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'·ı "Qrıbllida kı§ başlamış sayılabilir .. Yukarıki re6imler şehirde dünkü hali göıteriyor. Hava yazımızı 
~ üçüncü ıayılamızda bcılacakıınız 

Yugo;ı~;y~ ~~-h-t~-;~-s----ın--ı---v---~~---d---i 
B~ij~-i-ç-ı· n_d_e_ Küçük anlaşma ba

kanları arasında 
s darlık tam .bir uzlaşma 

~· Cıt gü I ~~ baı k n e:·:le htanbul sularında 
tar~ b·ı ' bolluğu var. Denildiğine 
~· lt .. ı buı iunde erkan torik yüz bi-
~l't d·~YC>r, Çıka-n bıı.lıl:: lstanbulun 
' b~~~İYacındr\n i.istün olduğu ·i 
t, ö,1,rn ~e{;e:i dü§tükçe düşü -
ı Pa ~ e hı bir Hlorıu yirmi, o • 

ıaya. h'I ~'batık b l ev güç alıcı buluyor. 
bir k olluı:rn 1.t._nhnl icin bü

~~?l ~zanç kaynağı olabilir. 
'>l ~~ Yo u balıklarımızı komşu 

ant l Ulk 1 da. 1 't-. Birtak e erde sat " 
~ m arı bir k ım çalışkan İ§ • .. 

(~a.rmaktadı;;t~ye kadar bunu 
~ dar) azd ar. Bu da o denlu 
'~kı ırk· b' ı e dev ı, ır değer birme· 

h. gznez ,. 
\... oırtakı . 
·~~ ın ku 1 \ .a ge]dikle .ş arın yazın yurdu-
~~lltikl . rı, kışın sıcak ülkele-
~ erı 'b· . ~ llr da. h .. gı ı denızlerdeki ba-
~et\İzd 0 Yle Yaparlar. Yazın Ka 
a. · ltnı k e Ya~ıYan balıkların bir -
~~ •tın Ak ) ~ll~içi b denize geçerler. 
)~lidir. Js u balıklar için tek geçit 'i (rn ta?hul denizlerinde yö -
>i 1~latı e"~ıın) lerinde birtakım 
~elir, n ol çıkması bundan ile· 

~I ~~?tıek ki, Bo v • • 'd' . ''-' 
ılt llld gazıçı geçı ınm JKl 

)~1lllt b a.~turan İstanbullular ha· 
~i~~e hu~u~tnından en kutlu bir 

1t\den h uyorlar. Ayaklarının 
(l:ı er Yıl balık sürülerinin 

t\I~ ~ 4cu Asım US 
sayıfanın 1 ci sütununda) 

Cenevre, 22 (A.A.) - Marsilya su
ikastı mesuliyetleri hakkındaki Yugos• 
Javya notası buarün saat 17,30 da Ulus
lar Birliği umumi kitipUfin• veril• 

mi§tir. 
Cenevre, 22 (A.A.) - Yugoslav 

heyeti, Marsi\ya ıuikasbnın siyasal 

mesuliyetlerine ait Belgrat hükumelİ· 
nin Uluslar birliğine vereceği muhtıra· 
nın 2•..M esaı. ve :sıerekse §ekli hak • 
kında Küçük itilaf bakanlan arasmda 
tam hir uslaıma •asıl olclufunu f,iJdir· 
mittir. Muhtıranın bu gece netrolun• 
masr muhtemeldir. 

Romanyll ile Çekoslovakyada yarın, 
Yugoslav muhtrraıını teyit eden mubtı
ralarınr birlik umumi katipliğine vere

ceklerdir. Yugoslavyan1n bu muhtıra
ıunı teyit edecek, bütün vesikalan ihti
va eyliyecek olan diğer muhtrrası da 
önümiizdeki cumartesi veya pazartesi 
günü birilk umumi katipliğine verile· 
cektir. 

ismet Paşa Hz. 
Ankara, 22 (Kurun) - Söy

IenUdiğine göre Başvekil İsmet 
Paşa Hazretlerinin ve iç Bakanı 
Şükrü Kaya Beyin Edirneye git-
meleri geçikecektir. 

Yeni Belediye reisleri 
Ankara, 22 (KURUN) - Sam

sun belediye reisliğine seçilen Hü
seyin Nafiz, Afyona seçilen Tirya· 
ki oğlu Hüseyin Haıim, Niğdeye 
seçilen Dr. Hüseyin Beylerin reis
likleri y\iksek tatıtikten geçti. 

Okyanus~a 
cinayet 

İssız bir adanın impara
torj~ iki insan 
· öldürmüş! 

Ölü bulunan adam 

Yer yuvarlağının aşağısında, 
Atlas Okyanusunda, Aşağı Ame • 
rikaya yakın ıssız bir adada giz· 
liliklerle dolu bir öldürme yapıl
dığı Los Ancelostan bildiriliyor. 

Galapagos takım adalarından 
Marşena ıssız adasında bir a -
damla bir kadının acınacak bir 
biçimde öldürüldükleri görül • 
müştür. Ölü adamın rulJalarında 
Alfred Rudolf Lorentz adına ya
zılmış bir pasaport, Fransız pa -
ra)arı ile çocuk rubaları bulun -
muştuı·. Kadının kim olduğu an
laşılamamıştır. 

Devamı 7 ci sayıfanru 5 ci sütununda) 

Okurlarına büyük 
faydalar verir 

·ı·r;f;w;ı·lı;ki;;;i~·i·; .. ;·;··i·ç··~;;;:·r 
: falarda bulacaksınız ·: . . 
f Kurun kuponunu biriktiriniz. i . . ......................................................... 

a 1 
arıyor musunuz? 

iç sayıfalarımızda "Kurun isim 

ltiı ) k. · ) babası,, kısmımıza bakınız. Her 
ql>tıı,ql>ıy, ne . ~. j gün yeni adlar bulacaksınız ( 

il ({ib
1
• Ye hc4fa ltapatıyo>·s1.m? Sabaha kar§t geldıgın ııa- ____ - ------.....-

J.'Qv Q§~a kapatıana! .. 

Yeniden Soyadı alan 
mebuslar ve meinurlar 

Şehrimizde soyadı almıya başlıyanlar 
arasında Belediye memurları baştadır 

:E!f ~' ,....., ) 

~ .i!i.. 

Bay Ziya Erdem, Bay Avni Yağrz, Bay 

Memurların ve hocaların bi -
rinci Kanunun yirmi sekizinde 
tatbik ~di1meğe başlanacak soy 
adı kanununda halka örnek ol
maları için lkinci Kanunun ıo • 
nuna kadar soy adı almaları ve 
sicile yazılmaları hakkındaki 

~ecip Serdengeçti, Bay Hamit Oska1 

Başvekalet tamimi vilayetlere 
. bildirmiıtir. 

Soy adı almıya baılıyanlar ara
sırida ıehrimizde· beletliye erkanı 
ve inemürları baıta gelmektedir. 

CI?e~a.mı 10 ncu .ııayıfanm ı lncl süt.ununda); 

Anket·im • ız 
Hayat geri dönmez, 
kadın ev~ girmez! 

Tarih gerilip gerilip bir ok atmıştır; yaydan çıkan 
ol<un tekrar geri dönmeşİ mümkün müdür? 

Feyziati Kız Lisesi MüdUrlerinden 
ve değerli felsefe muallimlerinden Tür
kan Hanım, muharririmizi büyük bir ne
zaketle karşılamış, suallerimize istedi

ğimiz cevaplan vermiştir. 

- 1914 - 1918 harbi erkekleri a
teş hattına sürüklediği için, iş sahasın
da açılan yerleri kadınlar doldurmuşlar· 
dr. Harpten dönen erkekler bu yüzden 
işsiz kaldılar. Şimdi bazı memleketler-

de işsizlik faciasının önüne geçmek için 
kadmların tekrar evlerine dönmesi lü-

zumu öne sürülüyor. Bu mümkün mü-

d .. ' ur. 

- 1914 - 1918 harbi yoktan 
bir had:ııe yaratmamıştır. Erkek-

(f>f'l·Rmt 7 uırl ıı11~1anın l inci sUtunuudai Türk3n Hanım 

Oturanlar: Soldan Yablonski yoldaş, KURUN Müdürü ve Giresun 
mebusu Bay Tarık Us, Stoklipski yoldaş. 

Ayaktakilc-r: Soldan KURUN yazıcılarından Bekir Srtkı, yazı mü· 
dürümüz A. Srrrr, KURUN yazıcılarından Ömer Rrza Beyler. 

Memleketim =zde yıl1ardanberi 
Tass ajansı muhabirliğini yapan 
Y ablonski yoldaşın memleketinde 
daha başka bir memuriyete geti · 
rildiğini ve yerine Stoklipski yol· 
daşm tay!n olunduğunu yazmış

tık. Y ablonski yolda! dün mat • 
baamıza gelerek yeni arkadaşını 
bize tanıtını§ ve veda etmittir. 

Yurdumuzda kendisini çok sev
dirmiş olan Yablonski yoldaş aym 
yirmi dokuzunda Sovyet Rusyaya 
doğru yola çıkacaktır. Kendisine 
rahat bir yolculuk, Stoklipski yol
daşa yeni vazifesinde muvaff aki· 
yet dileriz. 

Yukarıdaki resim dün matba• 

amızda alınmıthr. 



Silahsızlanma komisyonu ve Litvinof 
öküzlerden öncearabaqı 

I 

koşmak qibi bir, şeq ! 
Sovyet dış bakanı, silahsızlanma daimi 
komisyonları ihdasını lüzumsuz buluyor 

Moskova, 22 (A.A.) - ias a
jansı bildiriyor: 

M. Litvinof, Cenevre de silah -
sızlanma konferansı bürosunda 
söylediği nutukta, devletlerin si -
lahsızlanmasında düşünülen tah -
didat ve taahhüdü deruhde etmi -
ye muvafakatlerini temin imkan -
sızlığı sebebiyle, konf er ana çalış -
maaınm durduğunu hatırlatarak 

bu vaziyetin devam ettiğini söy -
)emiştir. 

M. Henderson tarafından ruz -
nameye konulmuş olan silah imal 
ve ticareti meselesine temas eden 
M. Litvinof Sovyet murahhas he -
yetinin bu hususta hiç bir itirazı 
olmadığını ve Sovyet Rusyada ne 
hususi silah imalatı, ne de hususi 
silah ticareti mevcut olmadığı için 
teklif edilen sistemin Rusyada fi -

len cari bulunduğunu aöyliyerek, 
diğer memleketler de bu yola gir -
dikleri takdirde bunun memnuni -
yetle karşılanacağını ilave etmiş -
tir. 

M. Litvinof yalnız imalatın ve 
ticaretin değil ayni zamanda silah 
transitinin de ilan edilmesini tek -
lif etmektedir. 

M. Hendersonun daimi silahsız
lanma komisyonları ihdası hak
kındaki teklifine gelince, M. Litvi
nof her hangi bir silahaızlanma 
kararlaşmadan böyle bir komisyon 
ihdasının öküzlerden evvel araba. 
yı koşmak demek olacağını söyli
yerek: 

"Yakın bir istikbalde hiçbir 
şey yapamıyacağını bile bile bir 
komisyon ihdas etmek bunu evvel
den tasdik demektir,, demiştir. 

Hintliler üzülüyorlar 
Londra, 22 (A.A.) - Büyük 

Britanya imparatorluğunun istik -
halini alakadar eden çok mühim 
bir belge dün Londrada neşredil • 
miştfr. 

Bu belge, Hindistan kanunu e

sasi ~rojesi hakkında muhtelit 
parlamento komisyonunun on se -
kiz a~anberi hazırlamakta ol -
duğu rapordur. 

Raporda hükUrnetin projesi he
yeti umumiyesi itibarile tasvip e -
dilmekte ise de çok esaslı bir kaç 
noktaya iliıilmektedir. lli!ilen bu 
noktalar projeye karşı muhafaza
karların yaptığı itirazlara uygun 
gelmektedir. 

Raporda çok mühim olarak şu 
üç teklif yapılmaktadır: · 

1 - Zabıta işlerine ait herhan· 

gi bir nizamname o mıntakada ln
gilterenin mümessili olan vali ta
rafından tasdik edilmedikçe meri 
olamıyacaktır. 

2 - T ethiş hareketlerine karşı 

mücadele icap ettiği takdirde in • 
giliz hükumeti Hint hükUmetinin 
her dairesini murakabe etmek için 
tam salahiyeti haiz bulunacaktır. 

3. - lngiltereden gelecek mal -
lara kartı konulacak tarifeler hak-

Kında umumi valinin veto hakkı 
olacaktır. 

Parlamento azası şimdi komis " 
yonun raporunu öğrendiğinden 

meseleyi bütün tef errüatiyle tetkik 
edebilecektir. Bu projenin müza • 
keresi beş ay kadar sürecektir. 

Bundan sonra maddelerin tet .. 
kikine geçilecektir ki bu da şimdi
ki toplanma devresinin son rapo -

run on sekiz ay gibi uzun bir za -
man zarfında hazırlanması ve ge· 
rekse parlamentoda rapura uzun 
bir müzakere devresi ayrılması 
Hindistan imparatorluğu kanunu 
esasisinin tadili işine İngiliz efkarı 
umumiyesinin en büyük bir ehem· 
miyet verdiğini göstermeğe kafi -
dir. 

Gazi Hz.· 
Ankara, 22 (A.A.) - Reisi -

cumhur Hazretleri bugün ıaat 14 • 
te yeni lıvet Elçiıi M. Vinteri ka-
bul buyurmuşlardır. Elçi, Gazi 
Hazretlerine itimatnameıini tak • 
dim etmiştir. Kabul esnasında Dıı 
Bakanlığı gönel katibi Numan Ri· 
fat Bey hazır bulunmuştur. 

(8.) Meclisi 
Ankara, 22 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Refet Beyin reisli -
ğinde toplanarak hava servisleri • 
ne ait sıhhi mukaveleye ittiraki -
miz hakkındaki kanun layihasının 
birinci müzakereıini yapını! ve cu 
martesi günü toplanmak üzere iç· 
timaa nihayet vermiştir. 

Soyadları için broşür 
Ankara, 22 (A.A.) -Türk Di

li Tetkik Cemiyeti halkımıza ko -
laylık olmak üzere soyadları iç.in 
bir broşür hazırlamaktadır. Alfa
be sırasile hazırlanan broşürde en 
doğru soyadları bulunacaktır. Bro 
şür birkaç güne kadar çıkacaktır. 

Fenerbahçe - Çan kaya 
maçı bugün 

Ankara, 22 ( A.A.) - Fener • 
bahçe irinci takımı yarınki cu • 
ma sabahı ekispresle §ehrimize ge
lecek ve doğru Ankarapalas ote -
line inecektir. Otel pavyonunda 
Fenerbahçe reisi Saraçoğlu Şükrü 
Beyefendi sporculara 25 kit ilik bir 
ziyafet verecek ir. 

Takım saat 14,30 da Ankara • 
gücü sahasında Çankaya takımı 
ile kartdaşacaktır. · 

Emniyet mUdUrU geliyor 
Ankara, 122 (KURUN) - ta -

tanbul emniyet müdrü Fehmi Bey 
lstanbula gitti. 

rtUff•S genel mUdUrU 
Ankara, 22 (KURUN) - Nü

fus Genel müdürü Galip Bey E
dirneye gitti. Galip Bey Edirne • 
de ay sonuna kadar kalacak, is
kan işlerini tetkik edecektir. 

Unutmıyacağız 
"Kurun" adını almamız ü

zerine gazetemize güzel söz -

lerle uğur dilc:· ~:-ı "Akşam" 1 
Deniz görüşmeleri sürüyor ve "Haber" arkada§larımızın 

bu dileklerini unutmıyacağız. 
Londra

1 
22 (A.A.) - Sir Con f seneki konferansı tabii muahede- L. .. 

Saymen avam kamarasmda Kra- yi imza etmiş olan Fransa ve ltal· C 

im nutkuna verilecek cevabın mü- yanın da tasvibi şartiyle hazırlan· s;zim bildlAimiz 
z ak er es j sırasmda demiştir ki: mıt telakki edeceğiz. 

"- Deniz görü~meleri devam Fransı·z ve İtalya hükUmetleri 
etmektedir. Vaşington muahede- ile Dominyonları ş:mdiki görüş -
aini imza etmit olan devletlerden melerin inkişafından haberdar et
hiç. biri bu muahededen vaz geç- tik.,, 
tiğini bHdirmemiştlr. Fakat böy· Sir Saymon, den:z görü,.mele-
le blr ihbarın vukuu anlatılmakta- rinin kesilmediğini teyidetmiştir. 
dır. İngiliz hükumeti, deniz tah-

didatı sisteminin nihayet bulma· Ed:rne _ Istanbu\ yolunda 
smı herkes için büyük b;r felaket 
olarak telakki eder. İngiliz hüku
metinin mümessilleri, bugün1<ü 
zorlukların iktıhamım temin ede -
cek bir yer bulunmau mümkün 
görüldüğü müddetçe görüşmelere 
devam edeceklerdir. 

Tekirdağ, 22 (A.A.) - Edirne 
- İstanbul yolunun T ekirdağı 
mmtakasmda 25 köprünün beton· 
arme olarak yapılması kararlaştı · 

--swss .-. swwws ..-. ,.,-

Ulus ve Budun 
Budunlar birliği, doğııı değil

dir. Ulus, bugünkü anlayışımıza 
göre (millet) in yerini alıyor. 

(Cemiyeti Akvam) ı beğenıni
yerek (Milletler Cemiyeti) ne çe
virişimiz nedendi? (Kavim) ile 
(millet) arasındaki ayffdımı göz
den kaçınnadığımızdan... İmdi 
(budun) başka, (ulus) b~kadır. 
(Budun) milletinkinden de ileri, 
milletinkinden de üstün bir birlik 
tir. Bir (bütün) dür. 

Meclis, birinci kanunun ilk haftası 
sonuna kadar çalışacak 81& 

Ankara, 22 (KURUN) - B. leceği umulmaktadır, buncla11
• ı.j· 

M. Meclisinin tatilindeR önce, ma

li bir kaç kanunun eklenti ve de· 
ğiıtirilmeleri projelerinin görütÜ· j 

b' 'ncı" rü Mecliı çah§ma11nın, ırı ,ır 
nunun ilk haf tası sonuna kadşr 
receği aanılmaktadır. 

• 
M. Venizelosu öltf,ürmek istiyenlerıtı 

muhakemesi h'' 
Atina, 22 (KURUN) - Geçen büı etmit olanlar, bir takııU 1'(11' 

yıl, eski Baıvekil M. Venizeloaa diselerin önüne geçmek içiıı .,,,.b· 
suikast tertip edenlerin muhake • hapishaneden Pire ağırceı• ııhS 
meıine cumartesi günü Pire ağır kemesine nakledilecekler ~e ııt 0rt 
ceza mahkemesinde başlanacak - keme devam ettiği müddetçe 

tır. da kalacaklardır. 
M. Venizeloıu öldürmiye te§eb-

i~ıet 

!
Posta telgrafta de~işU'I yor 

Ankara, 22 (~:'JRUN) --:60J 
müdafaa planı ta telgraf genel müdürlii! 1 

runanistanın 

Atina, 22 {KURUN) - Dün bazı değişiklikler yapıla~~dıJİ 
gece Yunan dıı, harp ve deniz ha- bir proje ha- '---ıo.kta 0 ~J 
kanları arasında yapılan bir top • söyleniyor. c~n·I müdür N~ 
lantıda Yunanistanın müdafaa bu işle uğraşmaktadır. f 
planı görütülmüt ve deniz ve kara Hesaplar divanına aıırı' 
umumi harp erkanının bu planı murakıp muavinleri 
hazırlamaları kararlattırılmıştır. Ankara, 22 (KURUN) ~ 

Hasan Ali Bey saplar divanına alınacal< 
Ankara, 22 (KURUN) - Orta kip muavinleri için istekliler 

tedrisat genel müdürü Hasan tur. Ankara, lıtanbulda miİ 
Ali Bey lstanbula gitti. açılacaktır. 

Trakya mebusları izmlr Ziraat bankası nt 

Ankara, 22 {KURUN) -Trak- Ankara, 22 (KURUN) 
ya mebusları, Edirnenin kurtulut mir Ziraat bankası müdütiİ 
bayramı kutlulamaıında hulun - Naili Beyin başka bir vs'fı 
mak üzere Edirneye gittiler. tayin edileceği söyleniyor. 

"Ankaraqa doğru ta 
ruz; Var v a_rbi, 
Varşova, 22 (A.A.) - Asiatic 

Riviev mecmuasının son sayısında 
Leh muharrirlerinden mümtaz 
yüzbaşı M. Hinterhoff'un yazdığı 
"Ankaraya doğru taarruz ve Var
şova muharebesi,, başlıklı bir tet
kik yazısı çıkmıştır. 

Muharrir evvela silahlı müca • 
deleye esas teşkil eden siyasal du -
rumu anlatıyor ve büyük devlet -
lerin Anadoluda birbirleriyle kar • 
şılaşan menfaatlerini tahlil ~~le. -
dikten sonra dörtler meclısınm 
karariyle Yunan kıtalarının inişi· 
ni, Cenevrede ve başlıca Avrupa 
merkezlerinde yapılan mühim si • 
yasal hazırlıklardan sonra başlı • 
yan 1919 ve 1921 Yunan taarruz· 
tarını ve nihayet Yunanlıların Sa -
karya nehri kıyılarına gelişini, bµ 
nehir kıyılarında yapılan ve bir -
kaç hafta süren kanlı bir savaştan 
sonra Yunanlıların çekilmiye mec
bur kalışlarını tasvir ediyor. 

askeri olduğu kadar siya~ 
Iıklardan sonra ha.ılıyan 1'. 
kabil taarruzunu tetkik ea 
yor ki: / 

"Şahsen Gazi Mustaf' f~ 
Hazretleri taraf mdan idst' ~ 
bu mukabil taarruz, bir1'~ 
içinde Yunan ~rdusun~ıı ~ ~ 
hezimetiyle netıcelendı. l 

h 1 . . ~ i 
sonraki mer a eyı ıse, il ~e~ 
mütarekesi, ve 1923 te ~W\ 
len şerefli Lozan sulh tfı ~ 
ile tetevvüç eden ilerleıt' l 

(I~ 'I' 
eder.,, t0 ıl 

Muharririr tetkikinitı..ıe ti~ 
Türk - Yunan htnbb'·,i~·l 
tan _ Sovyet Rusya he.t fı' 'J~ı 
daki benzerlikleri ve ':'ıt11 ~,1 

. k v•' tı tiklerin Sa arya ve f ~e~ 
rebeleri arasında bilh~efl' 
dikkati çektiğini k•Y ete 

el• it~ ,, •• 

rr. ~' ~· 
Burada şunu söyl~,,rtıı el 

ki, bu benzerlikle~ 'Je so~fıf! 
ve lzmir,, adlı eserı.rı of l'' 
tıarrirlerintlen Me~•" Jisfe 
da ileri süriilmüştU· 1"'1 Je 1 

• d ,., r P 
Metın yanın a, ~ıJt 

gö&teren birçok kt0 

dır. 

Sakarya muharebesinden bah
sederken muharrir, bu muhareb~ 
ile 1920 deki Vistul muharebesi a· 
raaında dikkate değer mukaye_!e
ler yapıyor ve bundan sonra husu
si bir dikkatle bir sene süren ve 

ıiiiiillliıiiııillıl!llllİIİl_ ... f///F" ' .. , :....._·· • ' J, r 
, 

•pıtJ - lstanbul Semtlerı 
Tarihi 

F..mniyr-tte müsavat h'?rkes için 
itiraz götürmez bir haktır. Fakat 
bu bütün filoların mutlaka ayni 
büyiiklükte olması lazım geleceği 
demek değiJdir. Hiç bir kimsenin 
emniyeti tehlikeye konmaksızın 
bir anlaşma esasını, hatta takribi 

rılmıştır. Bu köprü, Çorlu, Silivri 
arasm:ladır. Köprülerin inşaatı 
ynkmda münakanaya çıka1·ılacak· 

tır. Kışın geçit vermez suların Uze· 
rinc kurulacak olan bu köprülerin 

(Cemiyeti Akvam), (Milletler 
Cemiyeti), kendisini böylece bir 
(budun) u var edecek, gösterecek 
bir düzen olabilir. Orada kendi- Yazan : Niyazi Ahmet e,ıe•id:i; 
lerini gösteren, yer alan uluslar, Htr lstanbullunun bilmesi ırerek olan şeY\ ç ııe ~·? 

k elde edebilirsek gelecek 

yapılır.ası memleketin iktısadiyatr 
üzerinde büyük bir ehemmiyet al
maktadır. 

oraya yazılmakla bir (budun) var Oturduğu yerin tarihi nedir ? Semt isiınlet rıeıerdıt ıı· 
olabilir. Ancak budtmlar varolmuş verilmiştir ? Buralarda geçen meraklı vak'atır caksıJl 
olmaz ki budunlar birliği olabil- 1 B 1 ·k d KURUNd kuY9 

l.:~u~y:a~z~ı:ar:ı~y:a::;ın::a~~~::::a~o;;-.--~ Köprülerin inşaatı birinci ka - sın. 
nunda ihale olunacaktır. OGRENEN • 



lr iii._ER--]--
'lÜfu --~-

>' sunıuz artıyor 
ı1.,. "1'd1111 bir kar k .. • 
~ raQI :r Ofeande bir 

' bi%e uı '~Yınu yapıldı. Bu 
ltrfli 8 Yenı, Jlenı" b"l ·ı 

Elmas 
~açıranlar · rıbii. ıgıer 

"ct4 lliİzel gİJer bize uvinç ve-
lıtafi • fey/erJir. 

iffl:&! •tik Genel Mu··J·· .. ii 
..& ı.. -.ıne .. uurun n 
" "" 4actcrr rore biz her yıl binde 

a. artıyoruz. 
lilı1:· crrtnacr b • • • • 

lr. Fak ı.zım ıçın çok de .. 
~ fQ 

1 
"!_ bunu azımıama • 

1950 ere"tir. 
>o,. 4-1-::ıııda bu gidiıle 30 mil-

)ıt Nifla.u olacağız. 
fi~ i . 11 artman, ekıilmeıi i
Qf"-ftıı ~ırı 6flflı btıfına bir bilgi 

r. 
ı a., biiri .. .. ' 
tr, devi Ultiinde Üniversite • 
~ )ddır et adamları nice yüzler • 
, ili, 11irtqıyorlar .. 
~ &i,. ~~~d~ nüluı ifi ulaılar 
fft .. ı. •• • 111 1f 1 idi. Bu düıünce 
~ırk" 

~ı. 1
: ~vur yüz lına (dek) 

,..., Bır '--- J .. l '"••ök Rllrun ua fOJI e 
~-- onomik ıayılJı. 

• ~~)'Ü 
~ ctrt.r. z Yılından beri nüluı 
L " te· ı.,J 
~~ilgi • •uıen tırna.fa lıaJar 

~~~bu ve •oıyoloji İ§i oldu. 
"4..141er nıınla kalmadı. Soıyal 
~ Yapıldı. 

-. Tttk b. 
ltr..:ı ır Jlıırtta toprak ütü • 

Kalp para yapanlar 
sorguya çekildiler 

Zabıtanın yirmi iki kitilik el-
mas kaçıran bir tebeke yakala -
dığmı yazmıttık. Yakalanan ku
yumcu Karabet ojlu Armanak, 
Artin oğlu Nehabet Mübarikyan, 
komisyoncu Estepan oğlu Sef gis, 
kuyumcu bozucu Eriyo oğlu On • 
nik, Bedeıtende gümijtçü Mustafa 
oğlu Yusuf, elmasçı lıtavri oilu 
Yani Mavramati, kuyumcu Bo • 
zucu Serkis oğlu Herant Efendi -
ler tevkif edilmitlerdi. 

Dün zabıta ve adliye bu itle 
metiul olmuf, diğer yakalanan • 
)arın bir kısmı daha ıorğuya çe-
kilmitlerdir. 

Dün yakalanarak adliyeye ve-
rilenlerin adları tun1ardır: 

Bağdasar oğlu Yervant, Sev· 
kiyal oğlu Partef, Vartan oğlu 
Viran, Karabet oğlu Torkum E • 
fendiler. 

Tahkikat henüz tamamlanma
dıiı için bu huıuıta fazla malu -
mat verilmemektedirler. Yaka -
)ananlardan bir kısmı, dün geç 

Cinayet 
Kıskançlık yüzün

den öldürmek 
istemiş 

Evvelki aktam, Şiılide kıs -
kançlık yüzünden bir cinayet ol
muı, Adliye emanet daireai ha • 
demelerinden Hasan, Vehbi a -
dında birisini iki kurt unla yarala
mıttır. 

Hadise fU tekilde olmuıtur: 

I Kış 
başladı 
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L~~uş~mla~-! 
Yavrum Şişlililer 

Bir damla tatlıya ÜfÜfen Iİ • 
nekler gibi, batıdan konuk gelen 
yabancı yazanlara ÜfÜfen bir oy. 
mah vardır. Bu oymak kadınla -
rının çokluğu ŞiıliJir. 

HeJuvan vapurunun kur
tarılması için çalışılıyor 

yabancı yazanların tümünü 
onlarla alay etmiftir. Gelgelelim 
o hatunlar oralı olmazlar. Ken • 
JilerinJen ötürü ne yaz.dıa tın • 
mazlar. Gene yabanın yazanına 
kırılıp krrıtırlar ... Onlara bu yap
tılrlarının kötülüğünü anlatma _ 
ğa oğur yoktur. 

Kıt baılamıt sayılabilir. Rüz • 
gar poyraza çevirdiği için hava so
ğumuıtur. iki gün evvel baılayan 
yağmur dün de fasılalı bir surette 
sabahtan akıama kadar yağmıt • 
br. Evvelki gün ıaat on betten dün 
saat on aJtıya kadar 8 milimetre 

yağmur yağmıf tı. Rüzgar dün 
değitik esmiıtir. En fazla hızı sa
niyede sekiz metreye çıkmııtır. 
Hararet derecesi sabahleyin yedi-
de dokuz, on dörtte on bir derece 
idi. Bir aralık altı dereceye kadar 
da dütmüttür. Hemen herkesin ar-
kasında kıtlık palto vardı. Kadın
lar da kalın mantolar, kürkler, ıo
sonlarını giymitlerdi. Birçok dai • 

relerde, ve evlerde sobalar yakıl
maya bat lanmııtır. 

Pari.te çıkan "Le Joarnal" 
gazete.inde l•tanbula gelip gi. 
Jen ya.zan Maurice BeJel (Mo • 
rİ• BöJel) Nitant4f1nda bir ev • 
deki topluluğu bakın ne tlaılü 
alayla anlatıyor: 

"Orada •enç kan lıocalar 
vardı. Bir çofu çolı güzel 'Olan 
kadınlar •oyıal durumlarında ne 
kerte pelıiftirilmif oldu/dara; 
bana göatermeie cavrarulılflll': 
On dakkada bir çantalarıntlan 
dııdalc boyalarını çırakıp ain• • 
maJa görüp belledi/deri ~alımla 
dudaltlarını boyuyorlar, ballar • 
ları, dizleri benim için gizli w. 
maıın Jiye ayakayalc Ü•tiine atı
yorlar, düz oturuyorlar gene a. 
yak ayak üıtüne at.ıyorlarJı." -~r;;;;mİf inıanlar araandalıi 

~~Qıı '"_etre ile, ıantim ile an
a,'.'6i/,.. bır ~ok §eyleri önceden 
"k. ·:·•em· • • ""Cllla • 121 holaylaftırıyor. 
-,.dii~· lf arcuınd alıi uyğunluğu 
ılı. • ., .. ,,. •• 
""i4 i . UZ Yerde üuanlonn 

vakit polis laçakçılık tubeaine 
getirilmiı, ve orada evlerine bai· re: 
)anarak Hrbeet ~- - Al. Senio bPJrm budur. 

Adliye emanet dairesi hademe
lerinden Hasan, Melek Hanım a
dında bir kadınla metres hayatı 
yatamaktadır. Bu Melek Hanım, 
daha evvel Vehbi adlı birinin 
metresi bulunmakta idi. Söylen -
diğine göre Vehbi, bir çok yer -
lerde Melek Hanımın eskiden 
kendi dostu olduğunu ıöyliyerek 
dedikodu yapmııtır. Bu dediko .. 
du, Huanın kulağına gidince, 
hiddetlenmif, bunun önüne geç • 
mek iıtemif, fakat muvaffak o • 
1amamııtır. Bunun üzerine evvel
ki ıece Beyoğlu Metrutiyet cad
desi arkasındaki bahçevan lbra
himin kulübesine giderek Veh • 
biyi dıtarr çağırmıttır. Bir feyden 
haberi olmıyan Vehbi, kapınxı ö
nüne çıkınca, Hasan, birden bi • 

Birkaç gün evvel hararet 18-20 
derece iken kömürcülerin yüzü a· 

sıktı. Hava bozup da yağmur ve 
soğuk bastırınca kömürcülerin yü
zü gülmüf, fiatlar hemen fırlamrt
br. Ayak kabı ve )istik ıatan dük
kancılar iki gündür bir hayli mem• 
nun görünmektedirler. 

Şimdilı onlara ıorananuı 
Konulı geldi, yedirdik, içirtlili • 
gitti bizi kanıyor, çekiftiriyO: 
bize cala ahyor derler. ' 

' ~lllde bulandufuna ina • . ' 
ı a.,,, 
1t İfi cıkımdan Türkiye için nü-
~ da::Y~ın artmaıı, ekıil • 

'vt, • Wozle göriilecelı feyler-

~ riir4i 
top~ .f!~::!{er )'alnıs ~il,P 

Hadise etrafıIJ.daki tahkikat Diye üst üste iki ef ateı etmiıtfr. 
çıkan kurtunlardan biri Vehbi .. Cumartesi günü tamamlanmıf o

lacaktır. 

Yurdumuz ve 
melcte~riıııiz 

nin bacağına saplanmıştır. Veh. 
bi derhal hastahaneye kaldırıl .. 
mıştır. Kurtun bacağın kalmıt, 
çıkarılamamıştır. 

Heluv•n v•puru 

lmroz adasında karaya oturan 
Helvuan vapuru henüz kurtanla • 

mamıttır. Vapurun kurtarılmaıı 

ancak bir hafta sonra kabil olabi • 
lecektir. 

Onlar için ne derlerse cala. 
dır, inanmayın ..• 

i\w:ak onlar inanıalar iti, ya

lHıncı yazanlara güven olmaz. 
~ünkü bQfın dıtını değil, içini 
beğendirmek gerektir. Yoksa 
6/Jyle 7tJlf1"llll Şi;lililer t/iye ya. 
-,,.,;r1.,. in.,,,,.,_ 

>t i"'tfCI o- .... . .. .. ... z 'l ........ ...,._ bu 
ca!flz d ını Yon in 
"' eıneJeti •an Ytlfı- Paris Üniversitesi rektö-
'Cier r. 

kurtuluşu 

Türk l'•mi kurtarma idare•fnfn 
Alemdar .kurtarma vapuru Jmroz 

adaımda çahtmaktadır. Heluvan 
vapuru çok fena bir tekilde kaya· 
)arın üzerine oturmuftur. Kurtar • 
mak için vapurun yamndaki kaya
lar dinamitle temizlenmektedir. 
Bu gibi oturma hadiseleri Akde· 
nizde çok az görülmüıtür. 

• • • 
'Abidin Daver Bey arkMtlfl • 

mız Fransız ycu:ana lıızmıı. O tı• 
dam, ileri geri lıalem oynatan 
her gittiği kentten koval""lfhır. 
Ancak, bizim o oymalı laahınla • 
nnın da ıuçlannı da örtbaı et • 
miyelim. 

rün ün sözleri ti ti, Yarı •tın • • 
~ 1 ClcC14,cık QYıcı, yarı çift -

S -rtıily011 "at Zaman bu toprak-
~ t;e,. 41\l tnalıyız. 
~~le4e':""'" çapında sana
~ bıı iilk 

1 olacalı iıelı o .za • 
\l'cıc04 dede 104 milyon inıan 
\t feydert emektir. Bunun için 

Q 'tlec/, evvel daha çak art-
~~ a, ııru%. 

Şehrimizde bulunan Paris 0-
riı üniversitesi rektörü Prof eıör 
M. Şarlettinin Romanya vapurile 
Romanyaya hareket ettiiini yaz
mııtı.k. M. Şarletti ıehrimizden 
ayrılırken .kendisiyle görüten bir 
mubarririmize tunları ıöylemit -
tir: 

Öbürgün Edirnenin kurtulut bay 
ramıdır. Edirne bu S(inü sevinçle 
kutlulamaya hazırlanıyor. Kurtu. 
lut bayramında bulunmak üzere 
lstanbuldan birçok yurttatlar gi • 
decektir. Şark demiryolları idaresi 
evvelce hazırladığı katara yeniden 
birkaç vaıon daha takacaktır. Hu
susi tren cumartesi sabahı sekiz 
buçukta Sirkeci istasyonundan 
kalkacaktır. Edirneye gidip gel • 
me birinci mevki sekiz lira gibi az 
bir ücret olduğundan Edirneye gi
denler çok olacaktır. 

Emniyet memurları 
arasında değişmeler · . ..,. .. ctrtrna - Türkiyeye bundan dört yıl 

Ol~lto,.om·ı.;ın tempoıu bi • evvel bir kere daha gelmiıtim. 
'-...~fır. 8 

1 planımıza göre Bu ikinci geliıimdir. Fakat sı"ze 
&.i.''lctlt •• il artmayı ··1'-"'' •• "Ilı • ıçı11 b. u RUmuze her teyden evvel ıurasını söyle-

, 'Q, ır btqlangır •aya- T ~ ~ mek isterim; ürkiyeyi, her ıe • 

~ Sadri Etem litimde evv~lkine nazaran biraz 
I \, ~ daha yüktelmi!, biraz daha iler-

f eh. lemit buluyorum. lstanbulda bu-
b.. _ ... Eserler ıunduğum kısa bir müddet için. 
-,._ de bu güzel ıehrin yalnız Oskü • 

~'tııı._ .._ l'a- -------- d E T k 1 .""llbe ~"" J ar, yüp ve op apı taraf arı • 
'ı ~>"atı nı gezdim. Oniversitenize gelin-
~ ce; profesörlerinizle yaptığım kı-

l>r 8 
ı) erııard Hart 

'" f zzeddin 

~lifi.ıı.• 
'5111 

Psikolojisi 

l& bir konuımada kendilerinin 
yükıek bilginler olduğunu anla • 
dım. Fakültelerde bulundum, ta
lebelerin çahtmalarmı da çok iyi 
buldum. 

Karışık yağlar 
lstanbulda satılan yağların ka-

rı.tık olmaıı fazla ıikiyete sebep 
olduğundan belediyece bu ite -
hemmiyetle takip edilecektir. Be -
1ediye zabıtası memurlarından ba-
z1larmrn, bilhassa yağ, süt, makar· 
na ıibi hileye uygun yiyeceklerin 
kontro)u ile uğratmaları temin e
dilecektir. Bundan baıka Fatihte· 
ki tahlilhane de genitletilecektir. 

• Yol paralan 
934 senesi yol paralarının Bi· 

Emniyet memurları arasında 
yeniden bazı değiıiklikler olmuf· 
tur. 

Fatih merkez memuru Mehmet 
Ali Bey Bayazıt vilayeti emniyet 
müdürlüğüne, emniyet müdürlüiü 
ikinci ıube ikinci kısım merkez 
memuru Cemal Bey Siirt vilayeti 
emniyet memurluğuna, Üsküdar 
merkezi ser komiseri Rıza Bey 
Zonguldak emniyet memJrluğuna 
Fatih ser komiseri Salih Bey Mar. 
din emniyet memurluğuna, Sirke· 
ci istasyon komiserlerinden Bur • 
han Bey Gümüthane komiserliği • 

ne tayin edilmitlerdir. 

Müzeler kütüphanesinde 

Sellml izzet 

Balyada bir vaka 
Balyada kaıaba ile Maden a • 

rasmda bir vaka olmuıtur. Saat 
on yedi sıralannda kasabaya 
gelmek üzere Madenden çıbn 
mühendiı M. Senlcue ve M. Kanu 
yarı yolda iki phaın taarruzuna 
ujramıtlardır. 

Mühendisler mukavemet et. 
tiklerinden iki tahıs kaçmııtır. 

Mühendisler vakadan sonra 
yollarına devam ederek kasaba
ya gelmit ve keyfiyetten zabıta • 
yı haberdar etmitlerdir. Zabıta • 
ca derhal tahkikata gİritilmit, 
az sonra failler yakalanm19br • 

Vakayı yapanlar Hacı ibra • 
him oğlu kara Mehmet ile Yay • 
lacıkh Ali oğlu Himmettir. 

~e~ ikiıi de tahkikat evrakiy
le bırlikte adliyeye verilmitler • 
dir. 

Çapadaki Kır Muallim Mekte
bine gittim. Derslerinde iki aaat 
bulundum, hocalann verdikleri 
derıleri dinledim, okutma usul
lerini pek iyi buldum. Şimdi Ro
manyaya gidiyorum. Romanya • 
dan sonra Viyanaya gideceğim, 
orada bir gün kaldıktan sonra 
tekrar Parise döneceğim. Bu se -
yahatimi dünya milletleri üniver· 
sitelerini görmek için yaptım. 
Fakat Türkiyeye gene geleceğim 
ve bu seferk; gelitimde doğru 
Ankaraya gidecek, bu büyük mil

i letin büyükleriyle iÖrü;~ceiim. 
Ankaradan sonra 'fürkiyenin bii
tün memleketlerini de dola9a • 

rinci Kanunun sonuna kadar ve-
rilmesi lazımdır. Bu aydan ıon • 
ia yol paraları cezalı olarak alı
nacaktır. 

1 Gelenler, gidenler J 
Ayaıofya camiinin mozayiklerini aç

makla uğratan Amerikan Bizans enatİ· 
tüıü müdürü Mister Vitmor üç ay için 
Pariıe hareket etmittir. 

:(. ~ #(. 

latanbul Maarif müdürü Haydar 
Bey dün akfADl Ankaraya gitmittir. 

Kültür bakan~ğı umum müfettitle
rlnden Fethi Bey yarın Ankaraya ai· 

Asan atika müzeleri umum müdürü 

Aziz Beyin imzasını tafıyan bir tekzip· 
name aldık. Bunda deniyor ki: 

- Müzeler kütüphanesi intizam ve 

mazbutiyet İtibariyle çok mükemmel 

bir haldedir. Şimdiye kadar ne bir kj. 

tabın ve hatta ne birparça kağıdm aranı· 

lıp bulunmamaaı gibi bir hadise yoktur. 

Umumi müfettitler tarafından yapılan 

teftit ise mutat bir teftitten batka bir 

ıey değildir. KitapJann ilmi b!r suret

te tasnif edilmediği cümlesine kütüpha· 

ne kurulduğu elli ıenedenberi çok liya. 

katli bibloğraflar tarafından tasnif ve 

ilefterleri tanzim eclilmittir.,. 

Yakal~nan esrarcılar 
Uyuırutucu maddeler takip bii

roau tarafından Kasımpaıada bir 
earar tekkesi meydana çıkardım .. 
tır. Tekke olarak kullanJlan yer 
Kayserili Kasımın kahvesidir. Os
man, karıaı Bergü;ar, ocakçı Sadi, 
t~tar Abdurrahman, Aziz, Bahat• 
tın, Kadri, ııvacı Ali esrar içerler
ken yakalanmı§lardır. Kahvede es 
rar içmeye mahsus kabaklar na11-
gileler bulunmut müsadere ~dil • 
mittir. 
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Bolluk içinde 
darlık 

-- (Baş taralı 1 inci sayifada) 

gelip geçtiğini görüyorlar da yara· 
tığ (tabiat) ın kendilerine verdiği 
bu iyiliklerden gereği gibi kazanç 
elde edemiyorlar. 

Bunda suç kimindir? lıtanbu -
1un balıkçıları ve it adamları pek 
bilgisiz, yahut tembel oldukları i -
çin mi kazanç sırları elden kaçırıl· 
maktadır? Yoksa bunda daha bat
ka engeller var mıdır? 

Bu itin suçunu bilıisizliğe, ya • 
hut tembelliğe vermek doğru ol • 
sa gerektir. Çünkü balıklarımızı 

dıt ülkelere kadar aötürüp satma
ğa engel olan güçlükler vardır. Bu 
güçlüklerin ha§ında da tuz ve buz 
artam (paha) ldığı bulunmakta -
dır. Tuz bugün devletin, buz da ls
tanbul belediyesinin elindedir. Tuz 
devlete, buz da belediyeye çok ge
lir almak için artamlıya satılıyor. 

Bu arada yatellere balık götüre -
ceklerin tuza ve buza eerekliği hiç 
düıünülmüyor. Tuz ve buz bugün• 
kü değerinde satıldıkça Türk ba
lıkçıları bellerini doğrultabilir mi? 

Türkiyede balıkçılığı ilerletmek 
istiyorsak ilk it olarak hiç olmaz -
sa balığı dıJarı ıatanlara bol bol 
ve inhisar idarelerindeki tutarı ü • 
zerinden tuz ve buz vermelidir. 
Tuz ve buz taze balıkları bozul -
maksızın baıka ülkelere götürebil
mek için gerektir. 

Bundan sonra balık evinin en • 
gelini ortadan kaldırmak iti gelir. 
Bugün lstanbulun neresinde olur· 
sa olsun tutulan bütün balıklar sa· 
tıhğa çıkarılmadan balık evine ıe· 
tiriliyor. Burada artırma yapılıyor. 
Sah~ değeri üzerine •erıri almıyor. 
Bundan dolayı balıkların tutulma· 
sile satıcrlar eline geçmeıi arasın· 
da bir iki gün geçiyor. Dıtarıya 

satılacak balıklar daha tutulur tu
tulmaz tuzlanmak ve buzlanmak 
ister. Böyle olmazsa balıklar bayat 
lar ve satılamaz. Unutmamalıdır 
ki böyle güçlüklere yol açan balık 
evinin bütün bir yılda hükumete 
getirdiği paranın topu on bin lira
dan üstün değildir. 

Öyle olunca bu balık evi engeli· 
ni de ortadan kaldırmak, balıkçı -
ların ellerinde ve ayaklarındaki 

bağları çözmek, belli batlı bir ö • 
"deme pusulası veren herkesi balık 
tutup satmakta bağsız bırakmak • 
lan kolay bir ıey yoktur. 

Eğer bu düzen (tedbir) ler alı· 
nır da yine lstanbulda balıkçılık 
bugünkü acıklı yerinde kalırsa it 
adamlarının bilgisizliğinden, be -
cerikıizliiinden yahut tembellikle 
rinden sızlanmak doğru olur. 

Asım US 

Kuşlar salıveriliyor 
Ziraat müdürlüğü, bütün ka -

zalara yaptığı bir tamimde zira
at mevsimi olmak dolayısiyle, 
ziraata faydalı olan küçük kut -
ların tutulmasının yasak edilme
sini bildirmektedir. Kuıçuların 
faaliyeti durdurulacak ve tutul • 
muf olan bu gibi faydalı kutlar 
serbeıt bırakılacaktır. 

ı ıs Yıl Evvelki VAKiT 1 
23 ikinci Teşrin 1920 

Cemiyeti Akvamda 
lisaıll resmi 

İspanya murahhasları Cemiyeti Ak
vamda Fransızca ve İngilizce lisanları 

gibi İspanyolcanın da resmi lisan ola
"8k kabwünU teklif etmeleri üzerine, 
Japon murah::ası tsperanto lisanının 
Cemiyeti Akvam lisanı resmisi olarak 

Mahkemelerde ..... --.. ................• .._. 
Morg hademesi davasın

dan vazgeçmiş 
Morg hademelerinden Osman 

ağa, kendisi için yakışık almıya • 
cak yazı yazan Hafta mecmuası 

aleyhine dava açmıt, ıonunda Haf 
ta mecmuaaı sahibi llhami Safa 

Beyle yazıyı yazan muharrir Ni -

zamettin Nazif Bey mahkUm ol • 
mutlardı. Uhami Safa Beyin sabı· 
ka11 olmadığından mahkUm.iyeti 
tecil edilmiş, Nizamettin Nazif B. 
iki aya mahkUm olmuttu. Osman 
afa, sonradan davaaından vazgeç· 
tiğini bildirmittir. Bunun üzerine, 
Nizamettin Nazif Beyin iki ay 

malık<imyeti dütmüttür. 

Bir dövüp yaralama 
muhakemesinin kararı 

Sucu Süleymanla arkadaft ıu • 
cu Şahin, bir meseleden dolayı 
kavga ederek birbirlerini dövmüt 

ve yaralamışlardır. iki arkadqm 
kaYgaları rn L ' · ye düımüf, Ü· 

çüncü ceza ı. ı~emesinde muha
kemeleri yapılmıştı. Dün, bu mu • 

hakemenin kararı verildi. Süley -
man bir ay hapse, Şahin 12 lira 

para cezasına mahkUm oldu. Şa · 
hinin para cezası tecil edildi. 

Tevkif edildi 
Kamil adında birinin üzerine 

dört defa tabanca ile ateş etmek • 
ten suçlu Kerim, dün Suitanahmet 

sulh ceza mahkemeıinde tevkif e· 
dilmi,, hapiaaneye a8nderilmiıtir. 

Hırsızlık yapmamış •• 
Birçok evlere girerek hırsızlık 

yapmaktan suçlu Süleyman ismin .. 
de birinin muhakemesine dün ikin 

ci ceza mahkemesinde devam e • 

dilmittir. Süleymanı hır11zhk ya
parken yakahyarak polislerin, hır

sızlığı yaptığını ıöyliyerek etyala· 
rı nasıl çaldığını gösterirken ha • 
zır bulunanlar dinlendiler. Süley· 

man, hırsızlık yaptığını inkir etti. 
Kendisini döverek ıöylettiklerini 

ileri sürdü. Muhakeme, davacrla • 
rın çağrılmaları için başka bir gü· 
ne bırakıldı. 

Kendisine memur sUsU veren 
bir gen4i sorguya 4jekildi 

Salahattin adlı bir genç, Beyoğ
lunda Sabahatin birletme evine gi· 
derek kendisine polis memuru sü· 
ıü vermit olduiundan yakalan • 
mıttır. Salahattin, üçüncü ceza 

mahkemesine verilmit, dün ıorgu· 
ya çekilmiştir. Muhakeme, şahit -
lerin çağrılması için başka bir gü· 
ne kalmııtır. 

Ôkonomi 

Türk-Yunan takas 
anlaşması 

Türk - Yunan takas anlatma
sı gelecek ayın on betinde tat • 
bik edilmeye ba§lanacaktır. 

Bu anla§maya göre Türkiye -
den Yunanistana gönderilecek 
e§ya beş bölüme ayrılmıttır. 

Birincide canlı hayvan ve ta
ze balık, ikincide yumurta, hu • 
bubat, kümes hayvanları, pey • 
nir, soğan, ıarmısak, jambon, 
pastırma, ıucuk ve etler .. Üçün -
cüde pamuk ve yün, dördüncüde 
kömür, tuzlu konserve, beıinci • 

Kısa 
--Şehir 

Haberleri 
§ ANASI MI BOODU? - Bakır· 

köy ltelediye cloiwn eTiıtde doiurduiu 
çocuğunu öldürmekten ıuçlu olarak 
lnebolulu Nigh isminde hir kadın tev• 
kif edilmif ve müddeiamumiliie veril • 
lnİftİr. Ölümden aonra cesedi muaye
ne eden hükumet doktorunun çocufun 
f>oğulduğuna dair raporu vardır. Morı 
raporunda ise, çocuğun ana rahminde 
bofnfma neticesi olarak doiumdan bef 
taat sonra ölebileceği zikredilmektedir. 
Meseleyi adli bp meclisi halledecektir. 

§ UN KAPANI KOPROSO - Un 
kapanı köprüsü, yeni battan yapılmıt 
kadar tamir edilniittir. Gazi köpriiıü 
yapılıp yerine konunca hu eık.i köprü· 
den Halicin baıka bir yerinde iatifad• 
edi~ebilecektir. 

§ HALIÇIN TEMiZLENMESi -
ilkbaharda belediye, Ökonomi Bakan· 
lığı gibi Haliçle ilitiii olan resmi dai· 
reler el birlifiyle Halici temJzlemek 
için çalı,mafa baıliyac:aklardrr. 

§ ŞiRK.ETi HA YRIYE 4 VAPUR 
YAPTIRACAK - hnanya, Holanda, 
Belçika, Franea, İngiltere •• İtalya· 
dairi gemi fahrikalannı gezen ŞU.keti 
Hayriye umumi mildürü Yuıuf Zi.,. 
Bey seyahatten dönmüıtür. Yuıuf Zi
ya Bey, ıirketin yaptıracağı dört va· 
pur üzerinde gemi tezgablarile temasta 
bulunmuıtur. En elveriıli ıartlar gÖı• 
ten'tı fabrikaya ıipari, verilecektir. Ya· 
pdacak yeni vapurlar, tirketin 72 nu • 
maralı vapuru büyüklüğünde ve toJc 
yollu olacakta-. 

§ BiR ÇOCUK KAYBOLDU -
Takıimde, Taksim eczanesinde çabı -
makta olan Kemahlı Hacı Arif oilu 
Emin isminde 16 yaımda bir çocuk 
kaybolmuıtur. Poliı, Emini aramağa 
ba~lamıfbr. 

~ NAKiL VA.SITALAftl T~Ef· 

YOR - Şehirdeki otobüı, kamyon, 
· otomobil, mö&otililet, Wiiklet, at, 
merkep ve araba gibi nakil ... !talan • 
nin evıaf ve adetlerinin leabitine lüzum 
ıröriiı.. .. ft ~4llerde tetekkiil eden 
heyetler tarafntdan kayıt f aa1i7etine 
başlanmııtır. 

§ INHISRLARIN TAHSiLATI -
Tütün, Mü.tcirat ve Tuz İnhisar lda· 
relerinin haziran - eylul 1934 tarihi· 
ne kadar dört aylık iıtatiıtiklerine gö
re, bu idarelerin lriı müddet içindeki 
umumi tahıilab 54,771,018 Un 47 ku
ruıtur. 

EKMEK YAPICILAR - l1tanhal 
ekmek yapıcılık cemiyetinin idare he • 
yeti ıeçimi dün yapılmııtır. Ekmek ya· 
pıcılann çofu ıandıka reylerini atımı· 
tardır. Reylerin tasnifine batlanmııtır. 

BERBERLERiN iMTiHANI - Bu 
hafta da berberlerin imtihanlanna de • 
vam edilmiıtir. lıtanbulda dört bin ber
ber olduğu tahmin edildiği ve imtihan 
müddeti bir ay uaztddıfı halde imtihan· 
!ara ancak hin 1'er1'er sinnittir. 

GOMOKLERDE - lıtanhul güm
rükleri bat mUdürü Seyfi Bey düft it • 
hal!t gümriiiünil ıezmiı ve tifahi batı 
notlar alm19tr. 

ŞiRKETLERDE - lıtantıul liman 
itleri anonim ıirketinin taıfiyeıi iılerile 
me11ul olan {ikri Bey dün ıirket ıube 
müdürü ile konuımuı tirket halckmda 
bazi malumat almııtır. 

- BugOn her halde ~ 
Georgeı Ohnet'in romanı ve 

GABY MORLAY'ın 
fevkallde temı'll 

Demirhane Müdilrü 
Bilyük kuvvetli, dramatik ve 
mubteıem filmini j6rüaib. 

Bir kaç glin daha 

Sumer 
sinemasında 

gösterilecektir. lllveten : 

FOX JURNAL 

Polls Haberleri 

Yalan.et nüfus tezkeresi 
yapan ve satanlar 

Dün sahte nüfus tezkeresi tan -
zim etmekten suçlu olarak iki kiti 
yakalanmıtbr. Bunlardan biri eı· 
ki Beykoz nüfus memuru Mehmet, 
diierinin adı Artindir. Mehmet, 
nüfut tezkeresini yapmak Artin 

de bunu satmaia yol göstermek -
ten suçfo bulunmaktadır. Mesele 
M•rdiroı iıminde birin.in Beyoğlu 

nahiye müdürlüğünde bir muame
le yaptırırken ortaya çıkmıttır. 
Suçlular tevkif edilmitlerdir. 

Kaçak şarap 
Büyük Çekmecede Mimarainan 

köyünde Gazanfer alanın e"Yinde 
muhafaza memurları bir arattır -
ma yapmıt •e yüz kilo tarpla elli 
kilo cibre bulmutlardır. Şarap mü· 

sa dere edilmit, Cazanf er adliyeye 
verilmittir. 

Çarpışmalar 
Davutpaf& bir müsademe ol -

muı, §Oför lbrahimin idareıin • 
deki otomo&il, 62 numaralı tram
vay arabasına çarparak parça • 
lanmııtır. 

Otomobil, önüne çıkan bir 
haynnı çi~ için birden
bire direksiyonu çe•irince ora. 
dan geçen tramvaya çarpmıtlır. 

Tahkikat yapılmaktadır. 
§ Sirkeciden Beyazıta gitmek

te olan 129 numaralı Maçka 
tramvayı ile 3553 numaralı kam-
,,_ .1.. ~p&~s9l .. r.laa • Ç•rr•T 

ma, ikisini de zarara ujratmış -
tır. Kazadan sonra kamyon to • 
fehii onadaa ka7bolmut, bunun 
sonu olarak ta on bet dakika 

yoldan ne tramvay, ne de oto • 
molril itli~.a.ilmittir. 

Kalp durmasından ölUm 

Dün Köprünün adalar iskele
sinde kalabalık arasında dolaşan 

altmıı yatlarında hamal Fettah 
oilu Hüseyin birdenbire yere dü • 
ıerek ölmüştür. Yapılan muaye-

ne neticesinde ölümün kalp dur -
maamdan olduğu anlatılmııtır. 

Çalarlarken yakalanddar 
Evvelki ıece eaat bir buçukta 

Eyüpte Sofular mahallesinde otu· 

ran bakkal Hasan Efendin·n evi· 
.ne giren on dokuz yqında Sadet· 
tin ile arkadatı on bet yatında 

Ahmet yakalanmıılardır. iki arka
da9, "'den bir pantalonla bir c;a· 

ket çalarak kaçıyorlardı. 

Kumar oynarken tutuldular 
Şitlide Halaıkir Gazi caddesin

de Arakinin kahvesinde on bet 

kurut ka11dıiı ile iskambil kağıdı 
ile kumar oynanırken baıılinıt, 

Hr:sto ile Hakkı isminde iki kiti 
yakalanmııtrr. 

Kalp para yapanlar 
Kalp bronz para yaparak pi . 

yasaya ıüren bir ıebekenin de 
yakalandığı dünkü sayımızda 

yazmııtık. Bu işle ıuçlu olan Ha
lil ile Hüseyin Avninin paraları 
kardeıi Zebranın evinde yaptı • 

iı ve paraları Samur Sabri iı • 
minde birinin piyasaya ıürdüğü 
anJqılmııtır. 

Hüseyin Avni, Zehra ve Sa • 

mur Sabri dün adliy.aye veril -
mlşler, yedinci müıtantiklikte 

ıorfuya çekilerek tevkif edilmit' 
lerclir. 

SiYASA - ~ ~ • 
ingiltereyı 

• • müdafaa ı$1 
Geçenlerde İngilizler mübbrl 

ralar yaptılar ve bu mane;rta 
bombardıman tayyare!~ .• 
.harp ıemileri üzerindeki t_..,1111 

diler. Tabii bu mühinı aıaoe_._ 
neticeleri gizli tutuluyo~· ....... 
İngiliz gazetelerinin neınyatı 
lar anla§ılıyor: 

t ilis Yakın zamana kadar ili .. 
yeıinin ululan 10,000 kad~ ,
ğinde olan bir tayyarenin bü 
harp gemisini bombardnnaJI 
ğine, etse bile bir netice eltli 
yeceğine kani idiler. Bu ....... • 
böyle bir tayyarenin me~ 
getirebilmesi, olsa olsa bir te 
ri olabilir. Tayyire 10,000 kJ 

aşağı İnecek olursa harp geaU~~~ 
dini ona karşı kolaylıkla rnilo-s..
bilir. 

O halde harp gemiletinİll 
tehlikesine kartı fazla ürk-1ik 
mnine lümuz yoktur. 

Son manevralar ve dene 
inancı ıarıacak neticeler ve..-ı 
nun için lngilterenin mü~ 
nanmaya dayamak inancı alt 
muıt. 

İngiltere devleti her yıl d 
na 44 milyon istcrlin, hava 
rine de her yıl 17 milyon İ• 
ediyor. 

Donanmaya fazla gÜvf/D.,,,,,, 
ru olmadığı anlatıldığına g~ 
tehlikesine kartı ne yapılma' 
&'eldiği lngiltere devletini d 
düşündürmektedir. 

Londra gazetelerinin anla 
re, hugün 1 ngilterenin mü 
alakası olan makamlar hu 
rinde iki fikir 'beslemektedir 
lanna göre, müdafaa itinde 
nanmayı esas tutmak lazımdıt• 
nna göre de donanmanın 

geçmiştir. Geçen harpte bile 
levazım gemilerini koruyamd• 
ıar, denız üzerınden \ •t: ,_ ..... 

taarruzlara gpayvak wtınbd 
Bundan ba!ka geçen muh 

sında büyük a......, 1111cak 
Tin. mahriplerin, tayyarelerin 
altında hareket edebilmit ve 
le bir emniyet mrntakaından 
yet mmtakasına gitmiıtir. 

miler ara yerde bir takım h 
yapmıştır. Fakat deniz alb 
büyük harp gemilerinden de 
lan, ancak tayyarelerden ve 
den kaçındıkları görülmüıtilf. 
zamanda bir milyon isterlin 
tayyarelerin deniz iiatündelıaİ 
gemileri bile batırdıklan v• 
dem yükseklikten, dönen do 
çan gemileri bile isabet!e v1I 

la~ıldı~ından vaziyeti ona 
mek gerektir. ~ 

Bundan başka bir bü~ 
buçuk milyon isterline 111•!, 
göre bu mesele üzerinde ~ ~ 
den bir karar vermek la 
ri sürülüyor. "~ 

Bundan başka lnıilte~..i' 
niz ve hava idarelerinin .il• 

leri idn de bir cereyan """· 
Göriilüyor ki zamanın 

müdafea işi de büyük bit 
çirmiş tir. 

Ba la 
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Baaadl Yaralı ·-aaş···-
1 L EVLENENLER 

Son haf ta içinde Eminönü, Beyoi· 
Ju, Fatih kazalarında evlenenlerin ad
ları ıuolardır: 

IJtA EMINONO KAZASINDA: Ap-
~o: 84 YAZAN: iSHAK FERDi ram kızı Matmazel Eftik ile Kaaketçi 

Agop, Halit knı Ayfe Hanımla boya· 
cı Benli Habil, Kirlcor kızı Meryem 
Hammla Espinay oilu Kapril, Musta
fa kızı Makbule Han.unla Abdullah oi· 

""l ' e o u Ü e m e it f e o r e it ,. n ,. r ~ ; I ;.:::~·~}.:':·:. ~;::··,-;;~ 

Nakleden: Selami lzzet ii 
Kadın çıktı. Şakir çekingilli du

ruyordu ••. Aizı kilfür dolu gelmit
ti ... Fakat geldikten ıonra ~enesi 
tutulmuıtu ... Bu fakir oda. Sühey
linın ıol~n, bitkin yüzü ... 

-11-
Şefik her gün biraz daha ölü· 

me yaklaııyor. 

Avurtları çöktü, burnu kemik 
k~l.~ı. J:?udakları gerildi, diıleri
nı ortemıyor. Gözleri çukura ka .. 
çıyor. 

Sr'ıeyli ıordu: 
q v R " n kızı Tutuna Hanımla Abraham oflu lo-

.. I er, bir k J .. d kantaci Vaail, Haci Tor kızı Şivalik 
lltın urtu uş yolu buldular: Kalenin üs tun en Hanımla Artin oğlu Osep, Hüseyin 

an askerine kaynamış SU dökmeğe başladılar.. kızı Fatma Mebrure Hannnla Tütüri 
l'ıQ • oğlu Mehmet Necati, Tahıin kızı Mü-

'1ıe sın Ölümünden ı feryadı önünde büsbütün çilede~ rüvvet Hanımla Cafer oflu Abdülke • 

- Ne iıtiyonun ! Burada raha
tım... Rahat olabileceğim kadar 
rahatım ... Senin gelmene mana ve
recekler .• Gelmemeliydin .. Yezma
lrydın ... Baban nasıl? 

Buna rağmen bir rece röz ka· 
paklarını kaldırdı... Bir gayret 
gösterebilse kendini toparlayacak. 
Fakat bu gayreti göıtermedi. U • 
yumak istiyor. Aklına müphem 
surette gelen ıeyleri daAıtıyor. 

,.. 80 ,. k t · rim. Havva Hanımla Halit Efendi ve Şakir batını salladı. ~Uıae nra... :yl mıt ı. . ' 
tt.... t doğınuıt O gün kate kapısı önünde bet beyler ... 

'"VJ)()J· u. BEYOCLU KAZASINDA: 
- Annem ıördü mü ıeni? 

Mat· a,ılr 11 kaleıinin bürçlerinde yüzden fazla telefat vere~ düt~~~ 
(f k uçutuyord muvakkaten kapıdan gerıye çe ı · 
ı.~. ' 11der) h"dud. . d di .. Bu ıefer Makedonyalılar bü • 
"llt'• ı etın en alet 
~ UJordu. yük sapanlarla kaleye toparlak taı 

mazel Anastasya ile terzi Kostantin, 
Ommehan amm1a tramvaycı Sait, Be
hire Hanımla bahçivan Şevket, Oranya 
Hanımla marafl&'OZ Dimitri, Erıaköhi 

- Evet, seninle dargın dur -
mamı istiyor.... Sana kartı olan 
hissiyatımı her halde anlıyorsun ... 

Uyumak, unutmak, bir fey 
hatırlamamak ... 

Bat ucunda bekliyen bir haıta 
bakıcı var. Fakat bu yabancı 0 -

dada daha batka kimıeler oldu • 
iunu da ıeziyor .• 

- Tahmin ediyorum. 

t •donya ord 'd h lar ve iri demir parçaları atmağa 
' a uıu yenı en a· k • b" 1 . d b' . . h it 9çıniıti. ve alenın urç erın en ırını ta 

Hanımla garson Avadis, Emine Ha· 
nnnla kazancı Mehmet Emin, Sıdıka 
Hanımla kasap Hakkı, Anaıtasya Ha· 
nnnla berber Dideroı, Rejin• Hanun· 
la Mayer, Havva Hanımla amele Sab
ri, Zehra Hanımla makiniıt Etem, 
Matmazel Spatya ile Avram, Raıel 
Hanımla larail, Matmazel Sofiye ile 
[pop, Kranto ile Menahim, Malına· 
zel Katerina ile Diınitri, Oseköhi Ha
nımla Agop Efendiler. 

- Fakat annem bu felaket ara-

, ~•ndan Sariı: rip etmefe batladıla~. . . • 
· rıe.ıne1 1 .. .. d Dütmanın bu tedbırı lranılerln 
l\,'ld•ttı. ozun e durmadı.. hatırından bile geçmiyordu. Sa • 
Uı~ ,, 
tt' ~k, ıehri d'' k'' . d pan hücumu ok yafmurundan çok 1,,11 , ort oıeaın en l'k ı· d' 1 · ı !_ - cı okrul l daha teh ı e ıy ı. rı tat parça arı 
~O. 1_ ~ ara ıarmııtı. . k 1 il t t 

ttararaah 1 k 
1 

kalenın zayıf ve yı ı maia y z u 
1 b a atı an a e a- k.. 1 . . ~.. ·· d 

U? '-ika bir tarafa mı düt • mut Ofe erını yereh ı;:ku.ru~ord u. 

ıında harikulade ... 
- Harikulade. 

- Beni iararl gönderdi. Emri
ne amadeyim. 

- Bir fey istemiyorum. 

- Eve indifimiz zaman ııene 

bizimle oturacaksın. Muhakkak 

Tekrardan yafaması ölüm ola
cak .. 

Biraz kımıldayabilir. Fakat 
kımıldayamnyor. Düıtiü karan • 
lık kuyuda hareketsiz kalmak iıti
yor. 

' Bu suretle kızııan arp ı ı ıun ur 
Ilı karanlıiınd h Ak. 1 madan devam etmitti. 

diıenin, .. a da ım ~ an 
A.ı illan ıunet oidu tan Muhasaranın yirminci günü .. 
"~1') •ıı kalmamııtı. 

•tlaer her tarafı aramıtlar, Güneı batıyordu. 
l r A h Kumandan (Sariı), biraz geri· 
~la-··· na tara benzer bir 

t:•""'•ınıt lardı. de kurulmuf çadırına henüz gir • 
~""~eı'' M mit olan lıkendere koıtu: 

•ld ın akedonya kuman· - ffapaetmaap 1 eledi - a.. -

d 
•ttıtı anlaıılmııtı. 

er· ce Penepoliıe gireceğiz. 

FATiH KAZASINDA: lbralıim 
kızı Hanife Hanımla Şirketi Hayriye 
müstahdemlerinden Hüseyin, Sezai 
Efendinin kızı Fahire Hannnla dit ali
tı tüccarı Naznn, Salih Efendinin kızı 
Saniye Hanımla tütüncü Muıtaf a Efen
di, lsmail Efendinin km Fabna Hanım 
ile evkaf memuru Mustafa Efendi, Ab
._ sın •· · ' •·•~"U doku
mAcı Yahya Efendi, H u ™ 

bizimle oturmanı istiyor. 

- Düıünürüz. 

- Hayır, dütünme. Unutma ki ... 
- Ödemeğe borçlu olduium bir 

IM>rç var 1 Ben borcumu öderim Şa
kir ... 

- Eğer benim için ıelmiyoraan, 
merak etme, gel... Ben seyahate 
c:rlrm•k niyetindeyim. 

- Benim y(Jztlmden mi 7 

Eğer duvarda iıliyen ıaatin 
zemberek tıkırtısını teabit edebi • 
lirse batına bin dert gelecefini, 
felakete uğrayacağını hi11ediyor. 

Ve hiç bir ıey bilmemek, duy• 
mamak, anlamamak istiyor. 

Bu ıaat nerede İfliyor? 
Bu oda ne- odasıdır? 

Şu koltukta uyuklayan kadın 
kimdir? 

Onun batı yok artık. Acaba 
onu çocuğu gibi tatlı uykuıundan 
uyandıran bir annenin oflu mu? 

"- Haydi, kalk yavrum? ... 
"- Biraz daha. uyuyayım an· 

'· 3ehre. · • - Nereden anladın? ~ '-d ıırınce, her ıeyden ev· k 
~)'e,. krrıı aaacağım ! - Kaleye çok yakın olan büyü 

\~.~"e•'k•ıkerin "batına aeçti. sarayın yüz direkli meıhur kubbe-
·~le ••-- 1--..1 .... 1 .... 1 .. ... ai çöktü .• Gözcülerimiz bu ç§kün • 

~· · Utan lraııilerden i,i; ~~ .. : tiiyü uaaldan ıördüler. Bu hldiıe 
.a ·~~= .. ~ma~~ij~~,--. .:Y~alanıp Jranilerl ... a'balftır. lıttr wr kuii= 
ı naL. ·ı §en erın Yeri . f'•tin yıkamadıiı bu kubbenin çök 

~çı er l . erıne 
ten Pe ae mıyordu ıneıi lraniler için met 'üm sayılan 

t. rsel>olı' . . • Q•nden F. J •tekı askerin... bir vakadır. (Arzameı) in kale ka 
'-~'•i &iin·~2' a değildi. prlarmı kendi elile açmasını bek· 
~ daha u bu aıkerin yekunu liyebiliriz. 
~ •ıal111 1 S ı b d "-lılaıtall 1f h. raniler ka • ariıin söz eri Of ve mana11z e 
\ •tından ayrılamıyor· ğildi. O, Peraepoliıe gelmeden çok 

\ .. ",le.rda 
0
. önce, bu meıhur kubbenin etra • 

ı\1t Yar ) ıle dıtarıdan ıelen f'ında dillerde dolatan hikayeleri 
~•Jord a •nıp ölenlerin aayı11 dinlemitti. O geı:e botuna bekle • 

'"l'lced~ miyecefini biliyordu. 
' 'd~11 . Yalılar kaleyi dört Halbuki (lskender) in de çok 
~ - ln\ith' b" • 1 ö () "lıltıt) ıç ır ok yajmuru- garıp itikat arı vardı: nünde çar· 

~" I~ ._ •rdı. pt§hğı bir kaleye ıüneı battıktan 

dinin kızı Zekiye Hanımla lastikçi İbra
him Efendi, Hamdi Efendinln kızı ile 
adliye beıinci istintak katiplerinden Na
mık Kemal Efendi, Ömer ağanın kızı 
Rahime Hannnla tramvay biletçiıi Ali 
Efendi. 

Halkevindenı 

1 - 26 : 11 : 1934 pazartesi günü 
saat 17 de Cağaloğlundaki merkez ıa· 
lonumuzda müze ve ıersiler ıubemiz 
koınitui azasından ve asarıatika 

müzeleri Şark eserleri mütehassısı Hik· 
:met Turhan Bey (Ayıntaplı mütercim 
Asım Efendinin hayat ve eserleri) hak· 
kında projeksiyonlu bir konleranı v_.. 
cektir. 

2 - Bu konleranıtan eonra Kon
ıervatuvardan bir heyet tarafından oda 
muıikisi ve ıan konseri Terilecektir. 
Konferanı Ye konser harlc•e a~ıktır. 

- Anneme bir ıeY diyemem. 
Elbette onun da bir dtündilğii 
var.. Babamın başladığı iti yari' 

da bırakmak istemiyor. Babam 
NDi himaye ediyordu. Annem yliz 
o.ta hıralmu,..cak. Ne ohana ol • 
sun, bizimle beraber, bizim yanı· 
mızda, bizim çatımız altında otu· 
racaksın... Annem böyle istiyor .. 
Bana gelince; beni kardet telakki 
ettiiini her zaman •Öy1erdin. Bu· 
na güvenerek bir ıey aoracaiım .. 
Senin kabahatli olduğun muhak -
kale. Sana yapılan iyiliklere ga • 
rip bir mukabele... Ama bu da 
sana ait. Yalnız içimi bir tüpbe 
kemiriyor.. iti cinayete kadar 
vardırdıiına göre demek babam ... 

- Sus, devam etme .•• 

- Herkes babamın metresi ol-

ne ... ,, 
Ve anne bırakmıyot"... O, ba 

çocuk mu. Yokıa yaY&f yavaı 
sönen bir ihtiyar mı? 

Dikkat, birçok kiti ara11nda 
Süheylanın yüzünü gördü. Görür 
gibi oldu.. Tatlı bir bulut ardın· 
dan aördü. 

Her tey kızıldı. . Korkunçtu. 
Öyle korkunç aörümlü idi, ki hay
kırdı. 

Yanında bir aeı fısıldadı: 
- Son nefeıini veriyor .. 

'lll ""l "llııro . . 
~""tt '-ran e&aı gıbı kaleyi bat. sonra girmeyi uğurtuz ıayardı. 

' ~~il töıUn .. bu kanlı hücum lra- (Saris)e: 
~ıı_,' tiinı u Yıldırdıkça yıldırı· - Askere emir ver, dedi, iatira· 
\) .- ~le e~ aeçtikçe, Makedon .. hat etsin .. Biliyorsun ki, ben sular 

Himayei etf al balosu 
B. M. M. Baıkanı Kızım Pı. Hz. nin 

yüksek himayeleri alhnda Türkiye Hi • 
mayei etfal cemiyeti menfaatine 6.12. 
934 perıembe •ünü alrtamı Ankarapa • 
laa salonlannda verilecek olan milli 
kostümlü balonun çok zenıin Ye eğlen· 
celi olması için büyük bir özenle ça • 
lııılmaktadrr. Balo gecesi zenigin bir 
piyonko çekilecektir. 

duğunu söylüyor. Cevap ver. E
vet mi, hayır mı?. 

Bu ıeı onu teskin etti. Yatıı .. 
tırdı. Oh!... Sanki: "lıte yeni· 
den hayat baıbyor,, demiı ler ka
dar sevindi .. 

Kızıl görümlere beyaz aörüm
ler karııtı. - inanacak m11ın? 

- Jnanacağım. 

ı. ,,ordu - Hayır. ~ 'lcı~a11 ... 11111 
bürçlerine biraz da kararınca, kedilerle bile döv. Üf -

11 t'a • • mekten çekinirim ! 
():.~ll. liinleri pek kanlı ge • (Devamı vır) - Seni kızı gibi ıevdikten son· 

Kanlı bulut dağıldı .• 
Yanaklarına dokunan parma.li-

lar yumu,ak birer kanat .. 
ra ... 

. ~:::..~;·••l•rrnın Peraepoliı ''=·· ::K.awwwU:.:.R .. a.::U::::=N===::·ı~:s.=ı:=m==:::•Ü=; 
'b· LI nın on y d · · .. · ı ~Q ey· e ıncı gunıy-

- Sus, yetitir. Sana hayır de· 
dim. İtte bu kadar .. 

Tavanın rengi açılıyor. 
Uzaktan hir saz aeıi geliyor. 
Onu bu tatlı uyuıukluğundan 

ıt'l)ııırı •n kalenin doğuya ba .1 .. i Babası J,i 
- Peki, ya öteki? .. 

Süheyla doğruldu: ~ )'1)11111 a Çok ıiddetli b · h .. 
teıı.~1 ( 

1ftı. ır u - İİ Dolan ~ocuklarınaa gii· H 
q~llJ.ttıl~toıya) nın 0 gün kur il :ıel adlar vermek iıtiyor.a- fi 

Geçen sene yalnız hannnlar ara· 
11nda yapılan milli kostüm mühabaka • 
11 bu ıene erkekler arısında da yapıla
caktır. Müeabakada kazanalara kıymet
li hediyeler verilecektir. 

- Haydi git, Şakir, üst tarafı 
sana ait deiğ) .. 

ayıltmaıınlar .. Dudaklar aralandı. 
Konuıacakh ıanki .. Konuımak İ•· 
temiyor. Söyleıe ıöyleıe: 

Suı der. Batka bir fey ıöyle· 
ti~ rı tarrıaınife suya düt· il nız; KURUN ıize yardım e- jj 
~·'it, H Jiyor: ii 

Bilet fiatJan: Bir be1 ilci hanım i · - Ama muazzep oluyorum. 

~d· 11 lc•rııı bü .. I ·: 
· d· ••inde .. tün mabutJa .. f! Bugün tloğan çocuk ara 1: 
~ lltııı,11 ~ Ytiz Çe\1irdiiini ve fi fU atllartlan birini verebüir, ii 

'>ı t-eıi ol 
1
•tili11ndan kurtar· il ıoy aılı alacaltıanız; bunlar- ii 

çin 6 lira, 
Bir bey bir hanım için S lira, 

Yalnız bir bey için: 3 liradır. 

Yeni nesrlyat ------1-ıı ~ ltıadı" "I :: l'ıd._ il 101 gını anlayınca i Jan birini beienebilir.ini:ı. !! 
~ "'1tı "' ı" ·ı •• F t "" f h b J • 1ttı 'ka., Une, aörnıeyen İ! Erkek - Algan (Fatih), Ön· n o ogı a a er erı 
~ anıp •ilamağa ba• fi "I •• Şehir tiyatroıunda baletler ~ s _cu n 
~~li ff Kız - Çiğdem (beyaz, pem - Ü nasıl yetiıiyorlar? Mevzulu Hik-
~~tı )edi ı be, sarı çiçekli bir ot), Evcin ji met Feridun Beyin yazdığı çok 

\f L . ~ea.. tiin trıüdafaa • (i•güzar) .if. meraklı bir yazı ile entereıan bir 
l\ı-.' ın Ufa." e s 
d ~. ~ ·~ d gı, diitmanın mmmııau::mmr--r.maı• 1 .. çok fotoğraflar, ayni zamanda 
;:)'I~ hir te:iı,~ndıklarını gö • ıpor, sinema, modaya ait reıimler· 
df ~ .. ,,., lcaı 1 ~ olarak, Ma - YENi ÇIKTI Je yerli, harici hi.diıelerin hiç bir 
i. ~ >.!.~~ da•--'nın üıtünden p k 1 • • • yerde çıkmamı§ resimlerini yazıla-
"'" .ıt '4C "··•eı b Delilig" İn si o OJJSI iı_ '•ilet· ecfollyaJ ) e &f ladı. Bu riyle birlikte bu hafta çıkan "F o-
)' t •kat j arı ürkübne- Fiatı 50 kurut toğ .. af haberleri,, mecmuasının 

ac_~:_kender, ııcak J-.T.e.v.zı.· y.e.r.i .-_v_A_K_ıT_M_a_ı_b.aa.•.•- dördüncü ıayıaında bulacak11 • 
'4lll aıker · · J nız. 

- Acırım, fakat elimden bir 
teY ıelmez. 

- Muazzebim diyorum, bet· 
bahtım, ıztırap çekiyorum. An
lamıyor muıun? 

- Anlamak istemiyorum. 
- Ben neydim? Hayvan gibi 

bir mahluktum. Çok deği§tim 
diyemem, fakat biraz değiıtim .. 
Bunu da sana borçluyum. Beni 
senin mevcudiyetin deiittirdi. 

Sana yakınlaıan her feyi, her· 
keıi kıskandım. Eğer Nermini 
benden fazla sevseydin, Nermin· 
den bile nefret edecektim... Ne 
derece azap çektiğ;mi tasavvur et. 
O Ferdi denilen adamla ha... İğ-
renç ..• 

mez. . 
Etrafındakiler doıt mu, düt .. 

man mı?... Mükafat mı görecek 
mücazat mı?.. lıkence mi hazır· 
lıyor ona? .• 

Hakikati öğrenebilir, anlaya • 
bilir ... Ama iıtemiyor. Öirenmek 
anlamak, bilmek istemiyor •• 

Uyumak .• 
Katığa konan ilaç kılıglı11 .. 

J,te ilk tefrik ettiği aeı ... 
Kuru dudakları katıla uzam • 

yor. 

Hftıta bakıcı konuıuyor: 
- Bu iyi ali.met... Söz dinli· 

yor. Uılu akıllı yatıyor. 

• Evet IÖz dinliyor. Bu öldüren 
eller fincanı ok§uyor, yatak çar• 
§aflarını okıuyor. 

.(Devamı var) 
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Yeni seçim münasebetile 

Cihan ahvalinin ve bizim 
vaziyetimizin biliri.çosu Hırsız 

Hanımla 
Bu yıl içinde, gerek cihan si

yaset adamları, gerek bizim rica
limiz resmi, huıuıi nutuklarında 
dünya ahvalinin vahimliğinden 
bahsediyorlar. 

Halbuki eski bir kaideye gö • 
re, hastadan hastalığı gizlenirdi. 

Demek ki cihanın siyasi, iktı· 
sadi, mali, hatta içtimai hastalığı 
gerçekten dikkate değer. Bu has
talık nedir? Beşeriyetin bu u
mumi ve misli görülmemiş buh
ranı içinde aziz Türkiyemizin al
dığı vaziyet nedir? 

Mebuslar seçiminin arifesin -
de fU cihetleri "KURUN"· okuyu· 
cuları ile birlikte, şu sütunlarda, 
müzakere etmeği f aydah gör
düm. 

Şu satırları kütüphanemin 
içinde, kitaplarımın arasında ya
zıyorum. 

İtte umumi, huıuıi tarih kitap
ları: En ileri müelliflerin eıki 

zaman, Türk, Roma, lalim, Orta 
Zamanlar, Yeni Zamanlar, Napo
leon tarihleri ••.• 

itte büyü)c, küçük inkıli~ıla -
nn hikayeleri, ef aaneleri .... 

lıte, lieldmlerin cihanm giditi 
hakkmda yüıüttükleri felsefeler, 
!"aÜtalealaf-

~ }Mt yıldan&m olöıya gel
·.u .... ~11faJar. aklerimin önün
e_ilfi"iidı. 

Yazan : Ceıaı rturi 
rinde dönüyor. 

İnsanlar biribirine şimdiki ka
dar ve timdild gibi bağlı değiller
di. 

Devletler değil, Avrupa, Asya 
gibi kıtalar bile kendi baılarına 
ya,ıyorlardı. 

Geçmiş zamanın ıimendiferi, 
vapuru, tayyaresi, gazetesi, tele -
fon ve telgrafı, elektriği yoktu. 
Dara zamanında bir Avrupalı Çin· 
de ~lan biteni, bir Romalı Siber • 
yada gelen geçeni bilmezdi. Bu ci
hetleri unutmıyalım. 

Ziraat Vekaletinin getirdiği mütehassıs 
Ege mıntakasında çalışıyor 

Ziraat Vekaleti tarafından r fisi ziyaret etmif, ihracat mah • 
Avrupadan getirilen mahıul düş- sullerimizin ambalaj ve ihraç 
manları mütehassısı profesör tarzları hnkkında alakadarlar • 
Kasner ve haşarat enstitüsü mü. dan maliimat almıştır. 
dürü Nihat Bey lstanbuldan iz • Profesör, lzmirde tesis edile
mire gitmiflerdir. Profesör, lı - cek olan iıtaıyonun yerini tetkik 
tanbulda yaptığı tetkikatı neti • ve tespit ile meşğul olmaktadır. 
cesinde ihracat ve ithali.t mah - · Maniaaya gi<lerek oradaki huğ • 
sullerinin temizlenmesi ve kon • day hastalıkları hakkında tetki
trol edilmesi için Sirkecide bir kat yapacaktır. 
binanın istasyon ittihazını müna • Profesör Aydın tarikiyle lı • 
ıip görmüştür. parlaya gidecek, orada buğday 

Profesör lzmirde Bornova em· hastalıklarını ve Burdurda kü • 
raz ve haşarat enstitüsü, ziraat kürt fabrikasını, Antalyada ihra
mektebini gezdikten ıonra lzmi- cat ve ithalat vaziyetlerini tet -
re dönerek Vali Kazım Patayı kik eyliyecektir. 
ziyaret eylemittir. Profesör Kaıner Ege mmta • 

Profesör bundan ıonra tica • kasındaki çalııma tarzından son 
ret odasını, Borsayı ve Türk O· derece memnun olmu,tur. 

lzmirde mahkeaıe 
verildiler 

lzmirde 
muhafazası 

ci ceza mahkemesine 
iyi giyinmiı iki genç 
muhakemesine bati 
Hadise tudur: 

Turna sokağında oturall 
ye Hanım, evinin bir kı~ 
ra Hanıma kiralamıf ve 
cı dolayısiyle içme ıularıo' 
mittir. 

Zehra Hanım konı 
Hayriye Hanımla tanıtJOll 
radan buradan görütilr 
Rukiye hanımın içmelerde 
amdan ve evinde kimıe 
mamasından dolayı evİO' 
rek, kıymetli e§yalal'IJll 

tik vapurlarını düşününüz. Buna Zeytin yüzünden adam 1 G kararlaıtırmıtlardır. • ıA . d b k' eceleyin sokakta Bir aün Zehra ve Ha . 
vı ayetın en üyü · öldürülüyor öldürülen faizci nımlar 

0

Rukiye Hanmılll 
Bilgiyi de bunlara kıyas edebi • 

lirsiniz. Aydına bir saat uzaklıkta Do - Malatyada Ali Rıza Bey ismin· aına çıkmak için yüksek 

D k 
malan köyü zeytinliklerinde Ay - de biri kahvehaneden çıkıp evı·ne sa üstüne çıkmıılar ve 

Ticaret, gayet iptidai i
0

di. Avru· 
padan Asyaya senede ancak bir 
kaç kervan kalkardı. Ke,fiyat dev
rinden sonraki gemilerin resimle -
rine bir bakınız. Kolombun Ameri 
kayı keşfeden fgemileri İstanbul 
halicinde uyuklayan salapuryalar· 
dan farksızdır. Bir de yeni yapıl • 
makta olan 75 tonluk transatlan -

eme istiyorum ki o zamanki 
b h 1 

dımn kaynak mahallesinden Halil giderken sokakta öldürülmüttü. pencereyi kırıp içeriye 
u ran ar evrensel ( cihantümul) 

olmaktan çok uzaktı. İbrahim eniıteıi Yusuf oğlu Tabi· Katillerin iki kiti olduğu anla· dikit makinesi, üç kıyı11 
insanlar 1500 ıeneıine doğru ri ıol böğründen ağır ıuretle ya - ıılmıı, ikiıi de yakalanmıı ve bun- to, ve henüz dikilmemİf 

ilerlemede büyük bir adım attılar: ralıyarak öldürmüttür. lardan biriıi cürmü itiraf etmittir. kumaılar, velhasıl gelinf 
Tahirin Himmet adında bir kar- Ali Rıza Bey bekArdır. Faı·zcı·. za lizmı olan ne varaa 

Çocuklara mahıuı tarih riaalele - • de§İ vardır. Himmetin babadan 1 ki mı•lar ve erteıı· 
rini bile karııtıracak olursanız gö- i e geçinen Ali Rıza Beyin ipo - :ı-kalma zeytinlikleri varmıf. Tahir kıımen eski rubacılara, 
rürıünüz ki o devirde beteriyet tek ıuretile ve senetle verdiği pa-paraıile Himmetin üstünü batını l de bitpazarında satmıtl 
tekrar doğdu. ra arın yekunu 15 bin lira olarak 

yenilemek için zeytinleri ıilkmeğe Rukiye Hanım,· i 
Hele 19 uncu, 20 inci asırlarda tespit edilmittir. 2,5 kilo külçe al· gider. dönünce, evinin tamtakd 

artık insanlar tabiat kuvvetlerine l tını da ihtiıaı mahkemesinde de· Bu ıırada enitteai Halil bra • ğunu 0örmüı ve zabıta 
ga1el;e etmi! oldular. Geçen sUP tm kt J ta __ '-- - '-- 1 ° ı htm gelir. Z·~'n'•'" Mn .... ·-'-'• vam e e.ı e o an a.u.aa ıacıuu;ı ı- --~, _, ... ...__ .__.,_ .. 

· okumadınız mı? l ngilteredenAvu· ğı <lavaaı dolayııile emanette mah K Doğnısunu ıöyliyeyim, bu bu ıene de kendiıinin ıilkeceğini eıiften sonra zabıt 

Bet8riyetin ~z, on bin sene
lik kör topal tarihi bir sinema 
9eridi aibi ıeçiyor. lıte tarihin 
bathca DJialan. •• 'duralC noktala-
rı... 

· ıtralyaya u··ç g"'nden az bı'r mu"' d fuz bulunmaktadır. Varı'ıi olmdı • k'I z h H köhne vakaların, köhne buhran u • söyler, bunun üzerine aiız kavga- guya çe ı en e ra a 
ve ııluntılann hiçbiri bu 1918 ıe - dette gidildi! "Tayyi mekan,, iıte ıı hatlar. Kavga büyür. Tahir eni!· iı için Ali Rıza Beyin bütün ser· mıktan sonra itirafa ba 

budur. veti ve emlaki hükamete intikal et k H • H b 
neaini takip eden umumi hastalık teıine zeytin silktiği sırıkla hücum at ayrıyc anım üt 
kadar büyük ve ıümullü değildir. Dünya öyle bir hale geldi ki eder. miıtir. ları hem zabıtada hem 
Zaten, eıki devirlerin buhranla- hiç bir insan, hiç bir millet kendi Eniıteıi Halil lbrahim de baça - Bu yılın üzüm sahıı takta reddetmittir. 
n ancak kürreiarzın bir noktası- batına, yani batkasına muhtaç ğım çekerek Tahiri ıol böğründen lzmir, - Mevıim batlangı. Hakim Kemal Beyio 
na, bir kısmına aitti. Diğer kı· olmadan yaııyamıyor. ağır ve tehlikeli surette yaralar. cından timdiye kadar üzüm ih • na dikilen iki hanımd 
sımlarm bunlardan haberi yok- lıte, beteriyet ve medeniyet Halil lbrahim doğru hükumete racatımız 25 bin tondur. Bu ıe • hanım, elinde mendil 
tu. böyle evrensel bir mahiyet aldık- gelerek teslim olmuı, yaralı Tahir neki üzümlerimizin 100 kilosu höngür ağlamıt ve H-

lnıanların miktarı da pek az- tan sonradır ki Büyük Harp pat • de Aydın memleket hastanesine vasati olarak 19 florine ıatılmıf- sorgularına karşı: 
d Ş. d' ·· ·· d 'k' 'l l d · ·1 k d · 1 l - Beni kandıran ı. ım ı, yer yuzun e ı 1 mı - a ı. getırı ere te avı atına a ınmıtıa tır. Bu hesapla bu ıene timdiye 
yar insan olduğu tahmin edili- Bu büyük harp, bugünkü buh- da kurtarılmıyarak ölmüttür. kadar üzümden memlekete giren dır. Dört çocur,umla h 
yOI'. Halbuki lngiliz kraliçesi rana nazaran beıeriyet için ufak ·-· -.. • para 4 milyon lirayı geçmi§tir. lerde süründürüyor! 
Victoria'nın 1819 da cülusunda bir felaketti. ettiği fenalıkları en kötü yağma· Demif, Hayriye h.; 

b l f k b
. · 1 kud d " Geçen ıene ayni zamandaki 

(Yani bundan 115 yıl önce) in- Evet! Nis ete u a ır musı- ger er, en urmuı yanar ag- tifini bozmıyarak,, cid 
ıanların miktarı ancak bir milyar bel! ... O harpten sonraki ıulh, lan yapmamıılardır. Neron Ro- ihracat miktarı 25 bin tondu. Va- ile: ..J. 
olmak üzere heıap ediliyordu. tarihin kaydettiği musibetlerin ma'yı, yalnız Roma'yı yaktı ve ıati fiat 14 florin olduğuna göre - Bunların hepıi M 

Attili.'nm, Cingiz'in lıken- en yamanıdır. Bugünkü bütün yalnız hiriıtiyanları (ki o zaman memlekete 2,5 milyon lira gir • Diye cevap verm!t~Y 
der'in, Napoleon'un tarihi doldu- fenalıklar o ıulhun doğurduğu miktarları iki, üç bindi) ezdi. mitli. Bu ıene 1,5 milyon fazla nen ıahitlerden bir 1'1"'~~ 
ran ve tqıran hareketleri umumi piçlerdir. Ve bunun batlıca mü- Vesuve yanar dağı yalnız iki şeh· para girmiıtir. Sene batı yortu • hanımın koltuklarınd• fı. 
ekonomiye zannolunduğundan şebbipleri, üç, dört kişidir: Lloyd ri mahvetti. lar;ndan ıonra üzüm fiatlerının duğu halde Bitpazarııt'~ 
pek az teıir etmiıti. George, Wilson, Clemenceau ve Lakin bu aC:lamlar..... daha çok yükseleceği anlatıl • lerini ve bazı etY•, 

Küreiarz, gene, mihveri üze- ıaire. Bu adamların beteriyete ( Arclı erteye) maktadır. söylemişlerdir. .,,1 

-~·-·u·R-U_n_'_u·.,-M-ll•n-R•o·m-a•n•ı•:•2•0---~--~------~-d~b-.r~d~ü·.---~- \lmme~~~~~~~ına~~ı~~nb~•aft~~~ 
--·---··-··--·---................... Bizimkilerde onun li.kırd111nı der alımallah ! gün dairede: .,t' ıı~ 

bile çok ıeçmiyor. Yalnız büyük Tanıdıklardan bir hanım da: - Kuzum Hakilll ~ol , 

Galiba on bet gün ıonra idi. 
Bir gün (Ergin) den bir satır

lık bir telgraf geldi. 

Akhisar belediye reisliğine ta
yin edilmif. 

Bu haber bizimle beraber (Ka
saba) da hemen duyuluverdi. 
(Ergin) in akrabamız olduğunu 

bilenler yaralandığı zamanki 
tl11aürlerimizi na!ll !amiml bir 
duyuıla ~nlattılaraa bu vazifeye 
ıellffoi de ayni temiz hiılerle ı•· 

Yarası 

Burhan Cahil 
·····························-· 

lip tebrik ettiler. 

Ergin bize uğramadan doğru 
Akhisar& gitti. 

Bun~ bir mana veremedim. 
Harpten çıkmıf, kolunu kay

betmit bir adamın kendisine en 
yakın bir aile yuvasında birkaç 
gün olsun dinlenmek, dertleımek 
istemeyişi doğru değildi. 

Onun bizden kaçar gibi bu ka
dar yükgek bir vazife aıkiyle Ak· 
hisara yerleımeai beni çok düıün· 

annemin acıları, tee11ürleri alış • - Tuhaf ıey, kocamla nitanh kızını vermiyorsun· -_:ııet "·ıı 
tığımız bir dua gibi evin havası· iken Balkan muharebesi çıktı. rar ederim. Çoçuk, ~t~1 ;. 
'la biraz meniye, mevlüt kokusu Nitanlım harpten bacağı yaralı kolunu kaybetmit· f~•: 

1 karııtırıyor. olarak geldi. Bana haber gönder- nun hakkım inkar ,ei•' 
Fakat timdi (Kasaba) da taze di: bir kazaya beledit' ,.,.~ .. 

bir dedikodu batladı. - Ayağımdan yaralıyım. Belki Kısmetini bozma~;1ısıı ~ 
Mahmurenin kulağı delik .. Gi- de iyi olmaz. Belki de topal ka- kere lafı geçmit·· J,-liııd" 

rip çıktığı yerler çok. Onun için lırım. Beni bu halimle kabul et· sına koymuf. 81' defi ı,ete: 
bir ıey kaçırmıyor. mezsen, gönül rızaaiyle niıanımı dönmek ona öl~ 01ıer1'd• 

Diyorlar ki, Hakim Beyin kı • geri veririm. dedi, gözlerim ya- Bahri bey buıııJ t ı,rıtı I 
zı Akhisar belediye reisine ni- !ardı.: murenin enittetİ 1'"" d

01
t 

ıanh imi,. Fakat delikanlı mu- - Öyle ıey mi olur. O benim Baldızının beııiıtı1e,ıı..-
harebede kolunu kaybedip sakat talihim. K11metim.. Bunu nasıl bildiği için he ...... 
kaldığı için (Aysel) !İmdi onu be - aklından geçirir. dedi, ıeve ıeve yetittirdi. _..tiye 
ğenmiyormuf. evlentlinı. Artık sinirJeıı-

Gençler bunu söylerken ya,lı- Bu dedikodular erkekler arası- lım. ı,a1le 
lar da kö,elerden lafa katılıyor- na bile yayılm•t· Gene ıağ olsun Hele hakkıllld~·ıısetet 
larmıı: Mahmure, bana duyduklarını ye- sız, zalim gib~ ~ ~jh1~ 

- Ne hain kızmıt o .. Yazıklar tiştiriyor. dukça hırs•lll • 
olıun. Vicdanı. bir kız olaa av• Baba1nm ıok ıevlttlll clot\la. Urorllu. , 



~A~n~k~etl!'lllllıııl!i~m-i;;~:!!M!!!!!!llH~api!!!l!l!!!!!ll~a!ll!!l!l!lll!li~gl!!!l!!!!!!!!ler~il!!!!!lll!!!!!'d~ö~. n~m.-..;.._z~, ~dl~/ ~!"!"!!11111!!.ıı -!l!!!!_llllm~t!!!!!'l!""!?*~lı~~ S~E!!&&S!!IW!!!!!-_.~-7fii·i~iiE 
Kadın eve girmez! Fut hol karşılaşmaları 

• <Ba, tan.tl 1 lncf sayıtadaJ 1 k ha a ve aün••ten istifade et- batma fertlerden müstakil olarak 
il h ma ' v .. "'Y •• • b · 1 k O · G ) t ) 1 d b • k d •• . a.~~e gitınesi üzerine kadın- mek gibi bir takım tabit hakl~n ~e~ll~S etm~f ırh var ı ~":_· ~~n a a asaray 1 ar an ır ısmı un top-

., •-ayatın 1 h 1 oldug'"'unu ve cemiyetin inaanlıgı· ıçıne ıgren ert, ayva ıgına ız· )anarak bı•r)eşme 1·ş1•01• konuştular be a atı ması, arp e· . • . . • .-
r Z~an d . . ... . mızı yapan ilim ve ıanat gıbı eser- gın vurmaya ve cemıyetın kendı • _ 

i mey ana getırdıgı · ı f 1 · Id' ... · · · neticelerd d ... 1 . B .. / lerinden zevk ve teref hi11esı a • ı men aat erme uygun ge ıgı ıçın h h' en egı dır. u · . b .. . . 
ı. arı ı, kadın • h . . maaına erkekler 'bıle taraftar u • koydugu kaıdelere tabı olmaya 
4'Qı ın evı arıcıne . · · 

Liğ için bugün karıılaıma ıı- Çünkü en uıta oyuncularını daha 
raaı İstanbulsporla Vefanın, Ga - önce İtalyanlara karfr, sonra da 
latasarayla Beykozun, Beıiktatla Aıton ViIIa ile yapılan çok sayılı 
Süleymaniyenindir. 

1 

bir §ampiyonluk maçına çıkarmıt· 

"K- aıına kafi bir be 'b' lunmaktadırlar. Şu halde ışın er mecburdur. Bu suretle fert cemı· 
·~tın k b se p gı 1 k l · · d'"'' eki · d'kt len e ence yanlıştır. O harp geç hedefini bulması açını ama. - yetın ıste ıgı f e gır ı en ıon-

ka ~~Ydana gelmekte olan bir yacak bir sondur. Kadın; cemı· ra ona hizmet etmek vazifesini 
i:~lu 8Üratlendirmiştir. Hadi· yette yeyip içip, yatıp u~aktan yüklenir. Cemiyet bizi istismar e-

• aha çabuk d .. · ve yavrulamaktan batka ıbılhaasa der, v';;gi diye paramızı alır, va· 

Bu kartılatmalardan en üstünü tı. Bunlardan açılan qofluğu 
lstanbulspor - Vefa kartılaşma- doludrmak isterdi. itte bu yeni· 
sıdrr. Çünkü bu iki takım da bu { lerle pek umut verecek gibi de • 
yıl üstünlük gösteren takımlar a· ğildi. 

rı "erın. ogmasma ım • d b 1 
. oh ıştir. İşin hakiki sebe • içtimai alakalar uym~ya af a - zife diye askere alır, icabında ca-
S arp değildir. yınca tabii olarak faahy~t ıaha~ı- nımızı bile alır, teref verir, töhret 

. ehepf I na atılmak ve orada eskıden ça ı· d d Ik b' • k 
ıtirııj... ere vesile veya illet de- I da veya boş kalan va e er, a ıf yapar ve ızı en· 

raarna girmitlerdir. Hele Vefa Böyle olmakla beraber Arsenal 
takımı, Fener bahçeyi yendikten soğuk kanlılığını bırakmamı§, 
ıonra sporcuların gözlerini üze • yorgunluk göstermemi§, güzel 
rinde toplamıthr. Bakalım bu • gösteritler yapmıttıT. tik yorulan 
gün bu genç, ateşli çocukların ta· gene fransızlar olmuttu. 

., §eyler' b' ·b· ı · §an ar arasın di menfaatlerimizin haricine çe • ~k ı ırı ır erınden a· k'I d k dine bir yer ayır· 
dan h' ge~ektir. Elinizden bıra- mekv .1 terd'e ;: netice sadece son kip çıkarır, hayvanhğımızı oka
, ır cısnı· d·· · · b ma ıs e 1

• dar 11lah eder ki nefsimizi muha -ı, •iıj ın uşmesımn se e· h b' dana getirdiği iktısadi 
'L n onu h 1 d .... ar ın mey 
~ni.. ıra unanız egı, ca- ti den <leg"il daha geni§ faza sevki tabiisine kartı geldiği

miz bile olur. Vazife uğruda can 
veririz. Cemiyetin bu tesiri sade· 
ce erkeklere mi müteveccihtir? 
Böyle olmadığı atikardır. Hepi -

miz cemiyetten aldığımız bir hız
la ileri atılmıt bulunuyoruz.Vazife 

uğruna gençliğimizi, hayatımızı 

kımlarından hangisi üstün çı· Araenal üstünlüğünü göıter • 
., rnevcud. • d. zarure er , 

. ltı bi:r . ıyetı ır. Hasta - kökleri mazinin derinliklerine u -
' illi'- b ınsanda hastalığın sebe. amiJlerden doğnıu§• 

kacak? mekle beraber çekinerek oynayor, 
Galatasaraylılar Fransızları bekler gibi arada bir · l\"ro un 1 • .., • .. zanan sayıısız 

111 ~l"'f ge mesı degıl bunye· t B" k harp bardağı tatıran '1d J ı \re k • 1 ur. uy 
ır, Şu h mu avemetsız o ma· son damla gibi tesir etmi§tir. Ya· 

Duydğumuza göre Galatasa- yavatlıyordu. Oyuncuların telmi
raylılardan bir kısmı dün klüp ği, manevrası çok parlaktı. Kar

ııı_ had' alde sukut ve hastalan - lacak bir fey çabuk o-
) iseler' · b . 'b vat yavaş o 
e ltıuk ının se eplen cazı e 1 t ])"bir sarsıntı yapar. Dün-

başkanı Cevdet Beyin çağırıfiyle 
Galatasaraylılar topluluğu evinde 
toplanmıtlar ve Ate§ Güneş klü
bü ile birleşme itini konuımutlar
dır. Toplananlardan bazıları bu 
yoldaki isteğin hiç konutulmadan 
geri çevrilmesini, bazıları da 
Galatasaray klübünü ortaradan 
kaldırmayı gözetliyen bu isteğin 
iki taraf için uygunlattırılması yo· 
lunda kartılıklar istekler yapılma· 
sını istemi!lerdir. 

tılatma 3 - O Fransızların yenil· 
mesiyle bitti. 

teıil .... avenıetsizlik, iJiet veya ursa a 11 
• 

-=ıı 1 ya 0 sarsıntıyı geçirıyor. 
~1 l'e se:k cisrnin elden bırakıl· _Ya sualimin son kısnır ... Ona ce-
·•d~t. ını robun vücuda girme· 

vap vermediniz? .. 

l lluYiik h - Tarih gerilip gerilip hir ok 
~ti h a:rp, böylece asırlardan atmıttır. Yaydan çıkan okun tek· 
1ıtııll t~~lanınıt olan kadın haya- rar geri dönmesi mümkün müdür? 
~tltte anıülne lCatı§an bir amil Bir iki memlekette, devlet adam· 
'r Ur, ~ akat onu ba§lıhatına lan, tarihin bu muzipliği kartı • 
~' hltıa.niıştır. Şimdiye kadar ıında ne yapacaklarım bilemedik· 
lif et ~rı>ler böyle bir netice tev- }erinden 0 hayal olmuf günlerde 
~~ ~lfler iniydi?. Bu neviden sürdükleri rakipsiz saltanatı ihya 
~~~ul bir ıbuhran meydana etmek istiyorlar. Çok geç değil 
' •tler ıniydi?. Harp biter mi?. Hayat geri dönmez, tarih \ ,:ı "a.ıiyet:n geri dönmemesi tekerrür etmez değil mi? Gözü 

4J111ııteriyor ki, mesele harbin gönlü açılan ve cemiyetin örfünü, 

.~ ;:~~:d?aıına çıkardığı bir ananesini, ilmini, zevkini ve bü
'""11 edinc~ı ~· Bd unu böylece ka - tün.' zengfnliğini duyan kadın ka -
ı;2 J...., I a Jnların evlerine bil midir )if •rtJk Jm' .... Ur V_, 
-. k'Lmaaına h k ~lelerin it· mahdut ha;atile iktifa edebi'Jsin?. 

a laılltı Re}' aş a sebepler ar•" Cemiyetteki faaliyet hakkını feda 
Kadı ır. etsin?. N; gayri tabii bir şey is· ,. n, asrrı d ' 

1ı ·bir k ar l!nheri bildiği • teniliyor, hayret ediyorum·· 
~· ço ta 'hi 

veriyoruz ve ıbütün bunlarda bir 

nevi zevk duyuyoruz. Demek ki 
cemiyet bu gücü verirken kadın, 
erkek seçmiyor. Elverir ki insan 
bu yüksek hitaba kulak versin. 

lkinci sebebe gelince: Y epye• 
ni taze bir kuvvetin işe karıştığı· 
nı gören siyaset adamları vaziy~t

ten memnun olmadılar; kadın bü· 
tün tevki ve netesiyle yorulmuf o-

larak it başına geliyor ve çalJ! -
mak istiyorum, diyor. Onun eli· 
ne vurmak nankörlük olmaz mı? 

Hem ne hakla?. Kadınlar da 
ayni suretle: "Şu erkekler çekilip 

~ta.ı_. de hbı .4• ...aJ.lat raliat, teh -
likeıiz ve rakipsiz çahtsak!,, diye· 
bilirler. Bir işin başına evvelden 

geçmiş olmak, o işe kimseyi ka
rıştmnamak hakkını verir mi? 

Bu toplantı genel (umumi) ol
madığı için istekler kestirileme • 
miştir. Galatasaray klübünü çe .. 

virenlerin Ateş Güne§ klübünü çe
virenlerle konuşmalar yapacakla· 

Okyanosta cinayet 
.. 1 Bq taralı l lnd Ayı:fada) 

Bu adada birçok fenni tecrübe
ler yapan tanınmıt deniz seyyahı 
kaptan Ailen Hankok'un deyitine 
göre ölüler, M. ve Madam Vit • 
mer olacaktır. Bunlar, 14 yaıın. 
da bir oğulları ve 2 yaf mda bir 
bebekleriyle bu adada yafıyor • 
lardı. 

Son günlerde Kaptan bir meli
tup almıttrr, bunda, M. Lorentz' -
in Almanyaya dönmek istediği; 

fakat adada, mektupla yazıla -
mıyacak bir rezalet çıktığı yazı -

n söylenmektedir. Ganalataıa - Jıdır. 

lıt 1!le tabia rı sebepler dola • Bunu, mevcut dertlere bir çare 
'İt fı de~ed~tten . ve c~iyetten gibi dü§ünen devlet adamlarının 
11 °lrnu nasıp alamanııı, e· iyi niyetini tamamiyle takdir edi· Gıı § \re l'llahkA d"I • . 

tii11, h um e 1 mııtır. yorum. Ne yapımlar, batka çare 

Binaenaleyh cemiyetlerin yük· 
sek menfaatleri için dahi olsa ka
dın hayatının eskiye benzemesi, 
maalesef, artık mmkün değildir. 

raylılar arasında üstün olan genel Adada oturan daha iki kiti 
i.nanc;a •öre kartı yönün (taraf) varnuf. Bunlar da iki yıl önce 
iıteği, otuz yıllık Galataaary arilaırfmryan bir biçimde orta • 
kulübünü ortadan kaldırmayı ve dan kalkmışlarınıt. Biri Baron 
bir anlaşamamazlık çıkışında da Busket dö Vagner adında bir ka
yeniden kurdurmamayı kollamak- drn, öteki arkadqı M. Pilipıon. 
tadır. Bu yüzden konutınaların ipek rubalar giyinmit olarali 
süreceği, eski Galataıaraylıların arkadatr ve Lorentz ile birlikte 
çağrılarak kendileriyle görütüle - atağı Amerikaya gelip bu adada 
ceği, kulübü çevirenlerin bundan yerleten kadın kendisine adanm 
sonra klübün varlığını bozmamak İmparatoriçesi dedirbnif. Türkan Hanımın anketimizdeki öte-

~etek d:~ı.a~r burada münakata bulamıyorlar. Fakat bu savaştan 
~· kadını gı~ız, belki de bugün - mağlup çıkacaklarını nasıl hisset· 
~ oJnı n tnsanlık haklarına sa- miyorlar?. Tarihte bir çok büyük 

ktd aaı ne kadar tabii ise dün· siyasilerin mühim itleri zor ile 
~ea·rn..."n da 0 şekilde bir hayat batardıkları görülmektedir. Fakat 

.. k · teki 'lerı' su"receg"'ı' ilk rezalet bir Norv~lı' gem1". ki suallere verdiği cevaplar yarınki sa· uzere artı ıı er ı -3' 

yzmızda çıkacaktır. umulmaktadır. ciyi imparatoriçenin bir gece zin -

Arsenal - Rasing karşı- J danda tutması ve kendi adamla -
Dr. Hafız Cemal I .... I · rından birine tabanca sıkması ile ~1"1 

1 0 
kada t b'"d' V kt' k k · · • bı: ~en r a ıı ır. a 1 kuvvet al mca eskı vazıyet gerı 

~ ola•Ja.r~~~I erkekler de iste· döner. Kadm hayatı da vardıiı 
l'ııt hal' ,. 1 Yıne kadını ,bu gün· tekamülden geri dönemez. 
!\ k ~ii~~01'1nal vaziyete getir- Hem onu geri çevirmek iki se· 
l. ~~İt- ıal'lo. n ~lmazdı. O hal ta • hepten doğru değildir: Evvela 

i1' ~ Ql • '41'ettı b ·· k.. d · ı 

Dahiliye müteha11111 

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

aşması goruş erı b"tııyor. 

lnrilizlerin Fransızlan da yen· Bunu duyan Eküvatör hükU. 
diklerini evvelce yazmıştık. Dün meti kadını tutm"'" isteyince, 

-gelen Fransız gazetelerinin bu İmparatoriçe bir daha uslu dura
kartılaşma için görüşlerinin özü cağına söz vererek kurtuluyor. 

l' -ıtibett• u gun u e tarı· bu sava§, cemiyet kanununa kartı 
f~ l:tutii k ır, bir iş yapmaktır ki mutlaka fena 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah telefo
nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 

ıudur: Bu son öldürmenin de gene 

~ahatça nef ea al· netice verecektir. Cemiyet batlı 
)._,"1nıure h 

Arsenal takımı batta Fransız· bu kadının iti olduğu ,sanılmak. 
lara kartı üstün görünmüyordu. tadır. 

;:ı-.., 
1 

er gün gelip beni o- aksini iabat etmek lazım değil 
d-. çı dıracağım. mi? Elimde ne var ki. Etraftan •ra aı 

len bir musiki gibi gönlüme akı. , olur. Bundan ötü~ü seni~ yanın· ı nıyor. Ne çetin imtihan, ne arka. 
yordu: da ~ık sık onun lafını bıle etme- 81 gelmez füpheler. 

d ........ s-.h· J\ ra soruyor: gelen iğnelerin acısı, ıatrraptan ağ-
r ~·? 1 Yıel, siz niıanlı mıy • rıyan varhğnriı harap ediyor. 

- Yavrum, kızım, Ayaelim.. dik. Gözlerimı·n o"n" (E • ) • 
'"'I A une rgın ın Üzülme, ag ama canım, bak sa • nnen: son resmind k' h · b k I 

ti >ot e ce-..., Artık tahammül edemiyeceğim. 
Q-::~iitij11 ~ \'ereceğimi bilemİ· Bu dedikodulara nihayet ver· 
fit~ bir aaahaka çalkanıyor. mek lazım. 

. 1 .. A 1 • 1· k d G e ı o azın a lf a. na her ıeyı an atacagım. - yse ıç ı ız ır. eçtim O· rı geliyor. 
Ve batımı göğsüne çekip bas - la ki, gönül çeker, sonra yüreği 

tırarak devam etti: yanar. En iyisi nasılsa bir kere Sol kolunu göstermek istemi • 
yormuş gibi biraz yan duruyor. 
Gözlerinde acısını örtmek isti • 
yen çiğ, tat gibi bir gülümseyif 
var. Annem, babam, benim genç 
kızlık hislerimden korkuyorlar. 
Belki de hayalimde daha baıka 
ümitler, emeller yaıadığını sanı
yorlar. Bilmiyorlar ki, bir genç 
kızın kalbine atılanan ilk duy • 
ğu kolay kolay izini kaybetmez. 

)~ htlde ~.eYden haberim yok. Böyle bir sinir buhranı ile bo
·~ ~ teçi ır §eyler geçmiı ve • ğulduğum bir gün büyük anne
~ lı h,f~ol r. (.Ergin) Akhiaara min kucağına atıldım. 

'" ar a t• ( E • ) 1 ttt hkı ~eç ı. Aramız o - Nine, nine rgın e ara • 
ı.. '-le • n. talk b' b " d B d ... ~i 1~1• )ahut h 1P gelebilir. Ve mızda ır ag var mıy ı. u e-

() e.ıtıtı IJ, abanım ona git- dikodular beni kemirip duruyor. 
~ >I L • QJr b' h 1 D" 1 '-b e Qİr " . :r ır areket yok. Allah aşkına ıöy e. ıye ya var • 
~li~ "h"cceği~~·~~t1tey!m ki ne ce- dım. 

......_ lıe"ke, . 1 enııyorum. Üs- Büyükannemin kuru parmak • 
il 41•irı it !•ıtıdi bana: Iarı saçlarımda dolaıtı. 

~·.~ .. •ı .. v· d ''- •o::ı..:! ıc ansız kız. Çocukluğumdanberi yüzüm • 
t.L. tı ~ n.._ "''l:tne b "'I . 
i~~ıd '·q'1 ag •Yan ne bir de, saçlarımın arasında izinı ara-
1'-~r.~ '°eı-jJnı~•,. hatta ne resmi drğrm ve iyiliğini taııdığım bu 
1~ ~• ... : '•de.k ' ~ır vait var. Ve- ellerin sevgisini ne kadar özle • 

'Qlıt I atsıı'J'k . • 
e> ttlaJc i . 1 ı vıcdansız • mittım. . 

Çın evveli onun Ninenim eıki aeıi uzaktan ıe- , 

- Biz seni çok düşündük. Söz açtığımız bu iti örtbas edelim. 
verdiğimiz halde onu unutmak Diyordu. 
için çalıştık. Çünkü o zaman Er • Baban da böyle dütünüyor . 
gin daha mektepte idi. Zabit çı· du: 
kınca nereye gideceği, ne olacağı İşi artık kendi düzenine hı • 
belli değildi. Eğer o zaman iti da- rakahm, dedik. Kader, kısmet. 
ha sıkı tutmuf olsaydık zabit çı· Bugün Ergin sakat bir adam 0 • 

kar çıkmaz evlenmek istiyecek • larak geldi. Artık bizim için söy
ti. Doğrusnu istersen onu biraz lenecek bir söz yok. Koca kız ol
oyaladık. dun: Düşün, taşın, Bize yeniden 

Sonra muharebe batladı. Er - söz ver. (Ergin) bizden cevap 
gin zabit oldu. O zaman senin i · bekliyor. 
çin de çok üzüldük. Dünyanın Ninenim kuru parmakları saç. 
bin türlü hali vardı. Allah esir • Jarımdan çekildi. 
ğesin muharebe bu. Ölür, sakat İçime acı bir yetimlik çöktü. 
kalır. Sonra ıenin de İçine dert Beynim kafamın içinde kay. 

Aylarca evvel verdiğim söz • 
den caymak elimde mi? 

Onlar bana bu hakkı veriyor
lar. Ceylan gibi sıçrayan, kabı • 
na sığmıyan genç bir zabit nam. 

(Devamı var) 





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9-KURUN 23İ~ncl~~n 1034~ 
~ .MeAtııplatı Sog adlarımız için 

Lozandan önce ve Lozandan 
Türkiye •• 

Yadlarımız nasıl olmalı 
nasıl olmamalı ? sonraki 

Y•z•n: Kadri Kemal 
. 

le 1~ ~den bqlıyarak 1 - Şeyh Hacı Vi.iz Bedrettin 
V ~cı te§rin günlerin· otlu veya zade .. 

loy ~l ta, GaliP. Bingöl Böyle soy adları yalnız lspaa • 

-1-

Bundan iki ıün önce kapan· 
muı kararlqbnlan Ankara Sana· 
Jİ Serıisinin, ıörülen dikkate de
ler alika üzerine buıü de halka, 
hem de parasız açık bıra • 
kılam11na isin verildiiini ıa • 
zeteler yazdılar. Bundan botka 
timdiye kadar iN eerıi hakkında 

lraşt anmız için yazdığı yol ve Çin adları kadar uzun ol• 
bugü Inna yazısının geri duklan için delil, ancak Arap '° . 

: n venneğe devam e- yundan ıelmit biriıine yakıtır bi-

cila 
111-.. •

1 
etten (oilu) ıibi (za· 

'""'4'1 ı e b" ~ b ~ten (soy adları) da 
u ıtteki ülküye uysun 

ektedir: 

ı~ kez, türkçe değildir. 
) lilc ~a. anladıimıa ıöre 
la'a aozu oğlan çocukları 

~ .. Çocukları için de kutla· 
lör olsa dahi biz Türkler 
Çolc ~ uzun yıllar ve çatlar 

('1•tıklık yüzünden yal • 
· llu) çocukları anlatan bir 
(1oy sebeple (oilu) akü ile 
't adları) kızlar için ne 
~,hıısuz ise (zade) ile bi • 

111 de uyıun olamıyor. 
karaderyit zade Sainı) 

) il e ai ı ır .a,e. e ı,· : ·\' 
kı aaklarrıa~t~. soy adlUQP 

tonu ••hyenler ._.. 
C&k (ll& kadar tutunabilir· 

•dta Z&de) li ve (-.leler). 
11 Pek t •e tut utunamıyaw • 

't unaaıamalıdırler. .. •:-il 1Jllar birlikte J8f&• 
~Uillı" en Arapça ve F ança • 
'cl..;ıe karıtan binlerce öz 
!'I cl~lki l>ir çai belki bir 
~le ol Jqayabilir, ancak 
t...ı· •cak damarlarmuz • 

ız •e .. "liıa hu . 0 zden (1) kan, bir 
't ~t" itte copcak ve laf&• 
~u Yersiz adlan kal· 

~·. 
( olct llllıcli tl kökünden kur· 
.'-et.> 'it~uz aoy adları için· 
'il •h" ııbi yabancı aözleri 

Ço)cr ~.e~~ ~eniden kökleı· 
P..-'"11... • lltr ötu l>ır it yapmıt o

tibt~ız ki bunlann bir 
~ ıluniz ve varbismız 

)'-ti 1- ::rırıaaına Ye bu bi • 
<,__) Pitülaayon çıkma • 

ela ·• ıozywnamaz ve 

çimde oldukları içindir ki bir T.U-· 
kün SOY ADI olamaz 

• • • 
Denecek ki bu adların kı1mıı bir çok paetelercle sütun sütun 

(5) yer yer çok abtıhmt• tanUUDlt yazılar yasıldı. Serıinin temin 
ve eskimiftirler; tarih yönünden ettiği nıuftffakiyetler ayrı ayrı 
ticaret baknnmclan bir değerleri bakımlardan ortaya kondu, izah 
veya varlıktan Yard•· edildi ye bu yüzden sersiyi tertip· 

Bu belki dotradar· Aacak han· teren MDli lktllat ve Tuamıf Ce
ıi yönden t.Jalu. JUaDID bnDak miyeti Türk milletinin haklı tak · 
istediii düzene a,tandır: dirlerini lruandı. Fakat bu ara· 

Bir defa Türkçe delildir; ...,. da bir teJİD unutuldutunu, yahut 
çek usun•• urıumuzdur. Hele İ9" ondac kafi derecede bahsedilme • 
lerinde yüade tebeni ya ıe,illikle dijini sanıyorum: Serıin~n çok 
ya hacddda ya bOcalıkla ya bala- mühim ve çok manalı bir eMrin· 
lıkla Ye kıaac& eöylenmek istenirse den; "Lozandan ince " Lou.n • 
ilik bir erk ( 1) Jmrmut büyük dan sonra ikbsadt Türkiye,, salo • 
bir buduna yaiapk almayacak nundan ve bu salonun ıerek ser 
.azlerden toplanmıt. ınrlarm• <7> ıicilik ve ıerekse propaıanda la· 
hele baadu ..,.... retitecek ço • rihindeki ehemmiyetinden .. 

•-ı _.,_,._ .... bir .. tek • CWJ_anmısm •"ZUllU Osmanlı dnletinin Avrupada • 
ke bir as cami ye pnlük koku • uk 

laril
'. eye hacı yallan ile bulqık ki komtularma karıı siyui, e· 

lar rl ve iktisadi tefenükunun sona 
,a.tert.,_. birer addırlar. Bun erdiiini hatırlatan bir tarih bat . 
arumcla: lanııcı nrdır: 1682... Merzi -

X.l Hacı Hqtlar, foaba Mutafa Papnın ikin· 
vaı.. •~•ıılliıı• • ııtr s ....., siriftili 

Şqkm Hafız oiullan gibi ad· dem, bilindiii iizere Osmanlı 
lar da vardır. Böyleleri biraz kısa imparatorluk hudutlarının en 
olsalar ve içlerine biraz karalık, geniş bir devri idi. Karadeniz, 
biraz kellik, biraz ,a,kınlık gibi Akdeniz, Kırmızıdeniz, Büyük 
l!ndemais tüıkçe \lflar da kant- Umman denizi, bütün timali Af· mıt bulunan Milli lktıoat ve Ta • ı dan yaratılan evrensel dejerde 

•ı lıMal yarwndan ç.oiu -~nC~ lv~·iİanİaiİartka~· ~~~ ı:.;pö ..... lililid•• fut ...,.._ • aö• çarpar .. 
• ._._. ... ~ııts~ılli~..,..,. W..,.,.ı.ıuı .... W••-- Fabt.BlrlDci seleJ'lllAll sama. 

901 adla1'1111 ate 19yldi, ha• çerisinde bulunuyordu. dılmı ve ancak onan IJafarabil • nmdanberi devlet içinde devlet 
Cdı adlarla birlikte atmak" ye· Tarih konutur mu? Onun na· diJderine uıl deierini vermelde, rejimi devam ediyordu. Gafil pa• 
rine yenilerini aı.ak bence her sıl konuıturulduğunu, nasıl dile gelecekte ondan daha ıenif ve ditahlar kunetlerini Allahtan ıe
Türke büyük hir borçtur· getirildiğini ıörmek ve öjremnek daha 0 1pn eeerler beklemek hak· lir anarak Türk milletini iktuatça 

için, öyle sanıyorum iri; "Lo~an • kımız bulundutunu teslim etmek ıiyuetçe Anupamn eairj yapacak • • • 
Şu var ki tarih, ökonomi ve ti -

caret itleri ylnOnden bu türUi ad • 
lana büıbiidin pllaauı ınıları • 
na büyük bir yitiklik (8) ıetirecek 
oluna bi1lelerini de biiıbiitün boz 
mayıp üzerlerinde ya Türkçe söz· 
ler ve eklerle ufak bir deiitim ya 
bqka bir maltma ft deliftiıme 
ile bir düzeltit yapmalı ..,. olcluiu 

ibi bırakmamakla beraber daha 
1 . l"d" ileriaine pek ııtmeme 1 ır. 

Burada bu ıibiler için bir ör • 

neklik veriyorum: 
Hacı Hafız Osman oilu 
0· bir IOY adı tqıy&D biri 

yaz~~:.. yönlerden (9) ötürü 
bunu bütbütün atam11acak olsa 
hiç delilse hacılık, hafızlık yeya 
Osmanbğından birini olaun kaldı· 
np atabilir mi? önce buna bak • 
malıdır. 

Ata biline (Hacı ()aman otlu)' 
(Hacı Hafa ojlu), .,.ııut (Hafız 
()aman oilu) ımi küçük bir deli • 

tim olacak. 
Bu, olabilir ki eekl soy adını 
kından t&DIJanlara &ÜÇ ıelmez. 

ya l'd' V O vakit hiç düıünmeme ı ır. e 

yapmalıdır. 
Gallp 8lt1161 ------( 1) Astl . 

(2) Sebeplerden 
(8) kelime 
( 4) Tamamen, ba§tan başa 
( 5) (Kısmak) tan türkçedir. 
(6) uükQınet 
(7) Sahiplerini 
(8) Zarar 
(9) Taraf, cihet 

dan önce ve Lozandan sonra ıktı • lbım ıelir.. kapitülisyonları ta 1535 te imza· 
__ .:aı T'~1..ı.· --•onundan daha lam lard B · b" · • ..... unroıye,, ... • • Tilrk ıersicilik ve propaıanda lf ı. u ımza ır nevı ı-
manalı ve ifa~eli .bır clersı, kolay f tarihinde husuat bir ehemmiyetle ~am hGkmü idi. Kendi kendisini 
kolay bqka hıç ~ar yerde ıörmek karıılanmaia ve alaka ıösteril • ıdam hükmü.. Kapitülisyonlar' 
" dinlemek kabıl olmayacaktır • imparatorluk devrinin maliyesi 

1 O 
. meie deler bulunan bu ..tonun ı- •. • • • ' 

Salonu basırlayan ar, sman .• d sı d:ı~; .. üz tabi 1 a aanayıı ve umumi ılerleyıtı üzerine 

1 
.. -..... 

17 
. • çensın e ıur .._...... o ar, ır "k • ı. imparator .,._un mcı unn fik) • 1 • blar ve • Y•ftf yavq ço en bır kara bulut-

..,.Jarma doiı'U yukarıda izah et- h er, ...... 
1
. •m er, ızal tan ... nihı· tan farksızdı. 

• • )Nckıtlarllll renkli bir harita ayet soy ıyen ye an a .... r =-çiaclildeD ••bu haritayı ilk .. yıfalan önünde ayn ayn dara • Gilmrilk eu.retl, maliye eoareti, 
• · D - iletiine ubktan aon• rak iıtedilderi alaka ile onlan tel· adliJ'e eaarelİ ,,., nihayet maarif 

...... p kik ·ı· · ak"tf ki bu 1 • eaareti birbirini takip edecekti. 
"yaretçilerin ıözlerini derhal ettı ımız v ı 11 , sa o 

:;. menulara çekip ~ run ib~i•a e~~i dete~lere haklı .,. Halbuki A.._.ıa: 
yollarmı bulmutlardır. Son uır. hemmıyetlerını yernuf bulunuyo- - Zeaaialetinis ! .. DiJ'Ol'l&rdL 
larda Türkiyenin ıeçirdiii iktısa • ruz. Ve Avrupacla makine ve buhar 
dt istihaleleri çetitli ve herbiri ayrı Eıki Türkiye sadece bir ham istimali çoialtmaia ve ucuza mal 
ayrı mevzulara iliten tablolar, ıra• ınadde memleketi ve iktısaden ya• edilmeje batlanmtb. Net!ce ka· 
fikler üzerinde kısa çizıiler ve rı müstemleke idi. Yeni Türkiye • pitülisyooların yıktıiı pmrük ka· 
formüllerle göstermek ve hu m • siyaaeten oldulu kadar iktisaden pılarmdan ıiren ucuz ve yıim ya• 
retle Lozan muahedes"nden önce- de müstakil b"r cüzü tamdır. Bu 'be.ncı mal, milli sanayii yer yer 
ki Türkiyenin iktuadi esaret ve istihalenin dönüm noktası Lozan l»oidu. Yurt:. =nde çalıtan tes. 
dütkiinlüiünü Türk milletine ye~· dır. ıihlar yr nı yavq dunnaia ve 
:reni bir bulutla ye çok )amretle ': !.ozandan önceki tarihin bütün azalmaia batladı. Vaktiyle ken
fade etmek iç"n ne lazımsa, hepll cojrafi ifadesini b"ze yukarıda di kend'ne yeter olan imparator· 
de bu salonda yapılmıttır ve h~ bahsettilim harita izah eder ve hık, on &>kuzu~u aınn ortalarm
tereddiillÜZ denilebilir ki; eerı• • milyonlarca kilometre murabbaı da art?k yeter bir kudrete malik 
Ji )ıuırl&yan Miill lkboal,,.. Ta· bir oahayi resmeden harita üze· delildi. 
sarruf Cemiyet", 1682 den Lozana rine ıözlerimiz ihtiyanız bir sap· 
ye Lozandan buıüne ve hatta ıe· lanıtlan kendisini alamaz. Bu iza. - lkL1lci mektup yarm -

lecek yıllara kadarki siyasi, aske • ha ıöre, bir zamanlar eski - ------• 
r1 ,,.. ikbıadl tarihimizi açık bir imparatorluli ikt11aden kendine ye Ihsan YAVUZ 
ifade, tatlı bir bulut, inkir ve ten bir varlıktı ve on yedinci uır- Kadın fle erkek terzisi 
reddj kabul etmiyen canlı bir an· da Türkiye siyaaette olduiu ıibi 
labtla, rakamlar ve fotomontaj - iktısaden ve halli kültür bakımm• Bütün ırldar hep orada ıi· 
larla mukayeselendirilmit, deleri dan da ileri ve yükaek bir mevcu· Jinirler. Her keseye ve her 
Jiikaek bir eoer meydana ıetir"l · d:yetti, ayni _...ı. zirai •• amaya uyııun elbiaenizi ancak 
miftir. Kua bir :zamanda ve bel· sınat bir bütündü. Salonda impa- orada yaptırabairainiz. 
ki de kolaylıkla giderilemiyecek ratorlujun bu iktısadl ,Ucünü ve htanbul Yenipoıtabane kar
noksanhklar içerisinde büyük bir bütünlül ünü izah eden ve her biri 1 fllında Foto Nur yanmda Leta• 

1- b T k 
fet hanında. 

iti baprmak vazifeaini üstüDe a baıka ir ür sanatkirı tarafın • .... ___________ .. 
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lstanbul Ziraat Bankası Satış Komi~y~nu~dan: 
ccnıeıcrı T f'tj t; S i Sıra Se•ti Mahallesi Sokajı EmJik Hissesi . Cinsi H' ır · N • ıueye gure mu-
l.42352 _ .~arakoy • Köprübaşı No. 51 o. 11 hammen kıymeti 

f.!ao "iırltecı Mühürd:a.rzade 2419 Kadıköy Hasanpaşa lımail Hakkı 24 Tamamı Arsa metresi 141 282 T L 
/(. Telefon 2274-0 503 OrtaklSy Ortak6y AmbarJıdere 35 E. ve Mü. 15/..:8 Tarla metresi 17000 270 · • 

v4.;1"adeniz Yolu 2517 Halıcıotlu Abdü11elim Maltız 38 MU. Tamamı " " 1:.!6 100 " 
. AN " 2515 ,, ,, 26·28 213 171 92 " 
ıı CtJM-'r:ıapuru 24 ikinci 2620 Haı'k' öy Piripafa Dere 21 Mo Tamamı " " " 

de lJo "", 1'.TEst günü saat • " " 20 12 
q---Pa y~ kadar. _(

7964
) 2886 Büyükdere BOyükdere Ortakaya E. Canfes Y. 26 116 ., ,, 34,SO 12 " 

A - 1219 Kadıköy Caferağa MObilrdar Cad. a. 12.1211 JCCG/6912 Kagir. Okkan ve aua 880 " 
~t 9tJa/ık Yolu 2826 Kocan;uıtafapaşa Davutpaıa Kocamuıtafıpafa ve f11 2 l/2 Bahçıvan odaları Ye kuyu lSOO " 
· ~StN \' 1 lcapııı ve bahçe metresi 3041 " tızı C{Jaı apuru 24 kinci 
d ınARTES1 2848 Yeniköy Yenik6y Terazi 8 3/4 Arsa mftrui 1300 6S 
e ı~ . günü ıaat K k ş trııre kadar. (

7963
) 2939 Beyoilu Hüseyinağa Uçü itbıne 35 Tamamı Ahşap hane 766 

J 646 lıtanbul B. pazarı Abiçelebi Çardak 81 E. 3 Y. J200/9600 Kigir mağaza ve üstü 1100 
" 

. iki oda ve ıoFa 
Yüzde yedibuçuk pey akçeJerile ihale bedelleri naktea veya rırriınilbadil bonoıile 8denınelc üzere yukarıda me~ki ve evsafı yazılı 

gayrimenkuller açık arttırma ıuretile satışa çıkarılmııhr. ihaleleri 28-ll-934 Çarıaınba gilnl sut 14 te:i .r • A'.ıeıların Gllatada eski 
~tıte.•Lh~a~-------ı Kredi Vyone Bankası bina1mdaki Satış Komisyonuna müracaatları. (7560) 

::::::~:~iy!h~~'7; · ~~ --:u·=-=-· ç--=--K-o_n_s_t_r_ü_k_tô-. r_R_e_s_s_a_m--;---=N~a-f=-ıa-~V~e-::k-a_J_e-ti_n_d_e_n_,· -
~ al saat 15 te kapalı 

ınacakt Af lıtıeyj .. ır. Şartname ve A yon - Antalya hattı 74+ 000 - 93+ 500 kilometreleri arası 
,ıııulle.ka~:rece.kl~rin her gün ı: r an 1 yor betinci kııım i~şaat ve ame~iyatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
rı htu· Ya ıştırak edecek - çıkarılmıttır. Munakaıa 8 Kanunu evvel 1934 tarihine müaadif C 

'flerj~i •;att~n bir saat evvel Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: marteıi ıünü aaat 15 te Müateıarhk makamında yapılacaktır. u-

~o'ttıiayon:p ane~el Saltı~al • İkiıi Ankarada ilçüncii de İımirde çalıştırılmak üzere imtih:nda Talipler tekliflerini Ticaret Odası vesikası ehliyeti veıikaıı Ye 
(~"'l) na verı me erı. 8 7500 r 1 k kk . 1 1 
"O (

7670
) gösterecekleri muvafakiyet derecelerine göre en az 4 en çok 165 ıra ı muva at temınat arının Ma Sandığına yatırıldığına dair 

Jira maktQ ücretle üç KonstrükUSr reaumı alınacaktır. TaJiplerin olan makbuz veya nümuneıine uygun banka kefalet mektubu "çek 
umumi şeraiti ve imtihan mevzuunu Ankara da İdaremiz Fen şube· kabul edilmez" ile birlikte ayni gün ve saatte komisyona verm J · 
ainden, İıtaul:uld.a B~~ı~kö~v~arut Fabrikası Müd~rJüğün~en fzmirde lazımdır. Talipler bu husustaki tartnameleri Ankarada Malzeme e ~~-

Sillb tamirbaaesı mudilrlügüoden sormaları !uzumu ıJAo olunur d" l"'ğü d "40,, 1. k b'l' d t 1 b"l' 1 «7905,., uru n en ıra mu a ı ın e sa ın a a ı ır er. (7862) . 
. 

Çanakkale Jandarma Mektepleri 
SatınaJma Komisyonu Reisliğinden: 

Nafia Vekaletinden: 
Afyon . Antalya hattının 93 + 500 üncü kilomttreaiyJe Aydın 

battı aaerinde kAin Ke,.akuyu iateayona arU1adaki aJtıaca kıam ı 
kapalı zarf usuliyle mUnakasaya konulmuıtur. MOaakau 8-12· 934 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 de Vekilet müsteıarhk 
makamında yapılacaktır. Talipterin tekliflerini Ticaret odası ve 
ehliyeti fneniye vesikaları ve 8750 liralık muvakkat teminatlarının 
malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nilmuoeıine 
uyaun Banka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez. ile birlikte 

aym ... .e ••itte kadar komi•yoa #el•ff~ae ..-aewt ,..,.du. 
Talipler buhuıuataki t•rt•ameleri 40 lira mukabilinde Ankarada 
VelcAlet malzeme mildOrlOğünden satın aJabiHrler. «7931» 

890,000 kilo ekmek, 1200 kilo Un •• 

1 - çanakkaJe Jandarma Me ketpleriyle hastahanenin Ekmek 
ve Un ihtiyacı ve gene kapalı zarf uauliyle yeniden münakaıaya çı
karılmııtır. 

2 - ihale 28 • 11 • 934 tarihi n~ müıadif çarşamba günü ıaat 
(15) te çanakkale hükumet dairesindeki Komisyonda icra edilecek-
tir. 

3 - Arzu edenlerin mezJr4r sün ve aaatte Komiıyona müraca 
atları ilin olunur. (7764) 

Öz türkçe JiartılıkJal' 
ta 5 -------
hı: · Ortalık (Halk man. "Orta- Yukarı, 11. Tong, 12. Tür (Tör, 
~'t"inç içinde,,) 6. Yanluk. Tür = İhtiram mevkii.) 13. Uca, 

Tııya~nae.n, 1. Açıktan açığa 2. 14. Uğan, 15. Ülgen (teleütlerin 
en yüksek hayır ilahı.) 16. Ünıük, 

A.len' 1 A a·· .... d 17 ü t 18 y·· y·· 20 ı 1 ı, . erk 2. oz onun e. . s , . oney, 19. uce, . 
'' et ~ ' 3. C ' 1. Ava danlık, 2. Aygıt, Yüksek, 

6. I\:hrhk, 4. Elulağr, 5. İtik, Alice~p, Gönlü yüksek, Yük • 
8:lt, .Yrt, .7: Kural, Kuran, 8. Pu sek gönüllü. 
111aı' (Sılah, kabkacak, cihaz Alikadır, AH,an, Değeri yük • 
Şav · ·) 9· Savut (Takını man.) 10. sek, Yüksek değerli 
Yc.q l t. Takrm, 12. Tekiç 13. Alil, 1. Codar, Cudar. 2. Çel • 

"' "r.J ' ç 4 , ~ ... · pik (gözü çapaklı man.) 3. ot, . 
11".:~·· ~ti harp, 1. Çeri yarağı, 2. Çonak, 5. Düşkün, 6. İkçil (Hasta-

1\rarağ. Iıklı man.) 7. Koruk, s. Kör 
Çe a ~"· 1. Al::tv, 2. Alev (Türk- Alim, ı. Ata (mec.) 2. Bah~r 
Caır~ r olan "Alav,, m g-alatı) 3. mu~llim; · Baksr =falcı! ~bip! ıv. 
6. Pa~ Çalkın, 4. Orde, 5. Ort 3. Bilecen, 4. Bilge <.H~kim, .ak.ıl 
laz1 ' 7. Yalaf, 8. Y:ıtaz. Ya _ "sage man.) 5. Bılgıç, Bılgış 

, 9 y ı " ı ~ı· l'k 4.I · arın, iO. ':ı-a!m. (Bilgic = bilgi tas ıyan, a mı ı ~ 
e"ıe k ~ · · · B·ı·ı· 8 BT 9 ( Ç0 o. ,,.._ nıne , 1. Ço,'{lanmak f'atan, 6. Bılıcı, 7. ı ı ı, ·. 1 !~· · 

k.a .. ~ -- Kor, yanmr~ kC"ınür) Z. 1 Rilmcü Bilikci, 10. Biliklı, Bılık • 
~-\anıak ( n· ' • 2 BTk h r 1an.) Saçsrz ba~m pcırJaklı· lik, 11. Bilgili, Oku.~~' 1 . .' .. ı ı -

l"l'.lak 3. Yalınmak yalına - Jik Bilimlik, 13. Bogu, Boku, 14. 
~l~yh ' Bü@, ıs. Çavlr, Şavlr, 16. Çelebi, 
Aleyh~ Ters. 17. Danışman, 18. Eke, 19 .. Erdem 

~. Çeki tie bulunmak, 1. Çakmak eyesi (Hüner ve san'at ehlı man.) 
3 !<uraş ıınek, çekmek, kınamak, 20. Kam, 21. Okuldu = Okı.tı:)lu~~ 
1a.ıı1ak n~k, 4. Koğalamak 5. Koğ- (Tahsil görmüş man.) 22. Oylu 
SoJtllıak • Kovu çekmek, Kov ( Alallr man.) 23. Tanırgan 

~leyht 7· Yeldirmek. Allah, ı. Asragucu, 2. Baya, be· 
~leyht:rlık, Yağanç. ya (Kadim man.) 3. Bayat (Ka -

llıal(, tlık etmek, Yağan - dim man.) 4. Beyribar (Kadin~ 
~); · man.) s. Çalap, 6. Çelep, 7. fdı 

flük, ' 3.1· ~a~uk, 2. Bedük, Pe (sahip ına~.) 8. ~ke, İte, 9. !tçi, ıo. 
S. Eğu2 Bu~k, 4. Ediz, !diz, tye, 11. tzı ( Sahıp man.) 1~. Kut: 
~'1\l 9: Etı~, 7. tğüs, 8. Ko- karuçu, 13. Münk~ (Bakı, czelı 
'osnı,, grki, 10. Orük, Tepe, J man.) 14. Oğan, Ogun. 15: Ok~n, 
'ı re =ı Yukarı, Oıii = Okkan, 16. Tarın, 17. Tenrı (Gok, 

Öz Türliçe liartılıldar 

Uğuk, 24. Us, 25. Uz, 26 Üğ, 27. 
Uk, 28. Zerey t 

Akıllanmak, 1. Usaymak, 2. 
Uslanmak, 3. Usukmak, 4. Üğlen
rnek 

Akıllandırmak, Uslandrnnak 
Akıllı, 1. Anlayışlı, 2. Bökü, 3. 

Çeçen, Çiçen, 4. Çelen, 5. Ece, 
(kadın için) 6. Eke, 7. Kıyga, 8. 
Köğüstü, 9. Onat, 10. Oskan, 11. 
Öge, Öğe, 12. Öklü, 13. Öklük, 14. 
Oktülmüş, 15. Sak, 16. Us, ısı, 17. 
Uslu, 18. Varışlı 

Akılıız, 1. Anlayışsız, 2. Beyin -
siz, 3. Köngi.ilsüs, 4. Könülçök, 5. 
Öğsüz, 6. Samank, 7. Saran 8. Va-
rışsız 

ge, 5. Bügü, 6. Düşünceli, 7. Eke, 
8. !dgü, izgü, 9. Ulkuşlu, 10. Us. 
luğ (uslu), 11. Uslurak, 12. Varış-
lı. 

Akilane hareket etmek, Eple • 
mek (tanzim etmek, tecıiibe ve 
miilahaza etmek man.) 

Akile, ( Karhai), Yenirce 
Akim 1. Cor, çor ( cor =şakacı, 

güldürücü, çor= köle, ~~ğr man) 
2. Eremik (Erem =doğurmamış, 
3. Kısır, 4. Tuv, Tuvun =cinsi bo
zuk kısrak, 5. Tugun, 6. Tugur 
(doğurmaktan kesilmiş man.) 7. 
Verimsiz, 8. Yoz (cinsi bozulmuş, 
mütereddi nıan.) 9. Yügürtrneç 

Akiı, (Aks}, 1. Çarpma, 2. Dön
me, tersine dönme, 3. Vunna 

Aksetmek, 1. Altüstetmek, 2. 

Aklı ba,ına ıelmek, 1. Ayıl • 
nıak, 2. Öğlenınek, 3. Oğü diril -
rnek 

Aklı kaybolmak, 1. Okü yayı • 
mak, 2. Us.5u azmak, 

Aklını kaybetmek, 1. tıilmek, I
rıJmak, 2. Kendinden geçmek, 3. 
Öğsiretmek, 4. Şaşalamak, şaşır -
rnak, 5. Tmsıramak 

Canğrrtmak, 3. Çağışlamak, 4. 
Çarpmak, 5. Dönmek, tersine aön
mek, 6. Vurmak, 7. Yankullamak: 
(Ses hakkında°), 8. Yurtannak 

Aksettiren, Yanratgaç 
Aksettirmek, Yanratmak 

Akıbet, 1. Bitim, 2. Hele (Zarf: 
"hele geleli") 3. Son, 4. Sonuç 

Akide 1. İnan (İtimat, kanaat, 
itikat man.) 2. Nom (Din, şeriat, 
millet ınan. Tanıı nomu = Allahm 
şeriati.) 

Akıl, 1. Açık göz, 2. Anlayışlı, 
3. Ayık (Sarhoşluk veya baygın -
lıktan ayılmış, kendine gelmiş ma
nalarma geldiği gibi, müteyakkız, 
mutedil, hüşyar, açık göz, akh ba
şında manalaıına da gelir,) 4. Bil-

, 
Aksi, 1. Karadamak (ters, anut 

man.) 2. Kışrk, 3. Nacrr, 4. Sakar 
5. Ters, 6. Tetıi.i 7. Yagas, 8. Ya -
naz, yanız, 9. Oneği, iineği (inatçı 
man.) 

AkıiJe,mek. lğenmek 
Aksilik, 1. Üneğülük, 2. TersliK, 

yanazlrk 
Aksine, 1. Çüyre, 2. !nçip, 3. 

Tersine 
Akıiıada, 1. Banga, 2. Cangırlı k 

.3. Camn, 4. Uy, 5. Yangı, yangu 
6. Yanılanı§, 7. Yankr, yanku. 8. 

-9-
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&İR EVİH ES&ABI • • 

iSTiRAHATi 
AHCAk 

,.............___,/ 

Ut. HAKİKİ tVı. 

Yeni 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 
Jstanbul Acentalığı 

Liman ban. Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
Sakarya Vçuıu ~5 

T. HDI 

Pazar ıiiDa ... ı 20 • c.. 
lata nlabmmclaa blkaak. Gidit • 
teı Zonpldak, lnebola. AJ'aac:d&. 
Samsun, Unye, Ordu, Giruun, Ti
rebolu, Gönle. Tnhzon " Rm,.. 
Dönüıt• bunlara ilifttea Of ·" 
Siirmeneye utn:racaktır. 

Yeni eserler 

Dün ve garın 
tercüme 
külliyatı 

15 

Y. Rasin 
Külliyatından : 3 

Emsalsiz 
lzmir ve Mersin 

yolu Tnrlrçeye çeviren : 

• 

, Radyosudur. 
Sabı mahalleri SAHiBİNiN SESi mlie11eaeai 
210 lıtiklll caddeıi Beyoila ve Acentaları: 

Nurettin Ye Şeriki: Ankara - A. Vetter ve Şeriki; 
lzmir - M. Mahir Bey: Zonguldak 

KIŞ GECELERi 

1 D ö n Ü Yapuru 25 
T. aaai 

Pazar sünü aaat 10 da 
Sirkeci nhbnundan kalkarak dotna 
Çanakkale, lzmir, Kupduı, Kül
lük, Bodrum, Rados, Mannariı, 

Dalyan. Fethiye, Kalkan, Kat, 
Finike, Antalya, Mersine azimet 
ve avdette ayni iıkelelerle Alan;rm, 
Çanakkale ve Geliboluya ujrayacak· 
tır. 

Hemşire aranıyor 

Ahmet Rqlt ( H. "azım) 
Flatı 7S kuruıtur 

MATBAA-KUTOPHANE 

Dağıtma yeri; Vakit Jı.ütilpbuıelİ 

İstanbul : Ankara caddesi 

Diba TeYarm 

Tvctıme KWllyab 

Sayı - 11 

V aktinizina11l geçireceğinizi 

Düşünmeyiniz 

H. dö BALZAK ın 
HAYDAR RIFAT 

Birinci veya ikinci ımıf hemıi· 
relerden taliplerin Aydında Sıh· 

hat Yurdu müdürlüiüne müra· 
caatları. (3618) 

lstanbul Viyaleti Arnavutköy 
nahiyesi nüfus memurluğundan: 

Nafıa Vekiletind 
Afyon • Antalp battı 56 • 74 üncü kilometreleri 

kuım infaat ve ameliyabnm ıs· 11·934 tarihinde yapıl 
11nda verilen teklif haddi llyikmda rariilmedifinden m 

H. d6 Balzak 

Haydar Rıfat 

Gorio Baba 
Bey tarafından Tlrkçeye çevrilen : 

GORIO BABA 
iıimli llyemut e1erinden bir tane alarak 
oku/Un1 370 nyıfa ·Yalnız 100 kurut 

'teni merkezi· VAKiT YURDU 
Ank•ı• G.ldni tat.bal 

Ezine kazası Tabaklar M. S 
hane üzerine kayıtlı Mehmet Azmi 
Bey oilu Haıan Kuduıi Beyin i .. 
mi Oıküdar Hukuk Hakimliiinin 
8 - 8 - 1934 tarihli karariyle 
Huan Hıfzı olarak taıhih edildiii 

ve ameliyat 25 • 11 • 934 tarihine müaadif Pazar günü 
zarlıkla ihale edilecektir. Pazarlık Ankarada Vekilet 
makannncla yapılacaktır. Taliplerin Ticaret odaaı Ye E 
ye vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminatlannm 
haaeheciliiine yatırıldı ima dair olan makbuz veya n ·· 

~ ......................... . il&& olua.•. (3732) 

Sahibi: Aınn Uı 
N91riyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbuaı - latanW 

Oz Tür1'çe 1'artılık1ar Oz Türlrçe k&rıılılrlar 

Yanu 
Akıi ıada vermek, 1. Çağışla • 

mak, 2. Tığnlmak, 3. Yangılan • 
mak, yangulanmak, 4. Yankılan .. 
mak, Y ankulanmak 

Akıi ziya, Küznek 
Akai haııl olmak, Ildınnak 
Akıi takdirde, Yoksa ("İyi ki 

geldi, yoksa fena olacaktı.") 
Akit, (Akd) 1. Bağ, 2. Bağlan

tı, 3. Düğüm 
Akdetme}<, 1. Bağlamak, 2. Ba

mak, 3. Bekitmek, 4. Düğmek, 5. 
Düğülmek, 6. Düğünmek, 7. Dü .. 
ğümlemek, 8. Tüğmek, 

Akort, ( Accord), Düzen 
Akort etmek, 1. Düzeltmek, 2. 

Düzmek, 
Akortlu, 1. Alışkın, 2. Yatkın, 

yatkun 
Akraba, 1. Adanaş, 2. Ege, 3. 

Hısım, 4. 1çertiler, 5. Ilgı, 6. Kab, 
7. Kadaş, 8. Kayaş, 9. Kayın, ka. 
zm 10. Oğuş, Uğuş, 11. Oma, o -
mağ, Omak (aile, nesil, soy man.) 
12. Omrak, Omrav, 13. Özden, 14. 
Sınar, 15. Soy, soy sop, 16. Şanı, 
Şora, 17. Toğmuş, 18. Törögön, 
19.Tuğan,20.Tuskan,21.Tuvgan 
22. Unığ, Uruk, (Nesil, soysop, 
man.) 23. Unıkkayaş (Soy sop 
man.) 24. Y abuk, Y abguk, Yağuk, 
Yavuk 

Akrabalık, 1. Hısımlık, 2. Kan 
yakınlığı, 3. Töröl, 4. Tuğurn 

Alrran, 1. Arkadaş, 2. Başdaş, 
S. Bektaş; Bikteş, 4. Dendeş, 5. Eş, 
8. Koşdaş, 7. Kurdaş, 8. Öğür, 0-

'" 

vür, Oyür, 9. Sınar, 10. Tay, tt. 
Taydaş, 12. Tintaş, 13. Yanaşık, 

14. Yaşdaş 
Akranlık muameleıi etm·ek, 1. 

Arkadaşça davranmak, 2. Bir tut
mak, 3. Taysmmak, 

Akrep, 1. Böyü, Büyü, 2. Çay • 
ban, 3. Çayan, 4. Çiyan, 5. Kuyru
ğu örü, Kuynıkörü 

Akıi., 1. Iragrak, 2. Sınar, 3. Şır, 
4. U cra, U crak 

Akıiyı ıark, Irak doğu, 
Akur, 1. Esirik (sarhoş ma.n.) 

2. Kudurgun, 3. Kudurmuş, ku • 
duz, 4. Ur 

Ala, 1. Ar, 2. tyi, Güzel, 3. Of· 
Iaz, U flaz, 4. Yakşı, 5. Yavuz, 6. 
Yeğ, Yen, 7. Yek, 

Aliyyülili, 1. Daha yüksek, en 
yüksek, en güzel, en iyi, çok iyi, 
çok güzel, 2. Ertenü 

Ali., Göre, Üzerine 
Alieyyihal,·t. 'Elden geldiği ka· 

dar, 2. Oldukça 
Alieyyihal, t. Nasıl olsa, nasıl 

olursa ol&un 
Ali.küllihal, 1. Elden geldiği ka. 
Alihalihi terketmek, 1. Boşla • 

mak, 2. Olduğu gibi bırakmak. 
Alimeleinnaı, Açıkta gözönün

de 
Alimeratibihim, Sırasryle 
Aleddevam, 1. Artsız arasız, ge .. 

celi gündüzlü, Süreklİce, 2. Bir dü
züve, 3. Bir teviye, 4. Dara, 5. Tu • 
taşı 

Alelacele, 1. Şıpandak, 2. Şıp .. 
padak, 3. Terk, 4. Yalappp, S. 

Tez, tez elden, 6. Yelyepelek, 7. 
;y elyeperek 

Al elim ya, 1. Kör köıiine, 2. 
Körlemeden, 3. Kutursu 

Alelekaer, 1. Çoğu, en çoğu 
Alelıafle, Apansız, apansızın 
Alelhuıuı, 1. Ağrak; 2. Aynca 

3. Başkaca, 4. Hep&inden üstün, 
hepsinden atırk, hele 

Alelinfirat, 1. Ayn ayn, 2. Birer 
birer, 3. Teker teker, (Bak: Mün • 
feriden.) 

Alelıtlak, Bağlanmıyarak 

Alelkaide, • AlelGıul, Yoluyla 
Alerreıi veiiyn, Baş üstüne 
Ale11abah, Erkenden 
Ale11eher, ı. Tanlacak, 2. Tan-

layın 
Ale11eviye, 1. Biribiri üstüne, 2. 

Düzü 
Alettahkik, 1. Dosdoğnısu, 2. 

Gerçek olarak 
Alettahmin, 1. Aşağı yukarı, 2. 

Oranlama, yoranlama 
Alettevali, Biıibiri ardınca 
Ali.imi ıema, 1. Abrak, 2. Al • 

krm salkım, 3. Alkuşak, 4. Allı ge
Jir., 5. Ebe kuşağı, 6. Ebem kuşağı, 
7. Geşik, gök kuşağı, 8. Kazan kul
pu, 9. Tanrı kuşağı (Tann =gök) 
10. Tann köprüsü, 1 ı. Tenri kuru 
'(Kur= kemer), 12. Yağmur ku • 
şağı, 13. Yeşil kuşak, 14. Yılan sa
lıncağı, ıs. Yaygır 

Atika, 1. Bağ; 2. nişik, 3. İlinti 
4. Koşukluk, 5. Pakat,, bağ. "İn -
ten·esant,, man. 6. Sevgi, 7. Taka
nak, Takışık, 8. Tav 

Alikabahı, 1. Kızıklı 2 P 
lı. 

Alakadar, 1 Eli var ( zim 
man.) 2 Sarlak. 

Ali.kadar olmak 1. Kızı 
2. Komumak, 3. Tırnak i 
Kanca takmak, 4. Tırnak i · 
mek. 

Alakalanmak, ı. Gönül il" 
2. Ilıkınak, 3. Pakattnnak 

Alamet, ı. Anlık, annık ( 
Iarda hudut gösteren alamet 
2. Beçkem (Muharebede · 
rin alameti farika olarak 
öküzü kuyruğundan veya oJI 
liden ipekten mamul olm 
takındıklan şey. 3. Belge. 
gi, Belgü. 5. Bellik. 6. 
Bilik, Bilük, 8. Bilgilik, 9. 
(Sesli alamet "signal,, m 
ğa = değirmende işaret 
için kullanılan bir boru, 1 
ga, 11. Düvek, 12. Em, 
enek, 14. lnk, ıs. Is, t 
lz 18. Körküz, 19. l\{ed ~~ 
kü, 21. Belek, Belgi, IS-~ 
23. Pilgi Pildi, 24. Sal f'l" 
ma, 26. Tamga, 27. ~ 
Temtek, 29. Tevmiş, '°t.-JJI'" 
(Delil, hüccet, rehiJI, ,. 
man.) 31. Um. ,,._ıaı, 

,, ~116 Alem, 1. Bayrak, 11• fi"' .. 
Sancak, 4. Tuğ, 5. V ı, 
lav. \f\1l, S· ~ 

Alemdar, 1. Tuksa /.' 
Tuğcu. uJ1 'J. 

Alem, t. Acun, A,!.n:) '8 ()t' 
ıun, 3. Elgün (Halk ti .,,,.. 


