin alrftdluıdır. 

Atina, 8 · ('fa Neotera) - Ha kiye tefiriyle vukuoulan ındii." 
·• ır· riciye Nazırı M. Maktimoı üç gün· tı hakkında izahat verınıs ) 

den beri Nezarete gelmediği ıJİhi ATİNA, 8 ( KURUN. 
evine gönderilen evrakı da imza· Bütün sabah gazetele:.. 
lamamakda ve ziyaretleri kabul Ven· zeloİun Girid _.da1ınd. 
etmemekdedir. Dün ~ıvekil ken· zarak gönderdiği makaleyı 
diıini evinde iki defa ziyaret et.. retmişlerdir. . 
mit ve uzun müddet görütmü, · Makalenin bulaıası §udu'· 
d .. \ ... ..-olt ur. . . "Türk, Yunan dostluğU" 

.~tına: 8. (Ta Neo~era) -Gayrı zik bir deVTeye gelmişdir· 
n;ıu.stalihıht~, muhac~~ler .heyetle : devrimle başbyan mesud doe 
rın .n ve ıaır teşekkullerın heyetı çok iyi bir raddeye gel:rketı 
idareleı-i dün toplanarak Atina, la küçük sanatların yalını .. 
Pire, kiliseleri mütevelli heyetleTi lere hasredilmesi ve onıl :dl 

ile bir1ikte hususi bir toplantı yap· kıh son dini kisvderiıı kal 
mağı kararlaıtırmışlardır. Bu top· ması bu dostluğu ıaYsınttcfıt· 
la.ntıda, nıhanl kisve meselesi gö· ..... A . d G al fsıded 

.. ··t kd' Hülni b zız oıtum ener ~ 
rufU ece .11'. ~ ~ 11 ane kinen tanırım. Kendisiyle ' 
kadar mftırıg akdnıe ızın 'feı-me · 1 d "k' ·11 t~... " 

• d" ton yo un a ı ı mı e ••· "~ 
mıt ır. b b 1 ·· ter'"' 

Y S 
. ...:.• u·~- -ı· • f era er ça ı§ması, ınuŞ .A 

unan enıın-. l'ftec ııı, ev • 1 . h clş lY 

kal"d b' t.!. k R rar ar vermesı ususun 
a e ır topıantı yapara um . 1 . b k k ı d·k· 

··LL.- •• h L-bbe . . mıy e muta ı a mı~ • ,,.1 
run11an teveccm -.e mum1. tını ~ "' 
IM.ldiriiıeğe ve hiikl'iıwet ıaetdincl~ T~rkferin ço~ ıuu.rlu eıı 
t4t1eb!riitatta bufuıt.ıaia kırar l~rle ıdare edı!dıklerın~ 

t d• .& • ~• .. • n1m. Atatürk, ismet bı~~ vem' 1r. Atına gazeteıen rteıra- fik R" d"' A k .,,,,. 
yatwma devam ediyorlar. 1 uf. u ~as ~0 ... 

..,..-&. r-ı· • · &-l • kıtmetlı şahı :yetfenlır. 
-.nıa ve .... ımerını pzec.ç en 

fudıklan tiddetJi makalede kis- Hwıdan dolayı diıd. 
•ei i'ahaat1e lili•nunua ek&lli • hiç olınazaa Patrik için 
yedi diiil ienhü'tatnaa t161ruadu. rall J"calmaamı, dijerletl 
fU!hl tcfdia eflteidedirUr. daİıa müaaid bir hal sur 
At~ • - "F~ ctlfi-1 ~ lunmaımı tem~n ede 

~t:n Etı cf, t l t"":,G ua.:.r.u l "'· lfn-ıt<f varrm. 
Maksimosu z.iyaret ile 1dtift müd.. En 1ôt1ra ı-- da ı 
det görütmütdür. lh mü1akattka i•terim ki, latanôulda 
sonra M. Çaldariı Hcriciye nnı · bulunan Papa Eftimin 
rını ziyaret etnıişdir. kilisesiyle h:ç hir ali...-

M. Maksimos, Başvekile Tür • dur.,, 

Oe\'ıet • • 
nızamnamesı Soy adı 

şiirasınca tasdik edildi ,.• 
Ankara, 8 (KURUN) - Soy- ı yetlerine bildirecek ve 

0/ı~ 
adı nizamnamesi bazı degişiklik- rafından tasdik edilec-ek, 
ler?e Devlet Şurasınca t~udik edil- diyeler1e ihtiyar l\eyeı;;; 
mittir. Bugün lçişlçrİ Bakanlığı- defter tutmakla erlike I 
na tebliğ edilmesi muhtemeldir. )ardır. 

1
,.... 

Gerek yapılan deği§iklik ve ge- Soyadı alanlar a~ddef'~ 
rel~e nizamnamenin tntf.. :k sureti adını bey21.nnamelerı11e ~{, 
hakkında lçi~l~ri Bakan'ığmda lediyelere ve ihüyar lı ı'İ! ~ 
salahiyettar bir zatla ıörüştüm. verecekler, bunları~~~ 
Dedi ki: dedip ayni adın evv~lc:~J 

- Nizamname heniiz İçişleri- kası tarafından alınıp~~~ 
ne tebliit edilmemiştir. HuMt~1 !U· grna balfiarak tastik e;,.~ 
rette aldığıtn ma16ftlata göre ŞO- Eğer soyadı haşkatı t~ ı4~ 
rırtun ya;:>tıjı t&dilit arasında tun· lınmı~sa butik edilnd -"'- ı4f 
lar vardır. Soradı sahibi israt' • J'-

admm ba~ma bCf.!'ka bit ·J' 
- Nüfus i&kin müdürlUlünt.ı! tirilecektir. _.ı~~I". 

ya-ı>tlAn nizattnıam~de ayni ma· Bu beyanu.~e)er f t 1ew 
hallede oturanlarm ayni ıoyadı.- rel.erince ayrıca bir sı ıı 
nı alamamaları ese.11 \rardı. ŞOra cekdir. ·1hll ""~ 
bunu geııitletıııif, btt tehirde o • Jd ııw:-- . f':, 
turıt.nlan:ft ayni ıtoyadını alama- Bu beyannon_1e tkil'~~ 
malan esasını kabul etmlttir. lerince a·~ca bır td ·t .d• 
Ayni ıehirde otumuyanlllr ayni rildikden sonra t~de •(#' ' 

dir. Nüfua idarelerıdaO ~ 
aoyadını taşıyabileceklerdir. bir ba~kuı tarafd' U-

- Soyadları ne suretle teseil lınmadığmı konl1'0 
• 

edilecektir?. olacaklardır. I ısr1,ıı~ · 
- Nizamnamenin Şuradan Esaaen •CIJ adı a .sı -il' ~J 

gelmesini müteakip belediyelere, ad almıya ve yabtıd ~ ~~ 
belediyeler olm~yan yerlerde ih- bur delildirler. SoY'" 

1 
urıJıf' 1 ~ 

tiyar heyetlerine umumi tebliğat meleri ye defterleri b9I ~d• 
yaı>ılacaktır. Buna g&e Soyadla- dadır. Bu nüoauneler 

1 

neneli beledlfeler, ihtiyar h• Rttılacakdır. 
Tdri 1Gc1ni Btrtill Yasada Türk ka

lmtıfına fttilt-n halda lcutlanmilt üiere 
~.12.!i34 pazar günii 16 da bütün Türk 

lrtayueu üzerinde ıiddetli 'bir intihl yap

makdan hali luılrnamikdatht. Maear ulu· 
ıanun batında bulunan bükUnıetlr., me

su tleri haklı ve şidclet!i hir aurette tec • 
:ziyeden geri k "lhruy .. c::ığından bir daki· 
ka bile ıüphe edemem. 

Balkan andlaımasını imza etmiı olan ı - 5 m • 
dfü·t memleketin Belıardda ne,rcdilen t- \tSUSi VP A i&ns t e .,~Z?. ~ 11111 Z'" sn u 

kadmlığmr merkezine çağtrrr. Bu, hepimizin ıüttüğümüz ahenk ..,_, 
lcbliğe daima sadık oldukianm il .. veye J ... :..:~:::....::...::.:~:...:.:~.:.:~~.;.:~.;..-..... _...-~ 
lüzum görmüyonım.,, 



Rıhtım şirketile mukavele imzalanıyor 

Konuşmalar~ 

Yerinde bir 
koyuşma l*J 

Kılılz yasası çıkarken, kültür 

Papazlar ve yeni 
kıy af et kanunu 
Yeni kıyafet kanunu hakkın • 

da lazım gelen surette hareket et
mek üzere toplanacak olanı Erme
ni cismani meclisi ve kilise vaiz · 
leri, bu meseleyi Çarşamba gün
kü miıtat toplantılarında konuta· 

f 8~UiJHI SH~ipleri 
~on fapton~ıtnr 

Bir kadın Isveç ro
mancısı şehrimizde 

Matmazel Vilmo isminde ls • 
veçli bir romancı şehrimize gel • 
mişdir. 

bakanlığının, okullarımızdaki o
kutanlarla okuyanların kılıkla
rından ötüri.i verdiği koyuşma da 
çok yerinde oldu. Ke§i§lerin uzun 
§apkası, hocalann cübbesi, yol
larda nedeğin yersiz idiyıe, 0 • 

kullarda çocuklarımızı okutan ba
yanların da bağır açık, yüzler 
boyalı olıulda oturup dolaşmala
rı o değin yahışıksızdı. 

caklardır. 
Dün akşam Rum patrikhane • 

sinde fevkalade bir top1antı ola · 
cağından bahsediliyordu. Böyle 
bir toplantı olmamışdır. Toplan • 
tının Salı günü yapılacağı söyle • 

nilmektedir. 

Mahkemelerde -Yaşuvanın rluruşması 
Saf petrolu ham petrol diye 

göstererek seksen bir bin lira. 
gümrük kaçakçılığı yapmakla 
suçlu Yaıuva Beharm duruşması· 
na dün devam edilm:tdir. 

Dün şahitler dinlenilmİ§ ve 
duruşma ehlivukuf raporunun 
gelmesi için bu ayın on ıekizinci 
gününe bırakılmı§drr. 

Raporun hazırlanmasına ge • 
çen Pazartesi günü başlanr1mışdı. 

İnhisar müdürü Türk) üğü 
tahkir etmediğini söylüyor 

Kibrit, çakmak inhisarı müdü· 
rü M. Hümans aleyhin.e Türklü • 

ğü tahkir suçundan açılan muha· 
kemeye dün üçüncü ceza mahke· 
wuıoahuJ,.. ı..,.r,....Jnncdu·- M. Homaıu. 
dünkü duruşmada kendisine is · 
nad edi'len suçu in.kir etmişdir. 

Rıhtım şirketinin hükumete 
geçmesi dolayıs:yle tahvilat sa • 
bipleri dün toplanmışlardır. 

Bundan önce iki toplantı da· 
ha yapılmış, fakat yekfine nisbet· 
le gelenler, nisabun aşağısın • 
da bulunduğu için bir netice alı • 
namamış, toplantı geriye bırakıl· 
mışdı. 

Tahvilat sahiplerinin yekunu 
25,924 kiş!dir. Bu seferki toplan• 
tıya 17618 kişi gelmişdir ki, bu 
yekun kanuni nisabun yukarrsm • 

dadır. 
Toplantı Ankaradan bu İf için 

gelen Cevdet Kerimin reisliği al· 
tında olmuşdur. Toplantıdan 

maksat şu idi: 
Şirket h.ükumet tarafından sa· 

tın alındığı için, tahvi'lat sahiple • 
rine faiz ve amortisman olarak 
şimdiye kadar ,·rketçe yapılmak· 
ta olan tediyatm, ayni tediye şera• 
iti dahilinde hükumete devri için 
tahvilat sahiplerinin muvafakati 

a1rnacakdı. • 
Tah"Vilat sahipleri dün muva • 

fakatlerini vermi~ler, şirketin bu 
suretle ibrasına ittifakla karar 
"Verilm=ş ve bu iş de böylece bit • 

mişdir. 
Ankaradan lstanbula gelen 

şirket müdürü M. Kanonj bu ak • 
sam ....nıukave1-in iın~ı • in 
tekrar Ankaraya gidecekdir, mu· 
kavelenin bir iki güne kadar im • 
zalanacağı zannediEyor. 

830 kuruş 

Matmazel Vilmo, mevzuu bu· 
rada geçen bir kitab yazmak iste· 
diği için, hayatı yakından tetkik 
edecekd!r. İsveç muharriri, mem· 
Jeketimizin son ilerleyi~iyle çok 
alakadar olmuşdur. 

Ege mıntakasında 
tütün satışı 

Ege mıntakasmda tütün satışı 
hararetle devam etmektedir. 

fstanbulda bulunan bütün tü • 
tün firması müdürlerile eksperle
ri lzmirde toplanmışlardır. · 

Bunlar tütün mahsulümü2ü 
tetkik etmekdedirler. 

Gedi Tabaco tütün şirketi ge
çen ay başından itibaren faali -
yete geçerek Keresteçi, Sürmeli, 
Omandi köylerin tütünlerinin 
hepsini topdan almak istemiş ve 
tütün sahiplerine pey vermişdir. 

lstanbulun p]a&11nı hazır-
Jıyacak jüri heyeti 

İstanbul planını hazırlıyacak 

olan jüri heyeti yarın vali ve be
lediye reisi Muhiddinin reis -
Iiği altında toplanacakdır. Bu 
toplantıda beynelmilel mütehas
sıslar tarafından hazırlanan ra • 
porlar üzerinde görüşülecekdir. 

Ticaret odasında 
İstanbul ticaret ve sanayi oda

sı meclisinin bu çarşamba günü 
toplanacağı aöylenilmekdedir. 

Erkeklerin de çok kez poma· 
dalı, taranmış, kıvrılmış ıaçları· 
nın kestirilmesi onaydır. 

Kılığın, iç duygular geni§i· 
minde büyük Jokunuklulu
ğu vardır. Süsünü çok düşiinen 
kadın, ne de olsa işini az düıü. 
nür. Küçük ya1ta ıaçını tarayıp 
başın dışıyla uğrct§an çocuk, içi
ni doldurmağa bezenmez. Bir 
kötünün, bin iyiye kötülüğü do
kanırmış. 

Salt süse bezenenlerin kötü
lüğü yavaş yava§ iyilere de bu
lcvııyordu. Okutan bayanlar ıü
rüp boyanmıyacaklar, erkek ço
cuklar ıaçlarını uzatmıyacaklar. 
Buna ıevindik. 

Gelge{elim kızların durumla
riyle kılıkları ne olacak? •• 

Asla;ı yelesi gibi, omuzlar Üı· 
tünde kabaran saçlar. Limon ka
buğu gibi, bQ§tn tepesine yan o
turtul muş berelerle kasketler. A· 
la parlatılmı1 sivri tırnaklar. Al
tı ay sürüp giden kıvrımlar. 

Olwllu kızlarımızın da kılı

ğına, durumlarına düzen vermek 
gerektir. 

SelAm• izzet Kayacan 

Altı yaşında 
bir harika 

:::ı 

Bir katibin'.n, Şirketin mali va· 
ziyeti yüzünden işden çıkarılma• 
sı neticesi olarak bunları uydur • 

duğunu söylemişdir. 
Neticede muhakeme, şahidle • 

rin çağırılmaları iç. n ayın yirmi 
birinci gününe bırakılmışdır. 

Banker lnslüd en İstenen 
otıel parası 

Oda meclisi bu toplantısında 

bir çok dedikodulara sebeb olan 

lastik, deri raporunu, zeminden 

ihraç nizamnamesini, plakçıların 

plak idhaline müsaade istemele-

Nevyork, (Taymis) - Nev • 
york romancıları harikulade ze • 
kası olan bir çocuk meydana çı -
ICardılar. Çocuk henüz altı yaşın
dadır. Ve bir Yahudi esnafın oğ. 
ludur. Bu çocuk henüz on sekiz 
aylıkken çok açık bir dille konu,. 
mağa başlamış, yirmi aylıkken 

alfabeyi bellemiş ve daha ıonra 
okuyup yazmayı öğrenmişdir. 

Almanlar pamuk alacakfar 
Bir Alman firması, pamuk ih -

rac eden Türk fabrikalarının ad
resini istemiş ve pamuk almak iı -
tediğini bildirmişdir. 

nin, keza /ıava hatlarının emni
etli olması, Sovyet havacılığının 
~armak istediği en mühim gaye-

lerden biridir. 
Birinci beş trenelik planda ol· 

clağu gibi, tranari t.Je hava i!lerin· 
Je çalışanların fedaktirlıgı ve 
kahramanlığının, •ivil havacılı· 
ğın ikinci be§ seneli~ planının ta
hakkuku için en emın t.Je en ve
remli detrtekleri olacaklan mu-

hakkakclıt. 

Amerikada muhakemesi ya -
pılarak yakası bırakılan banger 
lnsül memleketimizden geçtiği 
zaman birkaç otelde oturmuşdu. 

Bu ara, Beyoğlundaki oteller
den birinde de bir gece kalmış 
telaş veya herhangi zaruri se • 
beble buranın hesabım sonradan 
vermek üzere ayrılıb gitmişdi. 

Haber aldığımıza göre, ban -
ger 1nsülün bu otel borcu 830 
kurutdur. Bu paranın mümkünse 
gönderilmesi için otelden nazi • 
kane bir mektub yazdmışdır. 

f Gelenler, gidenler 1 
Kültür Bakanlığı genel müfettişlerin

den Osman dün aktam Ankaraya ait • 

• • • • 
Mebus seçımı ıçın 

rini konuşacakdır. 

Şoförler cemiyetinde 
Şoförler cemiyeti idare he

yeti bir toplantı yapmış, şoförle

re aid işler etrafında görütmüt -

dür. Cemiyet şoförlere mesleki 

malfunat öğretilmesi için bir kurs 
açacağı gibi maddi yardımın nis

betini de artıracakdır. 

Henüz altı yaşında olan bu ÇO• 

cuk konuşmasında anstklopedi, 
tekamül gibi kelimeleri kullan • 

' makdadır. Hesapdaki kuvveti, on 
Hd yaşına varan çocuklardan Ja. 
ha fazladır. 

l'fohut ihracatımız azaldı 
Türkiyenin Yunanistana gön

derdiği maddelerden biri de no • 

huddur. Bu yıl Yunanistanda çok 

nohud yetiştirildiğinden ihraca • 

tımız çok azalmışdır. 

çalzşma 

Meşriki azam balosu 
(Türk Yükseltme Cemiyeti) nin bu 

yıl da tertip etmekte olduğu (Meııriki 

Azam Balosu) nun 17 lkincikanun İ934 
perıembe günü Rkıamı Taksim Cümhu· 
riyet Meydanınd~ki (Makeim) salonla
nnda pek parlak bir surette veriJcccği 

şimdiden ~azrrlıklanle uğra,ıldığı du· 
yuh:nuştur. 

Doğum 
Ankara ticaret mümessilimiz, Basın 

ııcunumuzun değerli arkada~hınndnn 

Halil Mi~at karaaüllenin b!r kızı doğ • 
muştur. Tlirkiin adınr alan yavruya u-

1 
zun yaşamalar diler, kendisini yuvasına 
ltutlularız. 

faaliyetini 

,-K o n f e r a n s 1 a 'Cf 
Tıp Talebe Cemiyeti Urmımi Katip. 

liğinden: 

ll . xu, 931 salı günü saat 18,5 da f1• 

tanbul Halkevi salounda yıllık konfe • 

rans serimizin ilki Or. Prof, Mazhar Oı· 
man tarafından Öjenik doğumlar hak. 

kında veri~ecekdir. lstiyenler gelebilir. 
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inkılap kürsüsünde 

inkılibımız 
Pazarlık kabul etmez 

bir inkılabdır 
KUltUr ı,ıerl !Tayyareye yartlımJ 

B!J!R -
Halk Fırka11 genel katibi Re· 

ceb, inkılab küraüsünde dün ikin· 
ci dersini vermiıdir. 

Soyadı 
alanlar Hukuk Fakültesinde 

talebe öğleden sonra 
Soya'd.r alanların isimlerini bu- serbest 

gün de .yazıyoruz.· 
.Bir arkadafımızm hu derse ait 

tutduğu notlara ııöre ders şöyle 
bqlamıtdır: 

"Arkadaılar; 
Perıembe günkü ClersimizCle 

genel bakımdan inkılabın tarihi' -
ni yapmııdık . • Ve inkılablar ara • 
smda Türk inkılabını ıöylerken 
bunların bir kaç safhasını da gör
miif dük. 

Ulusaıl llayatdaki bu "degifme· 
leri Çe§İt çeı it tatbik edenler ol -
muıdur. Bu tatbik neticeleri muh· 
telif tekilde ıemerelerini vermiı
dir. 

Fakat bunlar, Türk inkılabının 
verdiği parlak neticeyi vermemiı· 
Clir. Bunun ıebebi de ıudur: 

Türk inkı1abmm, İstiklal ve 
hıkılabm ikisini birden kavramıı 
ve hqarmıf olmasıdır. 

itte Türk inkılibmm 'diğer İn• 
kıliplardan üatün tutulması bun
dandır.,, 

Receb nunCJan ionra sarayın 

yapdığı fenabldan anlatmı§, halk 
ile sarayın düıüncelerinin ayn ol
ması, halkın memlekete diifman 
gir:-~cmesi için çalııırken, sara • 
ym, bunun abl olan dü§manm 
ulkP,den girmesine yol açdığım 
~lat:mq, fUD]an e4Sylemifdir: 

\ . 
r. "Birinci dende gözden geçir -
pııimiz gibi dtinya, insanlık ha • 
lmnmdan karaniık devirler geçir
mekde İkeQ, halla idare edenler, 
mlümlerini arttırıyorlardı. Halk • 
ela bundan kurtulmak için bir çok 
Jelli fikirler vyanmağa baılamq
m. Bunlar, kitablar haiinde, ga • 
zeteler halinde ıenitliJ:or, ilerli • 
rordu. 

Bunlan olaıyan insanlar Ken -
uilerini idare edenlerin, f aa1iyet • 
!erini anlıyorlar, kendi haklarım 
korumak için ayaklaruyorlardı. 

Bu ayaklanııın en birinci düt· 
manı saraydı. ikincisi de din mü· 
e11eseleri idi. Bundan halkın ar • 
kaımdan dü§man ımıfı tetkil e
diyorlardı. 

"lıte Türk inkılabı bütün bun
ları yıkd• ve deği§dirdi. Şimdi 
bütün dünya inkıli.blarmm çeşid· 
!erini mütalea etmek için başka 
kımıa geçiyoruz. 

Kültür bakanlığınca verilen 
Kadıköyünde Küçük bağlarda karar üzerine öğleden sonra hu-

16 numaralı evde oturan müteka· kuk fakülteıinde okunan ameli 
id binbaıı Bahri ve ailesi (Ba • derslerin sabahları saat sekizden 
dur)' Şehzadeba§ında Direkler a.. dokuza kadar yapılması ve tale -
rasında 69 numaralı dükkanda benin öğleden sonra serbest bıra· 
saatçi Faik (Subaıı), tütün inhi· A', Katanos J. Katanos kılmaları Üniversiteye bildiri! • 
sar idaresi Cibali fabrikası kim • mit ve yeni ıeklin dünden itiba -
Yahane Şefı· Avnı· (E k 'l) K Beyoğlunda, Balıkpazannda r engı , a• ren tatbika baılanmıtdır. 
dıköy Lisan dershanesi müdürü Yeni pazar (Nea Agora) mağa • 
Şebab (Öner), ayni dershanede zaları sahibleri Katanos kardet • Mekteb adları 
idare memuru Hilmi :(Türkay), ler tayyare cemiyeti tarafuıdan Şehrimizde Arabca adlı mek. 
Fatih evlenme memuru Ce1al satılan Atatürk büstlerinin hü • teblerin öz Türkçe ad almaları i· 
H k'- k d yüklerinden bir dan~ini a1mak a .ıu ve · ar eşi tütün inhisarı çin Kültür Bakanlığı tarafından 
Cibali fabrikası doktoru Cemal üzere Tayyare cemiyetine müra - Lir emir veriılmiıdir. Bazı mek -
H k1- (B k) k. An caat etmitler ve bu büstlerden bir a KI er , es ı talya me- teb müdürleri buldukları yeni ad-
bu$1arından Ahmed Saki (De • danesini ı5o liraya satm almıı • lan Kültür Bakanlığına gönder • 
· ) Ce h ·b 1 d. lardır. Katanos karde•lerin bu rın ' · Y an e e ıye doktoru ~ mektedirler. 

Zeynelabidin (Yeşil Gönen), Üs· hareketleri Tayyare cemiyetince Bakanlıkda toplanan bir heyet 
k d k takdir olunarak cemiyet tarafın • b ü ar ız sanat mektebi Türkçe u adları görecek, begendikleri -
M.uallimi F. Zekiye (Akkar), f s· dan kendilerine birer tefek • ni bildirecekdir. 

kür mektubu gönderilmitdir. 
tanbu1 gümrükleri muhafaza baı· · Yll ortasında nakli 

Bakırköyündeki akr1 hastalık .. 
müdürlüğü katibi Ekrem, oğ.Ju yapılmıuacak 

ları hastahanesi müdürü Mazhar ' 
Muvaffak (Acar)' muhasebeden O d Bu"tu''n mekteblerde tedrı·aat bat • sman Beyin elaletiyle ha.staba-
Nedim (Aıan), muhasebeden Ah· kü h · · · d lıyah iki aydan fazla oldug""u hat· ne ··tüp anesı ıçm e tayyare 1 

dülkadir (Ergeç), Istanbul ilk cemiyetinden 150 liralık bir Ata • de bazı hocaların nakledilmeleri· 
bilgi hususi mektepler müfettişle- türk büstü ıatm almmışdır. Ay- ni istedikleri görülmütdür. 
rinden Tevfik (Solmaz), polis ni zamanda bütün hastahane me- Kültür Bakanhğı bundan son· 
memurlarından Vahideddin ismi· murları ve müstahdemini müdür ra yıl ortasında nakillerini istiyen 
ni bırakarak Biricik koymuş, soy- M h d d h l hocaların bu isteklerinın' vapılmı-az ar a a i olduğu halde, J · 

adı olarak da (Temoçin) i almı§, maaı1armdan Tayyare cemiyeti yacağmı: ve yapılmaması bütün 
Hilaliahmer merkez veznedarı menfaatine bir miktar iane terki· kültür müdürlerine bildirilmitdir. 
Cevdet :<Kızılhili.l) Kaıımpaıa ne karar vermek ıuretiyle de bü- Profesör nissen ameliyat 
deniz yeni efrad talim tabur ku • yük bir hamiyet eseri göıtermİ§• h;ln ltalyaya gitti 
mandanlığında ikinci bölük ge " lerdir. Oniveraite Tıp fakültesi pro. 
dildi. Bordurlu Hasan (Özcan), feıörlerinden Pr. M. Nissen mü· 
l§ Bankasr evrak tevzi memuru h . EVLENENLER ,- im 'bir ameliyat yapmak üzere 
Aşla Kemal .(Kalkan), soyadım ltalyaya çağırılmıtdır. 
almıılardır. ,_..,.. __________ _... Pr. Ninen dün akıunn ltalyaya 

Tıp talebe cemiyetinin 
teessUrU 

Tıp Talebe Cemiyetinden: 
Eski müzeler müdürü ve lstanbul 

saylavı Halilin oğlu Dr. Süleyman Ethe
min ölümü ile ailesinin duyduğu &CJYI 
Tıp talebesi bütün yüreklerile pay1atır. 

Büyükdere- İstinye 
. Büyükdere - Jstinye rıhtımı -

nın vilayetçe tamiri ilerlemek • 
dedir. Rumeli rıhtmılanndan 
sonra Anadolu kıyılarındaki rıh· 
tunların tamirine baılanacakdır. 

diği bir takmı yanlı§ neticeleri i • 
fade ederken, sosyalizmin de ge
tirdiği neticeleri gözden geçirece· 
ğiz. 

Per§embe günü Eminönü, Beyoğlu ~· 
Fatih kazasında evlenenlerin isimlerini müteveccihen yola çıkmqdır. 
yazıyoruz: 

EminönU kazasında 
Hakkı kızı Zehra ile Cemil, Muıta!a 

km Meveddet ile Muıtaf a, İbrahim 

kızı Hatice ile Kadir, Arif kızı Hikmet 

ile Süleyman, Battal kızı Bahriye ile be

lediye memurlarmdan Ahmed Feridun, 

Mustafa kızı Halide Zehra ile esna.Edan 

AH, Rifatıkın Hikmet ile mütekait 11 • 

11nıınıııı11111111rıııııııııııuıı11ıııımmtıımruıflllltnınııınırJ11'flrlıını 

Geçmiş Kuranlar 

9 Birlnciklnun 192'1 
Ekmek fiy~ta 

Dün şebremapetinde §ehrimizin fu • 

runcu ve unculan toplanarak ekmek fi. 

atlannı tesbit ebniılerdir. Haber aldı • 

hami, Abdi kızı Ayte ile esnaf Mehmed, ğmuza göre bugünden itibaren francala· 

Süleyman kızı Emine ile esnaf Ahdul • nm fiah 21 kurut olarak kalmakla bera· 
Jah Salahaddin, Ahmed Tevfik krzı Emi· ber birinci nevi ekmek 18,20 kuruıdan 

ne Sacide ile tüccar Kemaleddin evlen • 18 kurup, ikinci nevi ekmek 14,20 ku • 
mişlerdir. nııdan 14 kun1şa tenzil edi::niıdir. 

Beyoğlu kazasinda 

SiYASA 
' Sar meseleSI 

Verıay muahedesi, Sar ha 
. • b"' '"k ... .,aı kömür madenlerını, uyu ": 

ımda, Franıa'nın !iınalindeki ıJıJı 
rin harab edilmesine karş 
Franıaya venniıdi. yalnız Sar 

~· t 
on beı aene uluslar dernegl Ikı}. 
idare edildikten sonra Sar ha 
ya lehinde rey verecek o1urlar':,ıııı 
ya buradaki kömür kuyuları~ 
. . . . -ç 111ut 

bilecektı. Bunun ıçın u tJatl"ı , 
bu maden kuyulannın fjya 

bit etmeıi lamu:dı. .. jjııdı 
Sar ha1kı bu ayın on u~ . " yini bildirecekler. O~un bu a;~ 

mlf olduğu nazarı dıkkate ~ ve 
den itinin de halli düfünüld~ 
için Sar halkının AlınanYa 1 "'1· 
vermeleri takdirinde ınade~. · 
için Alman]ardan ne iıtenece~d 
paranın ne kadar zaınanda ~~ 
meseleleri görüşüfdü. Bun~;arere 
gün Sardaki uluslar araJ' 1 ~ 

• d eınur rak ve ona hızmet e en ın kil 
tikbali de ayn bir mesele teı 
du. Bu ve buna benzeyen ..,., 

~ıst.,. 
Fransa tarafından geçen aı.- 'lell 
lar derneği katipliğine gönderı 
brada anLqılmrı, ve bu da ~,ıo" 
ile mefgul olan ve Romada açll 
ıi~n ~iyaıeti altında ~u)~naı:rıetl' 
mıtesıne havale edilmı§dı. ~ ~ 
miyetinin maliye komitesi il~,, 
Fransız mütehassraJarr da bu 
tesine yar:fon ecUycrlardı. •tirıııİ• 

Bu heyet çalışmalannı bı ' 
ıdatdığı bütün güçlükleri ~ 
Almanlar]a Fransızların kabtl ··-·'-
teraiti uluslar derneğine bi!~:.ıı 

Bu itilafnamenin en JJ>llP"'" 

onun şu veya bu §eraiti ihtİ"11 'f'i 
ğil, fakat ba§anlmı! oJına~~,, 
bu sayede Fransızlarla Alın~ 
nndaki münasebetleri getl .1i ~ 
hatta kesecek mühim bir eıır' J 
Dil§ oluyor]ar. . .:.İ',, 

Fakat bu anlaıma meıeJe" ı/J 
tehlikelerini bertaraf etmİ! , l.;ı 
tehlikeleri ıı.ncak Sar hatkıııı' ~ 
rey bertaraf edecekdir. Bu dl 
ym on üçünden itibaren an1 11 

Yazan: 

N. Şekspir 

Çeviren: 

Ertuğrul Muhıin 

Operet üç perde .• Dünya inkılablan arasında 

muvaffak olmuı olan iki inkı1ab 
vardır. Sosya1izm, millet tanımaz, mil· 

let içinden ayrx bir parçanın ayrı 

bir fikir meselesini ve diğer sınıf· 

larla mütemadi mücadelesini em· 
reder. 

Mualla ile banka memurlarından Ha
san Tahsin, Safiye ile Yuıuf, Ayşe ile 

Nusret, lhıan ile Burhan, Hikmet ile 

Mehmed Cahid, Zahide ile muallim Zi

ya, Hadice ile Ali, Samiye ile Dr. Cemal, 

Muazzez ile Niyazi, Masume ile Mev. 

lud, Mebrure ile Dr. Salih Sezai, Seniye 

ile Emin Refik, Şerife ile Bedri, Ayte ile 

Mebmed, Halime ile Mustafa, Kadriye 

ile Hüseyin, Fatma Meaadet ile Dr. Sa

lahaddin, Meral ile operatör Hüseyin 

Naıid evlenmişlerdir. 

Yeni ESERLER Besteliyen: FerCli 

1 - İngiliz inkılabı, 
2 - Fransız inkılabı. 
Bundan batka meırutiyet in • 

kılibı vardır ki, bu inkılib ancak 
bir tarafı canlandırabilmiş bir in
kılabdır. 

Türk inkılabı insan1arın insan 
olarak yaıamaıını temin etmek Ü· 

zere vücuda gelirilmit h:r inkılab· 
dır. 

Maalefes bundan evvelki bü · . 
riyet inkılabında da insanlar en 
basit hakları olan;· konuşmak, 
yazmak, ticaret yapabilmek, mal 
sahibi olmak gibi haklarını bula· 
mamışlardır. 

Onlar istiyorlardı k\ herkes 
her feyde iatediği zaman toplantı 
yapabilmekte serbest kalıın. lıte 
bu yüzden bir yurd içinde ayn ay .. 
n ıiyasa1 dütünceler, bir çok par .. 
limentolar kuruldu. Ve bir takım 
r.,ka ktb cereyanlar akmağa 
ba,ladı. 

Jtte Hürriyet inlaliDmm ·getir• 

Bizim inkılabımız bu inkılab • 

lar arasında üstün bir mevkide 

dir. Bizim inkılabımız pazarlık 

kabul etmiyen bir inkılabdır. Fatih kazasında 

Bu münasebetle ıize küçük biı Hüseyin Avni kızı Binnazla bakkal 

misal söylemek isterim: Ahmed kızıMelahat ile ainemacı Ah • 
med, Behzad kızı Fatma ile sandalcı 

Bizim inkılabımız hızını almıf 
Mehmed, Yahya kızı Fatma ile toför ld-

ve ilerlemeğe baılamışdı. O za • · l nı, Hayri kızı Adalet ile kapdan Ali, 
man Büyük Atatürke hafife olma· Mehmed kızı Münüre ile poliı lımail 
sını tektif eltiler. O, Vahideddin- Hakkı, Aydın kızı Fatma ile amele Ah. 

den arta kalmıt pis taht ve taca med Ziya kızı Nezahat ile tic:arethane 
. . • müstahdemlerinden Reıad Ahmed mı 

Kuvayı mıllıyenın kalpağını t~ - Aliyeile aıçı Hiraı, Abdülaziz kızı Ada-

cih etti. İşte bu misalden görüyor- ı le.: i!e kun~uracı aki, Hüı.eyin Cemil kızı 
sunuz Türk inkılabı pazarlık ka- Suleyman ıle bakkal Ragip, Mehmed kı· 
b 1 · b. . A 1 zı, Mü§crref ile bakkal Musa, uıtafa )a. 

U etmıyen ır ınkılabdır.,, zı Sıdıka ile manifaturacı Sadık, Faik 

İnkılab derslerinin üçüncüsünü kızı Mükerrem ile çinici Basri, Abdülfi. 
İzmir Saylan Mahmud Esad ve • kar km Müzeyven ile ka)'ıkçı İsmail, 

. . ... Mehmed A§ir kızı Cavide ile makinist 
reookdir. Edhem evlenmiılerdir. 

Dlln ve yamı 
~rctımo ldllllyatı 

Sayr 14 

L. Tolstoy 
Alişan zade lsmail Hakkı 

Samimi Saadet 

Fiatl &O Kuı uş 
Dağıtma yeri: V AKIT Matbaası 

Yazan: 

Selma Muhtar 

Son haftası 



iz& ınoode yakınklardı .. 
~ nehirde boğularak: ölmeyi. istiyordu. Bu 

Ilı, değirmen taıı arasında ezilmekten 
daha hafif bir ceza idi! 

lt)11 ateşte yakı• J ban ketmitt;m ••• Ondan nefret e .. 

YorJar mı ? diyorum. •• 

Çıplak vücudundan 
larap'- ıul ·· ··ı·· 11 arı ıuzu uyor• 

161deeinin bu ihanetin· ..... 
\iteeııir olmuıtu. Hü • 

ı liılıdiye kadar hiç bir 
~de 'iP& d .. .. 

ı Pm&yı UfUDme-

Diri ıü14a: 
Mademki nefret ediyordun .• 

Sana bu zehri verdiii zaman, ni • 
çin bana aöylemedin de ıarap ta • 
ıuna- haberim olmadan • botalt ~ 
tın?. 

- Beni ölümle tehdit etti. 
_ Bqka bir teY vadetmedi . ., 

mı •• 

Bulgar 
Ajansı Kanadı Yaralı Baf 

••••••••Nakleden:Sel8milzzetKayacan 
Hudud hadisesi Bir gün kemancı bağırmııdı: Bilmezsin Süheyla, bir ihtiya. 

hakkında neler - Ne iıtiyorıunuz? nn gönlünde çocukluğundan neler 
- Güzel beıteleriniz -arken nel kal t B · h ... er mıt ır. ütün atırala • 

söylüyor ? ne diye böyle manaaız feylerçalıp nm canlanıyor .. Sanki hiç bir teY 
bat ağrıtıyorıunuz? ıeçmemit ıanıyorum... Kapıyı 

S 11 8 (AA ) Bul A Bütün emeli, k--.ıı· L--teıım· • açıal ki. k d'. o a, • • - &'ar • cuu ua ar, eme ıyere mer ıvenleri 
janıı bildiriyor: bu reuama dinletmekti. Buna mu· tırmanacağım ... Anne f •• itte bir 

Bulgar efkan umumiyesi 29 vaffak olamadı. Uataca intihal aöz ki, inıan benim yaırma gelin· 
ikinci Tetrincle Yunan • Bulgar yapbğı zaman bile ressam kanmı· ce aöylemeğe ceaaret edemiyor,, 
hududunda Bulpr Pomaklarla yor, duvarı duruyordu: Tak, tak, Senelerdenberi, ilk defa söyledim. 
Sulİar budud muhafızları arum• tak.. Neyae, arbk gide1im kızım •• Bura· 
da vukua gelmit olan hldiıe dola· - Kerata! ya gelirken üç dört yafrndaydım. 
yııiyle Türk matbuatının ittihaz - Dar seli10rum. Eter biraz daha kalır .. yüz ya • 
etmit ol dulu hatb hareketten do- Kapı çalmdı. Kerata •enit o • ~da olacafım ••• Nereye gidelim! 
layı hayret içindedir. muzlan, •iD' cüaıesi ile &'öründü: - Anlayamadm mı? • 

Bazı Türk gazetelerinin edan· - Ne dediniz7 -Anladım.. Amma orada henib 
nı, hayati haberlerini ve husu • - Hiç ... lmanm l,aun aizm· yeni ve acı habralarm nr .. 
ıl maksadlara müaWıit mutalea· dan kaçar. - Hatıralarım.. 
tını izah etmek miiıfküldür. - JCaçar, Çünldi kartnmda -Çok müteessir olmaz mum? 

Çünkü mevzuu bahiı hidiıe, kimse yoktur. Kiıme ıddi mi, - Bazan öyle yaaler Yardır, ki 
iki alakadar tarafça bir kaç pn- söylenen söz seri almır •• Bayle te- imanm kalbine kanet verir. 
den beri tasfiye edilmit bulun • lef on kabadayılan da TardD'.. - Öyleyae ,idelim .. 
maktadır ve muhtelit Yunan• - Canım efendim, ikimiz de Ti oraya kadar konaımaClılar •• 

bm-!.d • 
-QID ardan ne iatı • 

- lıkendere batkumandan ola· 
. cağını, benim de bir baı~-umandan 
karısı olacağımı söyledi. 

Bulgar komiıyonu tarafmdan tan- sanatkinz .. Oturunuz, bir ıitara Süheyli yan yolda otomobili 
zim ve netredilm1' otan pn>tokol, içiniz, .görütüp anlatalım.. dur.durdu: 

'-.IÖılerini ~ak sordu: 
'- İçirınek iftediliıı ze. • 
1.. '-'tallı askerin kanına 
~. Hakikati tayle 

_ Sen ~e bu sözlere inandın ·• 
Beni zehirleyip ıehri kolayca düt· 
mana tetEm etmeğe razı oldun, 

teetıüfe ıayan ola:n bu hadisenin Resaam iyi bir adamdı: - Artık yaya yüriiyelim ..• L • 
ne gibi ahval ve ıerait altında w- - Peki, dedi •• Sizin iki tahıi • racla durup çiçek almııtım.. 
ima gelmiı olduğunu tenvir etmit· yetiniz Yar •. Biri uçma sapan feJ • - Evet, babıfıJonnn... Elinde 
lerdir. ler çalıyor, biri taheaerler in • bir demet Kek vardı... 8ainna 

Bulgar hudut muhaftzlanmn letiyor, benei coıturuyor •. Saçma• bubrmıftm-. Buraya 0 aüuden. 
ecnebi propapndanın teıiri altın- ıapan feyler çalanın ka1111mcla o• beri hiç ıelmedin mi?. 
da ıayri kaDıUlll bir surette budu~ turamam, onun aigarumı içemem. - Hayır. Bu yol dejil.. Obür 

dejil mi?. 
Mitli tekrar yerlere atıldı: 

- Beni affediniz, hqmetme • ·~·· lleııi zehirleyip de eli .. . ., 
ı .. 

)e dayetJi bulanan a • 
hUkiiındann etralım 

ap!.. . . . du ıeçmek iıtiyen Bulıal' Pamak· Fakat öteki... Siz ıayam hayret yoldan.. 
Şinle'nin bat• önüne ıyıktı... 'arı takip ederken kesif bir ıiı 't'e bir inaa111ıruz. Bu derece Nya • - Sahi ... 

Artık sorulan ıuallere ce•ap vere- karanlık içinde ald.anarak 't'e iı • iı feyleri, plteaerler1e na11l bir- - itte mey1iane. ... ~· Herke. telif " he • \t' e,di. 
~ kahpeyi.. 

ıa;yordu. cemiyerek bir kilo metre kadar I~ iriyorsanm?. insanda tıçma Şefifin evi ne kadar (lel;,.n,. 
Şirdetı: Yun&n arazisinde ilerlemiı olduk· kudreti w.Tkeıı, y~lerde süniaiir ıe, llıaan hahanm -evi obdar .le • 
-Talisizliğimize küserek ne· Iarını bir kerre daha taarih etme· mü? .. s·z yerd~ ıiirüklenen kır• iiflllitti.. Bir kat ili•• edilmiı, lrıtıyordu. 

itb;L-..! .... 
... _yı ıorunce f&fir ·· 

hirde boğulmağa razı olalım.. yi vazife addediyoruz. )angıç gördünüz mii? Davara..._. yatfr itoya ile pml pırıl hoyanmıı· 
b duğum için memnun olmalııınız •. tı." 

Diye söyleniyor ve karııınm e• B b k J ti• aş a an sme n Çünkü kendi kusurlarınızı görme-o -Ah, bu lhaan baba mı? 
ceri:bizlifine kızıyordu. Eier 0 nize imkin yoktur .. Meler.ki kötü Evet, Ihsan babaydı .. Evi aibi 

--~ :bMl -~iil'JS._,··,.·1c:rı·l"""ı:------t'11111 .... ~ ......... .ı.ı.:- • -r .-"'1~111.i.Mılliı--=l:.J-.~-:-'- - - -- : .1 . • - - - • ..F.ır.t bp O C1a J'MliJetaWti ... Y ...... .ı. 
madan ye da--ı-...len -her teY• ..__ ..ı_ 

tu-"' n~--ı....: _.. (Bq tarafı 1 Jnd ayzfala) aMQ" .ga pçs- PD ÇAtfm Yardı •• 
den ince- kanımı atd~·· ..:-:"'"fırka reiai fbrahfm Alancı ... fub 8-ları aakin. .-kin, hidaetüü leFik nmıldandn 

• 1 zalan _..., ---L dinledi... Y: Şirden 81üm ceza11y e ce • iılan beyeti uaJarr, 'bütün memurlar, ,---~ - eni brm ! .... 
dırılacaimı anlamıtlf•· içinden: ltirlilder ve kurumlar, mektebliler wı ReeMlll gitti. Gözleri J'atlr. ar G~iler.. lhaa.n ba'La"' onlara 

al halk özleme ile bekledikleri hii:rük 1-t- laya a~aya Selma veJdi: le'-" '-aktı _ Hükümdar, belki kanmı • •• • fÖY uır o ••• Tanımadı •• 
bakana ıebrin dıpnda bvutmaf1ardır. - Artık tahammül edemiyece • Şefik aii]u·maedı' •• 

feder.. Burada otıamoWJ• inea ... hlr•• IMi • ... .a.'!....ı S D-

h kü d k 111m ..... A11tabrım..... - m ~a-:,..ıı:ı- ben ihti"..,.....1a. 
Diyordu •• Fakat, Ü m ar ço tüa brplayıc:ı.lama h•bnm IOl'IDllf, ae- -.,uuoa-, ,-o 

ı · d •-te -· •~- du-.. --'- polis, ;. .. ı-- L-&-Ja. -3- dUD •• Konu·· 1ma mı?. ~O:'--ş· d 
• --..ıı ır en •• " 
~lıaelirken, davetliler a• 

ilan zabitlerden b:ri · 

hiddetPydi.. kiıinın e a_,. ,_. 1111111 ·- ___., ı-~ ..... .-
• etm" nnm önünden ıes:miıdir. B.,..... teh- Geçmiş ziyaret -Hayır, lüzum yok •• 

kılarak öldürülmeeinı emr •f • re nrdıkdan IOlll'8 llllRllaİ 1llii&ttitlik Süheyla, '-u"...::L bır· '--w-·-a 
claire8ini, yeni ~ -...,Wr-11.,i " Şefik, doiup lııüyüdüfü eri gi • kııpılacaı"' ınıu .:.:Uıtı.. uaH,al ... "'8Ubu'-! 
..m;n bqlra :verferini pMildıea ..,.. dip gezmek iltecli. Yuma Sühey• JU 

ti .... 

a_1 dotru kottutuna rör • 
~ •tınağa baf')adılar: 

l ~~ kaçıyor. 

Şirden nehirde boğularak atme-
yi tercih ediyordu .. Bu ölüm, dijer 
ölüm cezalannm en haffiydi. No

hire atılan ölüm mahktmlarmm 
bacaklarına aiır tat bailarlardı •• 
İman derhal ıuyun dibine iner ve 
Utirap çekmeden alüp ıiderdi. 

heWiJ'WY• relmit huNda P.1' .İpÜf" layı da aldı.. aakindi •• Huzur i~indeydi •• Evet, 
Edirnelilerle konuımatcfur. _itte, bak, hemen Jaemell de- bu ıoiuk odaam hir penceresin• 

Bu akpm ... ı 20 de im mu.mm iiımemİf, hep o ev •.. Altmda dük· den kaçmııb •• Gülerek pencereden 

~~ lıib il ~ etç er elindeki 
~ t&rak, genç zabitia 
• llıitlerdi. 

mektebinde beledi;re tarafHMfaa 250 ki· çıkarken, &•Delinin kmdiaini Jmr. 
ıilik konu yemefi ve yemekden sonra kanlar... tarcbimı bilmiycrda. Hem cina • 
mektehb"ler taralmdan bir m~ ve- - Gezip görmelc iıtedifinizi 
rilecekdir. ıöyleyiniz ... Doğduğunuz m rör • yeti hatırlıpr, hem ele OIDUZUDda 

Edime, 8 (A.A.) - BatbakaD mek istediğinizi anlarlarsa L.- • Şefıfia elini hİllecfiyorcla. 
lımet lnönü bu akfam kız mual • run der1er... -~" Şefik biraz daLa eoktdda .. 
lim mektebinde ,erefine verilen - lamimi söylemem, kim oldu• Siiheyli uzaklqtı .. 
ziyafette kendini aeJimlıyan ha • ğumu anlatmam lazım .. Bunu ya· Şefik farkına vardı .• ve Nrdaı 

f 
~··Ynı oh •. ll'litnıı aını de ..• 
~ le lftı .••• 
~ t udan titriYorda •• Bi . 

rı •tdeıı'i de yalraladdar. 
"'ttı il huzuruna retirdiler .. 

Halbuki ateıte yanmak, deiirmeu 
tatı araımda ezilerek ö~ çok 
L • d. Bu itkenceye Şirden ta. .-ec.y ı.. • 
hammtil edemiyecekti .. 

Cellltlar sarayın önilndeki mey
danda, odunları bir araya yığaralc 
derhal ateflediler .. 

tiplere 11cak br ıuretle teıeklriir· pamıyacağım .. Hem neye yarar? - Seni yalDIZ bırakayım mı? . 
den ıonra bilbuaa demiıdir ki: 1-========~~=~=ı -H•rır .. 

iki cründm beri Trakyanın ye- tedirler. Edirnenin biliün memle~ Şef:ie tokul.clu. Elini tuttu, R- • 
"h ..... 

il lı ~oıtererek: 

ı\'~0_. ~Ye ettiğin kamı ne,,..i. , •le?. 
'\" '-'e' Cellatlara iıaret etti ı 

•• >"ltll'nl &a· • 
1 .... mı .• 

·ı "ere 
tıa 1ı.et:ıı Lı Yabnnıtlardı ... 
L ~ . .,. t ıuçluyu ıöyletmelr 
!~~-t eu:·1cı • lcti de (iP-~ 1 erı Yaııtalar · 
~n,~I ve tOpa elaya • 

Q, ~ tlat önce tel örgülii 
'~ •ı lonra da ince uzun 

't~ b d•UU"iye Şirden'i 
\ ~ •tl•dılar 
~iff .• 

Mitli ve Şirken burada, herke-
• ··zu·· önünde yakılacaktı •• 

aın go 
Davetliler: 

_ Bu hainlerin külünü b ·ıe to~ 
rak kabul etmez ... Onları blenm 
burçlarından clüımana dofru aa 
vurup dağıtmalı •.• , 

Diyerek hükümdan teselliye 

fil ve bereketli ovafarmda çalıı • ket gözünde en ıevgili ve en emin tü: .... ,.. 
kan ve kudretli vatandqlar ara • bir yer olduğuna daha ziyade i • - H.,-di gidelim .• 
ıındaymı. Bir iki ıeneden beri nandırıcı bir delil olur mv? - Hemen eve gitmiyelim, Sü· 
memleketin Baymdırlık yolunda Trakyanın BayındD'lıiı için heyli... E1a1en beklemiyorlar .• 
kazandığı renit meydanı ,Takın · memleket huauıi bir özen göıler- Misafirlerim Yar ... Canıma adn • 
dan gördüm. Gençlik hatıralarım- mektedir. Trakya Te Edirne bi • lır. Şöyle, raat aele aidelim.. <>to
la odlu olan Edirnede, yanınızda zim için çok değerli Türk varlığı· mobili ıavarım .• Kuzum hemen e• 
bahtiyarlık duyuyorum. dır. ve dönmiyelim yavrum. 

Ozel dikkatimi çeken bir nok· Bu ıözlerimle Trakyanm ima· Bir zaman, ökıüzü evinden alıp 

çalışıyorlardı •• 
Mitli. 'nm ve kocaımın 

nnı iplerle bağlamıtlardı .• 

ta Edirnelilerin çalı§kanlrlrta a • rm<la bütün yurdun a'akadar ol • getirirken de böyle yavrum demit
zim ve kudrette yüksek canlılrk • ması ıebebini izah etmif oluyo • f. Ona çocuklqundanberi yaYJıml 

kolla · larıdır. rum. derdi ... Fakat ıimdi ıeıi daha ara 
EdimeUler, bütün ülkenin ken· Atatürk için göıterdiiiniz en • caktı ... Biribir'.lerine her uman • 

f ()ftftl!IJ ...,., 

t, ol ıra ediyor •• Onu ıi· 
b"t· clefi~lc · verdiiimden 

\-~ Pttut1: ır • 
..... ---·-" dl..... 1 . 

SanayicHerin dilekfer1 

dilerini ne kadar Y"akından gözle- gin bağlılıla onun, yüce katına den fazla bailı, birbirlerine her 
diklerin bilerek biraz nazlıdırlar. götürmek benim için mutlu bir zamandan fula azaktıJar •• Cina • 
Bütün memleket bu nazı çekmek· vazifedir. J'et itlenmiı bir evde, btl:n izleri 
ten zevk duymaktadır. Buradaki Gelecek görüt~erimizde i. kalır mı?. Boya kant temizler •• 
kültür metelelerini memnaniyede mar tedbirlerinin yeni ıemerele· Ku,!an en fen ötüttükleri yer 
zikretmek isterim. Büyük yurdun rini gene beraber konuımak kay· mezarlıklardır. Geçmifi ziyaret et• 
her yerinden aileler evlitlarmı diyle yürekten tetekkürlerimi ve tikten ıonra g~zdiler .• 

-..:"'- IÖ1J •• ~ ~ ~or hapnetme · 
~i):.:: oldufunu ıiz d• 

"- ıız !.. Ben ondan 
111•batıara bir kur· 

Milli aanayi bir lifinde bu haf. 
ta aanayic:iler bir toplanb ya~ • 
caklardır. Toplantıda.~~~·· 
Jer hı dilekleri meıeletı ıoruıüle-
cekdir. 

Edirne mekteplerine ıöndermek • ıelimlarmr bbul buyurunuz. (l>enmı ftr) 
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• 
MIZD 

Çanakkalede 

Ziraat Bankası 
Yeni binanın açılış merasimi yapıldı, 

işe valinin on lirasile başlandı 

Çanakkale Ziraat bankasının açllıf resminde bulunanlar 

Çanakkale, (Hususi) - Şeh
rimiz Ziraat bankası aylardanbe
ri onarılmakda olan yeni yerine 
geçmit, temiz, derli toplu bir dü
zene sokulan binanın bütün kö • 
fe, bucağı bir bankaya yakıta -
cak ovat bir kılığa girmitdir. A
çımda Vali Süreyya Yurdakul, 
Ziraat Bankası müf etti§i, Bat 
memurlar ve tüccarlardan kala -
balık bir grup bulunmutdur. Vali 
kapıdaki kordelayı keserek açı • 

Adanada muhakeme 
edilen Amerikalı kadın 

Adanada Amerikalı Mi11 Bra
vn isminde bir kadın, maarif ya
sasına uygun olmayan mekteb aç
mak suçu ile mahkemeye veril -, 
miıdi: Miss Bravn'un muhakeme-
si bitmiş, suç yapdığı anlatılama
mı§, beraatine karar verilmitdir. 

mı yapını§, hep birlikde içeriye 

girilmitdir. Muhasebeci Kemal, 

öz dille bir aydıt yapmıf, anıt o -

larak da ticaret odası batkanı 

Tercüman Halil söylemitdir. Ge

lenlere sigara, acı badem kurabi

yesi, çay verilmif, bankanın bü • 

tün İ! odaları gezilmişdir. Vali 
cari hesabı için 10 lira vermiş, 

banka bu suretle günlük itine 
başlamışdır. 

Bucaya su getiriliyor 
lzmirdt": Buca belediyesi; Bu

caya oldukça uzakda (Armutlu) 
suyunun Bucaya akıdılmasım ka
rarlatdırmıtdır. Bunun için yap· 
dırılan ketfe göre Armutlu suyu 
30,000 liraya Bucaya getirilerek 
Bucalıların içme suyu ihtiyacı te
min edilecekdir. 

Malkara-Hayrebolu yolu Antep kadınlarının sevinci 
Tekirdağ, 8 (A.A.) - Tekir· 

·dağ içinde ve Malkara - Hayra -
bolu yolları üzerinde yapılmakta 
olan parke lafı döıenmesi bitmek 
üzeredir. Bu yola dötenen parke 
tatları Erdekten gelmektedir. 

Antep; 8 (A.A.) - Büyük 

Millet Mcelisin.ce Türk kadınları
na saylav seçmek ve seçilmek 
hakkının verilmesi şehrimizde se· 

vinçle karşılandı. 

Bergamada 

Eski örtüler 
yasak edildi 

Geçenlerde Bergama belediye 
meclisi, tehirde kıvrak, peçe ve 
peftemalın kaldırılmasına karar 
vermişdi. Bu karar, yılbatından 

itibarn tatbik mevkiine geçecek
dir. Ancak Türk kadınını milli ve 
yeni kıyafet ile gezerken üzüp in
citecek ve bu kararı tatbike la • 
kayd kalacak olanlara kartı İcab 
eden ceza için, belediyenin kaza 
meselesi ortaya çıkmışdı. Bu da, 
Bergama belediy meclisinin seç
tiği bir encümende tetkik edil • 
mişdir. Neticede bu kararın tat
biki için belediyenin kafi derece
de kaza hakkı olduğu neticesine 
varılmışdır. 

Bergama belediyesi zabıta ta • 
limatnamesine eklenen h\ısusi fa
sılı aynen yazıyoruz: 

1 - Belediye sınırları içinde 
kadınların kıvrak, peçe, peftemal 
ile gezmeleri ve görünmeleri ya
sakdır. 

2 - Bu yasağa aykırı gidenler 
1608 numaralı belediye işleri ka
nununun birinci maddesindeki 
ceza ile cezalandırılır. 

3 - Bu yasağın buyuruğuna 

uygunsuz giyimdeki kadınları İt· 
lerinde kullanan, mağaza ve it sa 
hipleri de 2 inci maddede yazılı 
c:ezaya çarpılırlar. 

4 - Milli giyimle gezen ve 
görünen kadınları üzecek, incite
cek ve Jir3İzliğc-Uu~u.~.,,k her 

türlii çirkin görünen §eyleri ya • 
pan~ar da yukarıda yazılı cezayı 
görürler. 

\ 

E - Bu yasağın buyuruğu 935 
yeni yılının ilk gününden başlar. 

Tiredeki mahkumlar 
Tirede bazı mahkumlar, her 

sene olduğu gibi bu sene de mev
sim müddetince tahliye edilme • 
lerini Tire kaymakamlığından te
menni etmitlerdir. Kaymakamlık 
ekim biçim aylarını valilikden 
sormuıdur. · 

İncir kurdu ile mücadele 
Aydın incir kurdu mücadele 

istasyon umum müfettişliğinin 
gösterdiği lüzum üzerine daha 
timdiden incir mıntakalarında in 
cir kurdu mücadelesine baılan • 
mıtdır. 

Kadınlarımız Halkevinde top

lanarak bu en büyük bayramla • 

rmı kutluladılar. Nutuklar söyle • 

diler. Büyüklerimize şükran duy· 

gularıru bildirdiler. 

Antepte ocak kongreleri 

Tire ve Kutadasında, incir 
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kurdu mücadeJesinde kullanıl • 
mak üzere kerevetler hazırlanıl
mağa başJanmı~dır. 

--Yarası 

Burhan Cahil Köroğlu 

Gözümün önünde benim için 
hayatla didişen bir adam. Onun 
gözünden dökülen her ıtık par • 
ça11 iki adım ötedeki yuvasını 

şenlendiriyor. Alnının terini, gö
zünün nurunu karısı ve yavrusu 
için döken bir erkek. Onun ve· 
'7ebildiği saadeti az görmek ve 
•yattan batka zevkler, neıeler 
aramak benim için değil. 

Akhisarda dedikodu ekıik ol· 
muyor: 

- Reji memuru karısını, kızı· 
nı ne de tık gezdiriyor. 

Diyorlar .. 
Bundan ( Ergin) e bahsedenler 

ilave ediyorlar .. 
- Çok iyi hanımınız var doğru

llU .. Tam ev hanımı .. 
Bu belki her erkeğin koltukları

nı kabartacak bir §ey .. Fakat (Er -
~in) gibi bulutlardan nem kapan -
lar için değil... Kıskançlık damar -
ları kabarmak için f ıraat arayan • 

Antep, 8 (A.A.) - Şehrimiz
de Halk Fırkası Ocak kongreleri 
bitmişdir. Yakında nahiye kon • 
greleri baılıyacakdır. 

Halkevinde üç sınıflı İngilizce 
ku~u açılmıtdır. 

bir adama karısından bahsetmek .. 
Bu beni göklere çıkaracak bir 
övünme değil, bir zamandır sakin 
geçen hayatımı ürseliyecek bir 
kundak ... 

Akhisarda çok kimse ile tanıtı· 
yordum .. Fakat beni tanıyanların 

etrafa yaydıkları haberler dönüp 
dolatıp baıka ağızlardan tekrar 
bana geliyor. 

Çamaşıra gelen Zehra Hanım 
anlatıyor: 

- Geçen gün kıyıcılarla bera
ber çalı§ıyordum. Kızlar hem tü

tün kesiyor, hem dedikodu edi
yorlardı. Kaymakam beyin mi· 
safirlerini çekiştirdiler. Sonra: 

- Zaten Akhisara kendini bi

lir insan az gelir. işte bir tube 

re:sinin bir de reji müdürünün 

hanımı var.,, 

Demiıler. 

lzmir borsasında 

Alış • 
verış ne yolda· 

Bir haftalık vaziyet hakkında h 
lanan raporda ne deniliyor? 

Son hafta içinde lçmir borsa
sında çeşitli mahsulle;in satıtları 
hakkında borsa idaresince bir ra-
por hazırlanmışdır. Bu raporun 
özünü afağıya yazıyoruz: 

Üzüm: Mevsim iptidasından 
dün aktama kadar İzmir borsa. 
sında 230,367 çuval ve 877 torba 
üzüm 25.5 kurut arasında satıl • 
mıtdır. Geçen sene aynı tarihe ka
dar 228,874 çuval ve 2062 torba 
üzüm 5,62, 23,43 kurut arasında 
satılmıtdı. 

Son haf ta içinde 6648 çuval 
üzüm S,50 - 18 kurut arasında sa -
tılmıtdır. Bu haftaki satıtlar 11 
numaraya kadardır. 

inhisar idaresinin piyasaya 
çıkması üzüm piyasasındaki dur· 
gunluğu ortadan kaldımnıdır. in 
hisar piyasada bir nevi nizım • 
lık vazifesini görmekdedir. Bu 
sebeple fiatlar en fazla altmıt pa
ra yükselmişdir. 

incir: Mevsim batlangıcından 
timdiye kadar borsaya kaydetti· 
rilen incir satıf mikdarı 153,462 

Konyada birçok araziyi 
sulamak kabil olacak 

1 
çuvaldır. Fiatlar 5 19 Jcu~ 
sındadır. Hurda mikdarı5 valdır. Fiatları 3,:s .~,2~ 
dur. incir mahsulu tuke bİf' 
zeredir. Ay sonunda 
kalmaması muhtemeldir. 1• 

• 'plP' 
Pamuk: Son hafta ıç~SI' 

sada 1980 balya paınuk .. 
ruf arasında muaınele ~ 
dür. Geçen hafta 44,47 Jst 
rasında dalgalanan fiat 1' 
batında yeniden yükselıoe 
lamıt ve son günlerde ~ ~ 
kadar çıkmııdır. Şu v•11 

re pamuk, mahsulüıı iJlı el' 
tarihlerile bu hafta a~~I 
ıelit 13 kuruıdur. Şiıııd• 
ruta sağlam nazarile dl 

Son liafta içinde bort' 
3, 75 kurut arasında 63~ 
pa, S kurutdan 21 ÇU 

kentali 200 420 kurut .. ~ 
1928 kental palamut, ~ 
kunqdan 86 kilo ve 6oO 1' 
yon, 21 ,50 23,50 kuru~.:J 
ve 200 kilo zeytinyağı .,,,,. 
Zeytinyağı fiatları iyidit• 

Giresunda Ağıt 1 . . ... 
reısı ve az 

JC"'"Y• r; ... ,..,,,.t. K·:ir1tflTfUHI Gireeııım, :(Huauai)' , tJI 
köyünün 8 kilometre timalinde Clenberi blbınaen n~~ 
Ayazdağı mevkiinde yapılan tet· ğır ceza bqlianı O~..lt 
kikatta burada çok bOI mikdarda Ege vapuru ile İıtaJJ~· 
su bulunduğu anlaşılmıtdır. Bu Memlekette ço'IC iyi bit 
su yeraltından akmakdadır. Son • ' rakan Oımanm l>ugiiJS 
daj ameliyatından sonra lazım 'dönmesi temenni e<iil~· ~ 
gelen tesisata batlanacaktır. Bu- Bu gece müessif bıt 
rada büyük bendler yapılması kası olmuıdur. 'Ağır ce"~ 
dütünülüyor · dan Y ecihi sa\jaJia kart' 

Suyun çok \jol olduğu anlatı • masından vefat etnıitdit~ bf 
lıyor. Bununla birçok araziyi su· muhitinde çoli iyi b~ir tf'" ~ 
lamak kabil olacakdır. 

Bartında dilenciler 
Bartın Belediyesi dilencilerle 

mücadeleye batlamıt kat'i tedbir
ler almıtdır. Yakalanan dilenci • 
ler boğaz tokluğuna belediye hiz
metlerinde çalıtdırılacakdır. Sa
kat, çalı§amaz bir halde olan di -
lenciler de belediye tarafından 

beslenecekdir. 

Yerliler, dııardan gelenleri 
kendi kafalarında bulmazlarsa, 
ziyaretlerine kartı evlerine ge1 • 
mezlerse kibirli diyorlar. Ondan 
sonra artık likırd ının arkası ek· 
silmiyor. 

Ben çok ahbap kazanmak is • 
temiyorum. Bilirim ki ahbaplar 
çoğaldıkça dedi kodu da çok o· 
lur. Yalnız Akh:sarda beni zi • 
yarete gelenleri geç olmakla be • 
raber cevapsız bırakmadım. E
vimin sessiz, yumutak saadetini 
bozacak diye her şeyden korku • 
yorum. 

Etraftan Hacı paşanın hanım· 
ları çok iyi insanlardı. Sık sık 

ayva bahçelerinde yaptıkları gez
melere beni de çağırırlardı. Onla· 
ra biraz keman çalarım, hikaye • 
ler anlatırım, bırakmak istemez • 
ler: 

- Biz kocana haber ıönc:lere• 

mıı namuıkir ve ki 

kimdi. y 
te5 

Duyum gaıe ., 
ı1'' "' Afyon karahisard• ç ;,j 1' 

dıl>1 A ber) arkadaıımız, a e(ırr-

çe olarak (Duyuın) • ~ ' 
dir. Arkadaıımızııı 1 
kutlularız. 

lim. Merak etnıeıİJl. ~ 
Derler. 1' ,,1 
Erginin onları ~o ~iıı 

bilirim. Fakat ı,eıııdl j)e 

ma kadar yarıın k0~ ~ 
bütün zevki yarıda "e 1' 

• w. 1 •• zılll l.d ' 
geçtıgı zaman ~ lall ,,., 
görmekten ibaret .0 be1'1 
içi istemiye isteııııY; 
gönlüm razi olnıaZ I· pİJIİJI 

Günde iki yolcu tredi• t 
ha•• .. .,Je 

ve lstanbuldan ı b'Jı 
h tıııt1 Akhisardaki aya 

düz gidiyor. dillerde 
lstanı>ulun artık "' leııc::e ol 

kanan balo, dans, egsııa,-1 
• b" • • • n birer o1' 

lerı ızım ı~ı . . diııler, I 
Bunları ıtıtır, inljı;e e' 

biz de kendi k end bıılıı>'o' 
recek !eyler arayıp da -ti'!' 
larda eş dost arasın 1110'' 

fon ça 
yapıyor, gramo yot'J~ 
okuyor, tavla oY11" 
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] R A D y o [ Askeri barem kanununun altına 
KURUN isim babası 

lf erqün IJÜZ ad 
BugUn 

lSTANBUL: 

maddesi değişiyor 

"'ı 1 oplıgan: Kemalettin Şükrü Orbby 
~ -konhul: Müfreze. 2058 - Kylan: Şulefeıan. 

- koncak; Cep merha. 2059 - Koylu: istikamet. 
~ ' 2060 - Koymat: Rii, Sii. 

~ - konca: Hediye. 2061 - Koyonçı: Muga1U1i. 
~ - koncuk: Misafir. 2062 - Koyauk: Siperli yer. 
~ - konç1: Sürur. 2063- Koytak: Cevf. 

18 den 19 kadar Çay aaah: ttel To
kathyandan nakil, 19 dan 19, 30 kadar 
Jimnastik: Selim Sım, 19,30 dan 19,40 
kadar Dünya haberleri ,19,40 dan 20,10 
kadar Havayen Kitar takımı, 20,10 dan 
20,45 kadar Konf eranı: Solucanlı çocuk· 
)ar hakkında ( Doktor Ali Şükrü Bey 
tarafından, 20,45 den 21,15 kadar Plak: 
Ses musikisi, 21,15 den 21,30 kadar A· 
nadolu ajansı: Borsalar, 21,30 dan 22 ye 
kadar Orkestra, 22 den itibaren, Radyo 
caz ve Tango orkestra11. 

~a~a, 8 (Kurun! - Büdce j mit olan yüzbatılar cedveldeki ma 
Encumenınden Umumı heyete ve • qlannı alırlar: Zabitan ve asker • 
rilen ve askeri harem kanununun memurlar için vekaletten dolayı 

alhncı maddesini değitdiren layi • maat usulü cari değildir. Ancak 
haya göre, azbitanda rütbe maa§& vazifesinden batka bir muallimlik 
esasdır. Ancak fırka kumandanlı- deruhde eden azbitan ve askeri 
ğı yapmıt olan mirlivalarla liva memurlar devlet memurları maat· 
kumandanlığı yapmıt olan mira • larının tevhid ve teadülü fıakkm •. 
layJara ve kanunu mahsusuna tev· daki kanunun Jit inci maddesine 
fikan kıdemli arfatmı iktitıab et • tab!dirler. 

~ - konçuk: Atina. 2064 - Koyurga: Merhamet. 
~ -kongu: Mevzu. 2065 - Koyurka: Hürmet, 

~ - konık: Hayat. lutuf. 
-lO - konıray: Step. 2066- Koyurtgan: Hürri~et. 

Ofis raportörü Mümtaz 
geliyor 

Trakya muhacirleri~e tohumluk ve 
yemlik buğday verilecek 

foıı- konma: Hulul, nüzul. 2067 - Koz: Cemre, cevız. 
foı2 - kontuk: Ahbap. cevza. 
-1

3 
- konu: Vatandaf. 2068- Kozak: ilave, zam. 

aoı4 - koncuk: Misafir. 2069 - Kozgalan: Hareket. 
rr.:.~ konuk: Menzil, Mih • 2070 - Kozgav: Kıyam. 

-lS...,fir. 2071 - Kozkı: Mütevazi. 

Ankara, 8 (Kurun) - Türko • 

fis raportörler:nden Mümtaz bu 

akta.m lstanbula gitdi. Mümtaz 

defa Ankara da toplanan tütün 

kongresince verilen kararların tat

biki için alınacak tedbirleri teabit 

etmek üzere Samsuna gitmi§, ha • 

zırladığı raporu lktısad Bakanlığı· 
na vermitdir. 

Ankara, 8 (Kurun) - lçiıleri 
Bakanlığı Trakyaya yerleıdirilen 

muhacirlere ekimlik ve yemlikt 
buğday dağıtmak üzeredir. Dağıtı
lacak buğday bet bin tondur. Buğ-

dayın dağıtma esaslarını tayin et • 
mek iizere Maliye ve !çitlerinden 
birer müme11ilin ittirakile letkil 
edilen komisyon bu yolda tetkikler 
yapmakdadır. 

ıo18- konur: Cesur. 2072 - Köçer: Mihver. 
'1'1 - konut: Menzil, siret. 2073 - Köçet: Filiz. 
~8 - konuıul: Hüsnü. 2074- Köçütçi: Rehber. 

Fransızlar memleketimizden 
tütün alacaklar 

~9 - konutum: Sohbet. 2075 - Ködör: İtimat. 
- kopan: A1i, kebir, mq· 2076 - Ködüi: Vazife. 

~ 2077 - Ködörgü: KurbaJ1 ıun • toıun, ta,, tatdemir, canaı, tatın, 
l - kopkı: Kavi, ıed:t. 2078 _ Köğüz: Sine. taıkan, taştekin, taıtemir, ta,timür, ta· 

- kor: Cemre, Nar. 2079- Köğyük: Ayan. tar, tataf, tatu, tay, tayan, taybarı, tay· 
~- kora: Miftah. 

2080 
_ Köjüt: Arzu. boğa, tay bava, taygan, tayıı, tanı, tay· 

.:-"<3 tuğlu (ka), tayyan. taıyan, ta.z, tehin • 

4 
- Koramaz: Mağrur. 2081 - Kök: Aile. gü tekel pagatur, teke, tekeı, tekin, te-

- Korana: Biçare. 2082 - Kökçek ! Melih. ki~ alp, tekin tamgaç, tekle, tek timür, 

Ankara, 8 (Kurun) - Fransa 
hükUmeti 1933 de akdedilen tica • 
ret anlatması mucibince memle • 

ketimizde üç milyon frank kıyme
tinde tütün almayı teahhüd etmit

dir. Halbuki bugüne kadar bunun 
ancak dörtde birini almıtdır. lktı-

aad Bakanlığınca yapılan te,en • 
büsler üzerine Fransızlar yakında 

teahhüdlerini yemie getirecekler-
dir. Bu suretle stoku gün ıeçdikçe 

azalan tütünlerimizin fiatlarmın 
daha ziyade yükseleceii anlatılı • 
yor. 

- Korbo: Filiz. 2083 _Köke: Sakf. tekye (ka), telimen, temir kıran, tem~· 
- Korcum: Viraj. 2084- Köken: Mente, vatan. gan, temüge, temügenuçin, temür boğa, Geneler birliğinin senelik/ Meclisin dünkü toplantısı 

kongresi Ankan, 8 (Kurun) - Büyük - Korçak: Heykel. Sa· 2085 _ Kökeni: Mente • tenim, tengiz. deniz, terdi, terim (ka), 
2n.,._ 

2086 
_ Kökrek: Sadr. ~ trkna, tırak, tibin, tice, tigü, tilhe, ti· 

:'<8 V" mür timürboia, ti.mür bonga, timuçin • 
~ - 1'.0rgal: iltisak noktası. 2087 _ Kökröklü: Cesur. ' · ~ timoçin, timür türkin, timür kaan, tı • 

- Korgan: latihkim, 2088 - Köküz: Makbul. mür lcutluğ, timür kutluk, timürtaf, tin· 

Ankara, s (Kurun)_ Gençler Millet Meclisi bugün Trabzon me· 

Birliği senelik kongresini dün yap- busu Hasan Sakanın Batkanb -
dı. Maarif vekili merhum Necati- imde toplanarak Eylul • T eırinİ• 

~ 2089- Köleıe: Siye. hek, tindü (ka), tini, toğa, toğacar, to • 
~l - korgav : Tasarruf. 2090 _ Kölençik: Atık. ğaç, toğan, toğantekin, toğan timür, t~ 
ı.,:_ ......._ Karaıavu§: Müdafi.. 

2091 
_ Kölenit: Atk· gay, toğJuk temür, toğmuf, tojrul, tog· 

~ - K k O h-tli rulca.,.toguh, togtay, togul, toka, tokak, 
"Vf;t or unç e :r • 2092 - Kölike: Saye. ......._ le p l t tokan, tohan, tokar, tokçak (ka), tok • 

oroç : u a · 2093 - Kölmök: Halk. k k k - Korol: Hudut muha • dan (ka), tokıl, tokiı, to ma , to sun, 
~- 2094 - Kölmük: Ahali. tckta, toktnmış, toktamur • tok timür, 

~ ....._ Kortak: Endamlı. 2095 - Kölün: Fikir. toktaş, toktay, tok temür, toku, tokuçin, 
_ K"mcü: Define. tok.;u-., toku,, tolwıi Clgl.Jokuz ti~ür, 

7 o t · ü'IJ.4~..,..:..=-ıf-~~~;;;;;..~;.::~:-"r;;;ı:t:ı~::Mra:-ffctoı tofan lııofa, toldan, ı~, tofu, 
~' koruğ : ihata, istihkam. 2097 - öme : m a ' me toluk, tolukan, tolun, tolun bilce, tolu ~-
~ '- Kaylan: Şulefeıan. muavenet. mür, toman. tomriı (ka), tomul, tona ti• 

.... ~a _ Kömekri: Muavin. w• 1 t ta tonu,. topu, toraman. 
"'koa: Cemre muhte.-n ~VO'U 3' BIJIJ onıa, on " :s• >n. ::r-·- 2099 _, Kömü: Define. tonn, tOl'Un, torunta'/, tonok, toıun, 

:""SJ 'ko•ka: Gururlu. .. D f'ne touo tovmauot, toygar, tO'J""'ft, tökel, >n .. ~·""" 2100- Kömuç: e 1 
• ..- :..- ·-:""Q ~oako1an: isyan. tökü, töle, töle boğa, tölegen, tölek, tö-

......_ " k l lh 'l l An'--- 8 (A.A.) - Türk dili arat • l"k " t ba t ' le 1'.0S o an: lı a . ._.., lük tölük, • tü u ' toremea, u y, u • 
d kurumunun ıoyadlan hakkında d t t 1 tu O§ak: Destan , netide ınna 

1
. . 1 d r day, tuduk, tu un, ugaçar, uga • • 

bildirdiği (t) ve (t) ıatesı ıun ar ı . gay, tuıay timür, tugertimür, tugl~k, 

......._ kotdat: Akran, refik. 
-.. k.otık: Şiir. 

~? -.. Kotok; T aganni. 
~-.. Koıtan: Dellal. 
~-.. kottı: Refik. 
~ -.. Kotuğ: Neıide. 
~l-.. kotuğcı: Şair. 
~ ~ Kotulgan: Mükarin. 
~ 0 fun: Asker. Hal. 
~-.. Kot: lzzet. 
~-kotrı: Muti. 
~ - koyak: Çemen. 
~?-.. Koyq: Şema. 

( Ş) tugl'ı', tugru, tuğrul, tugıat, tuıtekın, 
tugun timür tuhta kaya, tukluk timür, 
tukta, tukta kaya, tula, tulaboga, tulan, 
tu1ay, tulu • tulun, tuluy • tulay, tuma, 
tuman, tumgan, tumriı, tunur, tur, tura, 
turabik, turak, turaman, turan, turatu • 
tuk, tupbil, turcan, turda, turgu, turgay, 
turg•ıt alp, turban (ka), turkay, turko. 
man • tiirkmen, turmıf, turmuş, tursun, 
tursun taylak, turumcu • türümcü, tu • 
tak hafa, tutal, tutan, tutar, tuta,, (ka), 
tutay, tut•ı, tutuk, tutuman. tutuf, tuy • 
gun, tübck. tükek, tükle, tuntaf, tul~~ 
temür, tülük gömültaş, tümen batur, tu· 
men timür, tümen, türnkİIW!ı türe, türe 

Şimay, ıımrr, ııramun, ııri, ııt, ıor· 

man, ıu, ıur, tut ba 
Taban batur, taabr, tabazl~, ta r, 

tacı kayan, tac yıldn:, ta!ar, tagha~ ta· 
•• .. ay tagluk, tagluk, tımur, 

gay, taf, - • d' tagına. tagmat, tagrap, tagn, her ı, tag• 
• tahmaz. taka, takak. tak, 

tekin, t&PfAI'• 
kün, talan, talay, talyak, tama • dama, 
taınaç, taınan (ka), taınar bava, tamgaç, 

k tamuca. tan, tanatmıf, tanhoga, 
tamıra • · t tan tantebuay, tanJU • angı, tancuay • . . b 

d tan•• tankitı. tanuyıt, tar.n er· 
gu ur, • d' . ta kulu tann ver ı, taragay • 
mıf, nn ' 

ta •kay tardu, tarduf, targay, 
turgay, r ' timür, tür!<, türkan 

den inhilal eden ve hatırasına hür
meten birkaç senedir bot duran 
fahri reisliğe lamel lnönü, hami 
reisliğe adliyeci Şükrü, reisliğe 
Ba!vekalet müıletarı Kemal, ikin
ci reiıl; ğe maliye kanunlar müdü
rü Mümtaz azalıklara Ali Rıza, A
•ım, Namık, C...d eeçilcliler. 

Tahsil müfettişleri 
ah nacak 

Ankara, 8 (Kurun) - Mali~ 
Bakanlıimca yeniden taha!l mü • 

fetitleri ahnacakdır. Bunlara on 

yedi buçuk lira, ile otuz bet lira a

r.asında maat ver:lecekdir. Bu a • 

yın on betinde Ankara ve latan • 
bulda müsabaka imtihanı açıla • 
cak, lise ve yedi ıenelik idadi me
zunları girebileceklerdir. 

A nkarada seçim faaliyeti 
An!<ara, 8 (Kurun) - Buıün 

valinin re· aliğinde intihab teftit 
heyeti toplandı. Tetklitı esasiye 
ve intihab kanununda yapılan ta· 
dilita uygun tedb'rlerin alınması· 
nı görüterek kazalara tebligat ya
pılmasını kararlaşbrdı. Kazalar 

aani 933, Kanunuevvel 933, Şubat 

934 aylarına ait divanı mubue -

bat raporu üzerinde görütmenin 

bir hafta sonraya bırakılmasına 

karar vermif, Kütahya mebusu 

merhum Rasihin oğlunun parasız 

okutulması hakkmdalci kanunu 
Wklif ile aibrf hutahanelenle 
hutalann iqe ve idarelerine ait 

kanunun birinci müzakerelerini 
yapmıttfır. 

Meclis Pazartesi günü top!ana
cakdır. 

Rusyadan getirilen oto
büslerin tecrübesi 

Ankara, 8 (Kurun) - Beledi. 

ye Ruayadan getirilen nümune o • 
tobüaünün tecrübelerini yapmak • 

dadır. Tecrübeler arzu edilen ne. 

ticeyi verirse otobüs ıamarlana • 

cakdır. Fabrika dört ayda ancak 
20 otobüs vereceğini bildirmitdir. 

kadın erkek nüfusunun teabitine 
hemen batlıyacaklardır. Ankara. 
da yarın defterlerin hazırlanması • 
na batlanckdır. 

\t -.. Koyı: Dikkatli . 

il 'kit llr • 
l.41\ı ı_ .eçıyor. 

rb n tanm tarkan, tarkun, ta· 
targıt, ta a • ' = · ı · h • d. I O zaman bu düıündüklerim ı tandırıyor: 

ı nün, daha evvelki gün ~rbı~ a b•.. d yulacak anlatılacakmıf gibi - Nafile bekleme Aysel... O I 

ma benden sonra oyur, daima 
benden evvel uyanır. 

.. ~ hu ,.~tın daha bqka çeıid • 
İtid?'•Yor değilim. Okuyo • 

l._~i)e';~ruın. Yalnız o yaldız· 
ı,,.' L· ileınlerine kartı ken • 

.ı. lr düık" l"k b" 1 "Q~ un u ır arzu a-
~~ Yorum. 
l.ı ': l"eiıi • h ~h. nın anımı sıkuk ba· 

".T0f• 
~\' .. 
~ İtı ;:taiz ihtiyarlıyorsun. 
~~tanı ç anuna ruhun harab •• 
. 01t ._an, kımıldan kızım. 

>..1)İ 'b.:! Yırı ettiğim bu tecrübe· 
· 'tt "'-te)d· il kJc. 1 kadıncağız bunu 
~ lltt\l İ, .Yarı aahi söylüyordu. 

lc.ı.'lard ır haıkaaından it itsem 
~litıi 1:A111• Fakat onun açık '= 1 diğiın için sadece ıü· 

..._ 'fıtıa B' ,.~, ın. ır açılır sam 
~ .....__ Akh!sarda tutamaz· 
,,~~-

oldu~- 1 .. 
suın zaman ar p· 

. ı 1eylerı ırer ı· u ' • . selerı konutu an • B d h men bir ite dalar. Sinirden, u. zahmetdcn senı ebedıyen kurtar-

ki d tazelenır. u ara a e . d 
rer a ım a f 'k" 1 • da • tancdan yüzüme çıkan kam gı • ım. 
akk d ··ylenen 1 ır erı ~ p 1 b" · " 'b' k lb' L_ h ım a so . d d" .. .. d rmek icin musluğa kotarım. as ı ır ıgne gı ı a ıme oa· 

1 k.. lerın en uşunu· e . b . l . . ha mana ı ote . 
1
: d" • Bu tek odalı, kerpiç dıvarlı tan bu cevap enı yer ere geçırı-

0 kendı Aen ımı O b h k · · b Ik. · "h rüm. zaman uvamın sükutuna, burada tanı • yor. u are etımı e ı ıstı • 
yoklarım: .. .. k Yd g"ım saadete 0 kadar alıtdım hi zaya, belki de likaydiye veriyor. 

S h. A 1 Sen tutun o • ı . . ld d - a 1 yse · .. .. • uzakların bu nete ve eğlence ses· Ne olursa olsun ıkı yo an a 
kulu köylük yerde çuruyor mu leri artık kulağıma girmiyor. haklı. 
sun? İstanbul haberleri artık latan- Kendimin de affedemediğim 

Senin de gezmek, eğlenmek, bulluların meseli Japonya ada bir özürle onu okşamak iatiyo • 
danaebnek, süslenmek hakkın larındaki kasırgalara dair _1ldık- rum . 
d ğil mi? Ömrüııü bir yarım a • ları havadisler kadar beni alaka- Onun susması bile beni sızla -
dam

e ın koluna baalayıb gidecek • dar etmiyor. tıyor. Kızsa, köpürse belki halin -
misin? .. Saadetime o kadar imanım deki o yaslı, iç sızlatıcı aükUnet 

Fakat kafamın içi~d~ b~ ~u· var ki ikide bir hatta en yakın kaybolacak ve ben ona kartı ken· 
nak&f& olurken ıözlerımın onune dostların ima etdikleri kocamın dimi suçsuz görebileceğim. Fakat 
(Erıin) in yarım vücudunu ma • kolauzluğunu bile unutuyorum. onun önüne bakışı, gözlerinin da· 
saya ilitdirib kuvvet alarak ça • Sazan gömleğini giydirirken ö • lışı bata düşen bir granitten daha 
Jııması ıelir. Kulağımda (Mera~ tekini de geçirsin diye bekliyo • sert, açtığı yara daha derin. 
ın ince aeai cıvıldar ve bu bayagı rum. Bu güne kadar onun benden 
dütüncelerin nasıl olub da ka • (Ergin) in kırık sesi beni u • evvel uyuduğunu ıörmedim. Dai
famda yer bulduklarına tatarım. 

Bazen ev itlerile çok ufratm • 
ca yorulurum. O zaman yatağa u
zanır. Onların baha kız fısıltıla. 
rmı dinleye dinleye uyurum. 

Meral, dünyadan, oluh biten
den haberi olmıyan minimini kı • 
zım ilk konuıan yavrulann teces
süs ve heyecanı ile ıorar: 

- Baba, hani ıenin öbür ko • 
lun? 

(Ergin) in kırık, sönük aesl 
cevab verir: 

- Onu Arab kapdı yavrum. 
-Ne yapdı? 
- Denize götürdü. 
- Niçin götürdü? 
O zaman o büyök Çanakka • 

le destanını bir masal ıibi mırıl 

mırıl kızma anlatıtnu dinlerim. 

(Devamı var) 
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! Ra'lla an 3 Ramazan 

Gllu d~ uşu 
Giln batı., 

HA YAT· YOLDAŞI S:ıbab nam' 
l'ıgle Da.muı 
ltlndl nımuı 

,:.~;' ,::;~ va,an: G C:' rhard Hauptmann ı•••••••• 
6 6 ~9. 
12.06 12 01 k idare 
IH8 1.u9 "Yer ve gök kızları!... vet ve elemi aev " )llf 

Akşam aamu.• ~ 16.41 16,U Fakat gökten daha ziyade ye • litfunda bulunursa, tahrird 
Yazan: Anton Çehof 

(Dtinkü say;ımızdan devam) 
- Ne olacak? Şu talebe, Azer

bekov, yok mu? Beni eve getirir -
ken el çantamı kaybetti. içinde 
on be' ruble val'dt .. Annemden ö • 
dünç almı§tım. 

AGlamağa baıladı .. Tıpkı kü -
çuk bir kız çocufu gibi ağlayıp 
bağnyor, yalnız mendili deği1, el -
divenleri bile 11lantyordu. 

Doktor dedi iri: 
- Ne çare ... Kaybolan kaybol -

muı demektir .. Üzülmek para et
mez .. Kenti ini teskin et; seninle 
konuşmak isterim .. 

- Ben para kaybedecek milyo -
nerlerden değitiıa.. l1arayı bau 
vereceğini söylüyor ... Fakat inan
mam ... Fakir bir adam .. 

Koe&1t ke'nd1ıini tfflan etnl& -
sini ve ona ıkulak-venbeıini tekraT 
rica etti. Fakat o mütemadiyen 
talebeden ve kaybettiği on be, 
rubleden bahıedtın:htrtr)'t)tdu .. Ni
hayet adamcağızın sabrı tükene -
rek sinirli bir ta\'!rla: 

- Of! .. Dedi, yalnız dilini tut, 
dilini tut, at.na yarın yirmi bet 
ruble- vereyim! .. 

Karısı baiırarak ıu cevabı ver· 
di: 

- Soyunmak lazım.. Arkam · 
de kürk varken ciddi !eylerclen 
bahsedemem .•. Ne tuhaf mı! .• 

KürliUnü •e 1lttiklerini çıkanr;. 
ltetr koeuı ona ya"1mr ddi70!' ..., 
(zayır, nltMP olflfa1tna ratmen 
çok y.er ve içerdi) onun pek sevdi
iii istiridye ile beyaz §arap kokuıu 
nu ıezmeğe çalı§ıyordu. 

Odıuına gidip soyunduktan 
ve pudralandıktan sonra tekrar 
ko.casınnı yanma geldi. Sallanır 
bir sandalyaya otururken: 

....._Be.ıtır neden balıaedecebi • 
. ' nız .. 
Diye aordu .. Kocası ona telgrafı 

uzatarak: 
- Tesadüfen bunu gördilm. 

Dedi .. 

Okudu ve omuzlarını a:lkti .. O • 
turduğu sandalyede daha hızlı 

sallanarak: 

- Ee ne olmuı? BU1 sadece 
bir yeni sene tebriki. lfle olca • 
dar.. iç.inde hiç bir aır yok .• 

- lngtlizce bilmememden isti -
fade etmek istiyouun.. Evet, in • 
gili:t~e bitmem.. Fakat' tiir IQ3a • 
tim var. Bu tegraf, R·as'den 
geliyor.. Sevgiliıinin sıhliatine 
içiyor ve sana bin öpücük gönde
riyor .. Neyse, bu c'heti geçelim ... 
Seni kabahatli cıkarmak ve gürül
tü etmek aklımdan bile ge;mez .• 
Şimdiye kadn böyle bir çok kav • 
ga?n.r ve gürültüler yaptık .. ~rt'ılt 

yefrıir .. &Jnlarn bir nihayet ver· 
mel'yiz. San::l söylemek istedi .. 
ğin:ı ;udur: Bundan sonra hürsün, 
is•ediP,in gibi ya~nyabi1irsin .. 

Çev;ren: Süreyya Samizade 

Heyecam arttıfı için daha fazla 
devanr etmedi. Olga Dimitriyev 
na ağlayarak ve kend!ne acımhra • 
cak bir sesle Riss'i sevdiğini, o · 
nanla !ehir dıta~ıamda gezintilere 
gittiğ;ııi, odasma onu ziyaret etti
ğini ' e timdi ise onun yanına git
meğ cicJClen.arau eylediğini a5ıkç.a 
itiraf etti.. Ve, içini çekerek: 

- Görüyorsun ki, dedi, Genden 
h!ç bir §ey saklamıyorum .. Bütün 
ruhum, önünde açık duruyor. Sen" 
den tekrar rica ederim; alicenap 
ol ve bana bir puaport çıkart. 
· - T ekra'r ediyorum; serbest -

ıln ....• 

Yüzündeki m&nalan yakından 

görebilmek- için sandalyesini de • 
ğiıtirip koeasının yanına IOkuldu • 
Ona inaımnyor, gizli diifünceleri • 
ni a11l.mak amıinde bulunuyordu. 
O hic kimseye inanmamıfb .• Ni-' ~ 
yelleri ne kadar temiz olurıa olsun 
o i111antann DNllak.. tahai biı , 
menf alit; hasis bir n:yetle hareket 
ettiklerine kani idi. Bir mana çı • 
karmak istiyormut gil>i kocasının 
yüzüne baktığı zaman adamcağız 
bu gözlerde, kedilerdekine ben2er, 
yeşil bir ıtık hüzmeıi görür gibi ol
du. Kadın nazik~ne ıordu: 

- Paaaportu ne zaman alabili
rim?. 

Birdenbire bu-euale içinden "hiç 
alamtyaeakena,, ceva\,ım ftl'Blek 
ıeldiJW de kendim tutarak ıu. 

rnuknbe1ede bulundu: 

- Ne zaman istersen ••• 

- Yalnız bir ay için gideceğim. 
- Bütün bütün gider, Riss'in 

yanmcla kalınm .. Ben kabldıati ü
zerime alarak senden boıanırnn •• 
RiM de seninle evlenir. 

Olga DbnitiriyenTIJ& f&flan bir 
çehreyle a'cele aöze karııtı: 

- Fakat ben bO§anmak istemi• 
yorum! Ben size bo~n.ma tekli • 
finde bulunn11yorum ki.. Bir pa -
aaport, itte o kadar .. 

Doktor ainirlenmeğe baılıya • 
rak: 

..- Nechm ~ak iatemiyor • 
sun? Diye sordu, ten garip bir ka-. 
dınnn. Ne kadar pripaiıı! Ona 
lialtikaten ıeviyorsan, o da seni ıe
v1yorta bu vaziyette biribirinizle 
e'Ylenmekten daha iyi ne olabilir 1 
izdivaç ile zina arasmda yoksa 
t'!redüt mü ediyorsun? 

Yatsı namazı [ ıs. 0 
' 

18
·'

0 rin kızlan! Bana AIJ&h tar9fın • detmeğe de hazırım. . .ıı. 
lnısalc S.'8 5.11 ı-- !l• 

Mi U4 dan bir emir nazı·l oldu. Tarafınız- Buyük medeniyet iıcnut Yılın g,.çen glnltrl 

Yılın taı .. ııünleı1 )ı,,' 2 :11 dan müttefikan veTİ'len karar ize - iana ruhani pederlerden 
----------

1 rine ve dülı« arkadaılanmom lirdi: Biz de ruhani annele• 
müddet denm edeceğ~~ de emin d ı ı B he · · · 1'tr ~. . . . 1 I yar DDİy e yeniden iki mabet inta ım. en, pımızrn . 
degılım .. Anladtn mı flml<b.· • ıte ettikten ıonra timdi nazil olan ı1P vasıl olabilmeıi için dallı 
bu ıebep1er için senden a~~ıla • emir üzerine bu mabetlerden yu - çekiliyorum. Biz anne olaJıdl, 
ma~n... karıda bulunanına bir müddet 1 de ruhani anne olal•, ba. 

Nikcılay Yergrafi~ ayağını yer~ r için çekilmekliğim lazım rel'yor .. llDDelik, babalık aıfabDI bil' 
vurarak: . . 0,:-ada sükUnet içinde vaziyetimi • ~~bi Ü.Zerlerinde taffY&D ~--...... 

- O halde ıenı ıevden kovarım, zi ~·etleiimizi timdiye kadar ol- nit~n kimselerin babalık • 
diy~ hağu-dı, mutlaka ko-vamn, d~ğuna:an daba derin bir aurette hiç benzemeden. Bana ~ 
senı alçak, mendebur kan! tetebbü e..deceiim.. ili.ht )utfü, yeni bir ia.a&!l 

Karısı: · · · mak jr. in sarfa müthit ,uıcd' Burada ~ıa ettiğımiz koloni ~ 
- Görürüz... pek kanaatkar"~ bir baılangıç • mettim. • 
Dedi ve odadan rılcıp gitti.. O ·· ta .. _ .... .,.iri 

:r tan sonra daha ~'Ddiden büyük mu''Del m 21_.. ·af Dıtanıı adamakıllı ayclmlandı· d b 1..:. ·.. • lan et~lıi 
bir tekamül eteri SÖ~1!riyor .. Şa • an ozuK ve ıgrı o • ğı halde Doktor maaanm bqına · · "•-)siJDıl 
yet biz, yahut çoeuklan~ız veya rme }'ell1 "'' mu.... . • __ 1 gcçmİf, etinde kurfun kalemi, ka- _. ı. • L- •.....!~ ve ,_..., 
çocuklarımızın çoculdan tekrar Y~· uınalDlln naagaı 

r:\lamalal' yapmakla m-. guldü: t t k'l 1 ktı'r 
~ burada ke,fedilinek sarfettiğhniz aıını et 1 ~'ece · 

" Azizim efendim... Minimini B' • • · ..1- hp,. 
ayak ...•.. ,, 

Yahut kalkıp oda oda geziyor· 
da ... Nihayet misafir salonunda 
bir fotoğrafm önünde durdu. Bu, 
izdivacını müteakip, bundan yedi 
ıeı\e evvel çıkarrlmıı bir aile gru
pu idi. 

Durup u:mn müddet.eyretti; it
le kaymlial>uı, kaynanası, yirmi 
yatında kansı Olga Dimitiriyevna 
ve nihayet ıenç ve meı'ut koca ro
lünde kendiıi •.•• 

~aymbaban; iyice bl'af olmutt 
Hususi ŞGra innndan, araka, kar
naz ve huia bir adam ... Kaynana• 
11; gelincik gibi küçük, yırticı ıu • 
ratlı, kızını öle.iye aeTen ve ona 
her f4Yde yal'dnn eden, liiriıini ~ 
ğar:lren aörae müClalıale etmeyip 
ona eteğiyle Iİper olan fipnan im 
kadm .. Pilnlci Olra Dimitiriye'f'i 
na'nm da ynttcılıta delllet edeır 
b'ir ~hresi vardı, fakat dalia mi • 
nalı Te-anneaininkinden daha ar
sız bir ~re .•. O, bir plincik d. 
ğildi, fakat dalnr viıi mikyalta bir 
canavard• ! · Ve, bunlar arasmda 
Nikolay Y et,•grafiç'in ne kadar saf 
ruhlu, iyi'kalpli bir ıörünÜ!Ü var• 
dı. 

Çehresini bir ilahiyat talebesi • 
mn sade ve temiz manalı liir gii • 
lürnstmesi kaplamı§tı. Hiç ıaf ve 
temi::r bir adam olmamıt olsaydı 
m .. k3dderatm kendisini ıür.ükle -
yip içine attığı bu cana Yarlar kom
pan;a11nm arasında meı'ut olaca· 
ğına ve talebeliğ"nde söylemek iti· 
yadın~a bulunduğu: 

"Kalp, aıksız ve ıoiuk oluna 
gençlik heba olmu9, ha,at adent 
bulmut demektir ... ,, 

mesaiıinİn büyük heferiyet alemi- IZlm IÇIDU1:91 ayrt ~ ""' 

r..e çok fa,.cfaaı dolrunacakdIT. ili- medeniyet her r\C!ll de ol~ ---
hi çocuk bereketi olmasaydı, ne halindedir. Der.t11ek ishY"'- • 

tekrar burada ketifedilmemizi kadar müteharrik· gö~ 
bekleyebilir ve ne be,eriyetin heyı. rünaün onun canlıirğr 1 
eti umumiyeaine bir hizmet ıör • sathidir. 
meie muvaffak olabilirdik.. Yüz milyonlarca. m,.ıt 

de yalnız bir kaç ta'l1el~ 
derinliJdere kadar er:iıebil~ 

Bunu yapabilmemiz İ§lerimizin 
kıymetini arttınyor. Yalnız kendi 
saadetimiz için defil, °be!eriyet 
için çabtmamız icraatimize net'e· 
li bir mefktlre veriyor.. O olma • 
saydı, biz l»elki farlmaa- \lanDa • 

dan hayYaDbk derekeaine kadar 
in.mit olurduk. 

Yüksek duyplu bir insan, bete· 
riyetin refahım ve imrabDU al' • 
kadar eden bir iti bitirmeje nsu • 
vaffak oluna:an~a1~q>~ ir 
it yaphiına kail olur. Y apdan İf· 
te yapan için. doirudan dojruya 
bir menfaat ola bile, istikbalde 
o iıden bqkalarmm ela. daha yük
-sek faydalar e1de etmeleri müm -
kün oluna itin kıymeti daha ziya-

"" artar. 
Siz" açıkdan ağıça söylüyorum 

ki benim tabımda bir fevkaladelik 

vanlır. Histıi hayatım, en hafif 
tabiriyie, derinletti •. Hatti demek 

iatiyonun ki, evvelce nıher ölü bir 
halde gi&iydim ... HiMederek ken· 

rupa bir zamanlar biiyiik 
vir ya§adı ... Bahsetmek • 
devir, kil:aenin mukaddef 
miyeti albnda Romdl f4 
tarzındaki kiliseleri. m, 

Müteneffir bir eda ile yanından 
uzaklatarak: Şarknmdaki rüyalann bu aile 

içinde tahakkuk eyliyeceğine hiç 
- Anlıyorum, dedi, ne demek inanmak safderunluğunda bulu -

iıtedifini pekili anlıyorum .. Ar· 
. b nur muydu?. 

dünde yqaclıiım 19yler mea'ut ta· 
saYvım·ların, ümitlerin, mamara • 

1amı w: fikirlerin kaynaklan M
na o kadar beni ısnacak, dar 
yesıi ve yabancı geliyor ki, 
hazan içimde yeni bir iman 
t~ıdı:jıma yahut hiç olmaza ye
ni ve daha ~k iyi biT ruh tapclı • 
ğnna zahip oluyorum. Bu halimi 
likırvtlikle ıeçi!t:recek, hu. ilihi 
lutfa derumen ve tamamiyle inki
yat elmiyecek olsaydım, kendime 
size, bf'teriyete 've ulühiyete kartı 
bir IWfü~ :,ıemit olurdum .. tık benden bıktın, sadece benı a- v ..J• k d. b' k d h 

k b n.en~n en ıne ır ere a a 
şmdan defe~ ~ ~nmayr a • 

1 
rnrdu: Köy paznızTnm oğlu, halk 

na k&bu1 ettırmeK ıs .. ıyoraun.. Çok 1 t '-• • I b. d el ... . e cı; t.SJ a mış ı a u.m. ogru, 
teıekkür 4!deıiım. Fakat' bense· .. f b' · 1 

. . . . d ,. d vu· 1 cıuruıt, ıa ır ınsan, nası olup ta 
nir~ zannıelhğ n gıbı eaı cg un .. b'' I l ... · 1 t •--b hlAk , ov c c egersız, ıa 1 e, ~ a, ıı a 
Ne boşanmayı kabul ede'rım, ne de d" k"' .. t b' •1 ta 

1 1 '"""' k' Uf unu ve a ıa arı mamen 
senden yarı ınm.. mKanı yo •·· k d. · b b' •--d ba . •=· '-!' • en ısıne ya ancı •r KA mın • 

Bunu yapabilmek, bu gizli mu· 
kadde., denmf olıunhıian ve var
bğJn herhangi bir suretle ihtal e • 
dilmesine mini ol::nak iç'n, ancak 
ve ancak hunun için inzivaya çe • 
kili1nru~. 

Ortalığı sükut kapladı. Kadın 

ıe3siz sessiz ağlıyordu. N:kolay 

Bir defa cemıyetteKı mevıuım1 . . l t ., 
k '-- ı.:. • z.cesı o mut u. 
ayueflıHiK ıstemem. 

Y evgrafiç devam etti: 

- Seni yalan söylemekten ve 
s-ıhtek~rhktan kur.tarmıt oluyo • 
ru:n. Eğer o geiıç adamı aevi • 
yorGsn, sev... Eğer onun yanına 
gi~mek istiyorsan~ git.... Gençsin, 
nf.fıur sfo1 ben ise çölcmü§ bir in • 
sa mm .. Şurada ne kadarlık ömrüm 
ka.ldı ki. ... Hu1aııa ... Ne demek is· 
tediğimi anlarsın. 

Lafının kes;Jeceğinden korku • 
yormuş gibi derhal sözüne de • 
vam etti: 

* * * 
Saat on bir. buçuja gelip> te 

hastahaneye gitmek üaere ınrtlo -
ı.unu ıiydiği Hrada çalıfJ:la odası
na ıiTen hirımetçiye Doktor aor -
d11: 

Önümdeki yalun · atikbali meaut 
bir nr.ı' e içjnde titri1erek kaqıla · 
mağa hazrrlanmakta oldağumu 
ı~zd.eDı ,ıı;:demek ietemem. lmiva 
ya ç.ekild "ktcm IORra en ytilud 

tarzcle itihf iıt.a.lata mazhar o · - Saniyen ben yirmi yedi ya • 
tındayım, Riss ise henüz yirmi üç. 
yaıında... Bir sene s=nra ben -
den bıkar ve beni bir tarafa atar. 
Daha sararım mı 1 f:ier öğren
mek lstiyorıan ıun'.I da bif ki ona 
karşı olan temayülümün uzun 

lup olamryacağundan emin deli· 

N . -~= 7 lim .. Her halde kulak nı meğe n - e ıın.ayorıunuz • 
- Ha.mm uyımdı, dün kendie?- gözetmeğe hazırnn. Ve yalnız ku-

ne voı:.k-ttiiinia 25 rubleyi İatiyor !.

1 

lak vermeğe ve ıözetmeğe defi! 
ititilen ve görillen teYleri, ıayet 

- B J T T 1 ! - yenileme kudretini haiz olan kuv· 
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Fransa - ltalya 
heşistan işinin oyna-
dığı büyük rol Hasta balıklar mıasıl iyileştiriliyor? 

Çık .. ile ltalya arasında tt=ıJyanın orada değerlendireceği 
iri" tıgr sırada Fransa ile bir ;mparatorluğu vardır. . 
~batının şekli clikka • 4 - Akdenizdeki bahriye vazı-

._.._-wn.ı.ıır lllese}edir. yetimiz müsavi olmalıdır. 
"g. tlrıd ka · t~te bu hududlar dahilinde ı..aı~h- a Çı n Fransızca 1s- ~ 
0 "'etes· · Fransa ltalyarun istediklerini tet -Got ının baş yazıcısı Pi-

bı. (Fransa İtalya) başlığı kik edebilir.,, 
l' .nı 1~- 1 Bu meseleyi bundan daha açık 

t. a.r..aıe yazmış bu iki k 
ll1 ın ·· ' olarak ortaya atmaia imkin yo -

"·· .. unasebatınr tetkik ı ı 
'1\lnun dur. Şüphesiz Fransız dip omat a • 'm nıeselesi olmak ve 
.. bulunmak dolayısile rı bun!arı daha mülay:m b·r lisan-
asnen alıyoruz. la anlatacaklardır. . . 
&el"' . . . · M. Dominik mukaveleıı bıze 

......_ •ınetı ıçın Franaanm . .. .. b üt' J ·ıe 
-.ııııeğe 1 d .. .. . . 1 pek garıb ıorunen u m a ea 1 

~ . . Ça lf ıgı mudhıt ıı • .. 
~ınde yal .k. L.. ..k b tryor: 

eltı· w nrz ı ı 1:uyu H 
ikdir· a· · t .1 d. "Ac3ba bütün müzakereler a-. ırı ng tere, ı- . ·a· ., l:"'· 11 eşistana inhisar etmıycc~k mı ır · 

~e bu 'b· k .. b. !şte öyle bir memleket ki Fransa • 
t... g: ı mınta avı .r • .. 
~ic ed· d d. . dan daha büyük, yer yer azamı SU· . ıyorıa a ye ınc. .. l 
. ılhanı etf... h aa rette bereketli, topragmın a tr son 

'ntfdan b ıkgı mb~ı bu~ ı·.... derece zengin, yüksek yaylaların-
t6 .. at a ır Jr ıge . A ·ı· 
a~~nıeınüt. Maamafih her da pek çok I~lyan ~s~~n edı ır; 

,?Unde, bugün, bir barba yedi sekiz mılyon lcişıyı de pek 
Yet aldığı göriHmekde - güzel besliyebilr. Bununla bera • 

her, söylendiğine göre, Japonya, 

/Yt !le:: --; meaele böy1e ,. Habeş·standan, pamuk.ziraati için 
•d~ltna:ıyada yeni rej:m yetmiş hin hekt.ar erazı almış, da· 

itliği zamanlarda Italya- la şimdiden oraya mühendisl.er 

Zavallı timaah yavruaunun 39,71 yat ile balıklara yapılan ameliyat 
derecei harareti var! Kurbağa a- arasında büyük bir fark vardır. in· 
pandiıit olmut ! Yahut balığın sır- aanlar ameliyat olmadan evvel ba
tında bir çıban çıkmıt ! dedikleri yıltılıyor ve bu sayede ameliyatın 
zaman bir çoğumuzun vereceğimiz 11tıraplarını duymuyorlar. Fakat 
cevap belki\ "Benim nemeliznn!,, ya zavallı bir kırmızı balık ne 
dır. Halbuki bu gibi hayvanları yapsın? O, sudan çıkanldığı za • 
aevenler ve beıliyenler böyle dü • man ameliyat maauınm hazır dur· 
ıünmüyorlar. Onlar ıevdikleri bu duğunu ve doktor hanımın da elin· 
hayvanların tedaviıi çaresini arı· deki aletlerle beklediğini görüyor 
yorlar. Bunun içindir ki Pariıte ve elinden bir fey gelmediği için 
bir aanatoryum açılmııtır. Burada masannı üzerine yatarak ameliyat 
balıklar tedavi edilmekte ve ica· acılarına dayanmaktan batka bir 
bında onlara ameliyat ta yapıl· 

maktadır. 
Fakat insanlara yapılan ameli· 

ıey yapamıyor. 

Balıklar haıtaneıinde her haı • 
ta balığın huıusr bir havuzu var· 

dır. Hs•uzun üzerinde balıfın han 
gi hutalıga tutulmuı olduiu yazı
lıdır. Bir hastalı a:~de İ111&nl•ra 
tatbik edilen uıullerin hepıi bu 
balıklar hutahaneainde balıklara 
kurba~lara vesair suda yqıyan 
hayvanlara da tatbik edilmektedir. 
Yukandaki reaimlerde ameliyat 
maauına yatmıı çıbanı yarılmak

ta olan kanatlarına ameliyat ya • 
pılan balıklan ıörüyonunuz. 

Mikropların keıf edilmeainde, 
eti çıkarılmaıında hayvanlann in
sanlara çok yardımı dokunuyor. 
Neden insanlar da ellerinden ıe
lirae onlara yardım etmeıinler? ~lekete kartı bir rabıta-

1
1 ve ~ iouayajörler göndennış -

~ alali:a11 ıörülmüt dü. !erdir. 

~de!~~n:;:::i:; niy;:1;:n~~!'k:1~::~; ltalya ile Habeşistan harbe tutuşdular 
'~t b·r sıra geldi ki Hıt - getınnege tamamıle muktedır ol • 

O ... (Bq taralı 1 1.DCI ••yıfad&J 
balyanın buradaki ıi- madrğm<fu şüphe yoktu. yle sa- ~ 

~ '1tiiıt etti. ltalya bunu ruyoruz ki, İtalyayı Habeşistanm ŞUbheler ve gecikmenin 
~ezdi. Karıııında yet • yardımcısı yapmak Mareşal Bal· ael>ebi 

L' '-liltonluk bir devletin ihti- honun büyük bir fikri neticesidir.,, Fakat hakikaten ( Gondar) hi-
·" ~\i ...... ı..ı,..o1.. ... , MiiJ)'dı1 •u:• 

ı !\ ı · ku · ·· b I" tat filphe vardı. Bu füpheyi lnailiz · ~"' o an aanayı vveti hili vaziyetıne gore u P anın -
İıt ... ~Ya Balkanlar Ye Ma • bik edilip ed~lemiyeceiini ıörme- ıazeteleri o vakit pek açık olarak 

oe u~- inci göıterdi. Bazı lnıiliz ıazeteleri: 

zerinde kendi nüfuzunu ikame et· 
mek istiyor. 

Bu maksada varmak için latl
yanm takib ettiği plan (Eritre) 
ile Somalı müatemlekeaini Habe· 
ıiatan üzerinden birleftirmekde • 
dir. 

H•b•t'•tan hallkınd• 
malOmat ·~~ine elini uzatnerdi. fe kalıyor. Bir memleket üzer e 1 1 k d M ·ı f "Eğer Kra A e •n rın araı • 

l 1ıı ... ı a sarılmıt demekd1°. kendı· arzusu olmadan taaarru e- H L.--• tan arazı'ıı' 350 000 
"11 ~ yada katli iti araya girmemit ol· a1n>t•• ' · 
~~ l~dan Franaa nüfuzu dilemez. Bu itin Avrupa ıulhünün saydı mutlaka Habeıiataıı ile ltal- mil olan bir memleketd'r. En 
oJ-. l>l ıle ıarki Anupada talii üzerin:le oynıyacağı rot in · ya araunda mühim bir hidiıe çı· yeni tahminlere göre Habet nufu-• 

dabYordu. Aynı harabiyet, kir olunamaz. kacakdı,, demitdi. su 10 milyondan fazladır. 
lltı' ıiyade hiasedilir bir ıu- ............. --, .. , ..... , .. Şimdi dünkü telgraflardan an- Bugünkü imparator Haile Si-
'Ett)ft nüfuzunda da görül - ... , S p O R laıılıyor ki, İtalya Batvekili Muı- lasi 1917 denberi devletin bqın-
d,,.'un katlinden ve Viyana ,_ .. _ .. _.,._ ... _ __ .......... ıolini Habetiıtana kartı hazırla - da bulunuyor. Daha önce devlet 

• ._. •ı •on ı 1 "' ... n • ı · d naibi olarak devlet itlerini idare ;ı•ı •• r~ tn yan faaliyeti • o-r ı· n dJ ız nan plimn tatbikini bir mü det 
t, azıyet bunu açıkçn J 1§ . daha gecikdirmit iıe bunun ıebe· ediyordu. 

1 

bi Marailya hidiaeıinin Avrupa Memle~et uzun ıenelerdenbe-
ll!~tde ~· M 1· . . b. ~ugu""non iki bin metreden da yapacağı tesirlerin iıtikameti- ri dah;li iğti§atlar içinde kaldığı 
f•I" "'.1 

• uuo ınının ır 1.# • ., t • • b" h ı· fd Yeni im "' ile b 1 t k n·ı tetkik etmeg" e imkan bu1mak - ıçın ır ay 1 zayı 1
• • ~ht,_ elıni dütür.müt ol - kendisinı o, uga a aca · h ı Ad' Ah 

~ '«ll'Cllıe!dir ı 
1 

. . dır. Marıilya faciaar ise artık paratorfpayita tı 0 ani d 1 la · 
~d· . · Londra ıazete erının ver · Milletler cemiyetine intikal et _ banın ransız ıoma ın an ge en 
• ~aLddığine göre tehlike ba- dı·g"ı· malu'"mata göre lugün bir in· · f d demiryol ile bağlı olmasından iı • 

me yolunda sağlam adımlar at • 
ması umuluyordu. Anlatılan ltal •· 
ya ile arasında çıkan ihtilaflar 
bunu geciktirecek. 

Habe~istanrn iktisadi, mali ha
yatı oldukça sayıfdır. Bunun baı
lıca aebebJeri muv-..Ji hatla ın 

bozulduğu, vergi toplamak u 
lünün fenalıgıdır. 

Belllba9h lflerl 
Memleketin en belli batlı it • 

leri, ziraat yapmak, davar yetiı -
tirmekdir. Davarların aayııı l 5 
milyon kadardır. Memleketin 
mahsulü, hal' ve hayvanatınr do
yurmağa kafi ge•·yor. Bundan 
bll!ka Habeşist~n kahve ve deri 
ihraç ediyor. Bir Belçika kum. 
panyası, alkcl inh: .... rını, bir f ran 
ırz - Belçika tirketi Habetistanda 
pamuk ekmek ':ntiyazını almıı • 
dır. t• ; Belçikalı tirl<et kahve e • 
kimini ileriletmek için çalıtm:ı ' -
tadır. ~t mitdir. Bu hidiıenın etra ın a ce-

oı .... , ne k d I !. · · K nh ın ü tifade ederek dıt alemden istifa -
'9QQ a ar 'uvvet 1 0 • iliz tayYare:ısı ope ang - reyan edecek münaka§aların ne Habetistanın umum ticareti 

' Ducan h 0 'k"' · b g k h d 40 000 deye ,. .. lıttı. Daha sonra kendi -- ın u umetı U· • de uçaca ve ava a · kadar tiddetli oluna olıun Avru- ,... 2.500.000 lngı·ıı·z ıı·rası tutmakta-
! 

1'11ıd zerın kd. ai, Adeni ziyaret ettikten b"§ka 
tt .. ı. a Yalnız ka1mak iıte· ı kadem kadar yükıelece ır. d b. harp rıkarmryacag"'ı crö · d B J 'h t k h 

... Q pa a ır ~ • 1924 de başlıca Avrupa memle _ ır. Sf ıca ı raca ı a ve ve 
" "°2'1 liradan Fransııya yak- Bu mesafe 12,S kitemetreye rülmüıdür. ltalya Bat vekili Muı - ketleri ne resmi bir ıqııhat yaptı. deri, başlıca ithalatı tuz, pamuk-

1.:ı •• ,~u. UJan·dı. Tab·i b:1 kı d Tayyareci buraya ka • ıolini bunu gördükden aonda Ha- d H b . M·ıı lu ve alatdır. En belli ba"lı tita. :'"Çul( it'l"f ya n ır. Ve bu sıra a a e!}ıstanı ı et - ~ 
~ d, )'akla ı a ve Balkan iti- dar yükseldikten sonra kendiıini hefistan ve Somalı için hazırladı- ler Ce:niyctine aldırmağa muvaf - ret yolu, Adiı Ahaba, Ciyoti de-
't İlti lflr §Dııt o!acakdı. tayyaredeı.ı atacak ve yere doğru ğı plinı tatbika geçmİ§dİr. fal< oldu. miryolu ~atbdır. Sonra Sudan 
~~İtı afda da bu arzu ay· varlanmağa baş11yacakdır. ltalyanın böyle bir askeri ta - Yeni imparator, pek ağır adım ve Afrika içleriyle de ticaret yol-

' l~~Vcud ihflifları na- yu T yareci toprağa 2000 kadem arruza geçeceği daha bir haftn larla da ofoa, memleketini yeni · ları vardır. iç hatlarla yapılan ti-
ıt e ıdır' T 'b·· d N ay ··t·· " · d. Ç 1 · t 1900 d il' b. · ı· d "'>.ı lal~· ·" rı un e as· f yak'atınca paraşu unu evvel hi11edilmıı ı. ün ı:ü yenı lettirmeğe çalı~ıyor. Onun için A care a e ı ın ıster ın e-

• "'· 1111 bı'r -akale ne•re • meıa keye dog~ru ı·nerken de 1 b. 1 ·t it ! b' k .ı '7"'rı·nde oldu"' h ld 1924 .- """ ., - ve müıtace ır canun ı e n ya dis Ababada asri ır m~ tep aç~ı .. gu :ı e ıene-
et D · • açaca ' yere k h · d (372 000) J 

L oının~k buna dair d I boynuna takacağı gazetelerinde her türlü ns eri a · Avrupadan muallimler getirtdı, sın e · i:ıtcr in yükseldi. 
• "'11 llıretl . h d. .. • . uytu atını 1 . 1 d 1 

..,. 1)1\o. e ıza et ıgını d 'h vasıt:ııiyle an ata • vadiılerin r.eşrı meno unmuş u. vah"i gençlerinden bir çok arını Jap:>nyanın H:ıbe"istan sahne-
.{ ve: ra yo CI azı J ·ı~ f b k : ......., 'l\uı A • • cak, iıtiyenler kendiı·n~ . re.d.yo Bu memnuiyet 11 a ma are et e- tah:;illerini ikmal için, fransaya, sine g·rm~si bir lcaç senelik İf ol-

~ 'ıa'th .. ~ Fransız hakimı- k'neleri vasıtaıiyle dınhyebı denler için ida~a k~~a~ g~den a · ı lngilt~re ve Amerikaya gönderdi. makla beraber llabe§istanı kom-
' b-·~ ve tahd'd a·ı 7 ma ~n· ccz~1ar tayın edı r.:ı~dı. Asri fikirler, daha b!ışka ıahala... şularınm tazyıkınclan kurtarmr.ı.~.a qatt • . ı e ı eme..... l eklerdir. ~ ı; 

hrbtr lstiva müstemlekele· ecş· d. kadar h·ç bir kimte italyar ın maksatı ca. memlek~te yavaı yavaf gir- yaramışdır. Japonlar da Hnbe-
a~ Afrika müstemele - bu k:a~e mesafe )·ükselcmemiş lteh•a Habe~·!!::m··a b~ :'~~lığ m,.. d~ beraber, sağlam bir aurett şistanda pam:.ık yetiştirmek için 

~U lıa ~~ Yahud sadece Mratoıferdin böyle pa - aıkeri hareket ile r.e r:. fo: :.. :: mak· y.:r!-z~mektedir. imtiyaz aldık~an l:a,ka, Haheı 
~ bll'a~sındeki yerleri mii- ve·\ tecrül:esi yapmağa teıeb . nd güdüyor? lerfeme hareketi gec°kecel· piy~sala~ını ellerine kolnybl-la 
~t'atorı ak suret~ı: Fran • ~:~u etmemitdi. Bur..u tu suretle hulaaa edebi - Bununla beraber halkın çoğul geçırmeg~ muvaffak olmuf, ve bu 

~ ~btı d uifnnun arazı terket- liriz: Habetiıtnn son •er.eler zar- ümmidir. Bundan batka u. ~ar;ıet bılhaua İtalyayı ku§ku -
'Oh ef51·ldir. Göz Hekimi fında Japonyanın iktısndi r.üfu - 1 mumi idare az çok afrsak, adliye an ırmıştır. 

tt:~e Ciöotide]<.Ç vazi - Dr. S'ükrü Ertan zu altına gi~mitdir. ~ta'ya !apon- sistemi çok e~sikdir. B~nunla be-/ . Yukarda da itaret ettiğimiz gi-
d~, lllamez. Adis - 'A- Babıili. Ankara caddesi No. 60 yanın Hahe§ııtandakı bu a1akaamı raber, Habes·:tamn Mılletler Ce- hı ltalyamn Habe~istana kartı 

~atını ~e °kadar nlan Pfm~,,. Telefon: 22566 kendisi için tehlikeli buluyor. Heı miyetine nza olarak alınması yü. • hareketini çabuklaıdıran amiller· . aa"~~a etmek mıretiTc Sah günleri meccanendir.. •/ ıeyden evvel bu tehlikeyi kaldır .
1 

zünden i.,tikl"fbe dokun ·lmıya. den biri, Japonyanrn Habeşiıtana 
""' ki menfaatlerimiz mak onun yerine Habetiıtan ü . cağı zannolunduğundan, ilerile -1 hulw etmeaidir • 



eı!!!B 10 - KURUN q Bırinci kanun 1934 ~~!::'.'.!!'.':~~~..--: 

iskoçyahlar 1Dün ve Yarın 
olmasaymış 

Bir lıkoçyalı bir gCl%ete idare
haneıine giderek kendini takdim 
etmiı ve ıunlan söylemiıdir: 

"-Ben (lngilterede lskoçya -
h) isimli kitabın muharriri Her -
ria Mc Cullocb'um. Yıllarca uğ -
raıarak lnıilizlerin lngiltereye 
ne gibi hizmetlerde bulundukla ; 
rmı meydana çıkarmak istedim. 
En ehemmiyetli itleri lskoçyah -
larm yaptıkları inanııına -.ardım. 

1 ercüme Külliyatı 

SAFO 
Alfons Dode - Haydar Rifat 

100 Krf. 
·--------- -========~ 

Aile Çemberi 
A. Maurois - 1. H. Alişan 

100 Krı. 
Mesela, evet mesela, lngilter~ 

bankasını kuran lskoçyalı, Wil -
liam Paterson'dur. lngiliz çiftçi -
lerine, tarama makinesini -.eren Ticaret, banka, borsa 
Meikle ve ilk muvaffakiyetli ha- ~kt. Dr. Muhiia Etem 
sadı yapan Patrick Beli de biz - 75 Krş. 

dendi!'. ··------··------• lskoçyalı Renniemiz lngilizle- _ 
rin en güzel köprulerinizi, Tel - Deviet ve ıhtilal 
ford yollarınızı yapdı ve Maca - Lenin - Haydar Rifat 
dom meıhur yol buzunu icad et - 75 Krı. 

di. • 
Gene Jakoçy~lı Murdoch kömür K----~.-ı~~-----·l1 

gazinin sım:u buldu, Watt sitem- Sosyalizm 
botu, Grahan BeJI de telefonu i- K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 
cad ettile!'. 75 Krş. 

Gene bizimkilerden James 
Simpson kloroformu, Lister de 
antiseptiklerin kullanma usulünü 
buldu. 

Siz lngilizler bizim aerbest 
mekteb sistemlerimizle seyyar 
kütüphane metodlamnızı taklid 
ettiniz. 

Sizler yalnız baılumıza bar
ba rıirdiğiniz zamanlar muhak -
kak surette yenildiniz, halbuki 
Fransızların taliini Vaterloda 
döndüren gene biz lsk<>syalılar 

___ • ....____il 
J. Ras1n Kü/iiyatı / 

Ahmet Reşit - H.Nazım 
75 Krt. 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 Krş. ·-------.. :----------· 

Tl!:J o KiYS 

l 1 RAAI 
BANKA~I 

olduk. 
Rusları Svastopoldan dıtarı 

Ruhi hayatta laşuur f\ 
Dr. Yung6; ~:~.Hayrullah J.lA ~ A~--~~~ ıürcn bizim dağlılar oldu. 

John Maxvell İngiliz film sa
natını yarattı ve İngiliz radyosu
nu idare eden de Sir John Reith
dır. Bunlar da lıkoçyahdır. Biz 
lskoçyalılar kabinenize sekiz bat 
vekil verdik: Bunların içinde 
Gladstine, Cari Ofaberdeen, Bo
nar Lau Bal F our, ve Mak Donal
dı kim tanımaz?. 

Hatta İngilizlerin "llm,, i o -
lan Cum bol'u bile lskocyalı Dı·. 
Arbuthnot buldu. Garib değil 

mi?,, 

Isfeha!' doğru Bi R i K T i RE rJ 
Piyer Lo~i00-i_~,~· Alitan RAi-IAT-~ Dbı2J 

•--
111

~- B O R SA ~ı ·------- ~J , , il ZAYl - Beyoğlu ~
1 

•-j-.-R-a-s-in- Külliyatı 11 Istanbul Kumandanlığı lüğünden almakda ot 
Ahmet Reıit _ H. Nazım Satınalma Komi~yonu Jli.nlan oğlum Ahmed KenıaJdeı' .,/ 

75 Kr•. , aas 615 numaralı maat.•e1, :f Çatalca Müstahkem mevki için · ı ' 
•----·-- mini zayi ettim. Y enı• ~ 

200 ton unun pazarlığında veri · dan eskisinin hükmii -r" ~~J 
len fiat pahalı görüldüğünden (4066) Enı•~eı~fl 

Gorio Baba 

1 Hız3larında yı:dız işareti olanlar üzer· 
!erinde 6 - 12 de muamele görenler 
dir J Rakamlar kapanış liatlannı gösterir. 

Nukut (Satış) 

• Londrı tıl!3. •Viyana ~~.~o 
* l'\cvyort 125 -· * Mıt.lrlı 18, - ı 

1 

' 

Balzak - Haydar Rifat 

KURUN •----l·OO~Kr_ş·----• 

• Pırls 170. -
* MllAoo !15,-

1 
11 rrlik•c 117. -

* Bcrlln 47, -
* \'arşovı 24, -* Budıpcşte ~6. -

tekrar pazarlığa 10 - Birinci Ka § Üsküdar Malnıüd&1' ıt t 
nun - 934 Pazartesi günü saat 16 almakda olduğum ıııb',f. 
dadır. isteklilerin §artnameıini mühürümü zayi ett:J11, .. "'°~~ 

Gü.ı:ıdellk., Blya.s1 Gazete 

Istanbul Ankara caddeıd, ( VAKiT) yurdu 
T!:LEFON NUMAIUUAIUı ilkbahar Selleri 

* Atloa 
• Ccncnc 
"Sofya 
* Amsıcrdı n 
* Prııg 

24, !O 
81 • -
~4. -
84. -

102, -

* Bülıae~ 17, fO 
• Belgrat !i8. -
• Yol:obama 35 -
* Altıa 931, -
* l\lecldlyc 

Yazı lflerl telefOttD: 2.U'79 Türgenyef - Sami z. Süreyya il l ıl::-:-='=======~::;::-::====== 
75 Krı. Çekler (kap. sa. 

• Sıolcho m ~·. . " Rıınlı:ııot 

ldare tele!ODU : %.&8'70 

Telgraf adreat: latanbul - (VAKiT) 
POlta kutıaıJ No. te 

ABONE UEDELLERlı 

TUrkJye EcoebS 
SenellJI J.100 Kr. Z'700 Kr. 
8 a1W1 ,60 • .. ~ 
S aylık 400 • KOO • 
1 aylık ILO • soo • 

iLAN U<lRETU!af.I: 

Ticari oa.ıııarm U4.n sayı.talaruıda aaıı· 

UmJ so kuruştan bqlar. nk sayıtada 250 
~a kadar çıkar. 

. • ---1111 
Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 Kr~ . 

/. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reşit - H. Nazım 

1 
75 Krt. 

BOyQk, fazla, devamlı Ua.o vereolere alt liiii;------...ı· ayn tenzua t vardır • ·~~ 
Realmll 114.nlıırın blr satın ıo lıuru~tur 

Samimi saadet KUÇUH lLANLAI(: 

Bir defuı 30, lkl cıı•aaı 60. uc defası 66 
dört defası 7:> ve on defası JOO kuru§tur 
Uç ııyıık U~ verenlcr1o bir dcf~ı mecca· 
nendir. DOrt satın gecen UAolarm faz.la 

satırlan be§ k~tan tıesap edlllr ., ................... .. 
:ı r.:::::n:na:m==:mun::::::::::::::::::::::::·:: 
ii oı, hekimi il .. .. 
i
1

'i Hüseyin Mustafa ! .. ="l: 

A ~~ .Akiiiray Valide camı 
ES le arşı sın da ii U L 
ı::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::c:::ı:r.ıı:::::::ı::r; 

Tolstoy - 1. (-1. Ali:J~-

50 Kura~ -----= 

Dağıtma Yeri: 

V AKIT Matbaası 

.ı.oadrJ uıt •Stolı:hlm ;ı.117,,J 

I • NtV)Ork 0.7941 • Viyana 4,30 

* Paıh 12 06 • !\ladrlı 4.S2 
* l\lllAno 9.33i:i • Berllo 1,98 
* Brlll.:scl 3.4016 • Var~ova 4,26S ı 
+ Atin• 83 905 • Buda.peşte 4,! 193 
* Ccocnc 2.45,'lti • Bükrcs 79,32H 
* Sofya 66.~241 • Oclgraı 3~.ouo 
• .Amstcrdam l.li6ı • Yokohamı 'i.7~60 
• Praı: 19,0075 • Moskova ıoss. so 

ES H_A_M_ 

iş Hanlı:ası ıo.-
Aoado u 2i.8:1 
Hcjl 2 ~ o 
sır. li&)rlyc ı .~.:-o 

f\lcrı.:cz Bankası~~.-
U. ~lgort~ --.oo 
llomontı 11,Q.'i 

is~mrazlar 

rram\•ay 
• Çımcnto u. 

Cnyon ne~ 
Şark De?. 
flalyı 

~ark m. ceza 
rcıeron 

tahviller 
' • 193,Tiırk ror.I 27.60 -. -
: ~ • . il 26 70 fram\·a~ 31 75 

• 1112682 Hıhtııı t:-.30 

lstlkrtııDahlll 1 97, • Anadolo ı •5 40 
ıt Er.,anf lstll.:raz.ı !17. * Arıadolu il 4!1.40 

1 9~8 A l\I . ,00 • Anadolu 111 46,-

"•~da• - 00 • \1fıme•sll o\ 40 70 

DIŞ DOKTORU 

lJ beyt Sa it 
fatih Knragümrük Tramvay 

~urağı No. 4 

görmek üzere her gün, pazarlığa d h 1 ..... &1 r 
hr ım. Eskisinin iJ~..-

gireceklerin belli gün ve saatte ) 1 
komisyona gelmeleri. (369) ( 

4067 JdıP' 
(S3S8) § Seyriteferden 11 hlif J 

Çatalca Müstahkem Mevki i · 
çin pazarlıkla yapılan 30.000 kilo 
patatese verilen fiat pahalı görül
düğünden tekrar pazarlıkla 10 -
Bir:nci Kanun - 934 Pazartesi gü
nü saat 16,30 da yapılacakdır. Js. 
teklilerin ıartnameaini görmek Ü· 

zere her gün pazarlığa girecek • 
lerin belli gün ve saatte Komis · 
yona gelmeleri. (373) (8383) 

numaralı arabacılık .e. al•"' 
mi zayi etdim. Yeniıııı• ı.dıJ'' 

.. yo,. 
dan eskisin' n hükrnu b' 

( 4064) Per~ırı ı 
111C 

! . · tcr:ı 
... stanbul Beşıncı ~ 

lugundan: .. sulb 9 
Beyoğlu Dördüncı.J ıO • 

. · ıo - . ıe 
kuk mahkemesının ·ı&ı:ıt 1 
rih ve 34 484 sayılı dı ;irıs11 

· • aY ş ., 1 
rııı Ventura ıçın . dsı 
nafakanın veribr:esıne ı.et 

d.b. sere ıs. 
• • • Beyoğlu Kule 1 11' 

50
1<,,1' 

Sirkecideki Askeri konag"' ı ta - mahalle5 i Hacı A 1 ds ). 
rtıınan "oı1' 

mir ettirilecektir. ihalesi 10 Bi - numaralı apa urlıJ8 .. 
Fis tarafından; nıe~ .... e~1'11 

rinci kanun 1934 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şartna -
me ve ke~ifnameaini görmek üze. 
re her gün Fındıklıdaki satın al • 
ma komisyonuna müracaatları. 

(371) (8356) 

İstanbul 7 nci icra memurluğundan: 
Mahcuz o~up paraya çevrilmesine ka· 

rar verilen Garclrop, Karyola ve saire 
ev eıyası 10 - 12 - 934 tan"hine mÜ· 
aadif pazartesi günü saat 10 dan itiba· 
ren birinci açık arttırma suretiyle aul· 

tan ahmet üçler mahallesinde sa terazi 

ı ·le w ·Jeıl 34 7388 numara• ... ecl• L 

tebhB s''' ya konulmuş ve 'kaıııel 11' 
emrinde borçlunun 1 oırııe.s• 
terkettiği anlatıl~ış · güt' ~ 

• ' yırtıJI t re lcra ~mrının . k3r' 
l"''ıne ( detle ilanen teb ıg 

diğ' ilin oiunur. ~ 
b ~ . J' 

sokağındn 17 numara roab•Jlı" t"I 
ğınd•n Talip olanların rrıiirt'c" 
bulunacak m~muruna 
lan olunur. ( 407') 

I~ 



'tiirk Maarif Cemiyetinin 
J'ük Eşya pjyangosu 

tek.,' ~I • L!I- 1..:- I!.. lltfihi 14/Khuaee•re / J9.;rs Wr .,...t _..ura 

a11ıiye lcıymeti 23000 Liradır. 
: -ctet 3000 liralık 10 adet 100 liralık 
1 ,, 2000 ,, 20 ,, 50 ,, 
• " 1000 50 ,, 20 ,, 4 ,, 

1 .. 78& ,, 100 ,, 10 
• ,, soo " 1000 ,, 5 

,, 200 4700 ,, 1 
~~ ,, ) 

er Y•rde •blmald:adrr (5644 

" ,, 
" 

DERSHANE 
Kadıköy AltayoJata, Çilek eo

kaiı t.tmda: 
"LlSAN DERSHANESi,, 

Memur - Talebe Ye Her amıf 
halka mahıuı kanlar mwcutdur. 

Şerait gayet eln-enclir. Futa 
maJawea almak içia ..ı..hı.n 

(8,30 - 12) Y• ft elspmlan da 
(14 - 18) ze bdar Denlaane 

"müdilrlQiine müracaat olunabi • 
Jir •. 

htaırbul Asliye makRmelli ü -
çüııcü Hııbk ~= 

Şuifenia Betiktafda Valide· 

llaıumefeAdJ. 

ta ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

~ DiWtçi KlmH aoka· 
imda 4 Ho.lı hanede otururken 
IODl'ai.an Samsuna ıiclerei ora 
Nemli sade maiaz.umda çalqma
i• haflıyan kocuı Otman aleyhi· 
ne acdtiı hotanma davuı dofayı
ıiyle ıönderilea cla.n anaMJi •u 
kerre qlmilen mapada da bu
lunnacfıiı anlqddljuulaa tab • 
lijleria iline yapılmauna karar 
vı rilmit olchıiandaa itk ilin ~ 

Para aucf'etin whtm•. llWut 
olmak için zeqfa olmsll ...... 

Marka No. 
R.L 32LIJ8 

B BiJA 

Kap 

1 

1 

E.,..... ciuleti 
Boyalı tcaeM flUP ...... 
ftlemeli keten ıofra 

Zengin ohnk ~it u b& Pb_.o 
bileti almak l&mtdıl' ... 

s.fteatehal bir Y ... ,.,.JWO 
bÜetl alllm... 

irtlaıll. 

KE D-* tq oyma ve 

ı ~hilıdett itiimen .. gfla lfiade 
da'f'& arzuhaline ceYab ~ermesi 

Kirahk Daireler 
Poata ve Adli• binMIDA ._ yalaa f•de Ankara cacldeain

cle Orhanbey t..ıncla Mat1taat Cemiyetinin •ulunduğu llllt oda 
eia .t.ılai. kiraya veriMc:Mtw. CelMJetlere, aYUkatlara, lıeJüm. 
ı... P311tı. IMCIDua idaıelerin.a mibmmel daireler ••• 

t Mt.Nıın2 2S!IS4 2 im• ~emi. ~ 
~- ,..._ e.,a 'D • 11 .. 934 ...-.de• il'i(lere1t Feaebı 

IÖDdıeri._.. ..,tite apk artkm• •eudkı• ım •* 
'-ektilıeria 16. J:l• 934 Pa• ıW ıaat 161aı ad• Selııl 

... _ relmeleri. tı8asstı 

..... - ......... •-12· 
S34 wiJMaclo: Mat oad. .Aa1iJe ü-
•üncü Lukul daiweaine ıefmeıi ve 
ya bir .elril ıöptlerilme9İni bild~ 
rir ilhdır. . .(4062) 

- V AKIT idare evine müracaat _ 

· Aaliye ikinci Ticaret Jstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
Ho-.. 

lfa& .. en Sohfı Em'lk Cimi Hissesi · Hiueye g&re mu• 
No. 11 hammen kıymeti 

119 
1995 
2463 
!S72 
3ff 4 
3ll4 

Bl,ei~ll'ff 
ea,&acı. 

811,0ltprp Yaflıkçı'ar 3 DGkkln 23/24 767 T. L. 
2' Arı• nrefrfst 'ın Tamamı 170 ,, 

Edirnekapı 
Büyükada 
Edirnekapı 

Fener 

Mad• Aces 
Karipıi atik Ali,_.a IWttu•a oflu 
Madea Ayanikola 
Hacı Muhiffin Yat'-
6Dlaei F eur Cad. 

Maden 

70 " ,. 23'..IO u 9 ~8 " 
E 44 MI. ,, " !413 ., J 178 ,, 

8 ,. " 2S "" 113 •• 
238 · 246 KA,ir bıae" dilklrln 58/128 :Z954 ,, 

"' bahçe 
An~ kwmen , .. 1ı\c " T ımaml 
taıocağı metıesi 3047 

3656 " 

Öz 'fblCçe fiartıfıl:lar 
ToJ:hk & ~ "I. Emile, 8. Fatl, 9. ') mak ıııan.) s. y aırran:laşmak. 

F-, I. Bilfl,. bilik (itim, hibret 
~)!.Tüt (Nevlman.). 

Jı _ 111 vermek, ı. Ymıcrrmak. 
_ (Faııriik man.) ı. Yok olma. 

.!:.!_&. (Kötü man.) ı. ~sı: 
~. !. AJaiaz, alafız', 
~ mfizemr man.) ~ A1ıl; 

er §eyin redi man.) 4. .Artaıl , 
.("f anıan1 gMilar, hain bilekir 
~) 5. Asız, asISIZ (tqdallZ :an.) 6. Ayrğ, T. A)'BIZ, 8. Bozu! 
~ltCanıan, 10. Çak, tt. CeJ>el çepel 

1 ~ karışık man.) 11. ~, 
lb~-~tıbat, (kaba man.) 14. l'U • 
~ (Kamqmak = ımvvefsiz, 
::_ı:r dÜ§Jnek.) 15. Kars (ÇBbuk 
~~ n:tenfur, betbalıt m•) 16. 
~ (Fena, Jeızetsi~ yara -
~ ıtıan.) 17. KB~ tS. Oııdür, 
0 · Sası (Koku için) 20. !Us', !!. 
_saı, usaı, 2!. Pis, 23. Yabr ( Za-

l'ifianıış, kötü?emif, haı'fs; yara -
~' abWa :fasit man.) 24. Yabxı, 
l'. · 'Yabus, 26. Tabiat, yapJak, 27. 

80
&naan, 28. Yatfr,. 29. Yatın, 

aa· Yavaz, 31. Yavlak, 3!. Y&W, 
• Ya\?Un,. 34. Yavuz( Yavuz•· 

lllıt ::::=:suiniyet. yavuz kıht =Fena 
altıak). 36. yite. 

· - Iıava, Tavul. 
, - kokmak. L t,mek, f. PYs 

,_ kokına.k, a. Sut sas kobnak , 
4· 'YiYnıek. 

- ·batmak, ı. Bi~i, a Kalma
mak, 3. Mı gımak, 4. OhneH, 5. 
Sn ahnak; 6. Tükemtlri. f. Tok 

oJaıak 
Fener, ı. Dün ışıfr, 2. I\orltik, 

s. Sırgan. 18-L1 .. Ur 
Fer,. I. Aydtııfık, 2 . .rmmAUA· 

- ini kayhetmelr, l. Dmıır.ttiaş • 
mak, 2. Tontamak 

_ 1a, t. Donuk, 2. Omem, 8. 

trt.fit. 
Feraf. feral*f, ı. ~ima, çe-

tmp bJrakma, z. Bof)ama, 3. Çe -
kibne, 4. Dönülme, 5. El çelatıe , 
S. ~ 1. Savgıar, 8. Vaz· 

geçme, f. yaz çmrme. 2: Do • 
- etmeit 1. :ettalonat, · 
~ 8. Bo§famak, 4. ~Jdhnek, 

Er kınek, 4. J(at.rtınmak; 7. ko· 
~ 8. $amak (!BDp 88Y· 

mak.) 9 Sılt.amak, 10 Tanmak, 11 
v~ek, 12'. Yrğıfrnmak, ıs. 
Yüz çevirmek. ~ 2 _ eairmelr, ı. 'M.t. • 

El çdtirftıek, s. ()tkermek, 4. '"" • 
kürmek. 5. Vazg"eÇirmek, 6• y Of" • 
gurmat, ( l"ormak, bıtaltmnak 
maıı.) "t. Yormak· açrkh 

kl ~ ~1 .. F'm-ah, 1. A.<;I fn., ıgumu 
ft L'I'....:- r. Sevinti. 

ğr,. ~. ~nu..,, ._ ! Gö .. 
_ famnak. ı. Açılına~ · 

nü? açılmak, iç aştmat; 8. OfdB· 
n -1ı1c, ı. Bavıima. 2. ~ s. 
}{~~~hık 4. ik (Maruz man. l 5. 
l'. tiiiük, 6. Usak, 7. Yamanht, 8. 

eklik. 9. Yik (maraz man.). mek.. • 
- ı...-rr. Kım$mak. . 8 illa - 0lnıakp 1. Artmak, 2. OsuT -

le (Deıisf soytt?mak, btırUŞ • 
...... 74_ 

_ bir, 1. Açrldıt, t. ~, · 

Ferah, 1. Bol ( Bol b >l - Fe • ~ 10. Esiô ~ 11.. 0p • 
rah ferah) 2. Çaz, 3. Çok, 4. Gen, rak, 12.. Partal, (Esti eva), 13. 
5. Geniş, 6. Geıyin, 7. Giıt, 8. Şen. J>onmmut, 14. Yalama, l~ YelbJr. 

Feruet, 1. Anleına, 2, Anta11ş, dek, {Elbise için) 16. Yıprarmuş.. 
3. Böğüş, 4. Bulgu, buluş.. i. Çak, 17. Yırtık pırtıt, 18. Yo§Uık. 
6. tn~kelik, 7. Melre, (Bile, tedbir - lep.ek, 1. Bmw lca&ıf olmak 
man.) '8. Usuk, 9'. Uya•ihk, 10. 2. Doşanlamak, 3. Eakimek, '- Etl· 
Van§. nimek, enimek; &. Eprimek, epiir • 

- n, t. AnlayJıJlı, 2. Bilgiçli, 3. me-k, 6. Beııezimek, 7. lahuıalr, 
Edkü, tdkü, 4. Kttlduklr, 5. Sak, 6. 8. ALlammak, 9. Ponumak, 
Sezek,"/. Sezgek, 8. Uyaıı.ık, 9. 10. Telennek, 11. Tenezimek, 1.2. 
Vanşlr, 10. Ze-yrek Terelemek, 13.. Yıpranmak, 14. 

Ferda, 1. Devrisi gün, 2. Erie, Yoşunmak. 
irte, ertesi gün, irteei gün, 3. Tan- - fettirmelı, 1. Eskitmek, Z. Or· 
la, 4. Tenk, 5. Yamı yarınki gün, selenmek, 3. Yafrıtlnak, 4. Yıp .. 
6. Yanndlasr (Ferdası gün man.) ratmak .. 

Peri, l. Budak, 2. Dal, 3. Kmn- f et'f, 1. Döşeme, 2. erme, ı. 
tr) 4. Kol. Yaygı, 4. Yayma, 5. Yeryözii. 

F et"man, 1. Euyuram, 2. Buymk, - etmek, l. Döşemek, dişet .. 
buyanık, 8. Buyurultu, buyrultu, mek, 2. Sermek, 3. Yaymak. 
4. Carhk, 5. Çarhğ, 6. Tarku, "1. Fert, l. Bir,!. Bireği, biregi, 
Teydik1 8. Tlttu, 9. Yarhf, 10. birev, 4. Bir tek, 5. Dal (Çift olan 
Yarfrk. §eylerin 1ıer bir tekf) 6. F4i yok, 

-etmek, 1. Buyurmak. e..4!8i~, 7. Kimerse, 8. K"şi, 9. Pire· 
- ferma, 1. Buyruk buyurucu, ğü, 10. Tek, 11. Yalla, 12. Yalmz. 

2. Eridi (ktıdret sahibi man.) Fertıat, t. Bunak, 2. Keyveııi 3. 
- ferma ~ 1. Olannak . Sölmik. 
Feıme1&p, 1. Çi~ Z. Çitilik, Feryat, t. A~ 2'. Bağmna, ba· 

8. Ci~k ğmp cağırma, 3. Bozulama (pek 
Fena&, 1. th~, 2. Kzygıra.fmı, I derinden gelen tervat), 4. Crhırk, 

3. Yahç, 4. Yığae (Altr 8e8 erimi ı 5. Çavkmna, 6. Cfğ, ~i. 7. ÇriJJ'k, 
mesafeye derler ki bir fenıenk ve· 8. çı~k. 9. cılfıt, 10. Baybat 11. 
ya mil de itibar olunur.) 1fa'fkm6. havkmna, 12. Havla. 11. 

· - fersah, 1. Bol bol, 2. Çok, inleme. 14. Krekmn, 15. Salfm, 
pek çok... Sah (ÖJ'iilerin fmletlerinf amp 

Fenude. 1. ~rif. 2. 'Ro"-11~, ~~1( aiffl'ma man.) 16.. Sll'ıt, 
8. Bunışrımş, 4. Dclpn, 5. Ebrlmif, 17. Sızlanma. 
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(#PA f'1A~~A 
Müslahnra.lı 

HUBUBATUfflARI 

SıHHAT 
VE: 

KUVVET 

r 
GORiO BABA 

H. de Balzak 

Haydar Rifat 
370 sayıta 100 l(rŞ• 

D:ı~nma ) eri 
Vakıt lstanbLll 

C İ C i DUDAKLIK 
!inhisarlar U. Müdürlü~ündB 

1• 
Diiny:ını!I en Hbit 

dudak boyası, 

FARUKl'nin CiCi 
aJlıtıdır. Hiç bir te• 
maala allinmeı:. Yı
kansa bile ;ıkmaı. 
24 Hat dudakta kalır. 
T ecrübeıl kolaydır. 

4300 adet Emaye taklidi bayi levhası satan alınaca~tır. ifl 
ferin numune ve şartnameyi gördükten sonra pazarhga ,,· 
etmek üzere 10/12/934 Pazartesi güntl saat 14 te 0o 7,.5 1~~ 
lariyle berabar Cıbalide Levazım ve Mübayaat Şube11 ~sı'41 
ğüne müracaat etmeleri. 

Deposu ı Sultaohamamıoda 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 
.__~._ mağazuıdır. • 

üniversite Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonund 

Deni%yolları 1 - Üninrsite T eırib, Ensaç binasında yapılacak ol•0 

IAt, tamirat ve sabit, mUtebarrik mobilya işlerile liaolyo~ 
me kaplama itleri olbaptaki ıartnameıine teriikan tor-~ iŞLETMESi 

Acentelerı Karaköy . Köprüba~ı 
1 el.42362 - Sirlrecı Mühilrdarıade 

.. __ Han Telefon 22740 --• 

kapah zmrf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - Talipler bu ite dair dosya ve reıimleri Oaiftrtil' 

Yeni Çıktı 
"DUn ve yarın,, tercUme kUlliyahnın 17 inci kitabı 

lskenderige yolu 
EGE Vapuru 11 Birinci Ka

nun SALI 11 de İıkenderiyeye 
kadar. (8384) 

mar lığından tetkik edebilirler. t 
3 - Ekıiltme gilaO olan 23/12/934 Pazartesi günü "' 

Ekıiltme komisyonunda haz1r bulunmalar1. 
4 - Taliplerin yukarda yazılı itin bedeli keıfi ol';a 

lira 12 kuruıun yllzde yedi buçuk teminatlarını ihale g 
12 ye k~dar Üninrsite Mubaaebeıine yatırmış olmaları 1 

• • • 
iSTATiSTiK 

Yazan : Andra Liyes 
Türkçeye çeviren : Suphi Nuri 

Fiyatı 30 kurut - D•lıtma yeri "VAKiT,, matba••• 

YENi ÇIKTI 

Engerek Düğümü 
Fiatı 60 kurut 

Tevzi yeri - V AKIT Matbauı 
Uke, bronz, nikel ve çocuk karyolalar 

çeşidini ucuz fiyatla lstanbul Ri1.a 
Sahibi: A•ım u. yokuşunda 66 No. 

Neıriyllt müdürü: REFiK AHMET "8rl mobil.va ma§azası 
VAKiT Matbaa11 - lıtanbul t•••• Bulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEV 

( 

Öz türliçe I<arıılıklar ~z Tiirkçe 1'arıı1ı1'1ar 

-etmek, 1. Bağırnıak, bağırıp - da uğramıı, 1. Bozuk, 2. Bo .. 
çağınuak, 2. Bahsamak (Hıçkırık- zulmuş. 
larla boğulmak, sevgili için ağla- Feıh (Fesih), Bozma. 
mak man) 3 Bohsamak bohtamak - etmek, Bozmak. 
4. Bozlamak, boznamak, 5. Co • F eıih, 1. Açık, 2. Engin, 3. Gen, 
ğılamak, 6. ığınnak, 7. Haykır • 4. Geni.5. 
mak, 8. lyrenmek, 9. Kuyusmak Feth, (Fetih), 1. Açma, 2. Al· 
(teessürle ağlamak man.) 10. ma, 3. Başlama (Fethi kelam= 
Maklamak, 11. Mungramak, mun· Söze başlama). 
gtırgamak, 12. Postemak, 18. Se - - etmek, 1. Açmak, 2. Almak, 
zikmek, 14. Sıktamak, 15. Sızlan- 11 almal, 3. 11 açmak,, (Fethi me • 
mak. malik man.) 4. Kayıştınnak. 

Ferzent, 1. Çocuk (Erkek evlat Fettan, 1. Baylan (Şımarık 

man.) 2. Enik( Başka kaynaklar· man.) 2. Büyüliyen (Sehhar 
larda: Köpek ve vahşi hayvan man.) 3. Dingil, dingil pöçük. 
yarusu; asıl manası yavru, mevlftt Fetva, Yartr. 
olmak lazım gelir.) 3. Oğul, 4. O· Fevç, 1. Akın (Akın akın -
ğük, 5. Uru, 6. Yavru (Erkek ev- Fevç fevç). 2. Alay (Alay alay ::: 
lat man.) , :B,evç fevç), 3. Bölge, 4. Bölük, 5 •. 

Fesat, 1. Altut, 2. Ayığ, 3. Aza· Koşum, koşun, 6. Takım. 
mak, 4. Bozgav, 5. Bozukluk, G. Feveran, 1 Çavkırdr, 2 fışkırma, 
Bugaç, 7. Bulg-~nçlık, 8. Bullak, 9. 3. Katuluk, (Affervescence man.) 
Çiiriikli.ik, 10. lş bozanlık, iş boz· 4. Kaynama, kaynayıp fışkımıa, 
ma, 11. Kaıışıklık, 12. Tiltağ', 13. :>.Taşkınlık, taşma, 6. Uçkun (E • 
Torgalan, 1 ı. Usluk, 15. Yablak. ruption man.) 
16. Yolsuzluk. - etmek, 1. Büğlemek, 2. Bün-

- çı, 1. Alağız, 2. Azdırıcı, 3 g·ümck, 3. Çövmck, çiivmek, 4. Frş· 
Btızguncu, 4. lş bozan, 5. Kayı~çı k1nnak, 5. Kaynayıp fışkmnak, 6. 
(Hilek5r, intrigant man.) G. V.a • Kaynayu gelme, 7. Köpmek, 8. 
rıştırıcı.) Orgamak, 9. Şrmmak, şımrzmak 

- a uğratmak, 1. Alı km ak, 2. (Feveran halinde olmak man.) 
hozulmak, 3. Çürümek, 4. Karış - 10. Tasmak. 
mak. karıı::tırnıak, karmakarıkıı:; Fevk, 1. tJst, 2. Cstün, 3. Yn • 
olmak, 5. Şanjrkmak, 6. Ulmak karı. 
(Tcfcc:süh etmek ınan.) - alide, 1. Artıksr, 2. Aynca, 

- ilka etmek, 1. Boz,1ıak. i~ 3. Bamh·1 ~ka. 4. Cok başka. rı. Er
~ak. 2. Bnlır:m<~rmak. S. T\a · j tenil. r.. Frtin'!ii, 7. Orans1z. R Bo
nştırmak, 1. Yoldan çıkarmak. lrmnığ, (Acayip, meraklı man.) 
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Fehva, ı. Söz geliş~ 2. Söz 
yatımı, 3. Yatım, 4. Yön. 

Fehim, 1. Anlayışlı, 2. Anlı, 
8. Okan, okkan, 4. Varışlı, 5. 
Zeyrek. 

Fehm (Fehim), 1. An, 2. An
lamak, 3. Anlayış, 4. f:öriim, 5. 
Oğ, 6. Ok (Akıl, gönül, fikir 
man.) 7. Varış. 

- etmek, 1. Anlamak, 2. Ka
nrmak, 3. Tanlamak, 4. Ulonak, 
5. Ukıtmak, 6. Varmak. 

Fek, 1. Çene, (Fekki ala: üst 
Ene, 3. Enek (Y a.şlr adamların 
çeneleri altında teşekkül eden kaf 
kat et man.) 4. Engek, 5. lgnek, 
6. tyek, 7. Sangot, son.gıt. 

- (k) etmek, 1. Açmak, 2. 
Ayırmak, 3. Çazgırmak, 4. Ça
zmak, 5. Çözmek, 6. Kırmak, 7. 
Koparn1ak, 8. Kurlarmak. 

F elih, 1. Esenlik, 2. Onmak, 
\lnmak, 3. Onükmek, 4. Yalşı -
mak. 

- bulmaz, 1. Onmadık, 2. 
Onmaz. 

Felinat, 1. Çiftçilik, 2. Ekin
çenc. Fekki esf el: alt çene) 2. 
cilik. 

Felaket, 1. Boran, (Mec. Asıl 
yağmurlu, karlı kasn~ga man.) 2. 
Bulak, 3. Bun (Darlık, sıkıntı 

man.) 4. Çay (betbahtlık, mal -
heur man.) 5. Ekmek, 6. Iğnn, 
ığın, 7. Kadğu, 8. Kars:amba, 
9. Keser (Betbahtlık man.) 10. 

"' Kıran, 11. Kırgın, 12. Kırlağan, 
( Kır'la başlayan son üç isim sal-

gın ve öldürücü hastalık ve ka"'" 
gada büyük bozgunluk haklonda. 
kullanılır.), 13. Koran ( Zehit' 
zıklom, elem, keder man.) 1-'· 
Mun (Iztırab, muzayaka ınaJl·) 
15. Sarsıntı, 16. Savga, sa'V~ 
17. Şay, 18. Yılanı, 19. Yudtı ' 
20 Yüdövlük (Bedbahtlık nı~:) 
21. Yut (Öbür manaları: Gü~ 
derin kar veya dbn ki bu sebeP 
davar kırılır, Bereketsiz sene, 
Fena hava, murdarlık.~. .. e1'~ 

i - mucib olmak, 1. lrıntuı111. 
d 1 B v ı~ Go)· 

- ze e, . agn yanı "' 
nüklü. ğt 

Felç, 1. Bükmcce (belden" 1 
olan felç) 2. Çont, 3. Danll:ı, 1: 
E · 5 l · 6 tnnıe nne, ınmc, . ngı, . !l 

Sekeme, 8. Tutukluk, 9. 1 aı 1 
,. c 

(Yarı vücudun felce u ra~,\ r.· 
man.) 10. Yelgufa, (Sığır ha 
da kullanılır. 

- (c) e uğramak, 
(İnme, - bir yerine) 
olmak, 3. Küt olmak, 

ı 
ı. tı ıne ' 

2. J{tİ 'k" ç 
4. Tn tt. 

mak. k ı. 
Felek, 1. Çığn, (Teke~- 1 

• 

"Çök çığrısr, gök tekerle 1 < • 
leküssema,,) 2. Ebrcn (nıuk 

1 
.. 

rat, keder man. da ~elir.) 3· 
1 

1 . 
ren, 4. Gök, 5. Kır, kırı •. 6. ? 3 J( • 

Fellah, ı. Çiftçi, 2. Ekıncı, ' 

raçı, 4. Tat. . 
Felsefe, 1. Bilgelik <.~ıln' .1 

kim), 2. BiJiğ. hmk, (ıl.nn 1 

man.) 3. Biliındik, <H 1 111 

Bilimnik (hikmet. ·ıı, 
B·ı··1·1 hakimlik man.) 5. 1 u 1 
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