


~- 2 - KURUN 25 lkinci teırin 1934 1!m~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11!1B!!!!!1!!1!!1!!1!! 1!!!11!!!11-l!B!!!!!!!!!!!!B _________ _. _____ !!!!!!!!!!1!!11!!!!!!!!!!11!!!1!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! 

Kollektif Barış Sistemi 
Amerikasız, Almanqa-1 
sız, f aponqasız barış 

olamaz/ 
M.Baldvin: "Amerikanın ne yapacağın1 öğrenmeden 
acun yüzünde hiç bir ülkenin ordusunu kuşatmak 

için İngiliz donanmasının kullanılmasına 
yanaşmam ! ,, diyor 

Londra, 24 (A.A.) - Dün ak - 1 yüzünde hiç bir ülkenin ordusunu 
~ Olaıkov' da söz söyliyen M. ku§atmak için, İnciliz donanma -
Baldvin, Amerikasız, Almanyasız sının kullanılmasına yanaıamam. 
ve Japonyuız hiç bir vakit kollek- Uluslar birliiine önceden ıirip 
tif bir barıt sistemi ortaya konamı de çekilmit olanları yeniden sok -
yacatmı 16ylemiıtir. mağa çalıımaktan geri durmama-

M. Baldvin demittir ki: h. Ve günün birinde, Amerikanın 
"- Emekçi İırkaıında, kollek- da girmesi ile, birliğin tamamla -

lif bant ıiateminden yana olan ai- nacağını ummalıyız.,, 
ditin durmadan ilerlemesi ıaııla - Silah imalatından da ıöz açan 
cak teJdir. Bana kalırsa, böyle bir M. Baldvin, bu itin uluslqtınlma
ıiıtem hiç de çıkar yol değildir, zi- ıiyle ne acun ıilahlarının azaltıla
ra Amerika, uluslar birliğinde da- bileceğini ne de barıtın daha ya -
ha üye olmadıiı ıibi Almanya ile kınlaştırılacağını ve bozuk giden 
Japonya da bu birlikten çekilmiı- İ§lere kartı tutulacak biricik doğ
lerdir. Kollektif barıı sistemine, ru yclun 111cı bir kontrol olduiunu 
bu üç ülkenin dıtında giritilemye- ıöylemittir. 
ceğine inancbiım gibi, lngiltere - Uluıu koruma deyiminde M. 
nin bu ıiateme kablıp katılmıyaca- Baldvin §Öyle söylemiıtir: 
fma yasan verecek herhangi bir "Korunmanın, ülkeyi gözetmek 
törünün içinde, ben, kendim, yük için gerekli olduiuna inandıiımız 
altında bulundukça, :Amerikanm ıibi, bunu yetecek bir kerteye ge
ne yapacaiını öirenmezden, acun tirmeliyiz.,, 

Japonyaya kapalı ihtar 1 
Lonclra, 24 (A.A..)' - Japonla-1 "Japonya, deniz ıillhlarında he• 

rın denis itleri ıBrilımelerincle da- raberliii iıtiyoraa, bu Japonyanın 
ha uy.at dananmaları olabilecek dünya ticareti çok ıenitledili içln
tlbi ıBrilnUyor. dir. Buna Japonyanın ıerefi meae-

Amiral Yamamoto, İnıiliz ve lesini de illve etmek lazımdır.,, 
Japon bakımlarını uzaklatbracak Vatinıton, 24 (A.A.) - Dıt 
bir anca diltünceleri oldufunu bakanı M. Hulun avam kamara • 
Ro,ter ajamına deyivermittir. 11nda İngiliz Dıt bakanımn IÖyle • 

M. Yamamoto bu diltilncelerin diği nutku hararetle tanip etmeti 
neler oldulunu ortaya çıkarmak Amerikan mahafilinde Japonyaya 
iıtemit, ancak dem ittir ki: kartı kapalı bir ihtar ıuretinde te• 

"-Törünün (hiik\imetinin) lakki edilmektedir. M. Hul bu saz
lNnian nice kartılıyacağını daha lerile demek iıtemittir ki: "Eğer 
liestiremem. Bir de dütünceleri • Japonya Vaıngton antlaımasımn 
mln çıliar olup olmadıiım anla - yu]{arısında donanma yapacak o -
mali için lngiliz oruntaklarile bir luraa İngiltere ve Amerika birle -
daha koDQfmabyım.,, teceklerdir.,, 

Görünütte M. Yamamoto, in - Gerçekten İngiltere, Londra gö -
ıitizlerle, kendi dütüncelerini na- rüımelerinin bota çıkması ihtima-
111 karfılıyacaklarım öğrenmeden, lini gözeterek Amerikaya mütte -
Tokyl törüıüne damtmıyacaktır. rek hir harekette bulunmak iç.in 

Tokyo, 24 '(A.A.) - Gazetele- teklifler yapmıttı. Bu teklifleri gö
rin yazdığ,ına göre Japonya, Va - rüıen M. Ruzvelt ve Hul bu hu -
tinıton muahedesini feshetmek i- suıta Londrada M. Norman Da -
çin 10 birinci kanun tarihini tespit viıe talimat göndermi§lerdir. Fa -
etmiftir. kat dıt bakanlığında talimata da -

Dıt bakanlıimda deniliyor lci: ir hiç bir teY 'ıöylenmemektedir. 

İngiltere ve Fransız-Sovyet misakı 
Lonclra, 24 (A.A.) - Franaa I krn akdedilmeıinin uluslar birliii 

il~ So.vjet R~ya ·~~mda ukeri mukavelenameıinin bir nevi tevıii 
bır miuk akdı teldıfı Londrada suretinde kabul edilebileceii ve 
biru fiiphe ile kartılanmıttır. bö" 1 b' ·--'- kd" h kk ncl . ye ır mıN.Aın a ı a ı a 

Royter ajanımın muhabırine k' tekl"f" LA dd · t f . . ı ı ın mez&Ur ma enın e • 
ıare, Fr&DI& tarafından ıımdıye 

siri eaaıına istinat etmeıi muhte -
kadar takip edilmit olan hattı ha· mel olduiu beyan edilmektedir. 
reket onun Ruıya ile ulualar birliii 
miaalo Te antlapnalar çerçevesi 
dqmda b&yle bir uzlapna yapma • 
ıma müsait delildir. 

Frama ile Rusya arasında as -
kerl bir misakm akdi, bundan bat
ka hu mlaakın uypn olup olma -
cblı mnelesini ortaya atacaktır. 

--~-• mtlnuehet b& le bir miwa• 

MezkGr madde, iki devletin ken -
di aralarında ikiıinden biriıini bu 
madde mucibince diierine yardım 
etmeye davet edildiii takdirde a -
tekinin yardımını te§mil etme -
ıini ve bu yardıma tedafüi askeri 
müza:hareti ilive etmesini natık 
bulunmaktadır. 

Kışkırtmak! 
İtalyanlar Yugoslavyanın 
Macarları ithamını ağır 

buluyorlar 
Roma, 24 (A.A.) - lıtefani a

jansı bildiriyor: 
M. Y evtiç ile küçük anlatmanın 

Cenevrede yaptıklan te,ehbüıün 
uluılar birlijinde ve hariçteki in -
kitafları mesul İtalyan mahafilin
de pek ziyade dikkatle takip edil -
mektedir. 

Aynı mahafilde, Macariıtanm 
derhal müzakere istemek hakkı 
Lamanın tanınmakta ve böyle bir 
noktai nazara İtalyan müme11il -
leri tarafından bizzat uluılar bir -
liiinde açık ıurette müzaharet e
dileceği bildirilmektedir. 

ltalyan mahafili, bir milletin 
Yugoslav muhtlrasında Macariı • 

tana kartı ileri sürülenler kadar a
ğır ithamların altında kalmıya -
cağı kanaatindedirler. 

Meıul ltlyan mahafili, vaziyeti 
nazik tellkki etmekle beraber bu 
vaziyetin hemen daha vahim ihti -

]atları mucip olabileceğini zannet
memektedirler. 

Bizim blldl§lmlz -- ,_, ~ -
Adaletin Öz 

lürkçeai 
Bir Mıaır ıazeteıi Is ttitllp 41-

nenmeıini anlatırken, tilrkçetle 
hak ıibi, adalet ıibi ı8slerin kar
tılılı olmadıtını ıl1l•ek ine • 
mitti. 

Bir nesnenin (olmadıiı) nda 
kim ayak direyebilir? Ben oldulu
nu bilmiyebilirim, bu, (olmadılı) 
demek delildir. 

Yarıuf itte (adal6t) in en iyi 
kartılıiı (Hoca) aözilne tUrliftdir 
dl1e Yil• on yıllık fart ldta -
bı (Yargu) yu adaletin karıılığı 

olarak gösteriyor. 

(Yargu), ııyasa adalet demek· 
mit?. Bu kitapta yua ya.tan ıe'l -
mit aaydıyor. Şuna bakınca yar • 
gıyı ıiyaıet için, adalet için de 
üstün bulmamız gerek: Yargı ba
kanlığı, Türk yargııı gibi. Bu bi -
zim bildiğimiz.. Hele bir kere ıu 
tarama i§leri bibin, Türk dilinin 
ne zengin olduğu öyle kendini 
gösterecek. 

OORETEN 

rKURUN i~im 
U Babası 
a: 
!i Doian çoculJannıza p- 1 
iİ zel adlar uermei i•tİyor.a- 1 

H naz KURUN aize yardım e- ı .. •• J" ! :: ıvor: • 
:1 " li Bugün doğan çoculrlara 
Ü fU adlardan birini verebilir, 
Iİ aoy adı alacaluanız bıınlar-
11 Jan birini beienebilirnniz. 

il Erkek - Baran (Kudret) 
Angı (Hatıra) .. 

l: 1 
·İ Kız - Özenç, Gökçen 5 
!! (Güzel).. 

1 .. .. 
n:mmı:c::w ı u • 

Askeri qasak mıntaka 
farda toprağı alınan 

vatandaşlar 
ri}·e kalan yüzde 25 i, birdel1 ~ Ankara, 24 (Kurun) - Aı • 

keri yasak mıntakalardaki i.tim· 
ilk bedellerinin ödenmesine dair 
kanunun bir maddesine yapılacak 
ili.ve mecliıte görütülürken Refik 
Şevket Bey, Mali)'e Bakanından 
tunları sormuıtur: 

- 927 yılında istimlak olunan 
malların paralarının, senesi içinde 
verilmek lazım gelirken 7 yıl ıeç • 
mit ve bu müddet içinde de ancak 
borcun yüzde 75 i ödenmiıtir. Ge-

mek suretile bir hamle yaP 
imklnı yok mudur? 

Maliye b~kam, verdiği '.e~~ 
ta, "Y aıak mıntakada eraııt• 

terinden alınan vatandatlarJll 
farının verilmemesi ıebebi .J. 
vaziyet delildir. Krokiler "'e' • 
bekleniyordu. Kuvvetle urııarll' 
g "lecek ıene bütçesinde bı.ıJl11 et '• 
min edeciiz.,, demi9tir. 

Seçimleri yüksek tasdikten çıkatı 
Belediye reisleri 

Ankara, 24 (Kurun) - Antal- 1 belediye reiıliiine seçileO 
ya belediye reiıliğine seçilen Lüt- Rıza, Sinop belediye reisli ' 
fi, Çanakkale belediye reiıliiine çilen Aptullah, Ordu beled 
aeçilen Veli Namık, Kocaeli bele - iıliiine ıeçilen İbrahim 
diye reisliğine seçilen Kemal, Sı· Diyarbekir belediye reiıli 
vas belediye reisliğine ıeçHen Hik- çilen Şeref, Kır9ehire ıeçil 
met, "Tekirdağ belediye reiıliiine met Turpt, Gaziantebe 
ıeçilen Ekrem, Trabzon belediye Ahmet Hamdi, Çankırıya 
reiıliiine ıeçilen Kadri Metut, Dedezade Ömer, Urfaya 
Kan belediye reis1iiine ı~ilen Alay ofUllarından Ömer, 
Mehmet, Mardin belediye reiıli • belediyeıine ıeçilen lskend 
ğine seçilen Dr. Aziz Nihat, Bile - . lamonuya seçilen Hilmi, 
cik belediye reiıliiine seçilen Sup· Jediye reiılitine ıeçilen Y 
hi, Erzincan belediye reisliğine ıe- lu Retal, İçel belediye re 
çilen Müftü zade Hakkı, Gümüt • aeçilen Mithat, Kırklareli 
hane belediye reisliğine seçilen reiılijine ıeçilen Dr. Mehlo 
Mustafa, Amuya beledi~ reiıli • Beylerin reislikleri yüksek 
ğlne 'leçt1en Memit Sahir, Burdur çıktı. 

Atinatla gaian yağmurlar ziyanla 
ölümlere sebep oldu 

Atina, 24 (Kurun) - EYTelki 
ıün Atinaya yaian tiddetli yağ -
morlardan hasıl olan seller pek a • 
uklı neticeler vermiıtir. Şimdiye 
kadar ıeller araıından yedi ölü çı
brılmııtır. Muhacirler mahallele
rinde sellerin yaptığı ziyan büyük
tür. Atina tehri civarındaki hirçok 
köJ!er, büyük zaralara uğramıt -

ismet Paşa Hz. 
Ankara, 24 (Kurun) - Bqve

kil ismet Pata Hazretlerinin Edir
ne ıeyahatlerinin ıeri kalacaiı yo
lundaki verdiiimiz duyum dolru 
çrkmı9tır. 

Halkı yeni mualklye •ht· 
t1rm•k l~ln kural•r 

Ankara, 24 (Kurun) - Kültür 

Bakanlıiı, halkın yeni muıiki me· 
totlarına alıımaıını kolaylaıtır • 

mak için muıiki muallim mekte • 

binde parasız kurılar açacaktır. 
lıtiyenler kurslara gidebilecekler
dir. 

TUrk oftel•ln v•zlf• 
ve ••llhl,etlerl 

Ankara, 24 (Kurun) - Türko
fisçe, Türkofiılerin vuife ve sall· 
hiyetleri hakkmda yeni bir l&yiha 
b..zırlanmııtır. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
Bey llyihayı ıiSzden ıeçirmekte -
dir. 
Gazi EnatltUaU mUdUrlUAU 

Ankara, 24 (Kurun) - Veka-

leten idare edilmekte olan Gazi 

enatitüıü müdürlüiüne Kültür. ha· 
kanlıiı ıenel müfettiılerinden İs· 

J mail Hikmet Bey tayin edildi. 

lardır. 

Harbiye ve Bahriye Ba 
ları f ellkete ujrayanlar• 
çadır, ve diier lazım olan 
vermek için emir almıılard 

Yarın, Atina metrepoli 
isliği altında kurulan iane 
yonu, halktan yardım to 
baılıyacaktır. 

Araplar 
Osmanlı hükumetine 

ettikleri günü k 
lamışlar l f 

Berutte çıkan "Sevtil~' "'ı 
zeteainin yazdıiına ıört .. "'111 
rın büyük ihtilili, yani ~18" \., 
letinin umumi harpta~~ 
reıine iıyan ettiii ·~ . ..d ıt :/ o 
Türklerden ayrıldıiı ı~ ılfı 
ci yıldönilmü olan 8 şailf 
rini sani ıünü biiyük 

kutlulanmııtır. Bu _ - ..,,...d• 
Berut, Irak konsol~#· 
parlak merasim ya,.......__... 

cliİf ... 
M. Venizelosu 61 ._,.,.ı' 
iıtiyenlerin ınub•, 

Atina, 24 (A.A·> ..,,, ~ f' 
1933 te M. Venil•l_. ı.ıJ!.;' 
pılmıı olan ıuikast:;:,. s~ 
ıine Pirede batl•D• l•~ 
ların sayısı 17 dir. ~ilrO ftf· 
kiu mumt emniyet~ b~ 
liclıronopoulot ile . ito' 

niyet mü.dürü M· ~ 





\ 
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Mahkemelerde SiYASA 

ı-İi;di;t'an mesel 
.... ·--······-·····-·-· 

Bir komser 
Bir kaç kişiyi dövmek 
iddiasile mahkemede! 
Küçükpazar karakolunda ü • 

çüncü komiser Nedim Bey aley • 
hindeki dövmek davasına ait 
muhakemeye, dün öğleden sonra 
İstanbul üçüncü ceza mahkeme -
sinde devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede dinleni • 
len ,ahit L.~nduracı Abdürrah • 
man Bey, karakolun önünden ge· 
çerken, p~ncereden baktıtmı, içe-
rid2 üç kişinin dövüldüğünü gör
düğünü, orada yirmi dakika ka -
dar durduğunu söylemiş, dövenin 
kim olduğu sorulmuf, şimdi tef -
his edemiyeceği cevabım vermiş. 
tir. 

Nedim Bey, Abdürrahman Be
yin, kardeşi Saim Beyin cereya • 
nına kapıldığını, onun için böyle 
söylediğini müdafaa yolunda ile
ri aürmüJtür. 

Davacılardan Fazıl Beyin gös
terdiği iki poliain şahit olarak ça
ğırılması için, mlthakeme on Ka
nunuevvel saat ona kalmııtır. 

Piyosun muhakemesi 
''Ünyon" sigorta şirketi direk

törü M. Antuvan Piyos aleyhin • 
deki Türkliğe ve Reisicümhura 
karşı yakışık almıyacak sözler 
söylemek davasına, İstanbul Ü -

çüncü ceza mahkemesinde bakılı
yordu. 

Bu muhakemeye dün sabah 
devam edilerek, iki şahit dinlenil
miştir. Bu şahitler, "M. Piyosun 
böyle sözler söylediğini işitme • 
dik" demiılerdir. 

Muhakeme, bir kaç şahidin da
ha Çagmlması için, Kanunuev -
velin beşinci günü saat ona hıra • 
kılmıştır. 

Terazi davası 
Ölçüler kanununa muhalif ha

rekette bulunduğu iddiasiyle, 
bakkal Şemsettin Beyin İstanbul 
üçüncü ceza mahkemesinde dün 
öğleden sonra muhakemesi görül
müştür. 

Şems~ttin Bey, Bursada bulun
duğundan, dükkandaki terazi i -
çin zamanında beyanname vere • 
mediğini, Buraadan lstanbula ge
lir gelmez Ölçüler kanunu hük • 
müne göre derhal beyanname dol
durup götürdüğünü aöylemi§tir. 

Müddeiumumi, ceza istemiş, 

mahkeme on lira para cezası ö -
demesini, ancak evvelce hiç ceza 
yem~iğinden, bu para cezasının 
tecilini kararlaştırmıttır. Yalnız 
iki yüz kuruş muhakeme masrafı 
alınacaktır. 

QUmrUk imtihanında 
kazananlar 

İstanbul gümrüklerinde çaht· 
mak üzere bir müsabaka imtiha -
nı açılmış, ve on dört kişiden İm· 
tiham kazananların kağıtları ve
kalete gösterilmiştir. Dün bun -
iardan dördünün çalışmaya baş
lattırılması bakanlıktan bildiri} -
miştir. 

Parasız heykeltraşhk 
dersleri 

Halkevinden: 
1 - Paruız olarak heyke1traf· 

Irk dersleri verilecektir. Kadın er
kek istiyen herkea yaZllabilir. 

2 - Birinci tiyatro kurslarına 

da talebe alınacaktır. Bu kurslar· 
da da dersler parasızdır. Yazıla
cak kadın ve erkeklerin orta mek· 
tehi bit:rmi§ olması tarttır. 

.Bu kurslara yazılmak istiyenle-

• 
Tav ar.da su şişesi! 
SARHOŞLUK - Üsküdarda 

oturan caz bantçı Mustafa Efen -
di Taksimde Av lokantasındaki 
şarkı söyliyenlerden okuduğu şar
kıyı tekrarlatmak istemiş, isteği 

yerine gelmeyince su ıişesini sah
nenin tavanına fırlatarak oturan
ların rahatını kaçırmıştır. Hak -
kmda kanuni muameleye başlan
mıttır. 

Y ANKES1ClL1K - Beyazıtte 
oturan Arşak Efendi Meşrutiyet 

caddesinde tramvayda Piç Agop 
tarafından on beş lirasının yan • 
kesicilik suretiyle alındığını ileri 
sürmüştür. Suçlu yakalanmıştır. 

YANGIN - çarşambada Cev
det Beyin idare ettiği fırının gece 
yarısından sonra bacaları tutuş -
muş itfaiye tarafından söndürül -
müştür. 

1 EVLENENLER [ 
Fatih kazasında - Mehmet kı

zı Zekiye hanımla makinist Hak· 
kı efendi, İsmail efendinin kızı 
Hikmet hanımla marangoz Niyazi 
efendi, Ali efendinin kızr Nefise 
hanımla esnaftan lbrahim efendi, 
Mustafa efendinin kızı Hediye ha
nımla kahveci Bahattin efendi, 
Salih ağanın kızı Şükriye hanımla 
koltukçu Hüseyin efendi, Şerafet· 
tin efendinin kızı. Şadiye hanımla 
Haliç şirketi memurlarından Mem 
duh efendi, Şevki efendinin kızı 
Hatice hanımla imam Halit efendi 
Hüsey:n efendinin kızı Nafia ha
nrmla inhisar memurlarından Şem 
settin ey, Etem beyin kızı Malike 
hanımla mülazim Burhanettin 
Bey. 

Eminönü kazasında - Muhai -
ne hanımla kundurac! Mehmet e -
fendi, Nuretf n efendinin kızı Ha • 
fıza hanımla Hasan efendi, Hak -
kı efendin in kızı Ayşe hanımla ko
misyoncu Mehmet Ziyaettin bey, 
Mustafa efendinin kızı Fatma ha· 
nımln itfaiye memurlarından Ha
san efendi, Hayrünnüsa hanımla 
Mustafa efendi, Fatma Hadiye 
hanımla mülazim Yusuf Talat B. 
Meliha hanımla kimyager Ahmet 
Enver bey. 

Beyoğlu kazasmda·- Nazmi • 
ye hanımla ameleden Etem efen -
di, Hatice hanımla elektr1kçi Ni • 
yazi efendi, Fatma hanımla kah· 
veci Şerafettin efendi, Gülbahar 
hanımla kahveci Sebri, Makbule 
hanrinla Hüsnü efendi, Süzan ha • 
nımla tayyareci Şerafettin bey, 
Sara hanımla manifaturacı Yako, 
Saibe hanımla bahçıvan Murat, 
Elifiye hanımla Ali Rıza efendi, 
Nahide hanımla müddeiumumi 
muavinlerinden Reşat Bey. 

Beşiktaş kazasında - Sofiya 
hanı.mla Avram efend~, komisyon
cu Fatma Merek harı.unla Mustafa 
bey, Hayriye hanımla şoför Kir
yako efendi, Zekiye hanımla me
murlardan Hasan Tahsin bey, Ha
cer Pakize hammla komisyoncu 
Mehmet Süreyya bey, Fatma Me
lahat hanımla Mehmet Hayri bey, 
Hat' ce Firdevs hanımla tesviyeci 
Muharrem efendi. 

1uuatlm111111n&&M1UMıuı11nuııuı11ımırınm11tum111mıumıımn111111111mıın1rtM1t1mmılt'I 

kadar Gülhane parkı içindeki A -
laykötkü idare memurluğumuza 
başvurmalan rica olunur. 

Son hafta ic;inde, Fatih, Emi • 
nönü, Beşiktaş kazaların evlenen-

Kısa 
--Şehir 

Haberleri 
§ BEŞ RAY OTOBÜSÜ DAHA -

Devlet demiryolları idaresi yeniden bet 
ray otobüsü getirtmeie karar vermiıtir. 
Trenler Ankaradan Çankırıya, 6 saatte 
gittikleri ha!de, ray otobüsleri bu meıa· 
feyi 3,5 saatte alabilmektedir. 

§ ŞiRKETLERDE ÇALIŞANLAR 
- Şehirde (00 den fazla Türk ve ya .. 
baJ1ıCI ıirkef bulunduğu tespit edilmİ§tir. 
Ekonomi Bakanlığı, bu müeaseıelerde 

çah§an memur ve it~ilerin aldlkları ma-
8§ mılulamu gösteren listeler istemiıtiT. 
Listeler hazırlanacak ve bakanlığa gön

derilec:ktir. 

§ EŞYA PIY ANGOSU - Türk Ma· 
arif cemiyeti, bu yıl için de zengin bir 
e§ya piyankoıu hazırlamı§tır. 

§ MUHTELiT HAKEM MAHKE -
MESINDE - Türk - Yunan muhtelit 
bakem mahkemesi evvelki gün on bet 
dava görmüı, bunlardan on birinin red· 

dine karar vermİ§tİr. 

§ ŞEHiRCiLiK T AHSlLl - Gü • 
zel saantlar akademisi mimari ıubeıin -
den iki talebenin, §ehircilik tahsili için 
Avrupaya gönderilmesi düşünülmekte • 

dir. 

§ TASARRUF HAFTASI HAZIR • 
LIKLARI - 12 Birinci kanunda batla· 
yacak olan tasarruf ve yerli mallar haf· 
tası hazırlıklarına devam edilmektedir. 
Son yapılan bir toplantıda program teı· 
pit edilmiştir. Bu programa göre, ga • 
zetelerde halkı yerli mala ·ve tasarrufa 
teşvik edici yazılar ve bu yoldaki umde
ler ve vecizeler neşredilecektir. 20 hatip 
tarafından radyoda, halkevinde ve fır • 
ka ocaklarında konferanslar verilecek .. 
tir. Tasarrufa dair hazırlanmakta olan 
bir film de bütün sinemalarda göıterile
cektir. Vitrin ve kumbara müsabakalan, 
tayyare ile dumandan ta•arruf yazıları, 
yapılacak, tayyare ile §ehrİn muhtelif 
tıemtlerine yerli mal hediyeleri ahlacak· 

tır. 

§ YENl TERKOS ÇEŞMELERİ -
Belediye, şehrin ıuyu u oİan yerlerin • 
de halkın su aıkmtısınm önünü almak 
üzere yeniden T erkoı çetmeleri yapa • 
caktır. Bu it için bir program hazırlan • 
mıştır. 

§ ESNAF BANKASI NE OLACAK 
Esnaf bankasının alacağı !ekil henüz 

belli. değildir. Bankanın ya§ahlmasına 
taraftar olanlar çoktur. Bunlar yeni bi ... 
se senetleri çrkanlarak alacaklıların iı • 
tihkaklarını temin etmek istemektedir .. 

ler. 

§ BORSA DIŞINDA iŞ YAPAN .. 
LAR - Zabıta, Türk parauııı koruma 
kanununa uymayan itlel' yapmak ıuçu 
ile Alber, Oavit ve Muıtafa iıimlerinde 
üç kişiyi ıorgu altma almııtır. Bunlarınt 
borsa dı§ında yabancı paraıı üzerinde 
muamele yapbkları meydana çıkmıştır. 

§ KACITHANEDEKI KÖŞKLER 
- Kültür Bakanlığı, K.Ağıthanedeki tarİ· 
hi Çağlıyan ve imrahor köıklerini birer 
müze halinde muhafaza edecektir, 

§ iSTATiSTiK ŞUBESİ - Maarif 
müdürlüğünde yeni bir iatatiıtik §Ubeıi 
vücwda getirilmiıtir. Bu ıube mekteple· 
re ve muallimlere ait bütün istatiıtik iı· 
lerile meıgul olacak bunları lstatiltik 
Umum Müdürlüğüne bildirecektir. 

§YENi YAPILACAK BiNALAR-
Belediye lıtanbulun yeni plinı yapılın • 
caya kadar ev yapılmaıını bir takım ka· 
yıtlar albna alnuı, dar sokaklarda, ön • 
de bahçe bırakmak p.rtile, bir katlıdan 
yüksek bina yapılmasım y?ıak etmittir. 

Nişanlanma 

İzmit mebusu Sırrı Beyin kızı 

Kamuran Hanımla Zafer torpido -

su makine zabiti Kazım Paşa oğ

lu Saffet Beyin ni,anları Saffet 

Beyin amcası Gıyasi zade Refik 

Beyin Nişantatındak.i konakla -

rmda yapılmıştır. Gençleri ve ai. 

lelerini tebrik ediyoruz. 

Selim Sırrı Bey Anka
r adan geldi 

Kültür baknahğr genel müfet
titlerinden Selim Sırrı Bey düıı 
Ankaradan ıebrimize gelmittir. 

Selim Sırrı Bey kendisiyle gö
rü§en bir muharririmize tunları 

söylemiştir: 
" G . T b" E • - azı er ıye nstıtüsü 

beden terbiye tubesini teftit et
tim. Yaptığım teftiş neticesinde 
bu işlerle uğraşan hocaların ve 
M. Dayinas'in çalıtmalarmdan 
çok memnun kaldım. Görüyorum 
ki, üç yıl içinde orada çalıtan 
gençler bu İ§e temamiyle kendile
rini vermitlerdir. 

Az zaman içinde büyük fay
dalar temin edilecektir." 

Dünkü arman 
Gazi Ter biye Emtitüsüne alı • 

nacak öğrenekler için Kız liseıi 
salonunda bir arman (imtihan) 
yapılmıttır. 

Armana on sekiz istekli 1ıel • 
miştir. Arman çağızları (ki.ğıt) 

Ankaraya gönderilmiıtir. 

öz TUrk~e sözler 
Büyük önderimizin nutukla -

nnda geçen öz Türkçe ıözlerin 

bir listesi çıkarılarak lç Bakan -
lığınca bütün kültür müdürlerine 
gönderilmiıtir. 

Kültür müdürleri bu listeleri 
çoğaltarak bütün okuma evlerine 
göndermişlerdir. 

Belgratta toplanacak uyu,. 
turucu maddeler kongresi 

lc;ln 
Türk - Yugoslav uyuıturucu 

maddeler muhtelit bürolan ara • 
aında Belgratta gelecek ay yapı .. 
lacak olan kongre için, Türk, u • 
yuşturucu maddeler inhisarı mü
dürü Ali Sami Beyle Ticaret oda
sı reisi Habip zade Ziya, lktııat 

vekaleti müşavirlerinden Ulvi 
Beyler Kanunuevvelin birinci gü
nü Belgrada doğru yola çıkacak • 
lardır. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY ATROSU 
TEM S 1LLER1 

Bu gece aaat ZO de 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 Perde 
ve 1 bqlangıç. 
Yazanlar: Vik
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

Eakl Fransız Tiyatroaunda 

BU B i R 

AÜYADIR 

Operet üç perde .. 

Beateliyen: Ferdi 

Yazan: 

Selma Muhtar 

İngiltere hükumeti, Hindistan~ 
nu esasisinde yapmak istediği ôe 
likler için bir proje hazırlartılJ• ~ 
bu proje parlamento azası tar 

seçilen bir komisyona verilmiş ve : 
misyonca 18 ay süren araştırrııa 1 ı 
lışmalara sebep olmuştur. ~i~ayt ırfı 
misyon, hükUmetin projesırıı t1l 

görmekle beraber ona Hindistanl11 

mi valisi ile vilayet valilerinin 
51 

lerini arttttan bir taknn noktalar 

etmiş bulunuyor. 

Esas proje Hindistana bir de 
kadar mes'ul olan bir hüktıınet t 

• • si}-S 
diyorsa da Hindistamn harıcı ! 
mali, askeri idari işlerini yine ~y 
mümessillerinin ellerinde bıra 
O . . b . H. distııııııı nun ıçın u proJe ın 

muhitlerinde hiç iyi ka~ıianın' 
İngiltere komisyonunun b~.~oıı 

jeye ait tetkikleri tckmilledıgı ~ 
Hindistanın içinde dikkate deier 

<lise vuku buldu. 

Hindistanda birinci te§f'İOİtl !((' 
da baılıyan ve geçenlerde bitt!l 

tibaplarda milli kongre rı 

umumiyetle milliyetçi naınıetle~ 
dıla.r. Milliyetçilerin progra~.ıi 

_,_ H" d" · .. ''1 !it saıtHr, ın ıstanm tam ıstılW" 

1iler tarafından intihap oluna~ 
sesat meclisinin yapacağı bir 
esasidir. 

Bugünkü Hint meclisi 140 
meclistir. Bunların yirmi altısıııl 
memurlarından, on dördü rne 

olmıyan zatlardan olmak üzert 
tan umumi valisi tarafından ti 

nur, gerisi seçilirler. Bunların 
kihnete sadık ve onların cmirlİı 
yaaeti dairesinde hareket ede 
'Avrupalı memurların seçtikle 
kmı mebuslarda vardrr ki, o 

lara katılırlar, ve bu suretle 

elli bir mebus sahibi olur. Geri 
lann mühim bir kısmı Hindule 
mı da müslümanlardan ve sait 
leri temsil ederler. 

Mecli9teki merkez fırkaam• 
manlar tr.,kil ettikleri içi- ı.. 

kiımet tarafından teklif olu 
projenin akibeti ilnrinde bü · 
wiri haiz olacaklardır. 

Sözün kısası, Hindistan içi 
ve milli ülküleri gerçekleştir 
uzak bir kanunu esasi hazxrla 
de Hindistan halkı ileriye do 
mek için hazırlanıyor. 

O halde Hindistan işinin }lt 
dilmiş olmaktan çok: uzak o1 

bellidir. f 

=========) 
Geçmiş Kurun/at/ 

25 ikinciTetrl',, .,, 
Alakadarana ı 

Mürur ve ubur eınaıındl 7ıı 
müteharrike tarafından hu•d; l /ı 
cek olan kazalardan müte•' /;) 
liz makarnalı askeriyesine 't'~ 
val ve tahsa ait tazminat 1, \ 
bizzat veya bir vekil tarafı1' p1.-) l 
zarfında Harbiyede (A. f~11ı ~e 
karargahı umumisine ve 1~.Jf' ·tıi ··il':..,, 
H. P. M.) lnıiliz polis nı" .- ~ 
ra edilmelidir. Aksi takdi~,cJ 
'kayetler nazan itibara al ııtl 

Y. . k. ...teı1l. 
ırmı se ız ıv ·ıd• .,. 
işten el çekt11';ı;t•. 

G.. '"k k tef umru onınıa ırlı 1· . ,e~· 4'I 
murlarından yirın• d0)ır.1 · ; 

ehliyetsizliklerindeıJ ·bi~' 
numaralı kanun rolleı 
el çektirilmittir. st 

KURUN 9,4J.,025 -.1. I 
K u p o JY • "''f 

il' ..
r a kupona ııe• es' 

25 .11-
Süreyya Opereti 

Bakırköy Mlltlyadl tiyatrosunda 
Buakşam 20,30 da ı:..-------= 

Kadınlardan bıkhm. 
operet 3 perde 

Sah akşamı Şehzadebaıı 
Ferah tfyatroaunda 

Kırk Yılda Bir 



PJU ... 
• """'hoı 8& YAZAN: iSHAK FERDi 

QkONOMi 
Yumurta fiyatları 
düşmiye başladı 

Karadeniz mıııtakuında yu • 
murta fiatleri dütmeğe batlamıt· 
tır. 

10en~er auu ~inerken, Dirinrn 
hrısının sırrına auınıs111 

~s~a~ M~kedonyalıların eline· esir düşmemek içfoı 11 ıgı hır odada (ÖJüm mabudu) na yalvarıyordu 
IG ··----

On gün evvel Orduda yüz yu
murta iki yüz on .kunq iken ev • 
velki ıün yüz elli kuruta düpnÜf· 
tür. 

lneboluda yumurta iki yüz elli 
kuruıtur. Trabzonda iıe yumurta
nın tanesi iki kuruta yakındır. fertrı Mabudu)Kraliçenin kaklarında ilk defa yaya olarak 

Yadını işitiyor mu? yürüyordu. 
Şehrin Genç kadının içinde dinmez bir 

'fh, etrafına kolJar çıkarıl· iıtirap vardı. 
lake Dütman ordusu ıehre nasrl ıire· 
. nder Da~ ~' k .. 
iİ ç k ' ra nın arısını gor· bilmitti? 
l\r,~iç:~ra~ .e~iyordu. l Persepolis kapılarını dütmana 
k ~ab· ın ızını ıarayda bu • açan (Nati) nin bu ıelihiyeti kim· 
)\\l ıl olarnamııtı. den aldığını bilmiyordu. 
t;-1 inandan( Sariı) Persepolis (lıkender) Daranın karıımı u • 
ti .. 

11111 Yıkık, çökük yerlerinde d '"tce 1( 1. zaktan görmüttü. Ça ırının önün· 
t~lle• hra .~çebyi araıtırmıf tı. de ayakta duruyordu. 
tt "% enuz atmamı•tı:. d b' · 

ı. 'lag ~ lskender tehir için e ır gezın • 
"(S ~a zabitlerinden biri teliı· 

ltıs) ld. ti yapacaktı. 
"" O e ge ı: h kü d t h 1 ..... Genç ü .. m arına ını azır a· 
ı. Zerinde değerli mücevher· 

tı,,.. mıtlardı. " ,, .. n genç bir kadın buldum. 
ıın ıe · k lıkender atına binerken, her za-
~ h· .nıın atında,ki tat oda- man ve her yerde ha11a neferlerin· 
'il ... ıtıne ıığınmıı.. Mütema· den biri elini uzatır ve hükümdar 
l\ •~lıYor. 

l.! ."'edı (S neferin eline basarak atına atlar· 
~ıkt · aris) hassa zabitiyle 

" ~ Saray k dı. 
•ık k a O§lu.. (Atosya) yı çadırın önüne ge • \1, 1 

dehlizlerden geçtiler .. 
1. ta. tirdikleri zaman, büyük meydan ~. ' odaların önünde durdu-

lran aıilzadeleriyle dolmuttu. Ma· 
~en k 'i. ç adının hıçkınkları uzak-
lltiliyord 

Isparta portakalları 
lıpartadan bildirildifine ıöre 

vilayetin ilk portakal mahıulün • 
den bir kıımı lngiltereye ıönde • 
rilmek üzere bazırlanmıftır. 

Bu portakalların nevinin iyi 
olması yüzünden lnıilterede rai· 
bet görebileceği umulmaktadır. 

Bundan baıka bir parti man • 
darin de F ranıaya gönderilmek 
üzere hazırlanmııtır. 

Portakal ihracatını düzeltmek 
üzere çalııan komisyonun karar • 
)arına aykın hareket edenler çok 
tiddetli ceza görecekler ve di • 
ğer budunların Ticaret odalarına 
bildirileceklerdir. 

Romenler tUtUn almak l~ln 
izmlre glttller 

Romanya inhiaar idaresi mü • 
messilleri tütün almak üzere iz • 
mire ıitmittir. Romanya inhisar 
idaresi elli • yüz bin kilo tütün a
lacaktır. 

, 
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B•adl Yarala BDf 
Nakleden: Selô.mi izzet iii 

Şakir hili seyahatteydi. Sel • - Anlatayım .. Otele ıelip ye• 
ma her feye hükmediyordu. Fab- re düttüğünüz zaman Selma ba. 
rikanm, evin idareti elindeydi. na telefon etti. Ben de hemen 
Bir sabah kocasının odasına ıir • yola çıktım ... Yolda bir plan dü • 
di. Şefik trat obDUf, fiyinmit bul- tündüm. Bu plina röre ifade ver-
du. dik ... 

Onunla çocuk gibi konutma • 
ia abımııtı: 

- Haydi ninni dedi. 
Şefik kar11ına öyle bir baktı 

ki, Selma ürperdi. 
- Ninni mi? 
- Evet, iyiliıtin, iyilettin ama 

kendini yormamahıın. 
Sordu: 
- Nereye ıidiyorıun? 
Şefik artık konuıuyordu. Hem 

de öfkeli olduiu ıünler ıibi, fe • 
dit, ıert konutuyordu. 

Selma birden bire inkisarı ha· 
yale ujradı.. Hem itlerin idare • 
sini elinden bırakacaktı, hem de 
kocasının yanında kabahatli bir 
kadın ıibi yaııyacaktı. 

Birden bire zihninde bir tim • 
tek çaktı .. Bir timıe·k, bir defa 
çaktı. Fakat bu, kuzu ıibi bir in· 
sanı bir anda katil eden timtek • 
lerdendi. 

Se1ma dütünüyordu. Kocası • 
nın ölümü herıeyi düzeltmit ola· 
caktı. Artık tehlike bat g6rter • 

mitti. 
· 'd' m' - Nereye mı gı ıyoru • 

•d' ' - Evet nereye fl ıyonun · 
_ ltlerim var. Unutma ki, iki 

Şefik batını ıalladı: 
- Bunu kabul etin mi Selma? 
- Ben mevzuu bahıdeiildim .• 

Çocuklarımızı dütündüm. 
- Ali .. Y azıhaneve mi 1ridi • 

yonun? 
-Evet 
- Herkeıe haber ver, yann i· 

timin batına geliyorum. 
Selma tereddüt etti. Bir kere 

itleri yürütüyordu. Sonra kimıe • 
nin aklına Şefik ıelmiyordu. Ne 
de olıa iımi etrafında fena rek • 
lam edilmitti. 

- Söylerim, Şefik. Aktam ıö
rütürüz... Sen haıtayken elimden 
ıeleni yaptım. Omuzlarım için a• 
ğır bir yüktü. 

Yalnız kaldılar. 
Şefik ıordu: 

- Süheyll kurban mı ıittin, 
kurban mı verdik? 

- Eğer ortada kurbanlık aa • 
yılauk bir ıey varaa kurban ıit • 
tim... Benim içtimai meTkiim 
yok .. Efkan umumiye de ... 

- it bunda delil... Gençain, 
bir ıün evlenecekıin .. 

- Aklımdan bile ıeçmiyor. 
- Senin yerine ben aklımdan 

(S • u. 
ltıı) t k .. .. d 'il opra ustun e uzan· 

''çl al'an kadım görünce, evve· 

keclonyablar eıir olarak yakala • 
dıkları.aıilzadeleri birer birer ya • 
kalayıp meydana getiriyorlardı • 

lskender, halka, bu asilzadeler· 
den hangiıinin Makedonya ordu • 
suna kar§ı mukavemet etmek ta· 
raftarı olduğunu soruyor, ve hal. 

Şimdiye kadar Eje nımtaka • 
sında satılan tütün miktarı on 
milyon kiloyu geçmittir. 

seneden beri her iti ben gHrüyo • 
rum. Anladın mı? 

geçiriyorum ... Eier aeni namuslu 
bir adam severse, ten de o adamı 
seversen. Ben ona doğruyu IÖyle· 
rim... Şakir seyahatte... Nermini 
çaiırıana, onu neden buıün ıör
••fm? 

~'tına. haktı. 
rıç kadının saçları çok uzun-

~ Ü 
km.~~= 1c=--··- . 

Avusturya bu§d•Y allyor 
A vusturyanın 9imdiye kadar 

- Evet. 
_ Seni yormıyorum ya 1 

~ 

- Doldorlar ı.-u. etti. '••tam •açlar t - --,.. ... un.ı.-ı 
r 'IQun old ... 

1 opuJdarına ka • 
ayırtıp kollannı biribirine baila • 
tıyordu. 

alımı bir mi yon ken ı IDUf • 
tur. Fakat bu miktarın A vuıtur· 
yaya yetiıemiyecefi anlaııldıfm • 
dan Viyana piyasasında Paristen 
gelen buğday nümuneleri görül • 
mekte ve Yugoıla vyadan buğday 
a1mak için konu9malar yapıl • 
maktadır. 

- Muhakememe ait nrakı İl· 
Nermin odasında hıçkırıyor. 

Aklı batmda olmıyan katil bir 
baba neyıe... Fakat eli ayalı tu• 
tan bir katil? .• Arkadqian ne di· 
yecek? •• Acaba onunla ıene ıö • 
riifecekler mi? Onu davet ede • 
cekler mi? .. Belki de arbk ıörü • 
nemiyeceklerini ıöyliyecelder .. 

d k 'llgunu • • ını oJund l§ıtınişti. Genç 
tdr, an S:ekti.. ltıi• çı • 
Ve .. 1 goz erin' 
tı: ın içine dikkatle 

"-Burada .. 
l' ili' . nıçın ağlıyorsun? 

ıaızli ..... 
ene ka gılllden .. 

C)td · dının hıçkırıkları dur • 
u. 

s,riı> tJ-
' S "C;"fttar ıordu: 

en ki · 

'

l' tnın karıaısın? 
'-cınr ı· . 

b. h e ınden a'lmak istedı • 
ı 11' •• ,_,. 

Bu ayırma iti o aece sabaha ka· 
dar sürecekti. 

(lskender) kumandan Sario 
ıe kraliçeyi göıtererek: 

- Şu mairur kadına ıöyle, de
di, yere iğilıin.. 

Etrafında toplanan asilzadeler 
hayretle ıözlerini açarak bakıftı • 
lar ... Ve hep bir ağızdan söylendi· 
ler: 

llulgarlatanın ceviz ve kuru 
meyvalar1 

ti yorum. 
- Hatırlıyor muıun? 
- Gazeteleri ittiyorum. 
_ Bunu katiyyen yaıak etti• 

)er, veremem. 
Münakaıa ede&;ekler, kavıa e

decekler, Şefik kızacaktı ... Fakat 
Şefik omu• ıilkti: 

- Öyle iıe anlat, izah et. 
_ Peki, fakat Süheyllnın ö • 

nünde. 
- Olur. 
_ Biliyorsun ki, Süheyli •• 

- Nermin Hanım babanız ça· 
fınyor •. 

- Onun yanmda rene ıenli 
benli konutalım olmaz mı? •• 

-2-

~i UIQjmdarın .. 
( ıa.bit b. 'b' . 

iı..'Slt' ) ırı ırıne bakııtılar . 

"- Dara timdi burada olıaydı, 
bu feci ıahneyi görmemek için, hiç 
şüphe yok 'ki, kendi elleriyle ıöz • 
)erini oyardı!.,, 

Bulıariıtandan verilen haber
lere göre Almanyaya yapılmakta 
olan yaı üzüm ihracatı mevıim 
ıonu dolayııiyle epeyce düımüt • 
tür. Buna kartı ceviz ve kuru 
meyve iıtelderi çoialmııtır. 

En ıon piyasalara ıöre yüz ki
lo ceviz otuz dokuz marktır. 
Kuru erik ihracatı da çoktur. Yüz 
kilosu otuz marktır. Bu fiatin de 
yükseleceği umulmaktadır. 

_ Evet evet, hatırlıyorum ar· 

Rasta•le birl8fen inıanlar tim
di artık teaadüfen bir araya ıel • 
mit yabancılara benzitorlardı. 

"Cif 
11 tah · · 'ııı. nıınınde aldanmadı • 

.\ıo lllıttı. 
~: 'l'a hi . 

tdenbıre ayağa kalk • 

lakender atına binerken kraliçe• 
nin sırtına basmııtı .. 

'-ilen· .. 
di. tk 1 nıçın öldürmiyorıunuz? 
d' ser aiz b . 1· 
~ 1biı, he . ~nım e ıme geç • 

· n sızı derhal aıbrır • 
(Sa • 
'~· l'tı) b• 
,/ ır kaç adım geriye çe • 
~ 

l lrkad 
tı.di: il duran nöbetçilere 
'l>~ .. 
'ı.. lr1.nı k 
~ lll'tıtı~ n ar111nı yakala • 'k lerini~~enaha çabuk gidip 

(S ~lerden b. . 
t.ı. •ti1) J) ırı atını ıetirtti . 
ili' it" 
~ 1"'e Çok an~n ~arııını ele ge • 

(Devamı vır)" 

1 Qelanl&, gJdenler 1 
ALMAN KONSOLOSU - Alman • 

• k loı vekili M. Doken yanın yenı onıo ' , 
Napoli yoluyla tehrimize ıelmıt ve diln· 
den itibaren itine baılamııbr. 

JAPON ATAŞEMILITERI -Av. 
rupada tetkik seyahati ya~~n ~aponya· 
nnı Ankara elçiliii ataşemılaten M. ~o
şinatta dünkü ekiıpresle lıtanbula dön • 
müıtür. 

NOFUS UMUM MODORO - An· 
karadan bir heyet baımda relen Nüfuı 
Umum Müdürü Ali Galip Bey Trakya· 

!\ti... . •evınıyordu. 
~~h(f p~~~& 
(A Ut(i)O J ıkender) in çadırı • ~~----------r 

··) "'t()g r •rdı. f Toplanmalar 
tt~~ )a,) atı 1 

1\. tid· 1 arın Yanında yü -
"'\t-\t\ 1Yordu. 
. ~litı •tı karıı M k 

TUrk mlkrobıyolojl 
cemiyetinde 

Hamburg tutun latlyor 
Hamburgtan hildirildi;ine ıö

re Birinci T qrin ayı içinde Ham
burga ıanderilen tark tütünleri • 
nin miktarı geçen aylara röre da
ha çoktur. Piyasada bu mallara 
olan istek artmqtrr. 

Avrupa piya1aları - Türk e
mini lıtanbul 9ubeıl ihracat ya • 
pan tücarlara Avrupa piyuala • 
rındaki kapanıt fiatlerinl bildir • 
mek için son relen telrrafları i• 
tedikleri zaman görmelerini te • 
min edecektir. 

Filistinde portakal - Hayfa. 
dan bildirildiğine göre Filiıtinin 
bu seneki limon ve portakal mah• 
ıulü altı buçuk milyon sandık tu • 
tacaktır. 

tık. 
_Gidip çajırayım mı? 
-Git. 
Cinayetten bir ıün evvel ko • 

nuttuiu ribi l!lerhametaiz konu • 
ıuyordu... Selma telaıla odadan 
çıktı: 

- Gel Süheyla;, Şefik iyileıti, 
öğrenmek istiyor .. Herıeyi söy~i • 
yeceğim, yalnız bu meıele ıenın• 
lede müttefik olduğumuzu ilave 
edeceğim.. Seninle anlatmııtık, 
deiil mi? .. 

Silheyl& tatmadı... Her gün 
hutanın iyilettilini f arkediyor • 
du. Bflhusa dudakları her ,Un 
biraz daha toplanıyor, katlanıyor, 
yüziln ifadeıini iyiHle ıötUrilyor
du ... 

Artık Şefik Süheylinın elini 
öpüyordu. 

Daha C:ün elini çekmiı: 
- Eıtaifurullah, demiıti. 
- Gel Silheyli .. Gün aydın in-

Şakirin aTdet vaziyeti bütün 
bütün ıüçlettirdi • 

Şakir taruaut ediyordu. Bil • 
hasıa babasiyle Süheyllnın hare
ketlerini, atizlerini, taz ahenkle • 
rni kolluyor, ı.S:ıdiyor, kulak 1'a • 
bartı1ordu. 

Bir rece habaıiyle annuinin 
yav&f ••le ka•ıa ettiklerini itil· 
ti. Şu cümleyi duydu: 

"Suıacağım, bir 9ey ıöylemi • 
yeceğim.. Fakat onu namuılu bir 
adam ıevecek oluna, o zaman 

hakikati ıöyliyecelim." 

tft""""""""9n111111"""'1'""'"'"""' ....................... , --·---

Lastik - Deri! 
lıtan bul Ticaret odası bu çar• 

tamba günü toplanacaktır. Bu 

toplanbda la.tik • deri iti 1'onu • 
ıulacaktır. 

1ti e eair d·· 1 a edonyalıla -
>t.ı ~ Odad Uftnernek için, iltica 
~'-tıl'ord:. (ölüm mabudu) • 

illa~) fart 
bl11 lçiaı csı ettderte lcarııl•ş • 

'ı'lı ~ llldt İıtiyordu. 
arı81 p 

era 

Türk mikrobiyoloji cemiyeti 26 ikinci YENi ÇIKTI 
t•trin puarttıi ıünü ..at altı buçukta k D •• v •• •• 

atibb• od••• bina•• içind• topıanaca1cın. Engere ugumu 
Prof. Hiraenı ıüt hıfm11ıhhaıııu, Dr. Fiatı eo kurut 

Oıman Şerafettin Bey: ilk defa lıtan· Tevzi yeri. VAKiT Matbaası 
bulda görülen, farelerle re~en iki lekeli .._ ___________ ... 

zım .. Evet, büyük ıayret ıöıter • 
dim. Kurtuldum. Artık aıaiı yu .. 
karı herıeyi hatırlıyorum. Yalnız 

ka-vrayamadıiım bir kaç ıe1 Tar. 
Bunlan 8jrenmek iıtiyorum. 

Ha•ırlanan raporuıı deri __. 

yti ile ufratanları oldutu kadar 

littikçlleri de mtmn\11l etmecltlf 
söylenmektedir. 

l,in yeniden tetlc& edilmesi, 
bazı noktalarında deiiımeler ,. ... 

pılacajı tahmin ecltlmekteclir. humma vakaırnı anlatacaktır. Süheyli oaıladı ı 
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Yeni seçim münasebetile : 3 

Cihan ahvalinin ve bizim 
vaziyetimizin bilançosu 

1918 de sulh olabildi mi ? 
Evet, kağıt üzerinde, sulh akt • 

edildi. 

Hatta bununla da kalmadı: Bü
tün beıeriyet barıttı. Amerikanın 
Birleşmiş Devletlerinin Reisi Wil
son'un teklifi ile bir (Milletler Ce
miyeti) kuruldu ki reisinin teklif 
ve teıebbüsüne rağmen Amerikan 
milleti bu müess~eyi kabul etme
di, ona girmedi! Hala onu tanımı· 
yor .. 

Bu müessese kafi gelmiyormuş 
gibi Fransız ve Amerika hariciye 
nazırları Mösyö Briand ve Mister 
KelJog'un teklifleri üzerine her 
devlet bir daha harp etmiyecek • 
]erine, yani harbi, devletler ara • 
smCla çıkan ihtilafları hal için bir 
alet saymıyacaklarma dair antlaş
tılar .. 

Bu da kafi gelmiyormuı gibi, 
her devlet, diğeri ile, yahut dev • 
!etler küme küme dostluk, sulh, 
ademi tecavüz, bitaraflık muahe -
deleri imzaladılar. 

Başka bir alemden bir insan, 

yahut insan gibi anlayışlı bir mah· 

liik gelse, bu üç türlü antlaşmayı 
tetkik etse der ki: 

- Eh!, bu zavallılar 
. 

pışman 

oumu§lar, nedamet getirmitler , 

bir daha boğuşmiyacaklar • 

Fakat madalyanın ters tarafını 
çevirelim: 

Teslihat eskisi gibi -devam edi

yor. Hatta ıulh muahedeıleri mu· 

cibince askerleri tahdit edilen 

devletler gizliden gizliye değil, a

çıktan açığa silahlanıyorlar. 

Hem ne silahlanma!. Bütün 
devletlerin bu husus.taki bütçeleri, 
1914 ten evvelki bütçelerini fer -
sah fersah aştı. 

İngiliz, Fransız gazetelerini a • 
çınız. Almanyanın pek muntazam 
bir surette, muahedelere münafi 
olarak, silahlandığınr, bütün mil • 
leti asker haline getirdiğini görür· 
sünüz ... 

Mütehaurs değilim. Askerlik· 
le de münuebetim yok. .. Fakat u· 
•mumi yazılardan anladiğıma gö-

re yarınki harbin yanında 

dünkü cihan liarhi çöl araplarının 
gazveleri kabilinden iptidai bir 
"dövüt halinde kalacak.. Hava, 
gaz, mikrop muharebeleri 1914 te 
hemen hemen meçhuldü. Bundan 
sonraki harpler ise, bilenlerin ifa • 

KURUrt'unMllll Roman.: 22 
.. ._ ....... --•=-•wwwwwa ... .._uu••••••Q 

Yazan: Cell.I rturi 
delerine göre, münhasıran ıhava , 
gaz, mikrop muharebeleri olacak 
ve bundan çekinmek kabil olamı• 
yacak .• 

Bu muahedeler ne, bu silahlan
malar ne?. 

Bu lahna turtusu ne, hu pehriz 
ne? .• 

1877 Fransız - Alman harbin· 
den 1914 cihan harbine kadar ge· 
çen otuz yedi sene zarfındaki 

devre, tarihçiler "silahlı sulh dev· 
ri,, diyorlar. Fakat onunla bugü· 
nün farkı zahirdir. Bugünkü ha • 
zırhklar daha başkadır. 

Bir de, o hengamda, bir harbin 
ne demek olduğu malumdu. Yan • 
mn harbi ne olacağım bugünkü 
nesil bilmiyor .. Fransızların gün -
delik endişesi: - Acaba, Alman -
lar bize ne kötü (surprise) hazır· 
lıyorlar ! .. Almanların gündelik 
endişesi de: - Acaba, Fransızlar 
bize ne kötü (surprise) hazırlı • 
yorlar ! .. 

Büyük - Britanya, yakın za .. 
mana değin bir ada idi. 

Tayyarelerin icadı üzerine, İn
giltere, adalıktan çıktı. 

Onun içindir ki Büyük - Bri
tanyanın azametini, şevketini te • 
sis ve idame eden yalnızlığı ar -
tık hahsa mevzu bile değildir. 

İngiliz ricali bizim hududumuz 
Almanya ile Fransayı ayıran Rein 
ırmağıdır, diyorlar ki haklarını 
tasdik etmek gerektir~ 

Dünyanın bu semti, İ§te, böyle, 
bir kazan gibi kaynıyor .• 

Öbür tarafında ise Japonya (ki 
Milletler Cemiyetinden çımkıştrr.) 
30 milyon nüfus.luk, mesaha itiba • 
riyle Türkiyeden üç misli büyük 
bir parçayı Çinden aldı, kopardı, 

harp etti ve orasını bir imar nü • 
munesi haline getirdi. 

Japonya, Uzak Şarkta kendisi· 
ni yekta biliyor. 

Büyük Okyanusta Amerikan -
Japon - Çin işleri, Avrupa müs -
tamireleri yarının en yüce mesele· 
leridir. Bu işler sulh ve müsalemet 
dairesinde halJedilemez. 

Milletler Cemiyeti, antlr,ma • 
lar, Uzak Şarkta ve Cenubi Ame • 
rikada iki harbe mini olamadı. 

Eğer Uzak Şarktaki Sovyetlere 
ait Vladivostok limanından Ja • 
ponyanın büyük şehirlerini tayya • 
re ile mahvetmek ihtimali mevcutı 

Burhan Cahit Köroğlu 

Bu tehlikeli vaziyette iki ni • 
ıanlı birbirlerini inandırmak i -
çin çalışırlarken kızın izini bulan 
ıehirli a,ık yetiıiyor ve köy de · 
likanbsına bir göz ucu bile at -
madan kızı kucaklıyor. O zaman 
biraz evvel genç kız kalbini arı -
yan bıçağın ucu şehirli delikan -
lınm üzerine çevriliyor. Fakat 
kız hemen kendini aralarına atı
yor: 

- Beni öldür, diyor, ona kıy· 

.......... ..----···--........................ . 
ma! 

Kaba ve sert köy delikanlısı 
o zaman sevginin yerini anlıyor; 
parmakları gevşiyor ve bıçak e • 
linden dü,erken kendisinden 
beklenmiyen yumu,ak, ince bir 
hareketle onlara yaklaşıyor ve 
bir kelime söylemeden ellerini 
alıp birbirine veriyor. 

Bilmem neden o zaman bu 
film bana o kadar dokunmuştu 

ki, kendimi tutamıyarak: 

.~lil!!JL.f<fM.iZ Df I~ 
lzmirde 

Zeytinciliği iler
letmek için .. 

Neler yapılmalı ? 
lzmirde zeytincilik mütehas • 

ıısı Ferruh Bey tetkikleri hakkın
da bir rapor hazırlıyarak Ziraat 
vekaletine göndermiştir. 

Mütehassıs raporunda mın -
takanın zeytincilik vaziyetinin in
kişafı için şunlara lüzum göster -
mektedir: 

1 - Zeytinciliği teşvik edici 
bir zeytincilik kanunu. 

2 - lzmirde bir zeytincilik ve 
zeytinyağcılığı enstitüsü tesisi. 

3 - Enstitüye bağlı birer is -
tasyon teşkili. 

- Ziraat mmtakası mütehas • 
sıslığına bağlı zeytin bakım me • 
murlukları tesisi. 

5 - Memurların yetiştirilme -
si için Bornova Ziraat mektebine 
kısa müddetli bir kurs açılması. 

6 - İzmir vilayeti kazaların· 
da altr mıntaka ayrılarak faaliye. 
tin bu altı mıntaka merkezinde 
teksifi .. 

Mütehassıs Ferruh Bey hu şe
rait dahilinde İzmir vilayeti zey
tinciliğinin büyük bir ilerleme 
göstereceğini ileri sürmektedir. 

Eşekarıları KurkuteliV 
. korkutuyor! 

Buraya biran önce yeni bir posta 
binası yaptırmak lazımdır 

Kurkuteli, ~Hususi) - Bura - ı yu getirtmek için sö:ı verıtıİ\, 
sı Büyük savaşın ilk günlerinde de başlamak üzere bulun~;.~ 1 

nahiyeden. k~zaya çevrilmiştir. posta ve telgraf umuın. rrıtJ '/.ıı : 
Evvelce hıç bır şey yokken son ğiyle buradan gitmiştır .. b 

1 

zamanlarda yeni yapılar yapıl • diriltecek olan bu su işin•? b ı 
ımştır. En ziyade göze çarpan bi- rilmesi yeni gelecek valinııı ... j 1 

nalar Sahur Sami Beyin mutasar- ruğuna kalmıştır. Yoksa ~o> 1 

rıfhğı zamanında yapılan mek • nün işi berbattır! I 
teple, bir nahiye müdürünün yap- Banka halka ardıll'I etrfl 
tırdığı hükumet konağı, jandar - B d . y b k .. 5ırıı~ 

ku d l ... . ura a Zıraat an " ma man an ıgı, hapıshane, he- . 
0

daJ' 
1 d . d . . k'" .. b d k" şubesı vardır, fakat bu ~ e ıye aıresı ve opru a§m a ı . · ot• 
b.. "k .. 1 · b' d yük bır faydası görüJırıtY' "' 

uyu ve guze gazıno ve ır e ki k h l ··deYe"' 
t ld · ra ı tan orç arını o 0 
.e ır. halka buradaki memur b~ 

Postane berbattır! tohum parası vermemiştir·~ 
Şimdiye kadar görmüt oldu - Bu iş böyle giderse s•~1 

ğum postahaneler içinde bundan yoksuzluk yeniden baş g 
fenası yoktur. Yazın sıcaktan, kı- cektir. Her ne kadar bal1~ş. 
şın da rutubet ve soğuktan içinde si borçları şimdilik iste~ 
harmılmadığını söyliyorlar. , da yeniden yardım yaptı'IY' 

İçinde dönülecek ve iş görüle- borcu olmıyan köylülere Je 
cek bir yeri de yoktur. Posta u - dımda bulunmıyor. 
mum müdüriyetinin burasını u .. 1 

Kazanın gelir .. 
nutmıyacağma güvenilmekte • • 
dir. çünkü Nazif Bey vali iken bu Maliyenin senelik gelifl 
gelip bu kulübeyi gözleriyle gör- lira ise de bir taraftan 
müş ve acımxştır ! bir taraftan da bankanıJ1 

Dikilide bir ka-za göstermesi yüzünden verg"J 
Eşek arıları Jl ı 

lanamıyor. Hususi muh 'J 
Dikili Mazih köyünde bir ka- Buarada eşek arıları herkesi 1 • d ·(3 1 d ff ge in e 0.000 ira ır. 

za olmuştur. korkutmağa başlmışbr ! Bunlar paranın toplanmasında ~-
Köy delikanlılarından Tosun insana hücum ediyorlar, soktuk - lülC vardır . . Belediyenin ' 

oğlu Ahmet, arkadaşları ile San _ larmı zehirliyorlar. Belediye reisi 5000 lira kadardır. ~e g 
sar avına çıkmış, bir ağaç üzerin- Mustafa Bey hu yüı;dtın ~ kal • lia lk lcnt'akMctan L~nJI 
de pusu kurmuştur. Fakat ağaç • sın ölüyormuş! Doktor imdadına halde olduğundan borçl 
ta muvazenesini kaybederek yere yetişmiş, fakat Mustafa Bey hala denmesi zor olmakta.dır. 
müşmüş, bu sukut neticesinde a • düzelememiştir. Hakim Hikmet Ragıp ~ 
teş alan çiftesi ile göksünden ve Beyi de bir arı ısırmış, iki gün ya-

11
J 

vücudünün muhtelif yerlerinden ttrmıştır. Kaymakam vekili Sait Bulgaristandan 'l1 

yaralanmıştır. Muhtar Beyle jandarma kuman - muhacirler 
Yaralı Ahmet liemen Dikili dam İbrahim Beyi de sokmuşlar 

dispanserine getirilmiş, yaraları ve hasta düşürmüşlerdir. Benken
Dikilinin pek çok sevdiği doktor dimi elimde taşıdığım karasinek 
Bekir Srtlu Bey tarafından pan • mücadele kamçısiyle güçhal ko • 
suman edilerek İzmir Memleket 

çanakkale, '(Hususi) / 
garistan ve Romanyadiltl 
muhacirlerin sayısı (20o0 
bulmuştur. .f 

ruyahildim. Bunların liepsi köyler• 
hashanesine gönderilmiştir. 
============= · Ya!jm~ .. rsuzluk ve kurakhk ğıtılarak yerleştirilmiş ~e e91 

larx da verilerek bu seneÔ i 
tahsil mevkiine geç111eJtf 

olmasaydı, Japonyanın derhal 
Uzak Şarkı kendine mal edinece -
ğine zerrece şüphe edilemez. 

Bizi ancak Avrupa meseleleri 
meşgul ediyor. Halbuki küreiarz 
yalnız Avrupadan ibaret değildir. 
Büyük okyanus ve Uzak şark kor. 
kunç rüyalar görüyor •. 

Celil rturi 
(Ardı erteye) 

- Zav~llı ! Deyivermiştim. 
Önümüzde koltuklardan bi • 

rinden dalgalı sarı saçlı azamet
li bir baş çevrildi. Göz yaşlarıma 
baktı, sonra o da benim bu hu· 
dalahğıma acır gibi: 

- Zavallı! Dedi ve güldü. 
Bu muhteşem hanımefendinin 

lzmir zenginlerinden birinin 
metresi olduğunu sonradan öğ -
rendim . 

Aradan yıllar geçti. 
Fakat bu5ün o müstehzi göz

lerin bana acır gibi baktıklarını 
görüyorum. 

'1- #1< :f. 

Küçük kasabada pek çabuk 
yayılan nişan havadisi üzerine 
herkes aklına eseni söylemeğe 

devam ederken küçük bir el çan
tası ile Ergin bir sabah geliver -
di. 

F oçadaki gibi beni kaçırmak 

Kazanın bütün köyleri üç se 
neden beri yağmursuzluktan bü • 

yük sıkıntı içinde kalmışlardır. 

Halk ektikleri mahsulün tohum • 
!arını bile alamamışlardır. Eski 
vali Nazif Bey Kurkuteli deresi

nin çıktığı yerde duvarlar yapa -
rak suları toplamak, bu sularla 
Bozova topraklarını sulamak, ka
za merkezine de o sudan içme su-

olunmuştur. l~ 

Balıkesir va1isi Be1~.~ 
reisliğini de ya1'9..ıii'' 

. . ''fı~ 
Balıkesırde beledıye 

1
/ i 

şinin de Vali Salim Bef ~~t~ 
dan görülmesi hükfune1~1 

laştırılmıştır. 
1 

f·r o 
kimsenin aklına gelmedi. Aylar- yaşardı. ;5~ 1 

' 

dan beri kafamı dolduran, sinir- (Ergin) in bizde ~ç;1loe ~ı 
lerimi yoran adamla nihayet kar- r~k kaldığı birkaç giiJ1 ;,~be~11 
şı karşıya gelmiştim. ne bir fırsat bularak P tııfl· ·~ 

Harbin dehşetini onun ağzın· tirdiği küçük çantayı ":ı~ ~\1 
dan dinledim ve gözlerinde sey- tahanede iken zo~Jı.ıJefte:,,~ı 
rettim. sayı fasını yazdığı bır rı.~ 1 

1 
. O kendini yarım bırakan kanlı geçti .. Bu kimsesi~ !:ıetiı11:\t~ 
savaşı adeta bir kır eğlencesi gi • dan bütün ümillerıfll JJ1ds. 

•• ıJJ1 
bi anlatıyor. Tabii zamanda, va • ladığmı her teessur 1 . ı· e 
kur görünen gözleri harptan hah - satırlarla kaydetJl'l•Ş: . bel 1 ı. 

d "' ırn e" 
sederken canlanıyor. Parlıyor. Fa- Bunları el değ ıg .. ıeritı t 

l ye• .e 
kat hastanedeki hatıraları, mu - den aynı intizaJl'l a g.tıf1 • 

harebeden bahsederken katılaşan kırken verdiğilll ].cıı.:şa.rtt1 • e~ 
bu genç asker yüreğinde derin a. gözlerimi bir dah~ yd ·;ıelt111 1~ . ·rıı ı ..... o 
cılar bırakmış. (Edek) hastaha • Ergin bana 1şı ba.bıı. 1•• 

nesinde iken gözlerini kaybeden Akhisara döner~eıı ~' 
bir evli silah arkadaşının karısının mire tayin edild•· ··f heıt1e~ iJ'li 

· 1 d k · · 1 B · tesa.dı.ı .. ... tf sesıni o sun uyma ıçın nası sa- u garıp cıuğı.ı .. 
hırsızlıkla bugünü beklediğini ve laşmak üzere ola.ıt 1'f..J· 1,~ · bıra. ıt ta stanbuldan koşup gelen genç az daha gerıye . ·n b"-ı • I< ıÇl 
kadının ona ne candan bir sarılış- lzmire gıtıne 
la baktığını anlatırken gözlerimiz ı ruı: .• 
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E~---Anketimiz 
Birçok kadınların döne

cek evleri yoktur! 

J GÖRÜŞLE~ 1 
Memleket
te süt derdi Adın çocuk terbiye-

sindeki rolü 
Anıerikada kadınlar mecbur oldukları için çalışı
YotJar, bu mecburiyetler kalkmamışhr,onun için 

Arnerikan kadınları evlerine dönemezler · 
ftfia, St )'- ı h t nda leııeıik b· e ~ M. Loughridge, otuz beş Demek ki, ça ıtma aya 1 • 

~ ltadaki bll' ınaarifçidir. Bu müddetin ki kadınlardan evlenmiş olanlar, 
l'llııu d azı fası1a1arla birlikte otuz yani parası olanlar isterlerse bel
f'İıııdi d: llleın.~eketimizde geçirmiş~ir; ki eve dönebilirler; fakat bunlar 
Siııitt .. Üskudar Amerikan kız lıse· d 

Otq:Qı~dilrüdür, ekseriyet değildir. Bir çok ka ın-
lıııt1a. 0~ eş Yıldanberi çalışma haya - lar, hele benim memleketimde, 
letce lo an ve okutup yetiştirdiği bin· Amerikada, eve dönemezler. Asıl 
hai'atr Zdan kimi' eve, kimi çahşma 1 "d' b dan 
'· na g·r sebebi geçim mese esı ır, un. 'et ltl 1 en Mis Yakric bizim an· 
1llcitıe~zuu i1e alakalı vc~'ım bahiste başka kadınlar it hayatın~ gır -
tf. llu d .. e~~ette faydah oJmak gerek- dikten sonra yeni bir tarz ıle ya· 
~eııdisin~şu.nce i1edir ki muharririmiz şamayı öğrenmitlerdir, bu kadın-

D'sıc Ziyaret etti. ların hu yatayı§ ,ekillerini hıra • 
larııa§ı u~a~ Amerikan kız lisesi, Bağ- kıp evlerine dönmeleri olam .. az. 
lıah,... • l olunda büyük ve güzel bir 
.ı ~nın içind d' . .. .. - Kadınlar çalıştıklarına gore ev ~ ()t.._ • e ır; pencerenın onun- r? 
" 'Ql'arı h d ,.e aı'le hayatını nasıl tanzim etme ı · 'tt'de ır a aın burada oturduğu 
tıiı iian~aJfaçların, binaların ve krrla. _ Onu ben bilmem. Herkes 
-ııı entu~~e Boğaziçinin ve Marmara - kendi yapabildiği kadar düzelti • 
lılfa t guzeı iki görünüşürtü ve kar · 
qtan:ta?~ul ve Beyoğlunun san'at • 
'ııl'o S•zılıniş siluetini zevkle sey . 

At r. 
İaa loh • ...... nu .. tıçle şöyle konuşmu§tur: 

dtıılar ~un iş hayatında bulunan ka-
'lı rrı ı~Je . • b eıeri . ı-ını rrakıp evlerine dön· 

....._ n~ lttüınkün görüyor musunuz? 
~ıa~ akat hunlann mühim bir 
)ol'] r e\1feri olmadığı için çalı§ı· 

yor. 
Amerikada bir çok tehirlerde 

çocuklar için hususi bakım mües

seseleri vardır. Bir kaç seneden 

beri de bazı şehirlerde mektepler

de en küçük çocuklar için yerler 

ayrılıyor. Buralarda çocuklara 

muallimler ve süt anneler bakı • 
b 'r. B d . 
QllrıJ en e sıze sorayım: yor; buralara Preahool denilir, 
d· ar n 1 d.. r 
, itler'> b~sı ve nereyle oknmel ı . İ§e giden kadınlar çocuklarını 
of~ • oır cok kadın ar oca arı 
~:ı~e e,_. g~çindirme yükü kendi buralara bırakırlar. Harpten son-
~, lı arına yüklendiği için çalış _ raki yılların doğurduğu vaziyet 

~drn~h.tına girmişlerdir; bazı şudur ki, hükômetler çalışan fa. 
t~ttı· a~ın da evlenme vakitleri kir kadınların çocuklarına bak -

Yazan: Kastamonu mcb1,1su Tahsin 

Gazetelerde okuyuruz. lıtanbul
da bazı kimseler şura ve buraya 
litresini bet kuruştan •Üt veriyor • 
'larmıt. Buna güç inanılır! Zira 
bugün yalnız bizde değil cihanın 
hiç bir yerinde ve ıütü en çok o • 
lan memleketlerde dahi ıtehirlerde 
bu fiyata süt verilemez. Süt de • 
nilen nesnelerin behemehal mu • 
ayene edilmesi lazımdır. 

Bizde süt denilen madde umu • 
miyetle çocuk veya hasta gıdası • 
dır. İstanbul Sütçüler Cemiyeti • 
nin yerinde olan hakir şikayetleri
ni alakadar makamların ehemmi• 
yetle nazarı dikkate almalarını 
temenni ederiz. Bugünkü usul ve 
şerait dahilinde büyük şehirleri • 
mizde bol, temiz ve 11hhi bir süt 
verebilecek teıkilit yapmanın 

imkanı yoktur. imkansızlığın se • 
hepleri lktısat Vekaletimizin tet • 
kikiyle meydana çıkabilir. lstan -
bul gibi bir milyona yakın nüfusu 
olan büyük ve medeni bir şehirde 
halen yirmi bin litre süt verebile • 
cek inek mevcut olduğu halde pi• 
yasalarda ıat:ılan süt miktarı bin 
litreden fazladır. Bu fazla süt 
hangi kaynaktan çıkıyor! 

Bu ahval ve şerait içinde ne 
büyük süt çiftlikleri yapmanın ve 
ne de bir ıüt fabrikası meydana 
getirmenin imkanı vardır. Birkaç 
yıl önce hastahanelerimize a1ına • 
cak sütlerin pastörize edilmiş ol • 
ması şartı konmuttu. Bazı kimse
ler bu şeraiti nazarı dikkate ala • 
rak pastörize teıkilatı da yapmıt-

Adm çocuk terbiyesinde mü • 
him bir rol oynadığı unutulmama • 
lıdır. Ana, aba, çocuklarına hatı· 
ra gelmedik adlar vermemelidir • 
ler. Çünkü her ad, bir mana, bir 
§ahıiyet aniatır. Bir insan herke· 
sin gözünde hoş görünen bir ad sa· 
hi olmazsa bütün hayatında ko • 
mik bir tahsiyet gibi telakki edilir. 
Hatta hazan aile muhitinde çocuk
lı.ra takılan hususi adlar bile, ço -
cuk mektebe hatlar başlamaz ar
tık kullanılmamalıdır. Çünkü bü· 
yümekte olan çocuk büyüdükçe o 
hususi ismi bir hakaret gibi telak· 
ki etmeğe batlar. 

Bir çocuğun, admdaki manayı 
anlaması çok mühimdir. Ad ile 
ruhi hal ara11nda garip bir iJi,ik 
vardır. Mesela birisinin ismi Ra· 
mazan ise mutlaka oruç ayiyle bir 
münasebeti olduğunu hatırlamak· 
tan kendini alamaz. 

Biz şimdi eski Arap adları 
yerinet ıoy adlarımızdan başka 
Türkçe adlar da kulJanabiliri~. 
Avrupalılar, bilhassa Almanlar hır 
çocuğa verlien adın manasını o 
çocuğa mutlaka anlatırlar. 

Çünkü iıittiğimiz frenk adan • 
nın hepsi bir mina ifade eder, ço
ğu Yunanca ve litincedir. Bun• 
Iardan bazılarını yazıyoruz: 

Albert parlak asaletli manası 

yetli, Ferdinand, cesur yolcu; 
Frederik, sulh perisi, Jorj köy ada· 
mı; Gregoir, uyanık; Gustav, harp 
rüknü, Henri, yurt prensi; Her -
bert, orduda yükselen; Herman, 
harp adamı, Horst, ormand~ meş • 
hur olan; Josef, türeyen; Şarl, 
kuvvetli, Konrad, cesur nasihatçi; 
Konstantin, sebatlı; Leopoldt as -
lan gibi cesur; Louis meşhur mu· 

harip, Martin, harpcu; MişeJ, Al • 
lah gibi; Nikola, halk zaf erci si; 
Oskar, Allahın koruduğu; Pol, 

küçük; Pierre kaya; Filip, at dos
tu; Rişar, kuvvetli preruı; Robert 
zaferle parlıyan; Stefan, tadı; 

Teodor, Allah verdi; Tomas, ikiz; 
Nikton, muzaffer manalarına ge • 
lirler. 

Erkek adları gibi kadın adları
nın da birer manası vardır. Mese
sela: Brijit, müjdeci; Edith, mül
ke sahip olmağa azmeden; Eva, 
(Hava) hayat veren; Helene, pa· 
rıldıyan; lrene, sulh; lıabel, gü • 
zellik; Claine, meşhur; Margerit, 
inci; Minyon, sevgili; Natabi, No
el çocuğu; Olga, ili, yüksek; Re· 
jina kraliçe; Selma, Allahın koru· 
duğu; Süzan lale manasına gelir· 
ler. 

Frenkler bu latince ve Yunanca 
isimleri muhafaza etmekte devam 
ederlerse bu bizim de artık eski· 
yen Arap ve Fars adlarını muha • 
faza etmemize bir sebep te§kil e • 
d Madem k i her ismin bir emez .. l§tır, bu suretle bir ev kura- malıdır. çalışan kadınlar içinde 

l'r ~~ler bozulmu ..;,~ ta. rdukl• .. geçüni yelu:ıHıl.,,öf· ' - b T J Bu yıl hutanalerimfzden bir 
Qir k '""r• lar tabii sütnine filin tuta 1 ır er. kısmının pastörize feraitini kaldı-

toc.ıarı ıs~ k1adınlar da harpte _ Kadnlar her işi yapabilirler mi? rarak alelitlak süt alma esaımr ka· 

na gelir, Aleksandr erkekleri püı • 
kürten, Andreaı, erce; Antoine, 
önde giden adam; Artur büyük, 
alf; Bernarcl. ayı •İbi kuvvetli; 
Edmond, melek brban: Emil, 
yükaelmeğe çalıfan; Erneat dira • 

minaaı vardır, o adı anladığımız 
dilde kulJanımalryız ki ismimizin 
sahibi olduğunu bilelim. 

il l .rara an 1 .. 
le gelmiş ld .. ınış, çaJı,aıııaz _ Kadınlar vücut itibariyle bul etmit olmaları yanız teeasuı 
"1~bur le 1 ° ugu İçin çabtmaya fazla hırpalayıcı izlere, mesela eden müeaseıeleri mutazarrır et· 

A:nıe 'ka rnışlardır. h" mekle kalmadı yeni ve modem te-~ d rı ada h" yeraltı i!llerine giremezler; ıç b ;"r ır: Bir k ır vaziyet daha :ı- sisat yapmak istiyenleri de teıe • 
tte•ı S<> aı"I 1 d mu··nası"p _ıeg"ildir. Askerlik ve ge- d · d" r .. ~ er e"len. e er e genç er- 0 büslerin en vaz geçır ı · 

l'eni . •nce ancak kurdukla- micilik te böyledir. Komtu ve yakın devletlerden 
'-tık e"ı hesliyebildikleri için Kadınların muharehelrde ya- her hangi birini nazarı dikkata 
'e2: ~na babalarına yardım ede.. pahilecekleri çok itler de vardır; alsak oralarda ıüt tetkilatınm ne 
il)) 

0 

Uforlar· hu vaziyette çalı • · ı · · k ·· 1 ld "" tak 
h..• illla hah ' . • . d' k ancak anların vücut vazıyet erını kadar büyü , guze o ugunu • 
. -rı .. ,_ a e'Vını geçın ırme . 1 · k d. J •• bı"lı·yonız li ·• l{t~rna d·· .. H k b. düşünerek bu ıt erı ayırma ır e gore • 
l' L· ._ uşuyor. er es ı · p t · rta d ·· , 330 "-dııq, l{adınların .. kleri yuf • mümkündür. e§ enın o ıın a gunr.e 

n- 1. yure I d" ... h"J"" · ı · · bin fitre ıüt itleyen bir süt fahri• ti>.. • erl{ek k d 1 · ·b· dü Kadın ar ımag, ı gı ış erının 
"llttıi ar eş erı gı 1 • • • • kuım yakından bilirim. Gene 

dh.... Yorlar, ana babalarına yar· ı hepsinı yapabıhrler; doktorluk, 
··q ed h Peıte civarında ayni büyüklükte )~ttlla e. ~lrnek için çalışma ha .. hakimlik, mühendislik gibi itler baıka süt fabrikalarile büyük inek 

~~arJa Rırıp güçlüklere göğüs ge· yapabilirler. çiftlikleri vardır. Peıte lstanbul • 

'
tı~S) r. Erkekler çokluk evin ih- Muallimliği söylemeğe lüzum dan rok büyük bir tehir de değil· 

arını b ·ı d·kı . . . l. :r 
L ı~ 1_ I 1 me ı erı ıçın a a .. b'l .. ·yorunr 0 kadınların en d" 

te yüksek sayılmaz. Oradaki re - ı sıhhat itidir. Binaenaleyh Ziraat 
fah gene lstanbu1un pek te üstün.· lkt11at ve Sıhhiye vekaletlerimizi 
de değildir. Fakat yalnız hır alakadar eden bu mühim ve haya· 
sütçülük ve bir ıüt tetkilitr iti ki· ti memleket derdini müştereken 
yaı edilmiyecek kadar Peştenin tetkik ederek kanuni yollardan 

lehindedir. bu iti artık temelinden halletme • 
Eczahanelerimizi kanunla leri elzemdir. Muhterem Vekille-

kontrol altına almıtızdır, ıüt iti rimizin bilha11a himmetlerinden 
eczahanelerin haiz oldukları ehem bu hayati işi bekleriz . 
miyetten hiçte az değildir. 

Her tuttuğu iti muvaffakiyetle 
bitiren muhterem Sıhhiye Vekili 
doktor Refik Beyefendi, alelitlak 
kasaba ve tehirlerimizde satılan 
süt itlerini kuvvetli elleri a'ltına 
aldıkları gün umumi sıhhat ve ha· 
yatı zehirliyen bu ıüt iti temelin • 

Sütçülük ve süthaneler hakkın • 

da §Ümullü bir kanun çıkıncıya ka 
dar elindeki büyük ve kafi salahi-

'Q I l{a ırlar· h .. 1 1 d 1 e gormı ' ır. 
. ~ar • oy e 0 unca a b"I kleri ve en çok Oradaki insanların umumi ıevi• ~ıtJer Çalışmak mecburiyetinde - kolay yapa ı eckel • f yesi gene lstanbul halkından hiç Süt iti bir istihsal, iktısat ve 

den halledilmit olur . 

yetle Dahiliy~ Vekaletimizin bele
diyeler vasıtasiyle bu ıüt ışını 
memleketin umumi sıhhati namı • 
na büyük bir haasasiyetle takip 
etmesini ayrıca temenni eyleriz. 

(Ziraat Gazetesi) ~ muvaffak olaca arı ışır. 

<t~ . · · 1 I b. h m nitanlısr kendisine (ah· ı Muharebe bitti amma barıtıklık ı Zavallı ninem ... 
'ollt-a i'ın)) benden söz aldıktan f tupta hemen hareket ı~ın eml ır 8:..: 1

1r k)a~~•Abı gönderdi diye hemen çok fena oldu. Dört yıl çatrlan Bilmem neden beni tebrik eden· ~ e~ en k. . .., ·ık f tta lzmıre ge ecegı çı ı Lq. '..)· D h ... l 1 . .. .. . . ~iy0 llle ıçın o kadar acele dıgını ı ırsa yüzü""'"nü geri yollamıttı. katlar gevşemeuı.. a a agır af • erın yuzunde garıp bır sıkıntı do· 
~ıı. »· Bunu anneme hissettir • ni yazıyor. . I1 d .., B: de çocuk dadısı olamam tı. Durgun gözlerde eskiden kal· laıryor. Elimi sıkar, onların yü • 
~~fer) ba.rp hugün yarın inşallah Eskiden annemın ona yo Aa ıgkı ma ümit ışığı büsbütün ıöndüt ka- zünde adeta: 
it~ e ıte S . 1 b yazardmı. rtı diye ..• • 
"'t ba r. evıncimizi memle • mektup arı en Fakat ben evini seven bir ka • rardı.. - Vah zavallı! 
tJ :l'tarn ·ı b . . t rak mektup ya. . d h 1 b 1 l d l :~i§, 

1 1 
e erabe.r yaparız.. kendı ımzamı(aEa . ) ayrıca bana dınm yemek pİ§İrmesini, çocuğu • (Ergin) a a stan u iıga e i Diyen merhamete benzer bir do· 

ı ''luh zabiliyorum.. rgın na bakmasını pek tabii bulurum • diği gün, o hali görmemek için nukluk vardır. ıı~ ·· i\tebe h ·· · · d . ..,. ta· d l d k d. · 1 · liıt·· • er gun yenı hır cep· ver ıgı cevap · Kadın için yalnız bir gönül ar• Ban ırma yo un an en ını zmı· Zaten dedikodu·lar kulağıma ~ llnde t l T k·tt barış olacağa 
~ "ak.:ı.t aze eniyor.. • -" ez va 1 e . kesildiği kadaşı kalmak, hatta kendi aley • re attı.. kadar geliyordu. 
t l bir ~nun da hakkı var .. Sa- benziyor .. Top seslen hinedir diye düşünüyorum .. Haya· Annem artık ne olursa olsun - Kız okadar güzel değil am. 
~ll~qtke:a er silah arkadaşları vu- gün düğünümüzü yaparız.,, tını birleştirdiği adamın maddi ih· şöyle sade bir düğünle bu misafir· ma, şirin .. Fakat damat .. Ve bu· 
-~~ cephe g · · d d"' ..... D' h" 1 · I'" "h et k · ı· d h d I" k I' ki "tlla erısm e ugun ıyor... l t'k tiyaçları kadar fikrine, ıs erıne ıge nı ay verme ıs ıyor u. na emen e ma um e ıme e e • 

l lli)'· z. O lstanbula biz lzmire yer eş 1 
de ortak olmıyan kadın nasıl mes· Herkesin ne olacağız, diye biribi- niyor: ~~d 1

l'rl hın· k kt sayıfaları 
q1~ ~ Ctr . ıre döneceğimiz gün· ten sonra artı me up ut olur. rinden cesaret, ümit aradığı oka • _ Zavallı! 
1- · O .Rın) den bir telgraf al- artmağa başladı.. Bana (Çocuk bakımı) kitabı ra günlerde yakın akrab.ın bir ka· Bir kadın da: 
d~~~il. t~forrnasını tekrar omuz • (Ergin) bana !stanb~lda~. gaze· gönderdiği için (Ergin) e kızma • çı arasında nikahımız yapıldı . - Ah, ben o sakat lierifi tam • 
l~ .1 hi~l'rl IYorrnuş .. Cephe gerisin· te, kitap gönderıyor. Bır gun de dım. Ona verdiğim sözde sırası· Büyük annem heni süslerken: rım .. Akhisarda belediye reisi iken 
oıılıt-i)~ ~tlere rnalul zabitler t.:ınınmış bir doktorun (Çoc~k ha· na göre hayatın benden beklediği - Tanrı gönül rahatı versin.. yapmadığı çapkınlık kalmadı!. 
ı.., \ d, •;•ne karar verildiği için krnıı) ismindeki küçük kıtabmı her ıey, dadılık, ahçılık, hanım - insan her acıya katlanır, diye dü- diye yanındakilere aklınca botbo-
~,~~t~ a:~nhulda Haydarpaşa gö!'derdi.. k . t' d lık, arkadaşlık hepsi, hepsi var· ğünümün renksiz, şatafatsız olu • ğazlık etmiş ... 

l: ~ et~i 1 arları müdürlüğüne Bununla ne deme ıs ıyor u a • • • • şundaki sıkıntıyı silmek istiyor -
~h... şer. raLa? . dı... ı; b • d 

••11.frn ı>e inde - (Milis). taki tanrchklarmnzdan Muliare e ittı.. u. 



•• 
Uç gü~ün tarihi ••• 

Bozuşma 
Yazan: A. E. 

Gözleri, cazbanc:lın tulı ve kıv- · Ne yaptın sen, Ferhunde? Ma -
rak seslerine ayak uydurmaya ça· sana çağll'ıp timdi de böyle, me
lıtan çiftlerin neıelerinden bir yus, bütün seyirciler içinde kıy -
hisae arar gibi onlara dikilmiş ve metten dütürülmüt bir halde bı
bu haliyle kendinden geçmİf du - raktığın iki erkekten hiç birisinde 
ran Cemal, konuımamızın bu kıs-

1 

izzeti nefis yok mu zannettin? Bizi 
mında her nasılsa bize dönmüş- tanımadığımız çehreler karfısın -
tü. da böyle, yerin dibine geçirmek i -

........ Şehir, kaıaba bir şey diyor- çin mi yanına çağırdın? Madem, 
dunuz. dönmek, temiz genç kızlığını ne 

- Ben, ıehri kasabaya tercih çılğın bir sevda şeklinde kaph -
etıniıtim de .•. Sedat Bey aksi fi • yan derin bir arzunun teıirinde 
kirde bulunar~ beni tenkit etti .. bulunmak için muttasıl dönmek 
1er. istiyordun. Ne diye bizim o kadar 

- Estağfurullah Ferhunde beceriksiz olduğumuza hükmet • 
Hanım fikirlerinize daima hür - tin? Sen, beni sahiden vahti mi 
metkirmı. sandın, Ferhunde? 

- Bunlar gençtirler .. Bahusus 
ıenç kıı. Hepsi de böyledir. Sine -
mu~z, tiyatrosuz, gezinti yersi:z 
bulut mahalsiz yerlerden pek 
hotlannıa:ılar .• 

- Rica ederim Cen;ıal Bey be-
ni •. 

- Ne için gizlemeli? Şehir el· 
bette, hele genç kızlar taraf Jndan 
daha çok sevilir. 

- Hiç te değil. Şehir, yalnız 
dedikleriniz için mi sevilir? Sedat 
Bey zaten beni tenkit etmiş ol -
mak için yahut da •• 

-Yooo .. 
Akanın kartılık vermeıine 

meydan blmadı. Karııki maıada 
oturan ıarıtm genç hey yammıza 
ge·Ierek bi~ \'everanı yaptı. Ve 
sen, bize dönüp bakmaya ve biz
lerin iznini bile almaya lüzum hiı
ıetmeden, kendini o ge~in kol • 
larıntL, hem de ne kadar iıtiyereli, 
bıraktın ve ıonra, bu işe ıenin ka
dar heveıkar nice çiftler arasında 
kaybolup gittin. 

- Macit! ... Şevki Beyin oğlu. 
Belki gördünüz. Karşımızdaki 
büyük evin sahipleri .. 

- ' ~ ... 

Bir alkış tufanı, sizi, çok sev
diğiniz dönmek sadetine yeniden 
kavuşturdu. Ve bu sefer, siz da· 
ha coşkun bir neşe ile yekdiieri -
nize sarılmıf dönmekte iken be· 
nim de gözlerim, önüne çıkan içi 
au dolu bir büyücü çanağından, 

sarıfm gencin kolarında can ver -
mek ister gibi çırpınan, bir yılan 
gibi kıvranan sımi görüyor, adım 
~dım takip ediyordu. 

- Gidelim mi Aka? 
Canım Cemal, ne hauas ço • 

cuktur? Ke§ke sen de bu kadar 
hisli olsaydın Ferhunde. 

- Gidelim de ne demek? 
Anneni dinleme<lik tabii. 

,,. =t- :,. 

-TAK V i M--,-----
Pazar Pazartesi K d 1 Ad Si f 

• 
2s 2 el Tcşr· n 26 !el T15rin a ın ar a 1 
ıs ŞABAN 19 ŞABAN 

Gün do~uşu 6.~9 6. 
Gllıı batısı 16.4' 16,45 Yazan: Gerhard Hauptmann 
Sıbıh namazı 6 6 
Oğlc namazı 12,00 12.00 1---.. --•25 
lttndl namazı 14.30 
A.kşım namazı 16.45 
Y ıtıı ııımuı 11.tl 
lmsık 6,[5 
Yılın gl'çcn günleri 327 
Yılın talan ~Unleri 3"4 

ıuo 

16,45 

18.tl 
5.16 
326 . 

3S 

"-Evet, hanımlar, bundan 
fazla bir ıey bilmiyorum .. Bildi • 
ğim hir fey varsa o da bu adada 
bir tek erkek bile bulunmadığı • 
dır. Tabii içimizden biriıi erkek 

-.:.ll~=R=-~-=·=D;;;;;;=_Y==-Q====-.:,ı;[=I ~~~~:~ine girmiıse ona diyeceğim 
B u g U n Madam Roaenbaum baiırdı: 

1STANBUL: "-Hiç öyle ıey olur mu? Ara· 
llh Havayan kit.ar takımı. 19•36 Dünya mızda bir erkek olduğu şimdiye 

haberleri. l 9,U Operet mevzuunun l.ulu. 
kadar banyo yaparken yüz defa 20 Şehir tlyatrosu operet beyetl tarafından 

Fran11z tlyatroBUDda verilecek (Bu bir rü- meydana çrkardr.,, 
yq.) operetinin nakli, Ya.zan SelmaMuhtjlr Reis hanım fikrini daha kaha 
H. bcst:cllyen Fıırdi bey. (Hava mllsalt- ol- bir ıurette izah etti: 
duJu,ıa garp memleketlerl DeıJrtyatı proıra-
ınımıza Dl.ve edllecektlr) "- Biziın gibi bir ıürü kadın 

;ııa Khır. V4MOVA, 1u5 m. içinde bu yakıcı hararet altında 
17,20 Keman kon.eri. 17,46 Ma.ceraJımqı. mahiyetini iki hafta olsun gizle • 

l 8 Od& musUdııt tarafından damı havalan. 
11.50 Muhtelif 9iSzler. 10 PJ,--o kon11ert. meje mvvaffak olacak erkeği SÖr· 
20,so Orkestra kon11erl - MnsaJıehe, tı far- mek iıterdiqı, Böyle bir inek ,ü • 
kıh aı{,am konseri. 21,45 llaJ>erier. 21,55 rüıü içine düıen ölü bir öküz bile 
Musahabe. 23,110 F1Ut, klarinet, kmıan ve 
viyolonaeı kon.eri. u Musahabe _ Dıans canlanırdı. Maamafih, adanın İçe· 
muslkJııt. ri taraflarında inıana benziyen 

8.U Khz. BEBLtN~ sın '11· 
19,40 Org mll!llklsl ve halle priolarr. 20,(() 

Spor haberleri. n '4rkı refakattyle fllJaa
monlk eserlerinden konser. :ıeı,ao Şaheııer

Ierdeq mUre~ep kon,.er. 28 Haberler. :ıs,so 
Akıtanı muslklsl. 

218 Khz. BlJKRllŞ, BM Jtt. 

11,30 Dini Deıtrlya.t. 12,iO Radyo orka.tı'a
ıı. 18,80 Haberler. 18,45 Popüler Tranall
va.ııya. musikl11I. H,15 Haberler - Konaerln 
devamı. 17 KöylD .aa.U. 1'7,U llomea mu -
slklsl. 17,SO Köylü ne,riy~. 11 188.ll llarco 
orkestrası. 19 Haberler. 19,15 Ork~aı 
devum. 20 Konferanıı. ıo,ıo Bant mmlkl 
- Haftanın haberleri. 21 Mozartm "Be
qulem., inden parçalar. 22,05 Radyo orkest
raıır. 22,15 Spor. 28 Haberler. %3,%0 Radyo 

orkestrası. 

5~ Khz, BUDAP)!Ş'J'll, ~O ın. 

19,60 Orkeetra kon.eri. (PoBta memart.
rr). 17,SO HlkAyeler. 18 Kon~ devamı. 
18,t!O Macar ıta.rkda.n. 18,30 Muht.eUl bahta -
ler. ı&0,10 Spor laabeıiert. 20,'6 Stlldyo tem -
11uı. :2:2,20 Haberler. 22,40 Dana ~~-

28,,tO Opera 9rkestrıısL 24 Çingene orkest -
ruı. 

maymunlara tesadüf edilmekte ol
duğu söyleniyor .. Matmazel\Ger • 
te, yahut doktor Egli, yahut Ton • 
ierd Grimrn, BoheUo'in kuca -
imda gördükleri çocujun tüylü o
lup olmadığım, ,ayet tüylü ise bp 
tüylerin uzun mu, 'kısa mı ve yüz 
de dahil olduğu halde bütün" vücu· 
dunu sarıp sarmadığını bize ıöy -
leyebiltrler mi? Şayet tüy vana 
bunun renrini tayin edçl,ilirler 

'7 mı ... ,, 
Bqnun üzerine bir çQk ağızdap 

birden: 
"- Tu AlJ,.h beli.ıını venin!,, 

S•daları işitildi. Reis hanım de -
diki; 

0
- Sizin iğrenel"ek tu djy~ tü. • 

kürmeni;ıe vAziyeti, ı•yet tahmi • 
niıniz d<tiru iae, hiç deği9tiremez. 
Allahın çocukları, yani melekler, 

malumunuz olduğu veçhile beni 

beterin kızlariyle evlen~iler. Ne • 
den tedrici teki.nliilde bir kademe 

aşağı olan bir hayvan, mesele ga • 

le kudsi bir işin bu kadar ki~ d 
meaine ve arkadaşı olaıı Bo 
te'in bir çok ithaınlar altında I 1 . . al. 
maaına dayanamadığı ıçın 

jını ıöyledi. .. .. e kıl 
Bobette de tabiat ustund ter 

vetler olduğunu, dünyada 111,
11 

lup bittiğini, neden kenoilei1 

bir çocuk doğaınıyacağın1: !'° 
te'in en saf, en temiz kalplı 1 

lardan olduğunu anlattı. h'' 
bahsedildiği gibi adiliklere ~ 
zaman dü,miyeceğini ilave: ~ 
Bobette hakkında müdafaa il 

lundu. ~ 

Tonger"~'in bu müdafaa~" lı' 
rinci kısmında, fikirler reıf 
mm aleyhine döndü. fak~ 

8 
' 

Babettein lekesiz bir ıu~ J 
tabiat üstünde bir kuvve~ılld'• 
riyle bir çocuk yaptığını ıd 1 

dince bu iddianın pek gülii~ 
şey olduğu k~bgl edilpij 
T ongerd •Özünü bitirdijİ 
herkesin yüzünde umurni bit 
tereddüt ve füphe ali.meli 
dü. 

Bu esnada doktor Egli ~ 
birdenbire söze ba,Iayar•~ 
ki: 

"-Çocuğun nasıl peyd• 

ğu hakkında ortaya atılan t 
lerin hiç birisine cevap 91'1 
im}can ;yoktur.. Gerte BelJ 

bana geldi ve Babette'if 

döndüiünü h•ber veı-di. B 
na gitiğim :zaman anne uyu 

Çocuğunun mevcudiyetini 

ettim. Onu yukarıdan at• 
yene ettim. Çocuk, sıhh 

sağlam uzuvhı v~ kııvvetli 

k~k çocuktur. Başında 

cik saçlarınd;ın batkı-. vii 
hiç bir yerinde tüy namıp• 

yoktur. Dört ayaklı bir 

kat'iyen ınevzuu bahaola 

lanın iki eli ve iki ayağı 

Velhasıl oğlan tasvir gibi. 
muntazam endamlı mini ı1J 

yi',vrudur. Çocuk nered,n '' 
ııl oldqyıa olıun, ona ~ 
bir çok meyvaların kuotf ~ 
düımesini temşnni etme~ 
ka bir fey yapamayız"' 

Doktor Egli Hanımın .~1' ~ ' 
lesi §İddetli alkı~larla k•1.I 
Doktordan sonra söz söYJI~, 
dınların hepsi, yeni doğafl ~ı~ ~ 
ri nereden gelmiş olur~~ , 
kadınlar adası müsterııl. 6'1, ~ 
yafayan bütün kolonistıez, 
bette'e bundan dolayı Ol~~ f 

olduklarını söylemekte J•"''\· . 
') Ç" k"' d d"l "' ,d l1 ~r. un u, e ı er,,,-°'~' ·~ 

dl' 11nda ilk doğ~n bu ço' ~~ 
nın hakiki bir halihazıt'1 -.ı 11 

"'dl"'" 
t>İr ıeleceğe malik oJdd ·ı 
t.tn.iş oluyor. . -~1 

Doian çocuk, iı~er "'~t ti -J, 
·ı . t 1. ıil fi' ,,,, 
ı e, ıs ene ıayet v• jf .. ,,, , 
yüzünden dünyaya ı•J~h do~ li 
Babette'in yeni bir rA~'1 ıı-'} t 
duiu hakkındaki idc:b•' ' 1 
yanlı§ değildir, dediler· 1'J''~ 
doğan çocuk h,.kiJıal'" rd"'İ~1 > 
adasının hali.akırı •e I•" 1 

,uıı o bÖ 
Çocuiun doğduğu b'I• ,,. d'I' 
lustos bin sen ıonr• 1

_.'it ' 
1 

milli bayrarn olar~k t ıti•İ P-'J 
cektir. O gün yeoı, el t•f1 ~ 
hir tf evlet için bir telll ıar•lc 

h 1c1ıo mıt olduğu pek • ,.) 
edi!e~ektir. <P"'',-"' 



aşvekile inönü adını ve
en _büyük önderimizdir 

'Bat tar b e J· atı ı tnct saytfada> lal Bey (Güven), Adana Me usu 
Qı-· B k t ""11ttir ı Damar Bey (Arık), Kültür a a· 
er~ •.. 

1
· 5.Il.934tarihlibu (Ö ) t · 

b Toy edir· m Abidin Bey zınen , zmır 
,.._tl'eki} 1 ' Mebusu Rahmi Bey (Bölcek), ıoy· 

İl\k l" •nıet Paşa Hazretle- adlarını almışlardır. 
ı ap t 'h' . ~ l>h}•k arı ımızin ilk şeref- ı "( ... Hakimiyeti Milliyede 'ia ı· 

tdltı •ayıfası olan İnönü 
lll ~uharebelerinin baş kah· şanlartn soyadıarı 

•d mu• bul • ·b ·ı Ankara, 24 (A.A.) - Haki " ı k -ı: unması ıtı arı e 
'ile . anunu İcabı olarak alaca- .ın~yeti Milliye gazetesinde çalışan 

Bakanlığına 
açık mektup 

- --- -Yurdun susadığı "iş,, ancak, 
orta okumanın yapacağı 

- bir şeydir 

Yazan : Edirne mebusu 
Şeref Aygun 

2:> lk inci te~rin 19!1 ı . .,, ~ ~ 

Edime Mebusu Şeref Aygut B . 
••minin "l ·· ·· ) arkadaşlar şu soyadlarını alınış • Ku·· ıtu·· r Bakanı Abidin Özmen B. 

• )'erind nonu,, o masmı b e bulduğumdan kendi • la .. dır: 1 ç k Sa ıdeier Arkadaıım Efen • r güdük, kııa, verimsiz ve buldamsızdır. I korumalıdır. "Devlet Maarifi,, hiç bir 
j,.:.,

1

.u '<>Yadını tevdi ettiğimi Fc.Hh Rıfkı Bey Atay, Keına . 0 yg l Yüksek okuma, Türk Ata ülküsünün yerde paraıı;ı: yata okulaklan da kurma· 
·ı. rtı.,, Turan Bey Ünal, Nasuhi Esat Bey dım~rta okutmanan, Türk yurüarında batında aelen bir ittir. Buna hiç işkil~ malıdır. 

RElSlCUMHUR Baydar Burhan Asaf Belge, Meh- özlediğimiz, ışıklı ortayı yaratacaiına yoktur. ~ncak bu yü~ıek okumanrn hır Böyle yatıya girmek için Devlet Ma· 

GAZI M. KEMAL met Nu,rettı'n, Artaın, Yaşar Nabi b . . rdır Kırk yıldan • aınacı bır anlaşılışı, hır uyu vardır. arifi yardımına koşturulan çocuklarımı-
• öteden erı ınanım va · . .. .. .. . . •o»ld Nayır, Şükrü, Çelik, Samih Mu? - beri şu kutlu yurdun bilıi itine gönul Buyuk Önderımız, kurtarıp yaratt: • zm yüzde sekseni köterim!iluiz, benlik-
4, .. ı 1 alan mebuslar tar Erkut, Şakı'r Hazım Uçar, Hık· ' . k f ı ratmı"- bir kart Türk ğı Türk u!uıunu ne değere olursa o • siz olarak, kendine ve içinde çalıştığı, 

'll<"' vermıı, a a Y P " · ·· d · bö· ı· · .. k tu k l 1 w ,t ... re. 24 (K C l T w • • ··zı rimin sizde bir düşün· sun,, az gun e ış umune avuş r • yaşadığı büyük Tür topu uguna gü • 
"llıu N~· urun) - Konya met Tuna, Cemal l~ık, ema a- oldugum ıçın 5~ e b" ek "klik mak istiyor. 19 bölümü, bir amaca yö • venmiyor. 
~ ~ h ını Hazım Bey (Onat)' hir Kutay, Celal Davut Kula, Hak· ce uyan~~raca!ını . umbar w~~ k;~~ bir nelıniş ayrı ayrı topluluklara bağlı kent· Azığını kazanmak için baıkasının ça· 

t Uıu AI' B 1 d 1 tuna Turk turesıne ag . . b" .. ki d w• 'k ~h ı ey ai e a ı o an kı Unan ° . .. 
1 

w b w 
1 
Jamanızı dile • !erin ve köylerın ır yure e ve egııı nağına göz dikiyor v~ bu ıranağı eline 

.... man b ) 1 • 1 Tiırkun yaşla ıgma ag t .. .. . d k . ki b 
"il "1 h asına gelen (Ce e , Dev ıet şurası re sın n yollardan yurumesı eme tir unun geçirmek için de bir dayangaç arayar~ 
) 

t Uau İbr h. B (E d rim· d w b' .. y bütün topluluğu işte (Türkiye Cumhu • koltuk deynegwile yürüyor. Sanının ki o-
'4. a ım ey rva· soya ı Bu güzel yurdun susa ıgı ır ,.e • ll~Jy M D l t · 

1 
ld riyet Devleti) ni ortaya çıkanr. lı böy· kumaktan çok yükseltmeğe, köterimli 

f b a ebusu Dr. Nazifi Ankara, 24 (Kurun), - eve vardır. Bir §eY ki onu bın erce Y
1

• an .· lley k 1 d le olunca: alta büyük dayanağımızdan yurtta• yetiştirmeğe gerekliğimiz nr • 
arısı dl "Ik B , r ma. ber"ı tut•ak ya"atan!arın en son e ın en ,. ~ . nm a arının 1 şfırası reisi Reşat ey mıına "' " biri olan (Devletçilik) de ancak bu göl- dır. Bu da üzerinde durulup İ§lenmesi 

l'tn.i ·· ) d ~ · daire- ve ezgisinden sıyrılarak, kendisine y.ara· ...... b gosteren (Na bel), De • nasını& gelen (Tancı , eavı d li b gede irileterek gövdeletebilir ki onun çağı gelmit bir batka iştir. 
...... U Y d B k ... n yüksekligv e, Türk gibi er _em . ır U·. d w '1 k 

l\.1 uıuf Bey ha• agv a • si reisi Saffet Bey aile a ı ayra • r-· - dayanacağı yükııek okuma egı ' anca Benim orta ve zanat, ve epik okut • 
ıı:t~J :ı; (B k luıun amacı olan büyük varhga enımesı °') ille (Baş), Refik Şevket B. dar oğulları olduğundan ayra - 1 bT orta ve ilk okumadır. masına verdiğim yüksek yere bakarak 

Ad 1 1 d oşeye kavutmasiyle 0 a 1 ır. • . Yüksek okumaya gelince: bunda eli- Türk topluluğunda bir (Burjuva) bölü· 
' ana Mebusu Ferit Ce • tar) soyadlarını a mıt ar ır. O e.ey de ancak it bölümüne ert§ml! 

~ 
,. ç k nize aldığınız "Maarif veka\etinin, bü '" ğü yetiştirmek istediğim anla1ılmasın: 

h'ır b'ıl"ımlı" ve erdemli ulus olmaktır •. 
0 

d 

d 
l 

vük ve çok çet,in bir yümüşü var ır. yÜz bin hayır! Ben bilirim ki Türk Ata• " s . . b'l' · nı· z ki her yerde, topluluk ıı e· J d (a t or usu ıyı 1 ırsı Herkesi üniversiteye takarak daha ora a Dönenınesi Türk varlığında kökün· n sa' Q v ye - ri, yurt işleri için yaptığımrı ~eçiml~rd~ iken bütçe yiyiciliğinden başka bir av. den olmayan aynhkları ıöküp atını,, bö
bizi hep yoran, dütündüren hır kentı~· maç' gö:zetmiyen asalak ye~ttirme~ dog· lüksüz ve tek yüzlü, kaynatık, inanlı ve 

~l'ln •• •• •• venı• yor zin değitik dizilerinde orta okumayı bı· ru mudur? Benim üniversıte ;e lis.ed~n ülkülü bir Türklük yaratmak yoluna 
~ " gu c un e gu tirerek bir it batına ıeçmiş, yüriimüt o- an)aclıjımı da ıurada kısac::a sı:ı:e bildır- yönelmittir. 
,~ lan yurttaılarnnızın yokluiudur. mek isterim. Benim orta okulaklardan beklediğim 

(S ı1_ d h Yüksek okuma, her yer çocuğunu 1 bö')u""münün iki yüzü vardır: Yara· kafası bir iıte ba§arıcı olabilecek kadar 
•t tarafı ı inci sayıfada) icap eden J\& royu ve müte assı•· kl trra 1 .. . 1 e . . k I}\ • l d F kendi öz köy ve kentinden uz~ aş • tan, düzelten ve öğreten yuz, ıt eyen v aydın~anmıt yurttaı genç yetıttırere ı 

~t ~ tnanı:nak, sulha fena biz .. ları toplamak azım ır. ransa rak onu ya bitevi itlere yöneltır, ... yab~t genişleyen yüz. . • onu iıe salmaktır. 
;..,h sulunı:na.k olur Üçüncü sulh istiyor. Fakat F ransanın zaif elindeki lise, ünivereite tanu~gu\l bır Bunun her ikisi de zeyrek kafanın 1§1 Bize onuncu yıl dönümünün öğütte-
~li. ' o,. • 1 h b b' nevı" davet olur · ı· ) ak beylık kapıya · bil · b k ö d · · b"t.. ·· ır ..,~ .. yet Ruıyaya karıı tabii oması ar I tr .,, (hazine tahvı ı sa~ar olabilir. Yükıelecek olanı hız emeyız. rini veren üyü n erımız, u un yu · 
,.,. l\lar1nı, evvelaA L h' t Harbiye nazırı Ceneral Moren dayanır, oradan geçam urna~.. k"tü.. tik okuma ııralarmda nice çocuklar var . ." sek buyrumlan arasında bir tek, yalnız 
o,q,af e 1' anı · hn ıe.ın en o bu d"I k' d J k ol "it • d • • k • • ~-···AUT~ ~..,,. du- ki önleri açaı.bilir .. bir sün su· bir tek söz söyle ı er ı o • ça ıt an • 
~ 1'tenıİ!ti .,, ayaklan dır • em ıştır 1 • h b Ji "nü ayafının ?rık ipmde kurtuluı •• zel yurdun parlak bir onarıcısı ve yük • mam.uulır. 
V)~ Ru r. a at Fransa 'le "-Sulhu istersen ar 1 az.ır. Y~k 'liı gücü aradığımız köy çocuğun - sek bir bilgini olabilir. itte yük· işte bunun içindir ki ortanın verece-
ilnıi•t'ır ·~~nın birles-e • t ı.... la. deıniyeceğiın. Fakat sulhu ıs • ydu seher kent ogwluna kadar bir okulağın k ı.ı :r , l{t . &.U sı emı.... , I d' v• an, .. .. sek okumaya ancak bu gibi zeyre ço • ği yurt bilgiıidir. Yurt ıevgisidir. Yur • 

"'\ir hı' h , •ulhu da h .. tersen harbe ıhazır an ıyecegım. alarında okuyan çocuklarımızın gozu· "d' B 1 ak ta, d d.. .. k . ı · ._ k ld Çal k r al , u mu• • l k "t sır b "" t d n cuklar eriımelı ır. u yo u açm a uşunere ıt ıyece.. o ur. ı§ an 
4~irı A~r e getirebilir B~ vazi - 800 milyon frank o ara tes:ı nü diktiği beylik ve paıabktır, u çe e ilk ve orta okuturlarının itidir. Zira: ~n- Türktür. 
"'Wrd ··-.~Pa sulhunu • t hl'k e \ edilen harbiye bütçesi ulu orta a· ekmek yemektir. • )arın çok yerinde ve içten gelen sezıt • Bence İ§ bölümünün kaynağı üni • 
\rr ugllnü gören S e Rı ey rarlaştmlmış değildir ve 1935 yılı hte baıına geçtiğimiz y~k~.~ yer;; )eri her gün yükselttikleri yavrular ara· versiteden, lis~den çok ortadır .. 
\ı ilnsa b" ovyet usya k kt" önliyerek kokun en a· ıınd' a yaratanın özgülü kayrılı.ğına ka • Et tokuıundan baıka tat bılmeyen, 

\ıc hted'.l ur riyetlerini koru - içinde bu para tü enece ır.. . bu yurtta s~v~tlerden bı"rı· •i de bu kötü, cak • 1 d h l b t cagı ıı .. vutmut bu ıibileri bilirler ve ışte an kaim ve çirkin ıofta artığı kalabalıktan 

\

l"'d,. b' er \re bu iki memleket Ancak fevkali e a va ızı mec bazıyıpwa a dı"rı'ltmeyen go"renektir. Ken • "k k k tma ku l k ·· ıı•w • k · d •• "" gı ve bu yükselecek çocukları yu se o u · rtu ara guze ıgı ıevme , ınce uy • 

\

r ed' ır &.nla•ına yapıldıgv ı da bur edene senelik hizmetten ayrı· . ya .. k·o·terimli ba ..... ıcı, bul • · l 1 ak t d b l k b ılenı 't 1 s· d"k. k l'k .. dde dine guvenen r- • k ya eriıtirmek gerektir. . . . .. . .. gu ara ya§atn a ını uma en aı. 
r
1 

e:z. Ne ittifak, ne de acağız. ~ ım 1 ı as er 1 ınu • d ı ordamh Türk yetiştirme On"ıvers"ıteden çıkan hır bılgı böllimu- ta gelen bir varlıktır. ltte bunu .rocuüa 
l ant kf'k'd dvT amıvey ki " .. ı ~l)l'u aşma. kelimesini kullan• tini değiıtirme ı rm e egı ... ım. Türk ata ülküsünün biricik amacıd~ .. nün eri olacaktır. Onun İ§leye?, :~ratan ilk ve orta verir. "İşe,, kotan bir orta o-

~~lll nı. Fa.kat şunu diyebilirim Fakat mütehassısları artıracagır~. bunun en ünlü ve ağır yükü sizin guçlu kafası, ıene oradan çıkarak bır ı§an ba· kuması görmüt gencin doğduğu yerde 
~~~llYa ile h h . b" ınu • Mükemmel bir mühendis ve zabıt omuzlarınazda bulunuyor. d . 1 en ve genişleyen kafanın yar• İ§e baılamaıı oranın orta kurun yafa • 
~lil ~ halind erk ankgı ır 

1
. tetkilatıınız vardır. Fakat usta ha· Dört lise açılacaksa dört el iş orta,! dıınmı:~ş ::o:acaktar. Böylece el ele ~ere • yışından kurtulması demektir. 

~"lem e ço uvvet ı ve k 1 w • uıız " · ·· · '\~, tne] tech. • . l 
51 

ve küçük zabite ihtiyacımız var· zanat ve epik o u agı açsanız, ı~n. . rek bütün yurdun özlediği ış yonu, ar • Biribirimizi aladtmağa hiç ıereklik 
!.I. ()rdu - ız edılmış O an ' ki b .. tün çarşıyı kaplar, kenetlerı dınl- tık Tu··rkle•ı"r, sag- lamlaşır ve ba,tanbaşa yoktur. Kara damlı, toprak örtülü, gü • 
"l ıl sunun d b" · dır , u ,. ~,, "ıiıtir. H' ~~r ı~ı ı~e ~emınk 1 .Harp yapmış olan eski ınuha • tirıiniz. Benim inanım orta okutmaya• bizim olur. . neşe, ııığa, arık yaıamaya ardını dön • 
tı.. "•t~l ıç Şuphesız kı hır co b" h .. k ni dır. llk okutmadan sonra ortadan geç • Su'"rülen tarla, tüten ocak, ışl~yen ye- müt ocaklarımızı güzelJeştirmek için 
~~l at b ·· l · · l tekrar ır arp gorıne • . k . _ \ tt . oy e bir' anlaşmadan rıp er, . F k h b" ıniş bir gencın artı daha yukan gıt~ ralh bir yabancıya boyun. egm~z ve b:ı§ka bir yol yoktur. Her yerde duyu. 

0"t~~:''~ . olınu~lardır. Çünkü yetinde değillerdır. a at ar ın sine hiç bir gereklik yoktur. Kendi ken• (enıtitüler itler, akademıyal.ar ıı~er, la.n bu acı iki yerde şahlanmış gibi du • 
~E!lle ~ukunıethıin şekli onların facialarını tatmamıf olan geı~t;e: tinde bir iş eri olarak diriltici ve ya§• - fabrikalar iıler, laboratuvarlar ıtler~ ı~ • reırak gönüllerimize akmaktadır: lstan. 
"l l'ıne tevaf k t • F sillerin müfrit vatanperver ı erı bcı itler başarmalıdır. Daha ıonra le o çağda Türk yurdu bütün bu bılgın bul ve Ankara! 
~ ı}\111\l hat l u e mıy~r. ad • b' . t ıınJ& olduğumuzdan daha yurt itleri seçimlerinde topluluklar için · ti çocuklaranın elinde paralayıp Bu her ikisinde de orta, zanat ve e. 

) 
l\a_l'd' ır amamız lazım ır ızı, an '!" 1 b"l" k"I ve erım ~ı ı •tıa} o·· R' . .. h" b. felakete sebep o a 1 ır. hiç bir sıkıntı çe 1 mez. Yavaş yavaş ve yükselir. . . . . pi't okutmalarının eksikliği yüzünden 

! ~l 1 ~t, k 0 ışlıyo Avuslur • mut '' ır edcniyetini or - az günde yurdun yükseldiğini görünü • O · erıitenin yetiıtırdıklerının ara • lstanbul, kozmopolit, Bizanılı kokusunu 
d ~bir) at§ı Alman protestnnla· Ve bu Avrupa m . d' k d ·· d nıvbı"r çogwu uluslar arası bilginler büsbütün ıilememı'•ti"r, 

"'lı •• e$nı· . ld b'lir Şım ıye a ar nuz. ıın an: s , ~ tı.ıtı,'k .. · ışt1 . Burjuva Fransada tadan ka ıra ~ ' l l n Zira: her kentte bir ışıklı orta yara· sıraıına girer. • .. . . Ankarada ise Türk inanı kaynayan 
~ı...t \l tartı · · kA 'lının ışık arı 0 an e · b"' ··k k ı b 1 w b • k ' • :{ı'lll • ar ıçınde, Sovyet ' ze anın ve ı 'ld h 1- tılmı§ olur kı uyu a a a ıgın aşın Yurdun yükı;ek iı\erı anca unıversı· TORA TA baş durağında zanatsızlı -

~ijıt , ~tıyetlerile pekala birlese • büyük ulusların başka şekı e • ~ da ilık bir yurt severlikle yürürler. teli yurttaşlar beklemektedir. Türk or· ğın, orta okumanın çartılara serpeme • 

'
t'tı t \rrul>ayı kar ,,. l kt · k·· • ledilmesi kabil olan meseleler ıçın Bundan ulusun yükseli,i yol alır. Çok duıunun yüksekliği de artak orada alay diği çocuklarımızın eksikliği yüzünden 

ı ou ar~ız ' tan ur 1 · · ·· mek · ki T .. ki t · ı · td• w• ' :ı ") anlaşrn d d I b' "b' ]erin o girdik erını gor iyi bildiğini:ze ın3nım var ur ye ar- lı a yer kalmamasından 1 erı ge ıgı gı· ba tiin (bütçe) nin akıttığı paralar, Türk 
.. ,b·ı a an o ayı meın· ırı ır .... · kiz Y b ·· d h .. t İri:z k b" olur Jalarında itliyen re:1çberın sayısı se bi öteki işlerimizde de u yon en yer çocuklarından başka soymanlann eline 

, 'luı .. · ço acı ır şey "' · k" ·d· ki bu l n b d ··k k 1~1 't\iltıet cl • M b '" tün sıralar· milyon 678 bın ı;ı ır • narı bulmalıdır. Ancak, u yur un yu se geçmiştir. Yalnız Anltarada sekiz yıllık 
tıı. 'ttrn'- k ış vazıyeti ve silah • Ceneral oren u da söz 1 hepsi katıksız Türktür. Türkiye kazanç ve sayılı işlerine bağlıdır. bir onarmaya veri!en paraların bı"lmem 

'\•ı • onf ··k 1 lkışlar arasın •,~ thti . ~ransının boşa ç1k • dan yu se.en .a. • . • yoUannda çalışan alıcı ve satıcının sayı· Bizim istediğimiz yalnız bu değildir. kırk elli milyon Türk lirasını Bulgar, 
il) , l)td'lt ?nalını göz önünde tuta - }erini şöyle bıtırını!tır. · 'Ih ! sı da 287,000 ki~idir. Bunun dış pazarla Bir yeri yalnız yüksek okumuglarla dol· Macar, Alnıan soymanlarının Ankara • 
\ ~~~ k ıne\"cuduna itina göster· "-Milli müdafaaya ve hı as- bağlantısı olarak dışarıya satanların ıa. muş olarak göz önüne getiriniz, orada dan çıkarıp taşıd ıklımnı dütünmek ye • 

1;' ~ '>l;k•••r • ~erın iıtir. Bir senelik •a bana düıen iılerde •".:.in olumız Y"' da, topu topu 437 ki,idi.' ki ~u oon ,.,.,,,.ı. •ı•i•••• •Öne<ck karanhklat i - ter •••mm. 1, le bir od• iş oku lağ> bu -
t 'h.. 1 l'etı!tr F' ak t k l t ' k "ddAı hareket edecegım. Fakat 437 nin coğu yabancı ' 'e bır çogu da çinde kalacağını görürsüniiz. nu kökünden kesip atar. 
ı~ 'h ~ e · a ço mvve • ço cı 1 • . . "" k ı.. • ~\ 'lazınıı b . . n.da bir felaket o nıa • Türk olmayan yerlılerdır. Zira: yurdun susadığı lfo anca or• Cok umanın ki böyle düzenli, iı eri 
''l'l. llo unun ıçın ıart • aynr zrmn. . . _ . .. . . w b" d" 1l\ 'ı}~ ""rurn.daki .. b lü • . de bütün gayretıını sar Goruyorsunuz kı geçım yolunda şu ta okumanın yapacagı ır ıey ır. yeti,tiren ortalar açmayı siz de uygun 
~ rr... mus et mn • ması ıçın fi d da l d b" dÜ'z:"'üntük voktur Toprağın çocuğunda, çar!ının çocu- rr,örürıünüz. Derin savaılar 

~tr " "'tlııay • . v. B ka tara ar a sayı ar ııırasın a ır L• " • .. .,. ~ IJ ll!:ittıe k a.~e aulha eyı hız· fedec~~·~· ~ş k t dilcliğini Tenine olarak bir uyguns~ızlul' vardır. ğunda, fabrik:ının bekçiıinde üniveni - Edirn~ Meb'ur ıt 
'b/~1.ı en .. anuın.,, aynı sektlde are e e Yctiı;tirer. Türkün ba~ ,.,.rcağı kökün· le veya lise okumuıluğu aramak, yur • ŞEREF AYKUT 

1tı.,~ı , '<>iukUıneni reisi Miralay görn-ek ieteriın.,, ec den ~na kazan~ verecek olan satıcı ile dun yıkılıp gitmesini aramak demektir. 
~~ ~ '-k l~~ kanlılığı elden bırak· Harbiye nazırının bu nutk~ ~· Türkiin P.rasında üc dört dizi çalışma - Yükselmeğe sungunu olan önüne bin 

eı ~!tıişt' •nı. geldiğini söylemiş tisin bütün s?ralarınrl~ derın ır dan yiviciler vardır. İ şte bunlan" elinde bir engel dikilıe onlan ç.iğniyerek gene 
~~t ......._ '{;'il.lkt kı: tesir yapr:ıı~ ve !Osvalıstlerden tu- tutsak olan milvon,arca Türkan bu düş- varacağı yüceliğe çıkar, erişir. 
I<>, .l,lllı •t h.,p !ev • (" 1 l . da müfrit sağ cenaha varın· • kü,liii'ü onork Türk kentl.,inde. bütnn Benoe liselerl .'Dev!et Maarlli., oç -~~ l-.et L C\ttyallln •arfatztı'~'ı ıdm:- ı· 1 u.ıuzk dar büti;n mebusların şid· ı "ıtrdumuzun he:- yerin~e ışıkla işleyen mamalıdır. Yalnız açanlar üzerine gö • I 

L ~h 0 e ıgı ev- e e t " a. a d 'J zünü dikercl<, on lan kendi bildiklcı'İne l 
ilki ıılsın::Ja le ·' . Ik l rı arasında ceneral ı t>fr o~tamrı .. ·aratılınamıs olmasan an ı e-

lllat \'Ü d vazım yapmP.k detl ı e. ış a d . . ~· •·i geliyor. Zira: orta okuma yollarımız bırakmamak üzere yardım etmeli ve 
cu a etir Moren hürsü en ınınıf 4~r. · 

YENi ÇIKTI 

ilkbahar Selleri 
Fiatı 75 kurut 1 

Tevzi yeri- VAKiT ~ 

, 
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fsı.>o··a·· .. -··r lstanbul matb 

Ankara futbol heyeti · . _ ~ ...:U"-; ;:i;, ~azı 
M ff k 8 Meki Sait, Ihsan Arif, 

uva a _eye c~vap f3 ,A.. "-.... 1 K A. c; 1 san Beyler seçildikten • 
verıyor"j' ~ ~t&P lik çevirienlerinin bir 

Dün Ankara futbol heyeti rei - raporları okundu. Geçen 
sinin imzasmı t.aşıyan bir mektup ıazeteci arkadatlardaıı 
aldık. Radyoda söylenenleri din - Ahmet Beyin anıııını 
lemediğimiz için, bu mektubu, için bir dakika suıutdu. 
kenClimizden hiç bir düşünce kat- olan borcunun silinmeti 
madan yazıyoruz: ıörüldü. Birlik üye (asa) 

"20 ikinci tetrin geceıi, radyo - sirorta yazı1muı iti adil 
da Anadolu Ajanımm Umum Mü- görüf(ildü, Çoluk, Ç 

dürü ve Fener bahçe kulübü kiti- üyeler ıibi ıirortalana 
bi umumisi Munff ak Beyin, An- ri söylendi. Birliğe bir ,..,. 
kara futbolunu olduğu gibi ıöı • için itinde eıkiden beri 
termekten çok uzak olan kısa ko - lann ıene çalıtmaları, • 
nutmaıı üstünde biraz durmak iı - mizin yardımını iılemelerı. 
tiyoruz. Sporda ıu veya bu kulü • lerae ilk koqrede çisUell 
bün yenilmez oldujunu ileriye ıür- de ıeçme ıözü keatirildi. • 
mek yanht bir görüttür. Daha bir Koruma aandıiı itlerİI" 
kaç gün önce F nerbahçe ıibi ıüç· nutmak için ıeçilen ar 
JU bir takımm Vefa takımı kartı • dan ebilenin yerine yeoİ 
ımda aylan bir netice alma11 Ye yapılması istenildi. 
daha bir ay önce kendi alanında Rapor, bir yıllık hetd 
takımlarımızdan Ankara Güc6 ile bütçe uyğun görüldü. y(JIJ 
1-1 berabere kalmaıı ve ıene derimiz Türk Atamıznı adı 
Ankara birincisi Çankayanın, F e • larla anılarak uluıal • 
nerbahçe.Yİ yenerek lıtanbul birin- münde pzetecilere düt". 
cililini alan Beıiktqa kartı çok öz dil inenmeainin ned 
muvaffakiyetli bir oyun çıkarma• letip ıenitleteceii d' 
ıı sporun taımaz bir hesaba daya- ha,ratu altında 
namıyacağını ıöateren en ıallam övünç chıyuldu Büy" 
belgedir. Bunun için spor koouf • 'baJ111lu altırıda y 
maları yapıluken ıençlerimizin mesi iıtendi. Bütün üyel-' 
çallfm& iıteklerini kırabilecek ve likı. ıvdular. 
kulüpçülük zorile ıöylendiii biaai· Bundan IOllra ıeçim 
ni yerebilecek yolda aöz IÖJlen • Batkanlığa gene Bay Ha 
rı. e-meıi Heyetimizin en batta dile- Us, ikinci batkanlıfa M 
ğidir. Muvaffak Beyin konuıma • zetai bafyazıcılanndan 
ıında düzeltilmesi grek olan yan• met Şükrü Esmer seçildi. 

~ak.Ja;pdab olacaktır. iifmecli. Öbürlerinin aeÇ 

hslıklar da vardır. Bunlan ıırala· R yeti iyeliğinde yalnız F 

" w,,.ıiında Anaı<araya ge- rA- I"\" - ./'\..-- mune1ıı1 ~ ~ 
fen ve (8) takımı diye gÖtterilen • ~ ~ ~ ek 
F enerbahçe takımı yalnız bir kaç 

~r.uncuıu eksik olan (A) takmn İ• Bi R.i K T İ QE .. N 
2 - Bu takım Ankara muhte - r-ı A. i 1 A -Y- r-~or-a 

liti ile dejil, o zaman mıntaka ve t<fl\~1 .._ 1::: I=: 
fut hol heyeti reiıi olafı F enerbah -
çeli MuTaffak Be1in kunnut ol· 
duğu zayıf bir takımla oy•nmıt-
trr. 

3 - Fenerbahçenin 93Z seli -
tinde Ankara Muhafız Gücü ile 
yapbğı berabere neticelenen maç· 
tan konutmada biç bahaedilme • 
miftir. 

4- Ankara mahteliti son aene
ler zarfında lıtanhul Te lamir 
muhtelitlerile yapmlf olduğu mü
sabakalarda kuvvetini 1öıtermi9 
bulunuyor. 

lzmirdeRus mütehassısları 
Sovyet Ruaya ııcak iklim mab

suUeri komitelİ reisi Cancipya 

Gülhane müsamereleri 
Gülhane Baş hekimliğinden: 

Y dlardanberi her ders ıeneıi eı -
numda muntazaman yapılmakta 
olan Güllıane tıbbi müsamereleri 
25/2. Teı./ 934 pazar ıününden 
itibaren açılacaktır. 

Miiaamerede huır bulunmak ve 
kıymetli vaka ve tebliğlerin} bil • 
dinnek üaere bütün meslekdatla -
rın her on bet günde bir pazar 
rünleri aaat 4,30 - 6,30 da Gül • 
hane müsamere aalonunu teref -
lenclirmeleri rica olunur. 

Esnaf cemiyeti erinde 
yoldqla arkadap 7.arebki yoldat Esnaf cemiyetlerinin idare ka-

DOn nYum 
TercUme K~atı 

Sayı - 11 

H. da Balzak 

H ıyd:arR ıfat 

tatanbul 93' 

K iŞ G ECELERi 
Vaktinizinanl ıeçireceğinm 

Düşünmeyiniz 
H. dö BALZAK m 
HAYDAR RIFAT 

Bey taıafnulan Tirkçeye ~•rilea: 

GORIO BABA 
iaimli liyemut eaeriadea bir t•ae atarak 
okuyun 1 370 uyafa • Y alnıı 100 k111111 

Te•a merkezi· VAKiT YURDU 
Ankara Gaddeti lıtanbul 

~-------------------' nııauıuııım..._ı..,ım---~--------

Nafıa Vekiletinden ; 
lzmire ıelmitlenfir. yıt)annm aeçimleri sürmektedir. Afyon - Antalya hatb 74+000 _ a•ıLı ~~ idi-'___!·-·· 

Mütehauıılann 1eyahati iz - Dün mürakabe büroeunda kahve- L-: • L- ~ __....,._.. ---~nca .u.mı inta•t ve ameliyab kapalı zarf ma6yle mümb•-
mir limanmda kurulacak nebat • cilerin seçimi yapılmıt ve reyle • ~ -

Yeni Eseri 
Dtln ve Yann 

Tercllme ktUUyatı 

l!a)'I: lJ 

Dr. Bernard H--' 
Dr. lzzeddio 

Deliliğin 
Psiko 

lan tahaffuz iıtaıyoniyle alika • rin ayrılmasına baılanm19tır. çıkarıbmttır. Münakaaa 8 K&nunuevvel 1934 tarihine müaadif Cu· 
bd Baklcalların idare heyetine marteıi günü saat 15 te Müatetarlık makammda yapılacaktır. ....._.l 

~ütehauıalar nela Adana Rü9tü, Kemal, Katonoı, Haıip, Talipler teklinerini Ticaret Odası veıikuı ehliyeti veaibaı, ve ---D--H--f-z- CC' 
mda 

Hamit Hamdi ve Kenan Beyler 7500 liralık muvakkat teminatlarının Mal Sandığına yabrddıima dair r. a ı _ ~ 
mmtakaı tetkilrat yapmlf; ı ak .....,- ~ 

k el 
ekmek ---cılar ı"dare heyetine o an m buz veya nüm•meaine uygun banka kefalet mektubu "--L Dahiliye mategiit'1erd 

Sıra Ege mrnta aımı tetkika ı · ~-..· ~ 
mittir. de Şnket, Rafit, Şevki, Muhar • kabul edilmez" ile birlikte ayni sün ve aaatte komiıyona vermeleri Cumadan başka .ıat· t 

rem, lbrahim, Emin Ye Eyüp Bey- lizımclu. Talipler bu huauataki f&l'bıameleri Anlrarada Malzeme Mü (2,20 den 6 ya) }Of.~ 
Müteha,111lar ziraat bapnüdür -

lüjüne aiderek batmüdür Zühtü ler ıeçilmiılerdir. dürlüğünden "40" lira mukahilinde saba alal»ilirler. (7862) Divanyolu No. 118· e'1 tele 

Berelen mıntakanm vaziyeti hak- .. ----------~ Muayenehane ~ etl6}l .t 
kında izahat almıtlar, oradan Göz Hekimi fstenbul Eelediyesl UAnlan 1 22198- Yazlık ikBJXlıerbBY1 
Bomovaya giderek Ziraat mekte - Dr. Süleyman Şükrü nu: Kandilli S8, BeY tJ• 1 - Gılatada Bankalar caddesinde ray dejiıtirme ııınia ,.,,-.,. ., 
bini ziyaret etml•lerdir. BaWJi, Anlaın cadılesi No. 80 S.WW: -~fi,.. 

.,. Telefon: 22886 acele bitirilmeıi için 26 ikincU:eırin 934 Paurteai 1abahmdan N • "dürii= ~ ı 
Müteha1111lar mektepte mü • Sah rünleri meccan...tir.. itibaren 1 O gila maddetle Be,oilundan sıelip Gaf ata ye daha etn~~ Ma~ .,,,.,. 

dür Hilmi Beyden izahat almıt • 1111-----------• ileri gitmek i•teyea uabalara Şiıune yokupndan itibaren ka· ı1 
lar; ondan sonra da Bornova ve ----.. ---··----····-·-··----u•- pıhlmııbr. ~ 
Balçoya tide.ek 'bahçelerde tet • hen lzmirden ayrılacaklar; bili· 2 - Jıtan&uldan gelecek arabalar Bankalar c:adduinden Tram- .0DI$ ~ S•it 
kiklerine deTam etmiılerdir. hara tekrar lzmire dönerek Ma - Yaylıno arkaaından gitmek ıutiyle geçebilirler. bey _.alı 1 

Rus mtiteha!lsı~lan bu saJ;ah ni~ Balıkesir yolu ile Ankaraya 3 - Bankalar caddeaindeki yan ıokaklara upmek " yan Fatih K~~ ,r .. • 
A7-mı. v.e Denbli~• müt-.vllCCi • ıidecelderdir. ıokaldudua cadde7e çakmak 7uaktar. (8036) ~ 
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Hanımefendi: 

Para saadetin anahtarıdır. Mes'ut 
olmak iç'in zengin olmak şarttır. 

Zengin olmak için de 'bir Piyanıro 
bileti almak lazımdır •• 

Behemehal bir Yılba§ı Piyatııro 
~ bileti alınız ... 

~ Öz Türkçe kartıhklar 

iŞLETMESi A 
Accnıden KaralrOy • K6prüba~ı ranıyor 

fel.42362 - "'iırkccı ı\lühürdatzadl" 

.. -•Han Telefon Y2740 .... A k AF b •k J U 
Jşkentlerige yolu s __ erı a rı a ar •Müdürlüğünden: 

KARADENiZ Y1puru 27 .. İkııı Ankarada DçU1ScU de İımirde çalıfhrılmak Oıere imtlll2nda 
ikinci Tetrin Sah ıünü saat ~oıterece~lerf muvafekiyet dertceleriııe gere en az 84 en 'olr 165 
l ide Portşaide kadar. "8001., Jıra m_aktu ?~retl~ O'çh Konıtrüktör rusamı alınac•ktır. Taliplerin 

u~umı ferııtı ve llDh an mevzuunu An karıda İdaremiı Fen ıube-
İstanbul 2 inci icra memurlu -

ğundan: 

Bir borçtan dolayı ınahcuz ve 

paraya çevrilmesine karar veri • 

Jen bir adet Şevrole markalı müs-

tamel ve 8 Kemreburıaz plaka· 

N. lu kamyon ile ev et ya11 21 -
11 - 34 tarihine müsadif Çar9am· 

ba rü11ü ıaat l 6 da Şitlide Meci
diye köyünde dere ıokaimda 2 

nuınaralı MevJyt çavutıın h•neıi 

önünde ıatdac.ktır. Arttırma bi· 
ricincidir, T•lip planların ytvmi 

m~ıkUr ve H•tl~ mahallinde ha· 
.zır bulunacak memurumuza 34 -
6264 No. ile müracatJarı ilin olu-
nur. 

Fatih icrunıdans 

Bir deyind,n dolayı lt.htı h• .. 
cize alınan bir adet konıul, dakuı 
parça kanape ve koltuk takımı 

iki ıiğara 1ehpa11, iki l>akır lft · 
cere bilmüzayede 29 • 11 • 934 

tarihli perıembe gilnü saat onda 

Fatihte Malla çartııında satıla • 

cağından taliplerin ınahalli mez • 
kUrda memuruna mtiracaatlan 
ilin olunur. 

'(319} 

11nden, lstaabulclı B•kerköy B1rut Fabrilcı., MOdOrloı·o8 .JI f · d 
S'llb · b aea zrnır e 

ı tamır •nesi müdUrJötD11den ıormalan JOzuruu HA• olunur 

«1905» 

Deniz Levazım satınalma 
Komisyonu reisliğinden : 

259.312 Kilo Ekmek 
Kapalı zarfla münakaaaıı: 26 J • 
kinci Teırin 1934 Pazarteıi günü 
ıaat 14 

6.000 ,, Koyqn eli } Kapalı zarfla münakaaaıı: 26 J • 
48.248 ,, Sığır eti . Jl kinci TeJrİn 1934 Pazarteıi ıünü 

9.995 ,, Kuzu eti ıaat ı 5 de. 

Den"z talebe ve efradı ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda 
cinı ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek hizaıında göıterilen 
~Un. ve ıaatlerde kapalı •arfla münakasaya konmuıtur. 1ıtek
Jılerın fartnamelerinl görmek ve almak için her gün ve müna
kasaya ıireçeklerin de o ıün ıaatte Kaaımpaıadaki komiıyona 
gelmeleri. (7349) 

Deniz Levazım Sahnalma 
komisyonu reisliğinden ; 

45184 Kilo E~mek : Açık ekaUtmeai 25 ikhıci teırlt1 934 paıar 

11422 ,, Sıgır eti : 
güaD saat 14 de 

2532 ,. Kuıu tli : ,, ti 25 
" ,, 1aıt 15 de 

10000 ,, Sot 
2SOO ,, Y ıgurt : ,, ,. 21 ,, Saı, nat ı 4 de 

JOOOO ,, Sat : ,, ,, 27 ,, ,, ,, ıs de 
10000 ,, ,, ı ,, ,, 27 ,, ,, ,, 16 da 
40000 ,, Yıf Hltteı ,, ,, 28 ,. Ctr11aba 14 de 
12000 ,. " ,, : ,, ,, 28 ,, ., ,, 15 de 

Deaiı t•lebP. •e efradı ihtiyacı için yukarda cinı Ye miktar
luı yaıılı dok11ı kalem yiyecek bizalır111dı yaııh gQn •e ıut

J rde ıçık ekıiltaıe Ue ahnacık ter. lıtelılflerla ıartnımılerim rör· 
......... ,, fPt ·- ......... ,...., ........... 41•. sG• 
Ye ... u~rde K .... ,.,.d.lci lromiq••• we••efer;. 11.162) 

'1ı TürJCçe ICartıllklar 
n1ak ( ' • , -
ı·uını ~ıüpteJfı olmak rnan.) S. Vu- Atüfte, l. Bılkım~k, z. Fırkıt -
'l' t ak, 6. yakılmak, 7. Y3mnak, ,ıua, 3. Kaltak, 4. Oynak, 5, Şaltak, 

Calkav, 4. Catkalak, 5. Dingin, 6, 
Erincek, eıingeç, (tembt:i, ıniskin 
man.) 7. Eringen, 8. Gevşek, 9. 
lrinç, ıo. tşlemez, ıı. İşsiz, 12. 
Kaskı, l 3. Kepreın 

ma, 3. Uluma, 4. Ufrilme, S. Urii. 
ıne 

tı _URnJak 6. Şıllık, 7. Şırfıntı 
d Aıikir, 1. Açık, apaçık, 2. Ay . Ati, J. Acığ, 2. Bağı§laJUa, 3. 

61!1, 3'. Bayık, 4. Bel, 5. Belgijlüğ, Biıişik, 4. Buşuğ, S. Culduk, 6. Dö
~.13eUı, besbelli 7. Bellü, 8. Göz şc)ik, 7. Honça, 8. Sağat, 9. Sığa, 

Rore ' 10. Sunuk, ı ı. Suyurgal, J2. Tar -
fı.ik~r etll)ek, Belli etmek . tık, 13. Verişik, J4. Vergi (lhsan, 

o} tıkar oJmak, ı. Be1irmek, bellı hibe man,) 

3. \~~~' .. 2. Görünmek, Gözükmek, Atalet, 1. Aylaklık, 2. Boş d4r -
~ozunmek ma, 3. Calkavlık, (TembelJiJ\ man) 

3. 13~~ina, 1. Bildik, 2. Bilen, bilir 4. Purgun}uk, 5. !§Sizlik, 6. lşJe -
tı ılış, 4. Konçuk, s. Oyür 8. Sı. mezlik, 7. Paktaşmma, 8. Tembel
T q,ı•, (sınamak, miicArrep man.) 1. Jik, 9. Usalık, usallık 
ti~nıdrk, 8. Tam~, 9. Yandaş ("in- Atalett hiı, J. Duygu$uzluk, 2:. 

e,, ınan.) Duymazlık, 

ta:"h1n•lrk, l. BHik (Asıl mm, ir • Atebe, 1. Busağa, 2. Eşik 
:en: 

1
_ IJmret mnn.) ?. Jrli ildik, 3. Ateh, ı. Alıklaşma, 2. Bunaklık 

1~ ık Ateh 1etirınek, l. Alıkl~mak, 
A· k lanı tınalrk et~ek, Esenlrmek r. n. "". Rünemek, 3. Bunama 
~erınek man.) At~lye, 1~ evi, işlik 

4. 6!1ret, l. Aymıık, 2. PGy, 3. lJ, Atf (etmek), J. Çe\irmek, 2. 
Wk ~.' 5. Oymak, 6. Plu~, (Bii - Eğmek, 3. Vermek, 4. Yükletmek 
!'uk lir kann man.) 7. u . Ati, ı. GeJdeci, 2. Geldeç, 3. Ge
srnı' urukı, 8. Yak, Yavuk (Km· , hı- Jecek, 4. Gelesi.&. Gelgi, gelgü, 6. 

' a. -aba mnn.) lleri, ileris', 7. önder 
h(I ~§~ret reisi, 1. Boy beyi, 2. El Atide, ı. Asnğıda, 2. Gelecekte, 
~ ~l beyi, 3. llhan 3. Jleride. 4. önde 

lrl·a i'Y•n, l. Demek, 2. Konaç, 3. B~rv~hi ati. J. AEağıdaki gibi, 
' 4. Yuva fleddeki rrihi. 2. tnce 

l<o°i'~· l. 1Iinti (aJaka man.) 2. Atıfet. 1. Kejik. 2. Sargut, 3. 
( :.~11$~ 3. Se\•gi. 4. Se,'iik, Shıtik Soyuı·p.al (atiye, hediye, 1hı:an 
1 i.inıı 'nı · man. da _g-cl"r), 5. Siv - man.) 
&. Ü· ~· Sövü, 7. Süüm, 8. TaptaI AJıfet göstermek, l. Kaymak 2. 
~k ~ uk, 10. Yangı, l J. Y avuncu - Sovın·RRmak 
~ ı Atik, ı. Baxa, 2. Bayat. 3. Er • 

d'k 9ure. 1. GölJcı. 2. Gönle, 3. He- ge, 4. Ergi, 5. Erki, irki, 6..: Esld, 
aı:;r, 4. Tatıaş Atıl 1. Aylak, 2. Boş duran, 3. ........ , . 
ıs_ 

"KepreJQ~ it buyur arkuJndan 

Avaz • , l. Bağınş, batırma 2. 
Car (haber, ihtar, Hln, man.) 4. 
Çığ, 5, Çığlık, 6. Enez, 7. Haykır -
ma, 8. Ses, 9, Tavu§, 10. Un 

kepdin 1'01,, 
14, K1Jyık, (uıuv için), ıs. Kımıl
damaz, ıs. Kızbay, 17. Olbesek, 
ıs. Olpilk, J9. Sölpük, (gevtek 
man,) 20, Tıyız, 2J. Tol(lz, 22. U -
sal, 23. Uyuguk, 24. Uiemen, 25. 
Yoğa 

Atıl clu11n~k. atıl blmak, l. Si
leymek, 2. Paktaşınmak, 

Avazel ltarp,, Uran 
Avaz ebnek, l. Bağırmak, Hay. 

kırmak, 2. 'OnJemek 
Avdet, ı. Dönme, dönüş, 2. 

Kaydak, 3. Kayıtma, 4. Kaynlfr 
Avdet "tmek, ı. Dönmek, geri 

dönmek, 2. Kavı.ılmak, 3. Kayıt -
ma)\, 4. Yanmak 

Atı (ata,), J. ÖL göynüğü 2. Su
sama, 3. Susamışlık, 4. Suşun (da
ha çok içilecek şey demektir.) 5. 
Susuıluk, 6. Usag 

Avdet, azimet, gidip gelme, gi • 
di~ geliş 

Aver, J. Sokur, 2, Tek gözlü 
(K.T.) (Bak: Ama.) 

Aviıe, J. Askr, 2. Silincek sel. 
bincek, (gerdanlık man. da ~eUr)' 

Avn, Yardım 

Atıen, 1. Sı~k, 2. Susa lak 
"K-r ıuaalajı k•ndırınaz.,, 

3. usamış, 4, Susuz, 
At,-n olRJak, J. ÇöJJemek 2. Ka

rakınak, 3. Susama!<, 4. Şöldemek, 
5. Usmak 

Attal", 1. Çerçi, 2. Ot.acı, 3. Tan
sucu, 4. Tenüşçü 

Avait, 1, Gelir, 2. Salgut 
Avam, J. Ağdık, 2. Baz 

'7 anrınm katında ağa da bir 
baz da bir,, 

(Bundan daha çok amir ve ma
dnn manası anlaşılır;) 3. Buyun, 
4. Karabudun, 5. Karakamığ, ka -
rakam ık 

Avangrat, KanıVJl, karavuJ, 
Av•nı, J, Kenck, 2. Ondün 
Av'ave, l. Afkurma, 2. Havla. 

~vret, J. Ut, 2. Ut yeri, 3. Uyat 
yerı 

Avukat, J. Ko§ton, 2. Sözçi 
Ayan, 1. Aksakallar, 2. Boyar • 

Iar, 3. BiIIi.ilcr, 4. Cudriler, 5. tle
ri geleııler, 6. KocabaşJlar, 7. Köğ
yük (Köy ayanı), 8. Saydutlar, 
("~aymak,, tan) 

Ayan, J. Açık, 2. Ava lanmış, 
3. Bel. 4. Belli, 5. B~sbeJii, 6. Gör· 
nü, 7. Yavlak, 

Ayan olmak, 1. Ayalanmak. 2. 
Belüıınek, 3. Ortay~ çıkmak 

Ayin (Ayn. Uzuv man.) 
Ayın (aynı, tıpkı. man.) 1. Ba. 

:v~P,T, 2. Kendi, kendisi, 3. Oz, ö • 
zü 
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Doğrama Mobilya 
Ve 

Karosöri 

inıoınrnonesi 
Mehmet Şevket ve 

· Ali Ulvi 
Beyoğlu Taksim Panorama 

bahçesi geçidinde 
Telefon : 49280 

Birinci veya ikinci sınıf hemşi
relerden taliplerin Aydında Sıh· 
hat Yurdu müdürlüğüne müra• 
caatları. (3618) 

Bir alacağın temini istifası 
zımnında mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen Gala • 

tada Mumhane caddesinde Nimi· 
ko hanında üst katta karton fab • 

m:::m:::MOBiLYA,KARYOLA ve SANDALYA •• b 
j~ . Alacaksanız Istanbulda Rıza Paıa yokuşunda 66 No·~J 
!i Asr"'ı Mobı··lya Mağazasına uiramadan alıı:ı~rı~ı 
:= Tel. 23407, AHMET fEv 
:! ................................................... - ..................... ·-····--···--···-··•"" .................................................................................. -..................... . 

Nafia Vekiletinden: 

ALGOPAN YENi ÇIKTI 

Deliliğin Psikolojisi 

Afyon · Antalya hattının 93 + 500 üncü kilometresiyle 
hattı özeriode kain Karakuyu istasyonu arasındaki altuıl 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Münakasa 8· 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 de Vekalet mü• 
makammda yapılacakhr. Taliplerin tekliflerini Ticaret ~ 
ehliyeti fneniye vesikaları ve 8750 lirahk muvakkat temin• 
malsandığma yatırıldığına dair olan makbuz veya nüuı 
uygun Banka kefalet mektubu "Çek kabul edilmez. ile ~ 
aynı gün ve saate kadar komisyon reisliğine vermeleri Jjf 
Talipler buhusustalCi şart ameleri 40 ·ra muka ilinde A"iA 

CEVAT 

Ba, ve dit ağrılan, romatizma Ye ıiyatik sancıları 
içio kullamlan ilaçların en faydalı Ye tesirlisi 
dir. 1 • 6 - 12 lik orijinal madeni kutularda 
her ec:zanelerden arayımz. 

Fiatı 50 kuruş 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

Sahibi: Asım Us 
Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Vekalet malzeme müdürlüğünden satın alabilirler. «793 

Öz türlCçe lCar§ıhkiar Öz Türliçe l<ar§ılıklar 

Aynen, 1. Çrkla, çığla, çıhla, 2. 
olduğu gibi. 

Ayni, 1. Crrncrk, Çımşık, 2. Kin· 
gürü, 3. Kurdu, 4. Olok, 5. Oray, 
6. Püdüttü 

Aynı miktarda, 1. Tüz ülüş 
Ayni zamanda, Koja, Koşa, 
Ayniyet, 1. Kendilik, kendi ol -

ma, 2. Özlük, 
Ayniyle, Gene öyle, kendisi gi -

bi, olduğu gibi 
Ayıp, 1. Ağman, 2. Eksik, Essik

lik, 3. llik, 4. Kara, 5. Kmak, 6. 
Krs, 7. Oyat, 8. Utanacak, 9. Uyat 

Ayıplamak, 1. Danlamak, Tan -
Iamak, 2. Karağnnak, 3. Kmamak, 

Ayin, l. Kilev, 2. Tapr, tapu, (i
badet man.) 3. Töre, 4. Türe 

Ayine, 1. Ayna, 2. Bakanak, 3. 
Bakınacak, 4. Düzüngü, 5. Görgöz 
6. Görgü, 7. Gözgü. 8. Gözgöz, 9. 
Gözünge, 10. Gözgüngü, 11. Gö. 
zünke, gözgeç, gözek, 12. Kara -
vuş, 13. Körne~, 14. Körnöş, 15. 
Köshii, közgü, 16. Küzgü, 17. Yü -
zünge 

Ayyaş, 1. !çkeci, 2. !çkiye diiş -
kün, 3. Kanık, 4. Porcu 

Aza, 1. Böyü. 2. :Jıfoc:a, (vücut 
uzvu man.) 3. :Müşö, (Müçe), 4. 
ı:::~n (Vücudun bir kısmr man.) 5. 
Üye, 

Azam, 1. En büyük, 2. Ulurak 
Azami, En çok 
Azamet, 1. Batukluk, (ehem -

mi yet. ağrrlrk man.) 2. Büvükfül{, 
3. Çahm. '( ~~ster;şten.~ha!'et şan -
te azamet man.) 4. Kendini be. 
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ğenme (hotpesentlik man.) 5. Ki
şilik (asalet necabet man.) 6. Kö· 
fençlik, 7. Kövenç, 8. Oktemlik 
9. Ululuk, 1 O. Yandık, 

Azamet füruş, 1. Çalımcı, çalrm 
satan, 2. Hökelek, 3. Kendini be -
ğenmiş (hotpesent man.) 4. Kos -
tak, S. Kovalak, 6. Zartalak 

Azamet satma, 1. Beldenmek 
2. Böbürlenmek, 3. Büyüklenmek 
4. Çaylanmak, 5. lkeşmek, 6. Ka -
barmak, Koltuk kabartmak, kol 
sallamak, 7. Kasalmak, kosalmak 
8. Kelerınek, 9. Kofalmak, 10. Ku
barmak, 11. Ofutmak, 12. Oput -
mak, 13. Ululanmak 

Azametle oturmak, 1. Coşa -
mak, 2. Kamşmak, 

Azametli, Batır (cesur, yiğit 

man.) 2. Bedük, 3. Böğü, 4. Çon, 
5. Ekemen, 6. Gür, 7. Kuduruk, 8. 
Kurgun, 9. Öktem, 10. Uluksar 

Azap, 1. Buşu, 2, Çoğu, 3. Em ~ 
ge (zahmet nıan.) 4. Gm, 5. tın • 
kek (·zahmet ve meşekkat man. )' 
6. Km, kınlık, 7. Kmak, 8. Kına -
lık, 9. Kmayrş, 10. Kıyrn: 11. KTZ • 
g"Lıt, 12. Mun, 13. Munak, 14. Ü -
züntü, 15. Yazu, 16. Yapa 

Aazp çekmek, 1. Dumcukınak, 
2. Emgenmek, 3. Emkeklenmek, 4. 
İmrenmek, 5. Munalmak, munar -
mak, 6. Uziilmek, 7. Yazımak, 

Azap vermek, 1. Cnzıtmak. 2. 
1\Iuğandırrnak, 3. Üzmek, 

Azade, 1. Boş, 2. Boydak (yal • 
nız . tek ba~m:ı man.) 3. Erkli. jrk • 
li, (hür, muhtar man.) 4. İlişiksiz 

mak, 2. İkindi, 3. Yılı (Yıla= 
sarp kaya, Y rhm = sarp arazi 

Asır (yüz yrlhk zaman), 1. A • 
yan dalık (Ayan damak, ayanla -
mak = atın kuvvetli ve sert yüıii -
mesi), 2. Çağ, 3. Kur, 4. Kumn 
'(kurdan), 5. Oy (zaman man. 6. 
Yüzyıl 

Asi, 1. Azgın, 2. Başkaldn-an, 3. 
Baştak, baş baştak, 4. Bulgak, 5. 
Buynağu), 6. Kunmday, 7. Yaz -
ga11 (Günahkar man.) 

Asi olmak, 1. Azmak:, 2. Ba~ 
kaldmnak, 

Asil, 1. Aksoy, 2. Aksöyek (Sö
yek = kemik), 3. Bay·(Reis, yiğit, 
zengin "patron,, man.) 4. Beğlik, 
5. Çanga (bir asalet unvan r), 6. 
Çudri, 7. Doğ·uşlu, 8. Ersik, Erzik, 
İJ'sik, 9. Köklü, 10. Ocaktan, 11. 
Öıüklü, 12. Siğ·il, 13. Tarhan (bir 
unvan), 14. Tekin (bir unvan), 15. 
Toğuşluk, 16. Tosluk, Tusluk, 17. 
Tosun, Tozun, 18, Töre, (bir un -
van, 19. Törölük, 20. Töıün, 21. 
Tüblek, 22. Tüblül ... eren, 23. Tü -
zün, 24. Uruklu, 25. Urulu, 26. U -
yur. 27. Yek, Yeğ 

Asit ( Acide) 1. Acı, Aça, A
çr (Ekşi man.) 2. Akn-, 3. Ek~i, 

Asker, 1. Çeri 2. Çeıiğ, 3. Çerik, 
4. Çerke, 5. Goşun, 6. Kemeç, 7. 
Ko~tm (askeri kıt'a "Troupe,, 
m~m.) 8. Sü, 9. Seri. 10. Yasakr 

Asker sevketmek. 1. Ceri çek -
mek, 2. Ceriklenı0k, ~- Sfüemek 

Askeri hazırlık, Anumluk, ( = 
hazır)' 

Askeri müf etti§ 1. Teveçi 2. Y 
laınacr 

Asla, Cuda 
Aslen, l. Kökten, 2. Kökün 
Asude, 1. Amal, amul, anul .j 

Ardak, 3. Dinç (Başı - ) 4. DiJ1
1 5. Dinlenmiş (istirahat etmiş 111811 

6. Tik, tek, 7. Tinç, tmç 
1
. 

Asude olmak, 1. Başr dincO,~ 
mak, 2. Dincelmek, 3. Dinle11ı11t, 
(iı:;tirahat etmek man.), 4. T~ 
mak 

Asude yer, İlti ), 
Asudelik, 1. DinçliK, '(Ba~ı · 

2. Tinçlik, tmçlrk, 3. TüzüklÜ~·. ı· 
Asüman ~ (Asman), 1. Gol\, 

Tcmı:;ri 

Aşar, '(eski vergi), Ond8ll~11• 
Aşar memuru, 1. Ba~kak, 2· 

·dalıkçr ı· 
Aşık, '(Saz şairi), 1. BalıŞ~ 

Ozan. (Uzun = muayyen ,r 
olmıyan bir nevi nazım) 1' 

Aşıklık, Oynaklık, ozanlı rııı .. 
Aşık, 1. Algın, 2. Emre, 3·. ,12.r1 

rak (Tmr. imr kökü daha çoJ\ ~ 6· 
sevgili man.) 4. tmre. 5. tn1r~u.: .. 
!ınrak 7. Kölı'nGik. ·cseven·r ı::ı~ı1' 
ld.in man.) 8. Oyna~. .~:rıe~· rO' 
man.) 9. SeYerçe, 10. Sövn~ ıt~ıı~ 
yücü "(Seven man.) 11. .. \iiıdti 

Ü "k 11\ (1\füntelft ın:m.) 12. yu ·~ ·r:.ı -
13. Vnrı:rtm, 14. Yan~n. 1 1·ııl< ~ 

r ın11 ' mk 16. Yanmcu O avı 
kendini kaybetmek) .. 0ı11ıttıi' 

'Asık olmak. 1. Düc:h-ıın k (~e,, .. 
2. Göni.il vermek. 3. K11c:nıa fnttıl ' 
mek ve sevilmek man.) 4· 11 / -


