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ÖZ ALP 
Meclis başkanı
mızın soyadı 

Yurttaşlar yalnız isim ve 
adlarıyla anılacaklar 

soy 

1 ) Büyük uluğun ikinci bir ı 
et. 0 

•rak ta kullanılabilir. Büyük önderimiz General 
: &onra büyük önder.imizi Kazıma "Özalp,, soyadını 

Meclis dün heyecanlı bir gün daha yaşadı: Artık Ağa, 
Efendi, Bey, Hazretleri gibi sözler yok.. Bey karşılığı 

Bay, Hanım karşılığı Bayan kullanılabilecek ~d •e onun yolunda gıden - a· 
\eLiJ· iıine yalnızca (Atatürk) ver ı 

ı. ır \'e diyeceklerdir. 
'le • 
.. Ptnıiz biliyoruz ki, Türkün 
it kurtarı~ı~ının ilk adı (Muı· 

,.., entaJ) ıdı. Büyük ıavafın 
~ • baıkanından ( = zafer) 'e ~ene ~üyük Mecliı kendi • 

O Cazı) li.gahını vermİftİ. 
~an ıonra bu lagap küyük 

fa. ke J) • • 'k" · b' o)zn ma ıçın ı ıncı ır 

.. ~ftu. Şimdi bu iki Büyük 
llçun ·· ·· 
1 .. 1

_ <.usu katılıyor ki, bu da 
Ut4 ) t"" 

'- .. ur. 
~11 uç adın hepsi Büyük Türk 
L . llun +"' .h. . . . B 
"tdln .. .:-rı ıne geçmıttır. un· 

t"• Uçu de bir tek büyük var• 'e 0•te Tir. Her birinin kendine 
~ ~'t'• rensel bir deieri, bir öz· 

::::: hasiyet) vardır. 

~~Pt!Uataf a Kemal) ilk önce 
Ordu .. d d• •u ıçın e savaş zana • 

Gııetıiz udum (= maharet) i· 
.ae~~.1ttrr. Kendisi daha 

ır zabit iken generaller 

Meclis Ba!}kanımız Bay General 

Kbım Özalp 

Ankara, 26 (KURUN) - Bü
yük önderimiz Kemal Atatürk, 
Meclis Bat'kanımız Bay General 
Kazıma "Öz Alp" soyadım ver • 
m'ıtir. 

Bursa saylavı (mebus) Bay E
min Fikri, Bay General Kazım Öz 

Ali' t ' ' ~ ~ 
. 

Müşirlere Mareşal, Paşalara General, Deniz Paşalarına Amiral denecek. 
Diğer zabitlerin unvanlarını Askeri Şura tayin edecek 

Ankara, 26 (A.A.) - Batkan tasvibi ile kanun ruznameye alı. 
Kizım Özalpın risliğinde topla - narak müzakeresine baılanmıı ve 
nan Büyük Millet Mecl'si bugün bu vesile ile aöz alan Beıim Ay.-
büyük günlerinden birini daha ya· lay Aksaray) : 
~dı. T oplanbya bat1anır bat lan- - Ne mutlu ı=ze ki çöller ara• 
maz 'IÖz alan iç itleri Bakanı Şük· sından f ıtkıran koskoca bir ulutun 
rü Kaya ..fıükUmetim'zin büyük yaaalanm düzdünüz. Ne mutlu 
inkılabımıza uygun bir deierde o- ıize ki öldü denen bir budunun 
)arak lakap ve unvanların kaldı - temel ta,larmı •ttmız. Kurlann 
nlmasr için teklif ettiği kanun li- görmediği yenmeleri, onları topla· 
yihasınm müzaker~ı'ni fU sözlerle dmız, tattınız. Gene kurlarm 
iıtemiıtir. görmediği değ" ıme]eri pek kısa 

Arkadaılar; günler iç'nde :, haline getirdiniz. 
Eski devirlerden kalma bugün Diye ıölediği nutkunu: 

demokraıi e1&1ma uymayan bazı "- lnönünün çıplak dağlarm-
18.kaelar, unvanlar, rütbeler., ni· t!i Bekanı Şükrü Kaya da bin bir güçlük içerisinde bu de. · 
ıanlar, madalyalar var. Bunla• . . ğiımenin, bu büyük ulusun temel 
rm bir an evvel resmi daireler· sek huzurunuza takdım edıyor. ta§ını atan Çankayanm yalçm ka· 
den ve kanun kar§ısında kaldırıl· Ricamız, bu'nun takdimen. terci • yaları üstünde taş gibi, demir gi· 
ması inkılabımıza uygun Mr ha· ~han bugünkü ruznameye alınma· bi örsle bir millet döğen Atatürk'e 
rek ola ·· " · · sıdır. bend aonauz aayıılar.,, 

• • M'iıd • '-7etf uau~.~ .. ;:.~~-.-.,~nm.......,~iıiiiıi'Jılll'ir--7 __ .., 
ll,a. ve Frıtn _: ::ri eopd~almqbr. 
,~:cht)al'llıın )'Sız !eıniJerinin Hasan Beyin soyadı:~-----·----... 
~ r. Mut e ınden kurtar - s d 1 Meclise 

liyihası 
bir kılık 

verildi 
Us •l"eked H San oya arı . Unun ca en ıonra Türk • 
ıti . nına ı_ ·ı 

nı llÖrünce ltıydınak istenı • Duyduğumuza göre Aydın Sa-
't, ttlusaJ Yeniden ortaya ylavı Bay Hasan Tahsin, kendi • 

l'luJuf k •ava! dediğimiz sine San (töhret) soyadım seç-
Bugün yüz ad birden . 

8u ıav:"raıını kunnuıtur. m'tti~. Bay Hasan Tahsinin asıl 
\"'llların t •onunda bütün düt • adı Hasandır. Bay Hasan Tahsin 
~ti~ <cia~e) vurmuıtur. Bunun bu adını yalnız H. ile kullanmayı 
(Caıi) .. ı olmuıtur. 

verıyoruz 

KURUN İsim babasıdır. Ad, 
soyadı arıyorsanız yedinci sa

yıfamıza bakınız .. 
'furk ulusunu ölümden (Deftnu ı nd aayıtanm birinci ııUtununda) 

· lJıu •ıtır· Bununla kalmamıt -
•un o..,.· d" .... k . ba, 0 -~ır •gıyı ımın yenı· 

la. 1. relınemeıi için fenalık 
İ~Jeın ~t eyice arıtmak ( = 
İtti e ) rerek olduğunu gös· 

lJı~ 

"Dışta ve içte harp 
istemiyoruz,, 

~'ti bii:yuky~!ı.ıın1da (siya~al, 
I>) ) egııım er = ın • 

Q· •Pırırıtır. 
. ır >'Önd 

iıe d .. en de uluılararası it -
~d, ol uzen vermi§, dört yanı· 

M. Heryo, bir mektebin açılma 
merasiminde böyle haykırdı 

1~d, ena~-~•tka uluslarla ara • 
•ttır Uçük çıbanbatı bırak· 

( . 
.\tttu k 

~/eni l>i: ) e gelince, §İmdi l>u 
I\~~ Jel! ulusal aavaım artık 
1 taıt:;nun~ ( == devir) girdi-
l'·· 1Yor B . b"" lltk · u yem ıavas u· 

lllr!i uluıları b"J . . J"k- k ı •llı:f nı ı gısız ı a-
~t•dır."ra kurtaracak bir kültür 

"" )~t,· ·~ kültür y 0•• •• d ·· ·· J ~t~ tı.ıi nun en ozu· 
~ 111uau' (:::::: kaybetmit) olan / 

'lc1~'~k na kendini ve dilini 
~ tid br. 'türk ulusları bu 1 M H 

erek k . cryo 
ltt'cllt Li) . endi varlıklarını ı 
l\ •t. rı kaynaklarına va- Chatea.J. Flierry, 26 <~·~·> -~ 
~"iti . ı Bir mektehın a~ım. merası~ı mu· 
ı 1," •tı\>oruz k' M t f r.asebetitlt verılm f olan zıyafet-
ıt at_ . ..,._ı. 1, uı 11 a H 
""d~ . ı, Atatürk y ) b"" te bir nutuk söyliyen M. eryo, 

l'i1tt. • a nız u - h . . I "k 
IZtıı adlan değildir. hakiki bir C~ ubr~yetçıko adn ~-ı· 

A Us tidar mevkiinın ır zev egı , 

)erin değil, mutedillerin ve sosya
listlerin de bulunduğunu görmek· 
le memnun olduğunu ve içte dıı· 
ta barıtı temin etmiye çalııarak 
bir hükUmetle çalıtma beraberli -
ğine anık olduğunu bildirmittir. 

M. Heryo, Cumhuriyet hüku • 
metinin efkarı umumiyenin ser • 
bestisini temin etmek vazifesiyle 
mükellef olduğunu söylemit ve 
şu ıuretle haykırmııtır: "Ne dı§ • 
ta, ne içte harp istemiyoruz, iste-. ,, 
mıyoruz . 

Bundan sonra issizliği eJen a • 
lan M. Heryo, 810 bin yabancı 
itci bulunan Fran.aanın ancak 
350 ioizi bulunduğunu söylemiş 
ve n""t=ce o1?.rak şöyle demiştir: 

Biz, orta'ıkta pan"k çıkarma -
ğa çalıtan adamlara savaş ve ya· 
rıf sözlerini ıpeküliayon yapma· 

Ruhani kisveler mabet dışında giyile
miyecek-Heyeti mahsusa kararları 

Ankara 26 (Kurun) - Mec • 
liıe kılık, kıy af et hakkında bir 
layiha veriJmiıtir. 

Bunda ruhani memurların ma
betler dıtında ruhani elbiselerini 
giyemiyecekleri yazılıdır. Bu 
yasanm tatbikab için belli bir ku· 
run bırakılacaktır. 

Bu layiha Perıembe toplantı • 
smda konufulacaktır . 

Meclise verilen batka bir layi· 

(Dc\ıunı J ıncı ııayıfanm a tıncu ırtıtwıunıa 

Edirnede 

Mecliste 
Yenileme kararı Per
şembe günü verilecek 

Ankara, 26 (Kurun) Mecli
sin Birinci Kanunun on beşine 
kadar çalışmasına devam ede
ceği söyleniyor. 

Seçimi yenileme karan Per
şembe toplantısında verilecek. 
tir. 

Bayram 
... - .... 

a ........., •ım .. ı · """ 'ııı~-- bir vazife olduğunu ıoy emıf ve 
aaın a Oııeu •llfununcla ziyafette yalnız radikal ıosyalist• 

Kurtulu§ bayramını kutlulayan Edirnemizde bayram ·· ·· l 
(Devamı 2 tncı aytanm 8 tıncll 1Ut:NıW1da) b" • iki . gunu a ınan 

ır re•ım: mınare araaıncı bayrak ~eküiyor. y azuı: 4 cii aayıltula 





Elektrik enstalis yonu 
yapacak adamrar 

Duyduiumuza göre, evlere Ye 
aair yerlerde elektrik enstaliayonu 
yapanların, imtihan edilerek, el • 
lerine birer ehliyetname veril • 
mittir. Bu itibarla, bugünlerde 
emtalaıyonu yaptıracaklann, bu 
• • • kime mderlene her halde lf ıçın · o• •• 
eamt ehliyetnamelerını ıorup 

r kt. 
yaptmnalan i(:ap edece ır. 

Çok ince ve tehlikeli bir it o • 
lan elektrik enıtalisyonun~ ~~t· 
laka ehline yaptırmayı temın ıçın 
almaD bu tedbir beienilir · 

Bir ağaç kestirme davası 
mahkenıede 

Bir dut ağacmm kesilmesin
den dolayı açılan bir davaya la
tanbul birinci ceza mahkemesin
de bakılıyor. 

Dava edilenler, Seniye Hanim
la bekçi Adil efendidir. Bunlar, 
meyve veren bir dut ağacını kese
rek, bu husustaki yasağa kartı ha
reket ettikleri iddiaıiyle muhake
me ediliyorlar. 

Davada ıahit olarak, Eyüpte 
otakçdar mahallesinde oturan üç 
Hanım dinlenildi. Liitfiye, Naci
ye, Ayte hanımlar, Seniye bam
mrn komıulan .•.. 

Lôtfiye Hanım, ıunları söyle
di: 

- Bu ağaç, bir set üstündedir. 
Mevsiminde ye§illenir, ama mey
va vermez. Ağacı bekçi Adil e
fendi kesti. 

Reis Necip Nadir Bey, aordu: 
- Ağaç,Saniye Hanımm ma • 

lı mı dır? 

Şirket Maliye bakanbğına 

("') ''Sütünlarda ıeyahat,, 
bundan böyle "Gezintil~r,, bat
lrğı altında, "Seyyah,, imzuı 

da "Gezgin,, olarak çıkacaktır. 
bağlanacak 

Rıhtım tırketinin önümüzde • Gazetelerde bu '1~ verilen genlı 
ki yıl başından itibaren artık yeri gördilkçe seviniyorum. Türk gi. 

bi kökü bilinmez kurunlara kadar t
Türk hükUmetinin malı olacağı nen büyük bir uı,,. çocuklannın ken. 
bellidir. Ancak tirketin hükG· dileriyle haılayıp bitecek adlarla a
mete devrinden sonra nereye bağ. nılması, doğru değildi. Sevinç, bu 
lı olarak çevrileceği hakkında 1 eksiğin giderilmesinden doğuyor. 
türlü tahminler yapılmaktaydı. Yalnız tlüıünüyorum ki eğer her. 

Bunlara göre, Rıhtım tirketi kes ıinıdl yapıldığı gibi beğendiği adı 
hük. • ı· 1 ldukt seçer ve takımraa, on gıl sonra •ınır-ume ın ma ı o an ıonra . .. .. .. ' l larımu ~ınde . beı güz Kuzgun, llg 

UÇ Bakanlıktan uçune de bai • bin Yıldınm, elli bin Tu,;" ve al al 
ı b 'l · "h · il • d 7 ay •IJ ana ı meıı ı !ıma _erı. var ır. attildlar, Cengizler, Aylar, Giineı-
bundan başka, tırket ımtıyazının ler türeyecek. Korkanm kl aradan 
milli bir firkete verileceği de ile- 1 otuz yıl geçmeden ölen bir zengin 
ri sürülüyordu. Son yaptığımız a· Kuzgunun bafına yiJzlerce zöğllrt, 
raf tırmalar neticesinde f<iyle bir yabancı kuzgun üıecek ve ada,uıı.n 
malumat elde ettik: bıraktıklanndan pay istlgecek. BQf• 

larken, bunlan düıünürsek, yannld 
karışıklıklara bugünd~n birer siper 
kurmuı oluruz. 

Rıhtım fİrketi, hükUınetimize 
ıeçtikten sonra yeni kurulacak o
lan l..iman idaresine dolaymiyle, 
Maliye Bakanlığına bailanacak
tır. 

Bu hususta açık kanun mad
desi görülüyor.. Liman itlerinin 
hükUmetçe idaresine ait 2512 nu
maralı kanunun birinci madde
ainde deniliyor ki: 

Acunda hiç bir dilin milyonlarca 
sözü yoktur ve nasıl olıa ıoyadında 
ortaklık ketıdinl gösterir. Nikklm 
dalıa Uk gDnlerde bile eı ad takan
lar söriUmeğe başladı. Bu golun ıo. 
nundald arap saçını görenler blrleı • 
meli oe karıııklığı ortadan kaldıracak 
diJzeni bulmağa ~ıımalıdır. 

- Biz, öyle biliyoruz. 
- Ağacm dikili bulunduğu-

toprak, Seniye Hanıma mı aittir? 
- Oruım iyi bilmiyoruz. 

"618 ıayılı kanunla tetkil edil· 
mit olan liman ıirketlerinden ıer· 
mayesinin dörtte üçü veya daha 
fazlası hazineye intikal edenlerin 
tasfiyesi için karar alpıağa, Mali· 

Bence örnek. tarihin içlnth gap • 
yor. Almanlar, •011adını böyle bir. 
gaıa ih bugurduklfln gtın, vurtdaı
lannı böyle başıbof hıralcmanuılarcü. 
Onlarda adı thvlet bulmuı ve damga-
lı kağıtlarla horantarala aantmııtı. 
ilkin belki bunu yadırgayanlar çıka
cak, lakat işin genlıliğinl iavrayın

ye Vekaleti ıelilıiyettardır. 

Şahit Naciye Hanım, ağacm 
polia tarafmdan bekçiye keatiril
diğini anlattı. Ane Hanım da, bu 
dut ağacını oraya vaktiyle Seniye 
Hanımın dedesinin "Ekdirmif,, 
olduğunu bildirdi. 

"Tasfiye neticesinde, bu tirket- ca da en doğnı yolun bundan başka-
lerin haiz olduğu hak ve seli.hi- 11 olamıyacağına inanacaktır. 

Mahkeme, mahallenin diğer 
~~~~v· .fandLlla nala 
memurunun çafmfmuı i~m, ma• 

yetleri ve imtiyaz mevzuunu teş· Belediyeler, nüf UB ocakları, fır-
kil eden hizmetler, Matite Vekil- ka ve Halkevleriylc bütün devlet ku
liğine b3ğlı ve hükmi tahsiyetİ· rumları bu uğurda çalıştınlabUir. 
.._._ -1-.L ~. teskil edi~k ·· · · 'ki JıorpNalar~~ 
iderelere devrolunur. Ba Jimaıilar- .- ortça p/unalı ,,. ona ,,;&e ıog. 
daki nhtrmlar dahi hazineye in • adı bulunmalulır. Belld lıepalne ue. 
tikal ettikçe, bu idare tarafmdan teuk kadar agn agn tek aözlil adlar 

Polis Haberleri 

M. Royer Yalovada 

bulunamıgacaktır. Amma bu güçlüğün itletilemez .•. ,, 
de 11enlJmai zor •agılmaz. Ekil ıözler Bu itibarla lıtanbul nhtım ve 
ne güne duruyor. B'lfka uluslar da 

antrepolarının Maliye Bakanlığı- böyle yaptılar. Bugün Fran.ız, Al. 
na bo.ğlı ve hükmi salahiyeti olan man •ogadlarında ağıza alınmayacak 

Yalovanm plinmı hazırlamak idareye (Liman idaresine) veril- kadtır kirli, iğrenç alanlan vardır. 
üzere §ehrimize gelen Fransız ıe- mİ§ bulunacağı :-:ılaıılmaktadır. Fakat yıllar, o el-lerln kaynak gerle
hirciıi M. Royer Jktıaat Bakan· Rıhtım ve antrepolar imtiyazı- rlni sUmiı. tek tek IÖylenlşlerindeki 
lıiı deniz yolları müstepn Sa • nin milli bir firkete devredileceği ~;~inlik/erinden hiç iz bırakmtUmf-
dullah Beyle birlikte dün Yalova· ihtimali tamamen uzakta kalmak· /gl bir iıe '"-•l dık Do,ı;d ;ı.. 

• ' J d• / ""V a • 11 U11ıa gibi 
ya gıbnıf er ır. tadır. l temiz ve aydınlık baıaralım. Soyad-

Hasköyde ıarip bir yaralanma 
vakası olmuf, Mehmet Efendinin 
koçu Viktorya isminde bir kadını 
yaralamıfbr. 

Perıembe günü tekrar geri dö· / lan olanlar yasa uggunıa, kendl-
neceklerdir. Adalara su lerininkini kullanaınlar, değilse dev-

Koçun yaphg~ ı işe bakın! Ad 1 ·ı . . . b letten satın alsınlar. Böylelikle hem 
a ara ıu verı m~aı ıçın. b~ • karışıklığa RJeydan vermez, lıem de 

lediye bankasından yuz elh ın 1 devletin bıı unrırda dökeceği para yü. 

Koç, Viktoryanın üzerine hü· 
cum ederek yere düıürmüf, ağzm· 
dan burnundan kan getirmiıtir. 

liralık bir istikraz yapılacaktır. 1 künü de beraberce laf1"1lf oluruz. 

Bunlar için dahiliye vekile • Gezgin 
tinden izin iıtenmiıtir. izin alı • 
nınca hemen para alınacak, yaza IEJmas kaçakçılığın. 
kadar Adalara ıu verilmesi temin dan 1 J I 
edilecektir. suç u o an ar 

Yaralı kadm, Musevi hasta• EJmu kaçakÇılığından · ıurlu 
mıf, ıöndürülmüttür. ola k k' · · h ~ haneaine kaldırılmııtır. ra ıe ızıncı i tisu müddei • 

B Saat çalan - Çanakkale va • u.mumiliğine verilen ıekizi mev • 
İr ceset çıkarıldı puru d.eniz süvarisi lsmail Hak • kuf, yirmi üç ıuçlunun evrakı 

Büyükadada Sedef adası civa· kı Beyan Kamarasmdan ıaat ça • müddeiumumi tarafından görül • 
rmda bir ceıet çıkmıştır. Ceıedin, lan Ahmet, yakalanmıftır. müı dün ak•am k. · . "h . 
iskelet haline gelmiı oldug": gö • ' :r ae ızıncı 1 baaı 

Tramvay kazaıı - Kadıkö • ı mahkemesine verilmittir. 
Lastik - Deri rülmüı, tahkikata baılanmııtır. yünde, Yeldeğirmeni caddesinde Surlu olan k K b 

k. . . . ~ 7 , uyumcu ara et Liıtik. deri raporunun i ı ta· Çarpıfan otomob:ller Vatman Cemalin ıdareıındekı / oğlu Armanak, kuyumcu Arf 
rafı da memnun etmediğini yaz• Şoför Rahminin sürdüğü ı tramvay, yetmit bet ya~Jarında i oğlu Nehabet kuyum ·A d~n 

.. h .. .. M k Ef rı· , cu va ıı mıştık. işin ne ıekil a1acagı enuz / 2166 numaralı otomohiJ ile, ıoför ar 0 • en ıye çarparak ba,ın- ,~Ju Dikran, kuyumcu Eriya oi • 
belli değildir. Şevkinin idaresindeki 1938 nu • dan hafıfçe yaralamr§hr. / lu Onnik, Mustafa oğlu Yusuf, 

Duyduğu~~· göre r~.rda maralı otomobil, dün Beyazıtta Yolsuz ~fler yapıyormuı - elmasçı Stavri of Ju Yani, kuywn-
laıtikçilerin lehıne bazı degıfik • çarpıfmıılardır. Hav.agazı f •rlc:eti memurlarından, / cu Serkiı oflu Herant Efendilerin 
likler yapılacaktır. Baımdan yaralanmıı _ Sua • Nacı .~ey, Beyoğlu poliı merkezi· / durufmalannın bugün yapılma • 

Onl·ver 51·ıede diyede oturan Hasan, Mehmet A- n~ .muracaat ederek evvelce ken· , ıı beklenmektedir. · 

Oniverıite talebelerinden ya • 
bancı dil bilenler, yabancı dil 
mektebine gitmemek için bir İm· 
tihana girmiılerdi. Seksen talebe 
imtihanda kazandıklarmdao 
mektebe devam etmiyeceklerdir. 

li iıminde birini bir alacak ınese-
lesinden batından yaralam11, ya • 
kalanmııtır. 

Söndürülen atq - Kuıdilin • 
de MuHarrem Efendinin f ırınr ar
kaımdaki kulübede yanım çık • 

dısıyle beraber çalııan Şekip Be-
yin T epebaıı, Tünel, Maçka, Or • 
taköy ıemtler~nde tirket hesabına 
bazı yolsuz itler yaptrğrnı ha!hu· 
ki §İrketle alakası olmadr~ını bil· 
dirmittir. Tahkikat yapılmakta • 
dır. 

Kapalı çarşıda 
Son yağmurlar yüzünden ka • 

palı çartrnın darnları gene akma
ya ba~lamııtır. Belediyenin ida • 
reai altında bulunsn bedeıtan kıı
ınınrn tamirine baılanmııtır. 
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Notlar Kısa Soy Adlarımız için .~ • ''1·.: 

Edı. rnede -- Şehir '-~1~_;-! "~ 
-T·RA·M·v.:ı:ıı!~~::~:jAP Soy adlarımız nasıl ~·~ 

Kurtuluş bayramı - Nafia Bakanlığı Devlet Şuruındaki J 1 } 1 J ? S ·- t 
nasıl kuft:lulandı ~:::ı,:ün::;:~ıebi=:~r~ir~i~::t o ma ı, nası o mama ı. u 
Sevgili Edirnemizin on üçüncü derhal müıavere mecliıi toplamıtbr· tıJJll,JI, 

yılım evelki gün kutlulıyan on Söylendiğine göre burada Necmettin Hele bu ufak bir deiitiklik ıe - rulabilir ve üzülehil:rler. Nasıl kayna )i? 
binlerce yurttat arasında ben de Molla Beyin reyine müracaat edilmiı- çiren adların sonundaki öz türkçe Hele ,imdiyedek ayrı bir ıoy _.1 • •tdle 
vardım. Havanın hayli soğuk ve tir. ise de soy adları ıçın uygunsuz adı olmadığı halde öz adları bir nasu iÇi ;; ' 
Yag"'murlu olmasına rag"'men Cu - HELUAN VAPURU - Çanakkale bulduğumu yukarda yazdığım soy adı ıihi tanmmıt bir çok bü· S .. t, b .. .. k küçük b_.. ~ 

bo 
d u uyu .. Pdd' ,.:. 

marte:;i günü ıabahleyin sekizi iazı dııın • Atika burnunda karaya Soy, ıop, ıan yük ve ünlü yurttqların bundaki uyıun ııdadır. Çinkii. ~ ~ 
k k b S. k ·d k lk oturan ve kurtarılan Heluan vaparu gibi ıoylarr, sopları, adları, üzüntüleri oldukça derin ve enooin b 1 duniıak vücudii ~ ır eı geçe ır ecı en a an dün limanımıza ıelmiıtir. .~ u un ve d~ ~ 

l b . k k. 1 Ed. sanları tanıtmag" a yarayan diğer olacaktır. liznn olan 11da mad .. -"' tren e ır ço ımse er ımeye Zencir koparan mev kiinde ltaraya _,:,ı...a ~ _s,ı 
·· k k ·· ı· ( t) irine alır. 86 milyon 111P---. dl4 ~ gitmi§lerdi, Ben akıam Konvan oturan Aeolos vapuru henüz kurtanla· oz tür çe ve te oren 1 ve Mahmut Eıat, Hakkı Tank, x· ..;ı,- ,...~ 

ıiyone!le gittim. Sabahleyin yedi mamıtlır. daha kııa bir ıöz de konuna (Ha- Refik Ahmet, Behçet Sabit. Almanyada her ıün 63 
-""" /) 

) (H "'f ) (H çıkanla. Demek ki ginde ... .....aıi 
buçukta Karaağaçtayeni yapılan HAPiS YATACAKLAR - Tamn· coımansan ' aca ızsan , a • gibi adları lafıyan sayıın yurt· d- P.,,- -

d d d bık 11 d n· d v h fızosmanıoy) , gibi biçimler ala - l 1 ki • dl bir litre kadar ıüt ufd• ~ büyük istnsyonun önün e ur u . nuı aa a 1 ar an ı ayet ve a an tq ar a aca an yem ıoy a arın· manyadan daha fazla 1iit ~Jd• 
Şiddetli bir soğuk vardı. iıimlerinde iki hır11z, yakalanarak adli· cak olan bu ıoy adlan bu gün için dan ötürü çok tanınmıt ve sayıl· kullanan memleketler de ..- ~, 

Bu istasyonda bulunanlar çok yeye verilmiılerdi. iki hırıız a1tııar ay çok ve yarın için daha çok uygun mıt olan öz adlannı deiiftirmek . aıo-i "~..M 
bapae mahkum olmuılardır. l 1-t Sütün çiy olarak ıç ,...-. · ı· ·· ·· ·· l d A b o aca"K ır: ı·ıtemiyebilirler. ~ ıevınç 1 aorunuyor ar 1

' ra a - KUŞLRI SALIVERENLER - Zi· Ş · · k" bö' l ek b. d lunuyor. Fakat çarıı~ ' 
Edl'rneye dog""ru yol alırken unun ıçın ı: Yet ır e- Deg"'ı·ı onlar, adlannı ----L da ·•t mız raate elveriıli kuıların kafeste hapıe- aucaa geçen müddet zarfın .. ~- ;,ııt"' 

sağlı, sollu arabalarla, atlarla bir dilmemeleri hakkındaki tamimin yanlı§ yim (ı) tek bir söz biçimini alan daha yeni yeni gazete baiaml~ ıliye bütün ıütler paıtöriS8 '1J 
çok köylüler de Edirneye akın e • anlaıdmasiylc Yeni camideki kafes kuı· bu adlar bir gün gelecek, bugünkü na geçirtmekte olan üniversite e- tabiri ı..r sün yeni aüt ~ 
diyorlardı. Soğuk ve erkenliğe lannı serbest bıraknn polislerin cvrnkı yaşayanlar hep birer birer alan • fendileri ve diğer bir çok ıenç ııbyonunuz. MaD&U ıu ~ti 
rağmen sokaklar çok kalabalık • viliyet idııre heyetine gönde.rilmiıtir. dan (3) çekilince ve yerlerine değerliler bile bugün böyle bir Bir ıüt yanın saat 63 ~, 
tı. Sehir daha b ir knç gün evvel· ADLlYEYE VERILDl - Haaan hacıyı, hocayı, hafızı, Jeyhi bir korku jçindedirler. Eier öyle ol· ta tutulana aitü ltoua ~ 
linden aüslenmişti. Belediyenin, iaminde biri, Arnavutköyünde çalııtı· kez olıun görmeyen, tanımayan, masa timdiyedek çıkan gazeteler- ıüt putöriu edilmit oha· ~,.,&I. 

T k · iı fabrikanın ıeylerini -·1·-ken ya • · ·ım b l n çocukları ge '-umumi müfetti§liğin, ra ya şı· ~ ıtı eyen un arı • de altında bu ıençlerin admı ta• Son nazariyeye NkıJırtS 
kalanını,, evinde yapılan araAtırmada 1" l b b l b .. 

mendifercilerinin takları pek gü • " ınce: on ar a a arının u gun •ıyan deierli yazıların altında va kaynabnamak 1izım ıeliyOI'• ~ da kıymetli ıdföyler bulunmuıtur. Ha· l k l ::r J 

seldi. ıan adliyeye verilmiıtir. çok eski bir a ıt m ığın, tanıt • öz Türkçe birer ad, ya hiç değil· ruz bir defa 1-afif tqmc:af9 ~ 
Belediyenin büyük odalarına SATIŞ F AZLALl~I - Son dört kınlığın, tarihin ve ekonominin ıe ıoy adı i,ini görecek bir deyim üzerinde bulundurmak ,_. 

girdiğim zaman oturacak yer kal· ay içinde 12 milyon 360 bin küsur lira· ve tunun bunun zoru ile dilimiz İ· görürdük. Ve bence yazık ki hu ıütün daima ıayet temiz ..,- "~ 
P · d ·· ··kl b dlarının ,.inde kaynatılmaıma clikS-C """'' mamıştı . Başta Şükrü Naili a,a hk tiitün, 2 milyon 860 bin küıur li· çın e suru enen u soy a kadar güzel kanlar kaYDaf ıyor da x ,..,.__.. 

1 k ·· k ' t 3 ·ı ub b" .k.. nereden çıkıp geldiğini öğrenmek J L- 1 ı__ kaynarken çok defa sütün J' 
olmak üzere askeri ümera, me • ra ı mus ıra ' mı yon ın u· adlar, o temiz ve güze ıuan ar a.• Bunu önlemek pek kolaycbf~· . ~' 
buslardan Mazhar Müfit, Nuri, ıur liraldc tatuz aabıı yapılmııtır ki ve anlamaları (4) nedir, onu bile dar güzellqmek için nedente ıe-- d 

1 
kabl~,,.~ 

hepıi 18 milyon 386 bin küıur liradır. bilmek istemiyecekler ve içine ba koyma an evve 0 ~ 
Tahsin, Şakir, Faik, Süreyya, H lbuk cikiyor. x....L ıu ile iyice --ıkamak 

F N h•t lb h. Ha a i ge~en ıene 12 milyon 800 bin §İmdiden öz Türklük sinmit H a..._ • L...-la • • •ua !r"" .6 
Sev~et, uat, a ı ı ra ım, . • küıur liralık aatıı yapılmııtı. Bu ıe· er ne iee ~nan uuu r ıçın mamak için yeter. Süt Jil "'ı-
aan Hayri, İsmail Hakkı, Naşıt nenin dört aylık tuz, müıkirat ve tü· ve Araplık Acemlik kokusu silin. bulab!ldiğim yol ilk önce: {eoy), 10nra kabiyle soğuk ıuyuıı~~ 
Hakkı, lstanbul ve lzmir lDebus • tün ıatıtından-nakliye ve saire gibi mas- mi' gitmİ§ olan bu adları bulduk- (sop), (san) sözlerinin yardımı• Jarak soğutulmalıdır. Artık r .. 
lan Hamdi Beylerle lıtanbul u • raflar çıktıktan sonra ıafi varidat 13 ları gibi sürüklenip gideceklerdir. na koşmaktır. Bu i,te buna çok ler hiç bir zaman birbirine ; 
mumi meclisi azaaından Nakiye milyon 92 bin küıur Jir.ıdır. Bu ise büyük bir kazançtır. derinden inananlardanım. BHy· malHbr. Pifen ıüt, koku" 

• • • d da 
hanım oturuyorlardı. f • d lece: Jemeklerin yakınm a 

t zmır e bir yelkenli battı Yok, böyle olamaz da eskiden malıdır. Çünkü aüt kokuJO 
Do-ko.ıza doğru Trakya umum 1 1 Yenı· IOY adı al---L ........ .. 

B zmirde ıon fırbnın ıı·ddetı·n • berı· çok tanınmıtbr, sayı mıtbr ~ ,, .... _... •-- B kok .:;t.ı: .. .. -~--
müfettişi İbrahim Tali ey ve _-. u " - ,.._ uuu ... 

Ek 
B ld'\ den denizde bazı kazalar vuku- diye bir aoy adı biç deiittirilmiye- bir Refik Ahmetae bu çok tanm· Birçok kimleler ait· 

Jrı~!c.;lw~.r~ııi rem ey ge 
1 

er. bulmuıtur. Turan yağ fabrikası cek isf! böv)e bir ada ister tüın lii- ,111q ıre aayılmıı ve sevilmit olan i~lerae mi.W-UU. l 
Ekı-em Bey Ay§e kadın an ~ r önünde iskeleye bağlı bir yelken- kel Arapça ıöz1erden yapılmıt ol • öz adının önüne isterse ya uu aurwı-. M&Cl•Yl &>ozma 

ilk giren milli kolları karşılama• li batmışbr. Çe§me limanına ka. ıunu, ister öz türkçe, sonu (oğlu) (san), ya bir (aoy) getirebilir: nia preai wrclır. Süt. ~avat 
dan gelı·yordu. b ı (Refik Ahmet San), (Refik L!•-- bir ince lı:•..P. Xill_.. yıtlı bulunan yelkenlinin sahibi ıözü ile bitiyorsa bence unu o • -

Dokuz burug"' a doğru belediye Ahmet Soy), pllak ..,._ mide aaare 
·;T Giritli Hasan Tahir kaptandı. Ge- sun atıp yerine: 

hihasını dolduran civar vilayetler 1 h 1 1 (San) biliyoruz ki adı ıanı di· birleıerek midede derhal 

mu
··measilleri ve mebuslar Cüm. minin tayfa arından A met oğ u Ler, ar çaı.a diner ......... 

1 
M lbrahim, Abdullah oğlu lbrahim gibi eklemeden birini ıetirme • ye her bil konu,tuğumuz ve IO'f a.pr. Sütii 1evclikleri 

huriyet meydanına gitti er. ey • ve İbrahim oğlu Mm;tafa çok Iidir. (Hafız Oıman oğlu) yerine adı için özel karııbk olan bir .az-
clanı on binlerce kadın, erkek ve müşkülatla canlarım kurtarabil- (Hafız Osmanlar) dür ve istenirae bu ıöz soy adı) 
mektepljler doldurmuştu. Herkes mitlerdir. Böylece hem (oğlu) sözünde yapılmak istenecek öz bir adm Ö· 

merasimin baslamasını bekliyor • Gemi ile birlikte içindeki 40 olduğu gibi iki değil tek örenli nüne de ıetiTilebiHr: 
du. Nihayet ;trafı çınlatan bir çuval çivi, 1 çuval pirinç, bir çu- (5) bir deyim eklenınit ve ne ol· (Sanı Ahmet), (Sanı Refik). 
top sesiyle kut!ulııma ba~ladr. val kahve ve bir çuval §eker de sa birazcık kıaaltrlmıt hem de kız ıibi. 

Borazanlar, trampetler, çalı • batmıştır. ve kadınlar için böyle bir soy adı Ve bu yoldıuı yürünürte bence 
yor, halk heyecan içinde ~l~ışlı • daha uygun olmuş olur. soy adlan bulmak iti çok kolay· 
yordu: Büyük mabet Sehmıyeye Bir görüşme * • • latacaktır. Bakınız; istenirse ne 

" .. sane evvel olduğu gibi şan· Arapça soy adları için verdi • k d · ı b·ı· 
on ~.:t ""b .. ekff ordu. Şehrimizde bulunan Adliye ba· a ar çe, tene ı ır: 
1ı T urk ayragı ç .y k S .. 1 ş··k .. B . ht ğim bu öğütleri yerine göre öz S c·· Sa Gun'" e• 

;· .. k b k sürekli alkı, tu· 1 anı aracog u u ru eyı rı ım an uneı - ı:ı 'S -
Bı.ıyu ayra . k . ..d .... M K . p türkçeler içinde uzun ve uygunsuz c·· S 

d .k. · enin ara • tır eb mu uru . anonJ era • unq an. 
fanı arasın a ı ı mınar . .. olanlar için de vermekten çekin • l 

k·ıd· B d ma kalp • palas otelınde gorerek konutmut· San Albn - Sanı Altın - A • 
sına çe ı ı. un an so . t mem... S 
leri sevinçle cırpınan halk hep hır _:..:_,,,..,,_,_,_,lllllJ, .. "llll"'H_,nmınıım .... ,ınn.-.. Bundan dolayı düzeltilecek ıoy tın an. 
ağızdan istiklal martını rıöyledi. çelenkler, tüfenklerinin namlula • adı: (Hacı Hafız Osman oğlu) o• (Sam Deniz)' (Sanı Daidır), 
lstili gören bu vatan parçasının rı çiçeklerle bezenmitti. Makine· lacağına (Büyük Kara Durmuş oğ- (Sanı Mahmut), (Sanı Şeker). 
yaıh sakinleri, bu sevinçli günde 1i tüfek, jandarma bölüğü, polis lu) olsa dileği-m gene.odur ve böy· Galip Bingöl 
hem istiklal marşını söylüyor, hem müfrezesi, lstanbuldan giden mil· le bir adı: hiç olmazsa (Büyük 
ağlıyorlardı. Marştan sonra Edir· li Türk talebe birliğine mensup Kara Dunnu~lar) diye düzeltme • 
ne Mebusu Bay Şeref Aykut bir talebeler, Edime kız ve orta mu· liyiz: Hem kısalıyor, hem güzelle• 
nutuk söy edi. allim mektepleri Kırklarel:, Edir- şiyor. Hem kızlar ve kadınlar için 

Seref B~vden sonra erkek mu· ne İzcileri, ilk mektepler, itfaiye, de kullanılabilecek biçime giri • 

(1) Heceli 
(2) Kelime 
(3) Sahne, hayat sahnesinden, 
(4) Manaları 
(5) Heceli 

Anupada aütlü içki!• 
1aJ9 ~tır. Site # 
ve claha iyiıi meyve aulatl~ 
dır. Bu içilec:elderi yaptl'ı 
kap ile bir de aüt kant ' 

batb - tef limn -~ 
cak maddeler evvel& ~ 
lacak ve ondan ıonra ıiit 
üzerine dökülecektir. 'yf 
bepıi birden köpük ı.aJil' 
kadar kanıtmlacaktır. f'-' ~ 
ceklerin bir liataini y~ '~ 

Meyveli ıüt: Yaridir. 
ırazn her hansi bir ~ 
birine iyice kanııncaya rl 
ceye kadar kantbnlır· .,ı! t' 

Limonlu ıüt: Bir ~7 .-...i bir ıuno-a ... ,.. .., A 
ıütle iyice kanıtınlar.J ~ <tf "i 

alli~ mektebi talebesinden Re • Trakya şimendifercileri, araba • yor. 
şat Bey ele söz aldı ve dedi ki: cılar, kasaplar, celepler geçti. Ce-

" - Nas,1\ bugün Türk yurdu lepler tribünün önünde bir p3zar· 
5oy, sop, san 

Portakalh ıüt: ~ ~. ; 
im suyu, bir çay fi~ <ti 
gram ıiit bin,,iriyle ~~.; 

Hastanelerde paviyonlar Bademli ıüt: ıo ',,_ı lıi'_. 
tane acı badem bir ~-.ı.tl 'J ~ 

on iki yıl önceki yurt değils~ !.. lık sahnesi temsil ett~ler. 
Nasıl bugün güzel Edirne on tik mektep talebelerinin tem· 

iki yıl öm:eki Edimeden çok ha•· sil ettikleri milli mücadele sah -
ka ise!.. neleri pek alaka uyandırdı. Kü • 

y 2.rm da bur,ünkü yurt ve hu· çükler tribünün önün :Ie zeybek 
gür.~ü Edirne olmıyaeaktır." • oyunu da oynadılar. Geçit res • 

Vseden Hamdi Efentii, kız minden sonra Gazi abidesine çe-
muaWm mektebinden V~ldan Ha· ı lenkler kondu, nutuklar söylenil· 
ıı ·...., da birer t öz söyled•ler Sonra di, geceleyin de yap·lan fener a -
S?lim'ye cad"eıinl:le kun•l~n tri • I layları fevkalade idi. Selimiyede 
büne gidildi. Bu c:ıclde ve bütün minareler araıma bir güneı tim· 
van sokaklarda admı atılacak yer salini gösteren mahye kurulmu~ • 

kalmanu!tı. tu. 
o~ birde gecit reımi bz.!ladı. Edirneliler gece yarısına ka • 

Jl1; ... h.rak hudut ta.l:uru sert adım· dar mutlu giinlerini kutluladılar. 
Jarla eçti. Askerlerin boyunları Yekta Ragıp 

Soylan, sopları anlatmağa 

yarayan şu sözlerin bir baıka ba· 
kımdan da soy adı işinde bize çok 
yardımı olacaktR". Şunun !çin ki: 
Yeniden bir soy adı alacak olan 
bütün yurttaşlar bil olacak 
ki yeni bir e.d bulmakta eyice yo-

• •.-f , ' -. .. 

Telefon tir keti tarafından ah· ~- ~ 
nan fazla paralarla yakında Ha· süt içinde bırakılır· ,,,,... 

ıram süt, 7anm t"I 
seki hutahanesinde entani haa • ıJ 

nıbnlır. S 
tahklar paTiyonu kurulacaktır. !:-____ ..... .,.... ~ A t~O 
Buradan artacak para ile de Cer· ı •af ~ 111 
rabpa.tada bir paviyon yapılacak· ı KURUı• fJ: ~ 
tır. K U P <;._ _,,.ı-

r a kapo•• t- ... 
:z7-1 

Bır Aşk hikayes ı dütün dünyada bliyük rağbet ve muvaffakiyet 
toplamıı o~an ( Artbur Scbnitıler) in şefkat eseri 
Oyoıyan: Magda S C H n E 1 D E R 

Bu perıembe akıamı S A R A Y sinemasında •••• 
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Fenalığa doğrudanı _____ _ Nakleden: Selami lzzet iii 

ishn~er, Dôrôya soraca~tı: oonya~a 
en mes'ut a~aın Uın~ir? 

.. 1 
'11~nın saadeti, yarın kimin eline ge~eceği belli 
0 Olıyan tahtlar ve hazinelerle ölçülür mü? 

lıkende 'd r 0 gece genç kızlar a-ı ıırasında tutarım. Bu kardeıler, 
....._ ; •a.thoı olmuıtu. son nefeslerin de bile galip ve mu· 
~ erıepoJiı dilberleri beni zaf fer olmuşlardır. lıte bence 
~ koiaor. Babile gidersem ora- dünyanın en mesut adamları bun
~ ~ Y .kolay ayrılaınıyacağı - lardır !.,, 
. J)İ) edıyorum !. Krezos, bu cevaptan büsbütün 
~tordor Ve mütemadiyen ıarap sinirlenmişti. Lidya kralı, Solon· 

u d d . . . ' 'u . .' an: "En mesut a am sızımız .. ,, 
'ı ~le Zaferin verdiği zevk ve cevabını bekryordu: "Bu kadar 
'tl,"eçllıde ten tarkılar söyliyerek servet ve ihtiıam içinde yaııyan 
~~ Makedonyalılar, im.para - benim gibi bir kral, kendisini dün· 
~d: nı~~nun etmek için, s~ yanın en mesut ve ~ahtiyar adamı 
~)eh künıe küme dolqıyor - sayamaz mı?.,, Deyınce Solon da-
'lt" ep bir ağızdan: yanamamı§lı: 
~Uıı dünyayı zaptedeceğiz !,, "- Ey Krezos !. insanın sa· 

doğruya hücum 
edilecekken •• 

Paris, 26 (KURUN) - Bazı 

Fransız gazeteleri, Macaristanm 
Ulualar Birliğine verdiği nota ile 
Pavleviç ve Kvatem;k'in teslimi· 
ne dair ltalyanın vaziyetini tetkik 
ediyorlar. 

Jurnal gazetesi diyor ki: 

"ltalyamn Macariıtanı müda· 
f aa edeceiine hükmedenler bulu • 
nur. Fakat ltalyan beyanabnda, 

Marıilya suikaıti mesullerinin ça
bucak arat tın imasını iltizam eden 
bir cihet yoktur. .Beyanata göre 
hiç bir devlet böyle ağır bir itham 

altında kalamaz. Sulh dütüncesi 
daha açık ve daha kati izahat is
ter. Bu, doğru bir fikirdir. 

Uluslar Birliğinin bu ite bak
masmm davet edilmesini münaka
f& ebnek daha iyi olabilirdi. Fa· 

Her ne olursa olsun1 bu aıkr - Şakir1 senin candan arka • 
dııa vurması rerekti. Jstemeğe İs· datın olmak isterdim 
temeğe dııa vuracaktı bu duyğu· - Sana bir ıey d~ha aoraca • 
•unu ... Bugüne kadar hiç bir ıey· ğını. Sana bu ıözleri tek d • 
de güçlük çekmemitti. Her §ey bilir miyim? rar e e 
aözüne kolay görünmüıtü. Çok - Hayır. 
övüm bir kadının,. ona kartı İna· - Peki. Bundan sonr h t. 
d .. ·· b • d d .1 a ra a ını gormuf, u ına ın ne en ı eri sız etmem. Aramızda b' 

ld'"'" · 1 ... ır uçurum 
ge ıgını an amaga çalıımıı ve var ... Bir sır. Bu ıırın ne olduiu • 
~nlamııtı: Kadının ona zafı var• nu araıtım:ıyacağım. Sakla, ar • 

ı. tık benim sırrımı biliyorsun. 
Neden bunu Süheyliya karşı - Önünde bütün bir hayat var 

yapmıyordu? Neden anlamag"' a ş k" a ır .. 
çalışmıyordu? 

di. 

Dün Sülteyla onu kovmuıtu. 
Amma bugün kovmağa bilir-

Sanki, Şefik gibi, Süheylanın 
da hayatı durmuıa benziyordu. 
Kartı kartı ieldikleri zaman ne 
konu§uyorlardı acaba? 

"Seveceği bir adama hakikati 
ıöylerim .. " 

Cesaret edip babasına: 
- O adam itte benim! diyebi • 

lir miydi! 

- Evet, geçirmeğc mecbur ol· 
duğum saatler, günler, aylar ve 
seneler var. 

Şefik geJiyordu. 
Süheyla gitti. 
Babası nasihat etti: 
- Kızı rahat bırak. .. 
- Kime? .. 
Şefik anlamamazlıktan geldi. 

-3-
- Şefik, Murat amca yazı ge-

11~ e hağrıııyorlardı. adeti, yarın kimin eline geçeceği 
~d ender, İranlı asilzadeler a- belli olmayan tahtlar ve hazineler 
~,' lleıeli ve nükteli sözler ile ölçülür mü? Sen bugün zen • 
'rı bir ihtiyan yanında alı - ginıin ve bir çok insanlara hakim· 

kat böyle olmadı. Fenalığa doğ· 
rudan doğruya hücum edilecek -
ken, hadisenin tetkikine karar 
verildi. Artık bir defa niıter çı-

banın üzerine konmuf bulunuyor, 
o halde bütün fenahklan çıkar • 
mak lazımdır. 

Dese bile, lr ıbaaı Süheyliya 
soracaktı. Süh~ylinın ne diyece -
fini anlamak lazımdı. 

çirmek üzere buraya ıelmit. Bize 
yakın bir kötk lubnuf ... Cüma gü· 
nü bizi davet ediyor. Ailece bir 
gü geçirelim diyor. Hatta Sühey· 
liyi bile çağırmadı .. Gelir misin? 

- Hayır. !tu. ain !. Fakat, mademki ölümden 
llıt· çok korkuyorsun.. Ölüm yakana 

: lıd l}a., hanlı, genç imparato- yapıştığı zaman mesut ve bahtiyar 
fı"ı h lıükiınıetinin nasıl yıkıl- olarak ölebilecek miıin 7 Halbu· 
, llnlatıyordu: ki bu saydığım adamlar ölümle 
~~ Ptteıhur farap düımam Al- boy ölçüttüler ve onu gülerek kar· 
~ ftr l<>nra, Lidya tahtma ge· tıladılar. Sen elbette onlar ka -
~· eıo, dünyayı istila etmek dar ınesut değilsin ve olamazsın!,, 
~ <>~~e ~iitmüştü. Krezos bü - Diyerek Krezoıu uykudan u • 

~ lorı "'1Y!e Ayasloğu zaptettik· yandırmıştı. Bilmem ki bu ıuali 
~ _d~ Lapseki ve Sinop §ehir- ben de size sorsam, yani "Bu da • 
,:.~e ele geç'rmiıti. Bu mu- k;kada dünyanın en mesut adamı 
'>ı' 1. N.~rurunu art- sia.pıiaw;~' ~~ •caba baoa: 
ıı~ ~ipil bir hük·· ıuıevver ve - t.vet, benım .,, 
f filozof] urndardr Yu • Diyebilecek misiniz, hatmet • 
era, ~ lrına k h . 
~ • l\.l"ea: Ço ürınet e - maap? 
'd 020fiar1n1 °

1 ta Yunan pir ve lskender bu hikayeyi dikkatle 
~ oniarcl llleınleket:ne davet dinliyordu. 
._1• 1 etnıeıd~ll iatifade etmeyi Persepol=s!i ihtiyarın sualine 
~ 2'İbi 

8 
.. ~ O devirde Perse- birdenbire cevap veremedi. 

itte ltalyan ~tasını bu nokta
dan dütünmek icap eder. Nite -
kim Yugoslavya da bu fikirde bu· 
lunuyor. 

Paveliçin teslim edilmiyeceii 
haberine intizar etmek icap eder
di. Maamafih bu meselede ıiya· 

si hareketlere giri§menin doğru 
olmayacağı kanaatindeyiz. Eğer 
L-L"'-- L.- --U-- -..1.J-.JU!;,---

9& bundan adlf neticeler ~rkabilir. 

Zira 12 mayıa 1870 te Fransa ile 
ltalya arasmda bir suçluları iade 
muahedeti yapdmıftı. Bu mua -

hede siyasi suçlulann iadesini İm· 
kin dahiline sokmuıtur. Paveliç 
ile Kvaternik Marıilya cinayetini ~ diinya 

0 
ret bulan (Sart) Kumandan Saris te bu hikiye

~t&i olın l1tn en_ parlak .efahet yi dinliyenler arasında bulunuyor• 
l(~l'İıt ili Uftu. Bütün memle • du. 

ha-;;;lamıtlar ve ona ittirak etmiı
Jerdir. Bu sebeple siyasi suçlular
dır. 

- Meıut musun Süheyli? 
Kız ıataladı. Şaıalamıt görün

dü. 
- Ne diye soruyorıun! .. 
- Darıldın mı? 

' H B'I' . k" . - ayır.. ı arsın ı, senı es .. 
kisi gibi severim. 

- Ben de. 
- Pek ze.nnetmiyorum. 
- Aramızda bir anlatmamaz· 

lık, daha doğrusu yanlıt anlaıma 
var. Bunu ilerletmiyelim. 

- .Anlamıyorum. 
- Anlaımamazlrlr, yanfff -an 

latma aöylediklerimizde delil, 
söylemediklerim izde. 

- isabet ... 

- Cevap ver Süheyla: Mesut 
musun? 

- İnsanın bu kadar felaket 
geçirdikten ıonra: artık geçti! di· 
yebilmesi saadettir. 

- Demek rahatsın. 
-Evet. 

- Sorana ne diyeyim? 
- Bir yere gitmediğimi aöyle. 

Yalap da değil. 
Murat Amca Süheylayi davet 

etmemitti1 fakat onunla ç.ok ya • 
kından meığul oluyordu. 

Ona bir koca buldu. Bu zah 
evvela aileye takdim etmek iıti -
yordu. Süheylayi bunun için ça • 
ğınnamıştı. 

\ 'e 0 J~ \>e ıanatkirları Sart Saris asabi b;r kumandandı ... 
oe ır l f' I J ~ )'-farl ' ay arca · say ıye er- mparatorun neşesini kaçıran ihti· Bu meselenin ltalya ile Y ugoı· - Rahat insanların yeri me • 

~~r (;rdı. Bir gün Atinalı yara haddini bildirmek iatemitti.. lavya arasında zaten mevcut olan zarlıktır. Yirmi yatındasın. Neye 
~ e>ıu . olon) da hükümdar Hançerini belinden çekerek bir - fena anlayı§ları daha ağır bir hale herıeyden geçtin? 

- Şefik gelmedi diye canım 
ııkıldı dojrusu. Hiç bir zaman sö
zümü dinlemedi Ye he'\- ael6r'ind~ 
iyi yapmadığını da gördü. Sizin 
ilk yapacağınız ıey Süheyliyi ev· 
lendirmcktir. Hakikat meydan -
da, bu kız aileye uğur getirmedi. 
Dur, acele etme, sözümü bitirme
den cevap verme. Eğer onu bıra • 
kırsanız, önüne raıtgelen birini 
sevecektir... O zaman ne olacak· 
tır biliyor musun? Kendi kendi -
nize düıman olacaksınız.. Bunu 
düsündünüz mü? 

\ ~Jllıit:rYa~et etnıek üzere Sar· denbire ihtiyarın üzerine yürüdü: koymmasınr, Franaız _ İtalyan _ Çünkü her~ey beni korku -
~~ he.t · lıdya kralı bu meı - - Sen bizim neıemizi kaçır • yaklaımuı üzerinde de bir gölge tuyor. Sen beni dütünme. Ben ka· 
'· 1 "e 

1

~a~Ydır misafirine sa- mağa mı geldin, mh elun heborif? bırakmamasını temenni edelim.,, ranlıkta ıeaaiz yatamak için yara-

Selma ijrperdi: 
- Hayır. 
- Bu maceranın sonu Süh"ey -

liyi evlendirmek olmalıdır. Her 
halde onu oğluna vermek fikrin· 
de deı?ilsin ya? 

,: Zınelerini gezdirir· Ve hançerini i tiyarın ydnu· Jurnal gazetesinden: tılmııım ... Görüyorsun ya, bundan 

" u Evvelce An ara Fransız sefiri .,. ~. ~......_ "·· na vuracağı sırada, isken der, e - k da •iki.yetim yok. 
hı. .1 i:nya da benden mesut rin bir uykudan uyanır gibi, bir - . d' R d 1 - Evet, karanlık ıesizlik .. Bu-
'4l"ft'} "cır 0 · V 1. . §ım ı oma a e çi bulunan M. 

h, r.,, ır kimıe daha var denden ba§ını kaldırdı... e e mı b nu çok eskiden beraber okumuı • 
v Kont dö Şam rön, Prenses Lüs -

~ 1)~ uzatarak: tuk. "Yüreği yaralı olanlara ses • 
ili '°rıtı yen Murat ile izdivaç ebnittir . • , ee ..... h Uf. Solon hükümda- - Sar:s, ona dokunma, diye h b sizlik ve karanlık yaraşır ... " 

" 

y" ı Medeni nika u ayın yirmi iki -' J.f,. Veıırniı: bağırdı, Solonun verdiği cevap - Yüreğin yerine kanadı de .. 
,.. ~t- t d. · 11°nde Romadaki Fransız sefaret-' ' törd;;~~ Jnaa.p ?. Şimdiye ho§uma gitti. Sabile gir ığım Benim kanadım yaralandı, kana· 

:ı... · ... 1ır.. 1 • DA A hanesinde, dini merasim, ayın ku 
'~,::l\tdu :~m ınsanlar içinde zaman ben de bu söz erı araya drndan yaralı bir şum ... 
'tıt ... Sok 4'tınalı TelJos'tur. Bu tekrarbyacağım: "Ş=mdi dünyada yirmi dördünde kiHaede yapılım§" - Haydi, haydi ... Kendine iti-
.. '\>J~ ltıeaut I k" d' ? S · · tır. d k ''itti 'tle.r . Ya§anır§, ces • mesut o an ım ır.. en mıııın.... ma ın yo .. 
tıl~~. 'l'trıırı ~etııtiıırni§ ve ölürken Yoksa hen miyim?'" Diyeceğim. M. Şambrön, Ankara ve Roma - Ya ıenin var mı? 
\f '-llu t" e karısının sıhhatte (Devamı var) elçiliklerinde ince ve hakikatpe • Bunu dü§ünmeden söylemişti. 

l~ll to ... 
01'lnüı \'e ıztırap çek • rest bir zeki göstennittir. Pren • Söyler söylemez pifman oldu. 

"--'"'d ~rak K .. .. d • t l ı, .. ~~ l>a 1traJr altına gitmiştir?.,, ayış yuzun en cın~~~ ses Lüs:en re•.~lıkta~ aayret.i - .~ö~.ü~.ü ~ana dinlet~e~ • 
il ,~l\ ol!n hu cevaptan hiç te Kızılcahamam Benkoz koyun· ve edebıyattakı ıstıdadı ıle kendı- ken1 gonlumu kıme açayım ıstı -

- Ne biliyorsun? 
- .... 
- Amca, bildiğin bir §ey var. 

Benden ıaklama. Bu büyük teh • 
like olur. 

- Malum. Sen Şakire alıcı 
gö?.)e bakmıyorsun. Onu hali ço· 
cuk sanıyorsun ... O en fena çağ • 
da. Kim nereye çekerse oraya gi· 
der. Bütün bileisi romandan iba • 
ret. O kendine bir hayat arkadaşı 
değil, kahraman arar. Şakire ne 
kadar Süheyla ile metiul olma 
dersen o inadına fazla mefğul o· 
lur. Şakirin yasındayken bir kız· 
la meşğul olmak, o kızı sevmek 
demektir. Bunu dütündün mü. 

- Hayır. 

- Allah vere de aeç kalmıı 

\I' &() 1llelerj a~l§h. Solon, kra· de bir araba kayıtı yüzünden cİ· a:ni tanıbnrştır. yorsun Süheyla? Amma istesen 
~ rr;ttıllt: 111 

gezerken kral tek· nayet olmuıtur. "Rusya Katerinasınm roman de, istemesen de dinleyeceksin: 
%-. l!(il11e b Köyden Sablmıt oğlu Hüse- hayatı "lsveçin Kristilni eserle· . Seni seviyorum Süheyla. Bu at • 
~e>~'adetiınt!.a~.i b:r adamla yin, Y akup oğlu Mehmetten iğ- ri ile ~öhretini tem;n ;~mittir. krmın ne derece clerin, ne derece 

t· '......_ '1 hcı! ofçuyor musun!,, reti olarak bir araba kayııı almıf, F . "kAf t hak h . kuvvetli olduğunu takdir ederı:n. 
11..~d~.._ llerı _rıır salJanıış: kullanırken bunu kopannıf, Meh· ı d emınad mu a a 1 em eyetın· Etmen lazım. Seni her §eye rağ • olmayasın. 

"''ıı .... L ·••eıut b" k k e aza ır. . .. -d' .. _,ltı~ ır adam daha met buna kızmıf, avga çı mıf men sevıyorum .. Beklerim, bekli· 
"--• "1c ~-l\Je0 .trn_aap !. Bu ada • Hüseyin tabancasını çekerek 

1 
yeceğim, bir tek hülyam var, seni 

. il t... ~4t 1- ı>ıa ıdi B· M h d. ··ıd·· .. tü YENi ÇIKTI 1 k t~ ,·~i . ~Cltd · ıton adlı e me ı vurmuı o unnuf r. 1 a ıp acırmak. Beni buraya ba~ • 
di ct,~•tJ~tdi:ı d~ha Yardı. Çok 1 •- ffilseyin ben onu lstfye ·ı GcrİG Bab& lıvan hiç bir tey yok ... Senin bir 
' l-~· h1ti11c· Ciirette, dövü!- rek vurmadım, o bana bıçak sap-

1 
takım vazifelerin vardı, bu vazi • 

f~i) 1~~1 ı ~e galip gelirler- larken kendimi müdafaa için la· ı' Fiatı IOO kurut feleri yaptın. Biraz dütün. Ken • 
'>la... erdı B h b kt" b. · t• ld Tevzi yeri - VAKiT Matbaası ' -., hı · en asmına J ancamı çe ım ve ır 1§ ır o u. dini dıitün. Eğer benden nefret 

••nları hetbahtlar Demittir. etmiyorsan? 

Selmanın ıözlerinin önüne gel· 
di. Şakir babasına gidiyor: 

- Baba, ben Süheyliyi sevi • 
yorum, diyor. 

Ve Şefik sözünü tutuyor. 
- Hakikati söyliyeceğim. 
Bu hakikati hem de kime ıöy-

,. ? uyor ... 

(Devamı var) 
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Cih::i·~h;ai::~:b::~izimı ~ll!!JLk {;Mi z Dt ıı.~~ 
vaziyetimizin bilinçosu Bir kadın Konyada belediye işle 

Yazan : Celll ftt r . 
Bundan evvelki dört yazım bir lçte sulh, dışta sulh! Konan bu 

başlangıç mahiyetindeydi. prensibe hemen hemen her devlet 
Sadede ancak timdi giriyorum.. kanmıştır. Her ne vakit bir ihtilaf 
Dünyanın ne çapraşık bir vazi- çıkmışsa, devlet son dereceye ka

ye~e, hat~~ ~~r çıkmaz sokakta ol- 1 d~r ~ul~ yolunu ~~t~. Hiç bir va
dugunu gorduk. 1 kıt, amıyane tabırımı affediniz, 
Şu buhran içinde aziz vatanı - mızıkçılık emedi.. Kıymetli dost • 

mızın, mukaddes milletimizin va - lara malik olduk . 

ziyeti nedir ? Bize ait olmıyan bir harbin ve 
Müsaadenizle bir istidrada gire- hatta bir ihtilafın bile bizi müte-

ceğim .. 
Bir devletin asıl vazifesi nedir? 

Hangi hukuk ve idare kitabını a • 
çacak olursanız görürsünüz ki, 
klasik mektebe göre, devletlerin 
baılıca vazifeleri ikidir: 

1 - Hariçten gelecek tehlikeye 
kartı va tam ve milleti korumak; 

il - Dahilde emniyeti, asayişi 
idame etmek. 

Yani klasik hocalara göre dev
let, hül_c.umet l>u iki işi görürlerse 
vazifeleri tamam olmuf olur. Ya -
ni o devletten daha başka bir iş 
beklemek haksızlıktır. 

Klasik olmıyan alimler ve bil
hassa .sosyalistler buna ilave edi -
yorlar: 

111 - Milleti yetittirmek, yük. 
seltmek. 

Şu k11a iatinattan eonra düşü
nelinı: ;__ Türkiye Cümhuriyeti bu 
;ki, ltç_ vazifeyi gördü mü? On bir 
şenelik ıiyut bir bilanço yapmak 
ııı~etin.deylz. 

Gazinin kurduğu ve idare ettiği 
Türkiye Cümhuriyeti ilk vazifesi • 
ni, yani liudutlan muliafaza itini 
layıkiyle, liakldyle ıarmllttür. 

Hudütlarm muhafazar l>asit ve 
liolay bir it deiildir. Bunu sade -
ce bir askeri vazife addetmek 
yanlıştrr. Koca memleket, 800 ki
lometre dörtlemesine yakın Tür • 
kiye bir uçtan öbür uca demiryo
liyle, hatta fOıe ile bile bağlı de
ğildi. HükUmet her noktadan 
meseleyi kavradı. Siyasi ve askeri 
nafia ve idare noktalarından ayni 
hedefe l>aktı. 

Gerek, siyaseti, gerek askeri öy
le bir ıekilde tanzim ve tensik 
etti ki eski tabiri ile "yedi düvel,, 
gelip bize l>ugün, kur yapıyorlar, 
ittifakımızı, dostluğumuzu, biç ol
mazsa bitaraflığımızı istiyorlar. 

HükUmdarlar, batvekiller, hari
ciye nazırlan, d~vlet adamları mü
temadiyen Ankaraya gelmekte ve 
bizimle doıtlµk tesis etmektedir • 
ler. 

Bu, müsbet, dürüst bir siyaset
tir. 

e.s.sir edeceğini iyice bildiğimizden 
batkaları arasında çıkacak uygun
suzlukların ortadan kaldırılması . 
na, dostların biribirine yakla§brıl
masına çalıştık ki bunun hikayesi 
uzun olur. 

Türkiye sulhün veted direkle
rinden biridir; biri oldu. 

Bununla beraber ilk makalemiz
den biri naklettiğimi7 tehlikeleri, 
Cümhuriyet hükurnE"li asla unut -
muş değildir. Hükumet uyumıyor. 
En ufak hadiseden nem kapmak 
hakiki siyasilerin şiarıdır. Onun 
içindir ki henüz evrensel müsale
metin uzak bulunduğu bu devirde, 
Türkiye Cümhuriyeti, gün geçtik. 
çe kuvvetleniyor .. Öyle bir halde 
ki Türkiyeye sataşmak en bü • 
yük bir devlet ıçın bile - bir 
felaket o1abHir. İ~te, bu ihtimal 
her devlete telkin diJmiştir; hem 
sözle, diplomasi \le değil, fiil il!. 

Altı yüz bu kadar sene süren 
Osmanlı devleti, M.; bir devrinde 
böyle bir siyaset takip edeaıemiş -
ti. Cümhuriyti İmparatorlukla 
mukayese etmek bir küsthalıktır. 

Diyebilirim ki bugünün devlet· 
Ieri içinde bile bzim kadar siyaseti 
hariciyesini ve emniyetini bu de • 
rece reaanetli temeller üzerine 
kuran çok değildir. 

Türkiye Cümhuriyeti sergü • 
zettlerin düşmanıdır. 

İnsaf ile söyleyiniz .. Henüz on 
ikinci yaşına dün giren Türkiye 
Cümhuriyeti, hudutlarını akili.ne 
bir surette korumakla bir devlete 
terettüp eden vazifeyi görmedi 
mi? Bu noktadan hangi devletin 
bizim cümhuriyetimize bir rücha
m olabilir? 

Sulh ... Lakin o~mımlı sulbü gibi 
mütezellilane değil... Mertçe, in · 
sanca bir sulh.. Herçibadıabat 

sulh değil! Hukukumuzun siyaneti 
şartiyle bir mi.!salemet .. 

Klasik usul llklımdan çıkmıyor: 
Eski tarzda devletin "(mütehat. 
tim) vazifelerinden ilkincisi hari
ce karşı vatanı müdafaa değil miy-

KURUn'unMillT Romanı: 24 ..... ___..__. .......... ...._... __ ,. ........... . . 

valmun ucundan tutan yok. Za -
ten timdi rağbet güzelle zengi -
ne .. Hey gidi hey, bu denizleri 
biz çok zaman yardık geçtik. Si-

zin gibileri de çok gördük. Bu 
mantarları siz baıkasma yutturun 
arslanım. Biz de ite ilk başladı • 
ğımız zaman ıızın gibi toyduk 
aınına, çabuk yırtıldık ... 

Kadm neler ıöyliyordu Yarab
bi. 

Etraf mıızda adeta bir halka 

Burhan Cahit Köroğlu ........................................................ 
olmut lardı. Hırstan göz yaşla • 
rım dindi. Şimdi taş kesilmiştim. 

Beni asıl koca evine yaklaştı -
ran bu yolculuk hayatımın çetin 

bir imtihanı oldu. Babamın sağ -
lığı bizi bu güne kadar yoksuzluk 
ve kimsesizlik acısı duyurmamış -
b. 

Bu karanlık gece, denkler, va
riller, tavuklar, ve çefit çeşit in -
sanlar arasında geçen Bandırma -
İstanbul yolculuğu hayatın (Fo -

Ateşe düşüp, 
yandı: öldü 

Bigadıçta Hatice Hanım adlı 
bir kadın yanarak ölmüştür. 

Bigadıcın orta mahallesinde 
vaiz Ali efendinin sar'alı olduğu 
anlaşılan karısı Hatice hanım 

mutfakta yemek pişirdiği bir sı
rada yine ars'ası tutmuştur. Za
vallı kadın bu sar'a nöbeti esna
sında yerde sürüne sürüne ocağa 
kadar yaklaşmış sonra feci akibe
te uğramıştır. Kadın elli, elli beş 
yaşlarındadır. 

Cümhuriyet müddeiumumisi 
Salih Zeki bey Bigadıca giderek 
hadise hakkında yerinde tahki • 
kat yapmıştll'. 

Kıbrıstan eşek alınacak 
lzmir Vilayetince bu sene 

muhtelif köyler için Kıbrıstan da
mızlık Eşek satın alınacaktır. Vi
layetten bütün kaza ve nahiye 
müdürlüklerine gönderilen bir 
tamimde bunun için köy bütçele
rine tahsisat konulması ve Kanu
nevvel ayı içinde Ziraat bankası
na bu paraların yatırılmış bulun
ması lazımgeldiği bildirilmittir. 

Geçen sene alınmış olan 24 E
şek aygırmdan çok iyi verimler 
elde edilmiştir. Henüz sekiz on 
aylık Sıpalar köylü tarafından 
50-70 liraya satılmıştır. Şimdiden 
avans suretile köy bütçelerinden 
para gönderilecek ve yeni aygır
lar Nisan ayındat getirilmiş ve 
köylere dağılmış bulunacaktır. 

J( ..... 4'0 nı:t hhrP.lere uzak olan 
köylerde bu aygırlar eyi muha-

Yol, meydan, park yapılacak, su 
getirilecek, borçlar "ödenecek 

Konyada bu seneki intihap 
devresinde tekrar belediye reis
liğine seçilen Şevki Bey beledi
yenin bu sene yapacağı işler hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

"- 1934 Bütçemiz çok müte
vazidir. Bunun için şehrin iman 
namına büyük işler yapmağa İm· 
kan yoktur. 

"Hükfunet ve istasyon cadde
sinin düzeltilmesi Cümhuriyet 
meydanın genişletilmesi ve parke 
kaldırım döşenmesi, ihtiyaca ka
fi gelmiyen mevcut gaz depola
rına ilaveten iki depo daha inşa
sı, mal13.lle aralannda ve çarşıda 
bozulmuş kaldırımların yaptırıl

ması ilk yapacağımız işler ara· 
sındadır. 

"Alaeddin eteğindeki sathı 

maillerin bu yıl sonbahardan iti
baren muhtelif yeşilliklerle tan
zim ve tezyini, şehir bahçelerinin 
de ilkbaharda değişik ve cazip 
bir hah getirilmesi mukarrerdir. 

Alaettin tepesinin münasip bir 
yerinde şehri süsliyecek bir

şekilde bir şehitler abidesi yapıl
ması da bazı zevatın tavsiye ve 
teşebbüsleriyle kararlaştırılmış • 
tır. 

"Dutlu suyunun şehre getiril
mesi için şimdiye kadar sarfetti
ğimiz mesayie devam edeceğiz. 

Her türlü mani ve müşkülata rağ
men bu suvun .,.ı,,... e~tirilmesi 
belediye için bir ğayedır. Hu yu 
buna muvaffak olacağımıza ka
naatim vardır. Hususi idare ve 

Belediye ile bazi ınilli ve mal! 
1 . . 1 k hususı essese erm hır eşere h·s 

şirket yapmaları mevzuu ba 
1

1 

Fakat bu mes' ele henüz iJer e 

mittir. ·pJJ!I 
"Bugün itfaiye teşlci a 

çok basittir. Şehrin ihtiyacd~a 
~·ı ır· 

fi gelecek vaziyette degı . bir 
Yeni yıl bütçesinde ye~ı ni 
·· b' rch"e razoz ve ır yangın rne 

t l . . h . tJ11llı 
ına ınması ıçın ta sısa· ·rtJJ!I 
dır. Bununla itfaiye tefk! a ed 
bir dereceye kadar tak"~ııı" 
miş olacaktır. Hortum, tr ~ 
kanca ve sair itfaiye ede"' 
fi miktarda mevcuttur. •ttı' 

"B .. k "' I" z;yetı J·t ugun u ma ı va ı ,, 
şehrin bütün sokaklar111r ~· 
ve çamurdan .rurtarmal< dd~,ı' 
yoktur. Yalnız büyük cJ ~ 
çıkan sokakların bu ca~ 
birleten kısımlarında ~ 
yapmak tasavvurumuz ~,.r 

"Düz bir ova üzerİ11~ 
nan şehirde kanalizasyon 
tı olmaması ve ~ki binsl~ 
piç ve topraktan yapdnıJf ;I, 
itib"' ··ile şehri toz ve ça~:J 
kur•-rmak çok paraya ve;' 
tevakkuf eden b ir i! tir. 

"Yeni bir istikraz atıl' ) 
mızdan bile geçmemiıtir·.l 
telif müessesata olan borçP~jf 
dan şimdiye kadar ancak 1 
lira ödenebilmiştir. .k 

"Daha ödenecek bir'~ 
&;.umuz oıaugu lçın l:>U~.J 

bütçe ile büyük işlere 
imkanını bulamıyoruz.,, 

faza edilememekte ve bakılama
maktadır. Onun için kaza ve na
hiye merkezlerinde bu aygırlara 

::;~:~ı:::ı :~;~a~o~::.!:~:·. lzmir -~:~:: alm~~~:ş(a::., ~::;a: ~ 
Emet'te yenilikler mıntakamızda bitmek üzeredir. deva-:ı ediyorlar ve tul~ 
Emet Yeni Belediye Reisi Piyasanın açıldığı günden dü- bilmek için köy köy dol",f/ 

Hamdi Bey kasabaya elektrik te- ne kadar satılan tütün mıktarı Bu sene tütünün kil~ .J 
Si.satı yapmak için borrlanmaya 11 5 'l k'l yu bulmu• ve l k ku tılı' .. :r , mı yon 1 o ~ 0 ara 60. ruştan sa '".~ 
karar verildiğini .söylemiştir. Ka- 12,5 milyon kilo tahmin edilen re- ~~ 
.sabanın Belediye varidatı 15 bin kolteden şu hesaba göre geriye Rekolte 12•5milyon ttif 
liradır. u para ço ıyı arcana· daha bir milyon kilo kadar tütün B k • . h dildiğine göre temin e A 
cak, yangın söndürme makinele- kalmıştır. 7,5 milyon liradır. 16 
ri çoğaltılacaktır. Bütün evler be- Satılan bu tütünlerden Geri Geçen sene rekolte ~~t 
yaz boya veya kireçle boyanacak- Tobako ~mpanyası 1,700,000, yani bu seneden be§ ~et' 
tır. Belediye Meclisi kadınların as- Glen T obako l ,SOO,OOO, Ameri- yon fazlaolduğu halele 7 
ri kıyafetle gezmelerini de karar- kan Tobako l,SOO,OOO, inhisar İ· 35 kuruşta .kaldığmcls~j _,~ 
lattırmıştır. daresi 1,900,000, Felemenk Tü- tiği para 6 milyon lir" ı ~l't\e 

aıııuııııt ıı11tt11ı11uıııııı ııu1111ıınıııımıınımıııtı1nıntıı11 rıııımıııuırıı,..1111111111tıııı111 rı11mtı Jtl f~ 
di? işte, Cümhuriyetimiz bu işi tün !İrketi 350,000, Ostro Türk Bu sene ufak reko 'f'.;t1· 
hakkiyle görmektedir. 350,000, küçük alıcılar 1,500,000, e~ilen para ~e~en ~eJ1~J . . 

(Ardı Erteye) __ ....,k....,il_o_a_lm-ış-la..,r_d_ır .... _~-------b-111111r11111b ... u•çu•k-m .. ı-lyon lıra gat~~~d 
ça) daki gibi hep mavi ve taze 
yeşil olmadığını acı acı anlattı . 

fotanbul. 
Bana hiçte yabancı gelmedi. 
Gazetelerde, romanlarda oku· 

ya okuya öğrendiğimiz caddele • 
ri ve hatta binaları sormağa bile 
ihtiyaç görmiyonız. 

Ergin bizi Tophane tarafında 
bir apartımanın iki odasına pan
siyon olarak yerleştirdi. 

Pansiyon sahipleri iki Rum ka
dın, fakat çok iyi insanlar .. On • 
larla beraber hazan öte beri al -
mak için sokağa çıktığımız za
manlar ilk defa gördüğüm bu ka· 
labalık şehirde hiç te yabancı gi· 
bi olmadığıma hayret ediyorlar. 

Öyle anlıyorum ki, lstanbulun 
bu çeşit insanları ve ham Anado
lu kadınlarım çok gfö·güsi.iz sa ~ 
nıyorlar. Onlar görgüsüz olabllir• 
ler. Fakat akılları her g(:)rdükle • 

rini kavrıyacak kadar yatkın ve ı de şöyle bir süzdüğiİ11iJ1ır1:: 
işlek olduğuna şüphe yok. "Dil" de çamlarııt iJ_ı.I h•ıı 

İstanbul modasına biraz uy • oturduğumuz zamaJ1 : t•~ 
gun gitmemiz çok zengin oldu • - Kuzum ErgİJ1ı \J f 
ğumuz manası veriyor. Zaten Is .. kimdi? t~\J oı1\ı1'l 

k b kl d
. ~ . ,o ,.ı 

tanbullulann bir kısmında şu a• Bu e eme ıgı ,ıııg.til 
naatimiz var. Anadoludan gelip şırttı . 1. Evvela aııl 
te lstanbula biraz gösterişli yaşı - gelerek: . ·1 aeıı 
yanlara (kalantör, altın babası), - Kim, han.g'~z;:ıii111 di: 
adını takıyor ve böyle parası çok, Demek istedı· 5örle ~(.1 
aklı m zannettikleri Anadolu hal· madığını anlayıJ1~ ~tı111 ğıı" 
kını sızdırmak için bütün hilele - - Sana antst~ı t.,tıı~~~eıi 
rini kullanmak istiyorlar. Şu Harbiyede .;1'e bir ~tl ıııi ? 

Hiç unutmam, bir gün (Ergin} kız. Şimdi gahb~tı. değ1!e• 
bizi Büyükadaya götürmüştü. Ne· evli ... Size de be. dil<1'at 
fer yiyecek sepetimizle önde gi .. - Hem de .. ~e 
diyor. Biz üçümüz arkadan geli• Ergin güldudediJll· ı:ııJ'j 
yorduk. (Nizam) caddesi üzerin- - Ne var. •Jcel1 oıı" ~'ôil 
deki büyük bir otelin kapısından - latanbuld~ 1 dığıJll1 ,,pe 
ipekli, süslü muhteşem elbisesi - bir kızla nişan a: bs.f1fl e.111 
nin hışırtıları kulağı~ızı yırtar miştim. O zaffl~ur pe,ıer\, ı 
gibi geçen bir hanımefendinin ı lzmirin şu .~e! ,,.ıs.ce.l<•'J'I 
(Ergin} le selamlaştığını ve bizi ]arından hırını 
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Q oit Corcun harp hatıraları Hergün yüz Ad ...... 

~~aklıkta çürütülen 4 KURUN isim babası 
V·Yuz bin İngiliz. askeri Bugünden itibaren 

soyadı yazmıya 

her 
.. .. Ad, gun yuz 

~~tson Çorçil, eski başvekilin harp ha· 
başladık 

a arını anlatan kitabını tenkit ediyor ~Rı:::ı.;·.ı:::;ı:~~ ~:: 
l.cıit C . olarak verdiii öz türkçe karı•hklar, bü· 

'ılı Ol'ıliiıı o~~ ''.Harp hatıraları,, milel ıoıyalistler Rus ihtillli ile \ tün okurlanmm ...ındinniftir. He•ke
trlttı. İn .cu cıldı de son günlerde uygun olarak ıulh yapmak için 

1 
sin doğan çocuklanna yeni ad, ken

~ gı)terenin tanınmış bü - çevirdikleri entrikaları anlatıyor. dilerine '°yad• .,..ı.g. bugünl«d• 
ft.~-n de·n· . Winston Churchill 

1 

KURUN okurlanna gösterdiği bu ko -.... "" Ç Bu arada Loit CorÇ, Makdo • la 1 k1 •• - ·· ı...... Ort°' l) b 1 y ı a ovunur. ~?ı.de ·~1 . ir ngiliz gaze - nalde hücum ederek töyle diyor: Okurlarmuzdan aldığmuz mektup-
~ Par.; esenn tenkidini yaptı. "Makdonald, mütemadi nutuk- !ardan tuz alarak. bu mutlu işi daha 
~ h al~nnı kendi fikrimi de (ar" makaleleri ile çevirdiği gi2li ııeniılettik. Buırün• delin güode ilri 

'1la,d .. ulasa ediyoruz: manevraları ve kulland•iiı teıki - lnz, ilri .,kek ad. v.n.k•• he• ırün 
"'-in· llllcü cilt bizi ancak 1917 litlarla zaten olan güçlüğü daha JÜ% ad vennei• kanr .,...dik. Buıü• ~,t' l 1

11 
•onuna k d '"t'' .. ( f 1949) "A,, dan baılıyoruz. Bu adlar kız, er· 

• O:Yit C a ar go uru • fazla arttırıyordu: Sayı a . k k l ak t d·t . d v ·ıd' B ~- --s

1 

.. orç ünlü batvekillik e o ar ayır e ı mıt egı ır. un· "-~q!ih.ı~.ı_ • • butün etrafiyle anlata - Üçüncü k,.,m, Jfitabm en acı lan, ka•ı•bklamu da yazorak okurlan· 
"" ı ve en mühim parçasını, münekki· mızm isteğine bırakıyoruz. Bunlar kü-

ı:,-; ı.,,.Çın daha bu cilt gibi bir din kendi tabiriyle en müthiş çük ad olacaklan B'öi _.d, da olabil .. 1 ÇoJ,ı Yazm.ası icap edecek.. Pa11chendaele hldiıeaini tetkil e- cektir. y .ı ... burada ı•nu da .öyle • 
,,., en henüz 2439 uncu sayı • k • t • k' d·v• · dl Ank 

'et 
l'etı'•eb'ld'k . . . d' Muharrir bu vak'aya tam me ıs erız ı ver ıgamız a ar ara· 

" ~ ı B -b d 1 k ıyor. ' d d'I • J • d 1 b' rk d .....1 ı ·. u a ı e ı e- .. .. f t a ı ıt erın e ça ıtmı' ır a a atı· 
~L-~e'biy t I uç yuz ıayı a ayırmıt ır. . . . . . h""""" a ., o mıyabilir, lakin "d" d" ? nuzm oeçbklen adlard,.. Ş•mdiden in· 
..._l ok ki bütün b • tarihfr j Bu ha ıae jle ır " rioi beieoiP alanlara uiu• dileriz. 

-..ı."" kablan veıik 
1 

ırb 1 
1 

• Bolıevik ihtilalinden sonra, A 
'~' ,,.,_ a ar, un arın b' h l 1· · "l"duğu h k'k ti h Ruıya harp edemez ır a e ge ı· L·ı· a ı a er, arp 1 1 • 1 Ab D'kk t \il. ·'Q ınin ya · L •t C yor Amerika tilif kuvvet erı ıı· - ay: ı a · \.~İ nı oyı orcun ' • · 'd' d h 2 - Abravcı: Muhafız. 

d .. IMlzarları, itinin büyüklüğü ruına gırınıt ı ıyıe e, ınu ar~· ~1_".rdüncü cildin esas fasılla~ be meydanlarına 1918 den önce 3 - Acar: Gayretli, Kuvvetli. 

t'""'lkil ediyor. ulqamamıı, binaenaleyh, Britan- Taze. a.ı, •t.p .. b • ı ... ·ı F A 4 - Acet: Gayretli. 
"llll)'t ~ç üyük epizodu ihtiva ya ımparator ugu ı e ranıa, me-oı-;, .... Bırinci kmm, Türkiye ile rika aıkerlerinin cepheye gelince- 5 - Adanır: Şanlı, Şöhretli. 
'd Ucadeledir. Münekkit bu ye kadar ordularını ihtiyatla kul - 6 - Adıbelli: Maruf. 
~leden töyle bahsediyor: lanınak mecburiyetinde kalmıılar- 7 - Adlıii: Methur. 

~---aktan doğan --• dı. 8- Adim: Mqhur. ~Orasında, lngilizler Gel!. BareJci1 Loyit Corç bunu pek 9 - Adıktı: Şöhretli. 
"'• lıt lıotaıttıktan ıonra, Türk • açık olarak anlamıt bulunuyordu • 10 - Agaçe: Melike. 
~':.""tehdit edebilecek ve itte lngiliz liarp tarihinde Pauch- 11 - Ağar: Şahap. 
l-:" ~.ır.d f d 1 d f .. k' 1 ak 12 - Ağaya: Makul. 
~ s at se erini bozacak en ae e te a üı va a11 o ar ~. ~eat lıalmıtlardr. Loit kaydedilen h8dise hakkında Loyit l3 ·- Ağduk: Kudsi. ~ tırk k ti · k 14 - Ağı,gat: Seyyal. 

· uve erıne arşı kat'i Corcun, ceneral (Haig) gibi ken· 
A;. ;rapmak emelindeydi • dine pek çok itimadı olan ve Ro- IS - Ağım: Suut. • 1 d 16 -.ı- Ahı, akı! CömerL 

&t; .. 
1 

e et erin en J,emGJl aibi ina"'' ordunun bfitttD 
i ~ ilollttofikl ~"-. sekil-i, muhabbetini ve sadakatini kazan-

17 
- Akçılı Beyua malt 

L T odeJıi~~-saraacaı. ve pe- mıı olan cenerallerin fikirlerini 18 - Alım: Taarruz, hüaıım. 
~~rd~. ır vaziyet doiu· değiıtirmediiini ve sefere mini yazdıiı bir makalede : "Bile-
~ I nıyet ve ... ,: • olmıya çalıtbğım, halbuki onların miktarını gösteren ve Loit Çorç 

ar a.r' 1 -llert ın" -ırlerın 

19 - Akman: Pak, temiz. 1 
20 - Aksak: Lenk. 
21 - Aksanağolu: Hayırhah. 

22 - Akıoy: Aıil. 
23 - Akıöyek: Asil. 
24 - Aktı: Masum . 
2S - Alagaf: Nadir. 
26 - Alasulu: Turfanda. 
27 - Akyel: Cenup rüzgi.n. 
28 - Akyol: Tariki müstakim. 
29 - Albeni: • Cazibe. 
30 - Algan: Fatih. 
31 - Algım: Serap. 
32 - AJgur: Sakin. 
33 - Alım: Cazibe. 
34 - Alkıt: Methü ıena. 
35 - Almak: Masum. 
36 - Andıç: Hediye. 
37 - Angı: Hatıra. 

38 - Angm • Mamur. 
39 - Anlı: Fehim. 
40 - Annak: Yad:gar, 
41 - Anık: Hazır. 

42 - Anutgan: Hazır. 

43 - An yığ: Zeki. 
44 - - Aracı: Hakim. 
45 - Aran: Mutedil. 
46 - Arasan: Şükran. 

47 - Arat: Cesaret. 
48 - Aravı: Pittar. 
49 - Ar~z: Saadet. 
50 - Argadal: Vadi, Mania, 
51 - Arguç: Gurur. 
52 - Arı, anğ: Halis, Afif. 
53 - Arıç: Sulh, Asayiş. 

54 - Arıdıcı: Temizleyici. 
SS - Anlmr: Bekir. 
58 - Arm: Pakize. 
57 - Anne: Sulhe salah. 
58 - Arınık: Saf, teffaf. 
59 - Arısili: Haliı, Pak, Saf. 
60 - Arıtı: T elamil. 
61 - Arkan: Galip. ~ ıy e t . . up.... dinlemediklerini ve bet ay as· ve hücumlariyle Fransa , memle • 

~Pt!rı d ' 11.gılızler· T" k' lr an t ın ur ıye • kerleri mütemadiyen bu bataklık· ketine ordu ve bahriyeye hizmet 

uk' b aarruz eçtikl · · l_"""1<t u blktı·.... aekı ermı, ta yürüterek dört yüz bin imanın etiğine inanıyor mu, acaba, cene • 

r 
b" gın p yanlıı ol - b h 'ki . . b • 62 - Arpağ: Fusun. 

t ı,; dıç. olınazaa, ya Hayfa ve ayatmı ma vettı ennı , attii ral Sör Huberl Gougl'ü ve yahut 
63 

_ Arslan: Şir. 
Lı 0itııdan dogru" va tekrar böylelikle lnıiliz orduınun adeta ıör Fredrik Moriıi görmüt veya u· lllbo uy b ,, 64 - Artam: Meziyet. 

~Ydr T• .. ir huruç yapılmıı bu- belkemiğini kırdıklarını gene bu nulınllf mudur? O, Moriı ki, bütün 65 _ Artıt: Sanem. 
.~ ,. : .ıırk ordusunun vaziye- aayıfalardaı> okuyor, anlıyoruz • aakerlik vazifeıini feda ederek, \k_~'" 'nı b b · 66 - Artuç: Mızrak. 
~~ f ır buhran, yaratılabile - Eski, aletli bafvekilin bu ku - mat uatta netrettıği bir ınektut>" 
.... l' .. •kat böyle yapılmadıjjın. mandmilan itham eden ve yukarı• ta, İngiliz ordusnun cephedeki 67 - Artuğ: Ziyade. ı:: ...... u..ı. ordusunun müttefikle. da ıözü geçen seferden baıtan ba- mem" diyor, Loit Çorç bu hiciv 68 - Artuk: Üstün. 

77 - Arzık: 

78 - Aıkar: 
79 - Aılım: 

Sofu. 
Bel'ğ. 

Fayda. 
80 - Asrağu: Himaye. 
81 - Asrak: Halim. 
82 -Asrav: Himaye. 
83 - Arsu: Ziyade. 
84 - Aıtam: Fayda. 
85 - A§&: Ziyade. 
86 - Atam: Mertebe. 
87 - Aığa: laticaL 
88 - Atkın: Faik. 
89 - Atula: Melodi. 
90 - Ata: Alem, Cet. 
91 -Atai: Nam. 
92 - Ataklı: Namlr. 
93 - Atasağun: Hekim. • 
94 - Atay: Maruf. 
95 - Atız: Bait . 
96 - Atlam: Hatve. 
97 - Atlığ: Methur. 
98 - Avağ: Eda, Naz. 
99 - Avcıl: Sayyat. 

100 - Avıl: Memleket, hıtta, 

TUrkdlll arafttrma kurumu• 
nun bildlrdl§I Adlar 

Ankara, 26 (A.A.) - Türk Dili A· 
raştırma Kurumunun "Soyadları,, 
hakkında bulduğu (A) harflerindeki 
isimlerin ikinci listesi şudur: 

Alabay, Alak, Alakuı, Alakuf
tekin, Alanbay, Alanhuya, Alanta, 
Alas, Alaf, Alaıahan, Altdaf, Alp 
aya, Alp ertonga, Alp giray, Alp 
han, Alp salçı, Alp tekin, Alp gü. 
rük, Alsaç, Altaca, Altanay, Al· 
tan han, Amonak, Analay, Altay, 
Anbuzuk, Andariman, Angay, Anglf 
han. A111ın* Anucur, '1JBt,.,'}#pak 
blJgiln, Apak han~ Alay, Ap6arJ. 
Alcu, Alolteldn. Algu, Alınak, Alı· 
na han, Alıncak, Alka, Alka evli 
Alasu, Alla, Alpagu, Alp argun: 
Arslan, Altay k., Altın ang k., Altın 
saba k., Altmlf kara, Altu, Altu· 
boğa, Altum k., Altun bey, Altun 
biğ k., Altunhan, Altun kara, Al· 
tuntaş, Altun terim, Alıtu. Amagur, 
Apa tarkan, A.puhan, Araboğa, A. 
ratemüç, Arda , Arga k., Argana k., 
Argın, Argın doğan, Argığ, Argum, 

Argun ağa, Argun han, Argunıah, 

Arıbasun, Arılı boğa . 

Not: Yanlannda "k,. yazılı adlar 
kadın adıdır. 

Z AY 1 ı;:ıı .. :';!Lozgununa kadar, müt- ta o".1~nn meı'~~ old:'1'~ ap • tarafından verileırrakamların doğ 69 - Artukıı: Oıtür.::e. 
' rp edici bir cephe tut_ açık ılan eden aozlen cıdden e - ru olınadıfmı fti.n etmitti ... ,, 70 - Artun: Vakur. lııi.. !f•be kitaptan okuyoruz hemmiyetle üzerinde durulacalı: Kitap, Caporetto felike!İ ile 71 - Artut: Hediye. ~~ •pizod 1917 ıenesindeİ.i bir meseledir ve kulak uılmaya bitiyor, eseri tenkit eden Çorçil, 72 -Arvıı: Sihir. !~t~ik mühürümü zayi ettim. ~ ...... ı,.•ulh letebbilılerini ve an- değer. Nitekim, bu iki ceneralin bu kadar acı hatıralar br!ısında, 73 - As: Kaptan. y~m~ ~

1 

yaptıracağımdan eskiıi-'lııliııf ~lcetlerini, ·Avusturyayı gayet yakın dostu Leydi Oksford "hiç olmazıa, muharebeyi kazan - 74 - Asan: Sıhhatli. nın iıkmü olmadığı ilin olunur. '-ıeı,~t .~ulh yapmıya kandır- ve Aıkit: "Bu yaptığm yakııır dık., diye teıelli buluyor. 75 - Ası: Menfaat. Askeri tekaüt sandıITT başkatibi ~i•tı'. uıunü, lngiliz beynel. mı, hak ıöz mü,, baılığı albnda lbrah;m Hovl 76 - Asığ: Kar, Temettü. merhum Ali Yaver Bey refikası -. (3798) B d. ı e rıye 

~ '~b\tll I macı zannediyorlar. . ı Nihayet bir aktam dayanama • ı ait ıırf kendt dütiinceıine göre 1 mek iat d'. ~ ~"sine uı.nn çoju, bele ki - Egenin bu garip k121 bır lstan- dı. bulduğu teyleri söyliyor. _ ı:· ı. ~ biı....,.1: lıa.nımlar Anadoluyu bul hanımefendisinin kanaatini - Geçen pazar gününil batır- Bir gün tanıdık bir hanımla ve eld'~.s~a~ orada bekledim. E· ~ıı,1~..., .. r. Zannederler ki, Üı- çelebildiyıe ne mutlu! lıyor musun, dedi. sinemaya gitıniıtik. Dönüıte Er _ b lg ıgınızı sandım. Evde de 
"t h ote Ya d b 1 E t ld p .. .. . b' . 'b' u amayınca ! .. ( ep n a u unan ka- • • • - ve , ne o u 'zar gunu.. gm ızı ır pastacıda bekliyecek-lıı, ~) ~ıdır. Ergin, bize lııanbulun hemen - Dütün biraz. ti. Sinema biraz uzun sürdü. Çık- "b~·onra beni düıünür gibi, korur 

l,f, """'lıı llllu söylerken lııtır - her tarafmı tanıttı. Dütilndüm. fakat bence ehem- tığımız zaman ortalık karamııttı. gı ı. ~lbiıe~lllıdan ııitıniyen o i - Levazım ambarındaki iti çok miyetli bir va~ yo~ Paıtacıda (Ergin) i bulamadık. - ~uraı~ lzmir değil, lıtanbul. 
\, t. ti(,; o:ılc hanımın gözlerini hafif. Haftanın hemen bir kaç O zaman gozle.rınde kıskanç• Belki yanlıılık olmuıtur, diye Sen bılmezsın, melekleri bile bat· ~"" Jı:. dum. Bu ipek hıtır - gününü evde geçiriyor. lıjjın ° yakıcı alevı parlıyor: 0 civarda bir kac pastacıya daha tan çıkarırlar. Şeytana bile külih 
' •• ::'ç'.. gibi yüzümü yak - Bu aon günlerde onu gene bir- - Çiftlik parkında saz dinler- baktık. Yok .. Nihayet eve dön _ giydirirler •. "ıı; "ltite,. f o~lerde benliğimi is- az neıesiz görüyorum. ken.. Hatırlıyor musun! dük. Anlıyordum. K .. kançlıiiı bas , ~ ..... lçi..,:ılı••:ı-ı bir daha his- - Ne var! - Hayır. Bizi beklemediği için ben ona talık haline geliyordu. '~"'L '.' bn ipek hııırtmna Diyorum, bir ıey söylemiyor. - Yanımızdaki masada otu - darılacak yerde benden evvel par- Ona en neıeli zamanlarında ... 

h Qıt '-
21 

RÖzJ J • • b k 1 d 1 d H' k b h '-"~ ""1ç k •re karşı yenil- Bir gün ısrar ettim. Bana: ran ar ıana nıcın a ıyor ar ı. a ı. ıç a a atim olmadığı i _ ruy.ı>rum: ~ "ııı Jı:.r .. •t""'dı, tattı. _ Sen dütünürseıi bulursun! Şaşırdım. O kadar farkında çin sinirlendim. ilk defa ona acı - Erıin, doiiru ıöyle. Kıakanç 
~ 'l t.,,,e ... asında, sedirlere Dedi. değilim ki, timdi yanımızdaki söyledim: m11m? 
ti:. ..... ~le ı,.k 

111 
dudularının re. Anlıyorum ki. onun ruhunda maıada oturanları bile hatırlamı· -Anlamıyorum F.r~in, ne olu- Gülüyor: 

'1btf fi~ &dJan " - - d 
)1,,, .\ı. I ıı. ~.,.""'erikalılarm cözülec:ek bir düi>üm var. Kendim yor um. yonun. Bende ne görüyorsun ki, .. - .~oc~k olma. Ben 

0 

kadar ~i · d'lııııı.,,n I duk. Ne ga _ için kabahat bulduğum şeyleri Gözlerimin icinde birıeyler a· bav•tımı zehirliyoraun. dumduz bır insan mıyım. Senden 
"-ı. ~ .... :ar da ancak sayıp döküyorum. Batını sallı - rar ııibi dikkatle bakıyor. Bu ilk isyanım oldu. Şaşırdı. tüpbe ettiğim gün .. 

!'itıi lı~ıa.· uzaklarındaki yor. Bu ıüphesinde haksız olduğu· Kekeledi. O z ·· 1 • l 
• - aman goz en a evleniyor. 

Petteınallr u • - Peki ne? nu anlayınca daha batka günlere Bu defa kendini müdafaa et_ 
.(Devamı var). 
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IHli~AYIE 
Mantar ama, ne mantar •• 

Yazan : s e ı a m i i z z e t 
Geçenlerde gazeteler 

bir havadis yazdı: 
şöyle 1 Yoğurt almağa yolladık. Birbi • 

rimize balttık. Dudaklarımızı kı· 
"Dün, bütün bir aile mantar· 

dan zehirlenmiştir." 
Bu iki satırlık haberi, siz oku • 

yup geçmişsinizdir. Amma ben 
geçemedim. Benim aklıma ne 
getirdi bilseniz. Anlatayım. 

JI. JI. JI. 

Yazı Almanyada, Bad'ta ge • 
çirdim. Her gün bir yabancı te • 
cessüsiyle yollarda dolaşıyordum. 
Tuluzlu bir artistle tanıştım. Bu 
artist eski bir tenordu. Beni bir 
knç kere yemeğe çağırdı. Yemeği· 
ni eliyle pişiriyordu. Bol mantar 
yiy rdu, mantarlan da ormana 
oidiµ eliyle tophyordu. 

Aı·i:istin ismi Buskeydi. Mantar 
hu '"ı1 . ımda ona herkesin itimadı 

var:lı Onun topladığı mantarla • 
rı herkes çekinmeden yerdi. 

4 :(. 'l-

Bir akşam Buı;keye rastladım. 
O.nuzunda koca bir torba vardı. 

- Nereden geliyorsun? 
- Anlamadın mı? .. Mantar 

to!lladım. 

- lyi mi mantarlar? 
- Çok iyi. istiyor musun? 
- Elbette islerim. 
-Vereyim. 
Torbayı bana verdi: 

- Parmaklarım da beraber yi· 
yecelı;:sin. 

- Seni de davet ediyorum. 
- Gelemem ... Bir yer buldum, 

yarın. •'Oraya gidip mantar 
topi~ağYm. 

Ayrıldım, ertesi gün bir kaç 
arkadaşımı daha mantar yemeğe 
davet ettim. 

Bana hizmet eden Baytist bu· 
dalanın birjydi. Ogün ocağın ba· 
şma geçti, mantarlnn pişirmeğe 

başladı .. 
Ortalık buram buram yağ ko· 

kuyordu. 
Misafirlerim geldi. 

~ lf ol/o 

Tam öğle üzeri sofraya otur • 
dum. 

Turşular, salatalar çabuk silip 
süprüldü. Herkes mantar tabağı • 
ru bekliyordu. 

Baytist, tüten tabakla girdi. 
- Hepsini pişirmedin mi? 
-Pişirdim. 

- Yarısı eksik gibi geliyor 
bana .. 

- Yarısı duman olup uçtu .. 
Baytist kızardı, biz güldük. . .,. ~ 

Mantarların tadına doyum ol· 
mıyordu. Sahiden parmaklarımı • 
zı beraber yiyorduk. Baytisti ça -
ğırdık, şerefine kadeh kaldırdık. 
Üç dört kadeh üst üste yuvarla
dı. Ac1amakıllı aarhoş olmuştu. 

Kapı çalındı. Senedeliye sen· 
deliye gidip açtr. 

Nefes nefese bir çocuk geldi. 
-Ne var? 
- Beni M. Buske gönderdi. 
- Neye gönderdi? 

mıldatamıyorduk... Olduğumuz 

yere çöktük. 

Baytist geldi. 

- Hani yoğurt? 
- Bulamadık! 

- Ağlamağa başladı. Hepi -
mizin gözleri ya§armııtı. Laf de -
ğil bu, ölecektik. Baytist yeme • 
mişti daha. O bizim için ağlıyor• 
du. Bize ağlıyordu. 

- Baytiıt yavrum, eczahane
ye ko§. 

Koşmadı, uçar gibi gitti. Uçar 
gibi, elinde bir ~işe geldi: 

- Bundan .. birer .. kaşık .• i -
çiniz .. 

Herkes içti .. ~n son ben iç -
tim. 

Baptist bana sokuldu: 
- Bir şey istiyeceğim. 
- Beni ölçmek mi istiyorsun? 
- Hayır •• 
- Ne!? .. 
- Ben de .. 
-Sen de ne? .•. 
- Mantarları a.şırd•m, ye.elim. 
Kolları yanlarına sarktı .. Şişeyi 

uzattım. Bir ka§ık ta o içti. Eğer 
daha olsaydı, on kaşık içecekti. 

Güneş prrıl pınl işildıyor.. l · 
laç bizi ölümden kurtarma.mı§tı, 

ölümümüzü geciktirmiıti. 

tık kurbanı bekliyorduk 

Birden bire Baytist inledi.. El
lerini midesine götürdü... Yürü -
mek istedi, yürüyemedi .. iki bük· 
lüm oldu .. ilk kurbanı veriyor • 

duk. 
Kapı çalındı, açtılar. 
Buske gülerek girdi. 
Ben gırtlağına sarıldım. 

- Ne oluyorsun yahu? 
- Seni haydut seni!. Bizi ze • 

hirledin. 
- Ne dedin? 
- insana mantarların zehirli 

olduğunu tam yemek zamanı mı 
haber verir? 

- Ne söyliyorsun .. Ben yanı -
lır mıyım? .. Mantarlar enfesti. 

-A! .. 
Herkes yerinden kalktı .. Hatta 

Baytist bile .. Fakat gene iki bük· 

lümdü. 
- Ben mi haber yolladım 

• 
mantarlar zehirli dedim? 

-... Evet. 
- Biri size oyun etmiş. 
- Herkes iyile~ti.. Herkesin 

gözleri açıldı. 

Şimdi Baytiste sorunuz: 
- Mantarların zehirli olup ol· 

madığını anlar mısın? 
- Anlarım, der. 
- Nasıl anlarsın? 
_ Çok kolay arkadaşlarınız • 

dan birine yedirirsiniz, ertesi gün 
gelip bakarsınız. Eğer yasıyorsa 

mantarlar zehirli değildir, öl • 
müşse zehirlidir! Mantarları yemeyiniz. 

- Neden? 
- Çünkü zehirliymiş. 1 
Baytist sırt üstü yere düştü. 

l\ıf isafirlerim sarardı. Ben tırnak -

YENi ÇIKTI 

Engerek Düğümü 
Fiah 60 kuruş 

tarımı etime geçirdim. 
Tevzi yeri • V AKIT Matbaası 

BaY,!isti güç bela lCaldırClılC. 

TAK Vi M--, 
Salı Carşamba 

~ ~7 2 el Teşr n ıs 2cı Teşrin 

20 SABAN 21 ŞABAN 

Gün do~uşu 7.1 7.2 
Güo batısı 16.4.J 16,43 
Sabah namuı 6 6 
Oğlc namarı ıı.oo 12.00 
lt!ndl namazı 1430 14.28 
Akşam namazı 16.43 16.43 

Yatsı namazı 18.'lO 18.20 
imsak S.17 5.18 
Yılın gtçco gilolerl 331 331 
Tıhn talan ı:önlcrl 3:l 34 

L~------~--------
j RADYO~[ 

- = 
Bu g Un 

tSTAl'lı'BUL: 

18 Almıın<'a ders. 18.SO Dans mtııılkt!'lf plAk 
ile. 19,80 Dllnya hııberlerl. 19,40 Möıyö Gol
denberg ldııreslnde koro heyeU muhtelli eııer• 
lcr. 20,10 Sıhhiye VekAletf nnmma doktor 
Mahmut Sabi~ bey tara.fmd3n konferans. 
(Yeni bir tııtm3 mikrobu n artma nakleden 
sivri sinekler h:ıkkmda yeni ke~ıncr, Adana 
sıtma cnstttilsU tetklklerl.) 20,4.0 Mehmet 

228 Kh%. ''AUŞOVA, ısu m. 
18 Tııgaruılll piyano - l\Juhtellf bahisler. 

19,115 Plyıı.no - Keman Ue 11oıı.atl&n. 19,4.15 
Edeblynt. 20 Org konseri. 20,20 Aktuallte. 
20.SO Piyano ile ııarlabr. !0,415 Muhtelit. 21 
Lombcrgten: Ne~ll popüler. 21,415 Haberler. 
22 Dünyu.a tanmm~ hnlk muslkl 1. 2S Rek· 
IAıblı ltonscr. 28,45 Fransızca konferans. 
24-,05 Dans musikisi. 

BU Khz. BEnLtN, mm. 
20,SO Bulrnkt bah151er. 20,40 AktuatJte, ha

bt-rlcr, 21,10 hveç daııslan ve rapsodller. 
22 Tlyıı.trocalu~ dair ıı8ı.ler. 22,80 Halk 
prkılıı.n. 28 Haberler. 28,%0 l\loz.ert konııc
rt. (Bertin ril.dyo orkestrası.) 24- Dans plAk· 
lan. 

828 Kbz. BOKREŞ, so.ı m. 
ıs - 15 Gilndilz n~rlyatı. 18 PJAk. 19 Saat 

ayan. 19,15 P1Ak. 20 Konferans. tO,tO 
PIAk. 20,43 Konferans. 22 SCnfonfk nı.dyo 
orkcstr.uıL 28 Ba.bcrler. 23,%0 Kahvehane 

muslkl!i. 
543 Klu:. BUDAPEŞTE, 560 DL 

Opem orkestrası tarafından konser. 19,05 
MaııaJuı,be. 19,!~ Viyolonsel konseri. 20,115 
Film sttı~osund:ın rcportaJ. 21 1\lu!lllhBbe. 
22,15 Haberler. 22,85 Pilli;. 28,115 Haberler. 
28,80 Plyııno lconserl. 24,25 Salon kuarteti 
tarafından hafif rnuslld. 

ISTANBUL: 

~BORSA~ 
ı r Hiz1larında yıldız i~areti olanlar üzer· 
. lerlnde 26 - 1 t de muamele görenler 
1 dir. I Rakamlar k.apanış ffatl:ınnı ~sterir· 

l'Cukut (Sa~) 

1 * Londra !iSt, - • Viyana ıı.ı. -
* 1'\uvork 126. - * Matlrlt 18, -

• Parts 169. - * Berlln -45, -
• M11Ano 214, - • Var~on 24, -
* Briikscl 117, - • Budapqte ~6.-

• Atına 24, 50 • Bllkreş ır. 50 

• Cenenc 818 ••• + Bel(l'at :;8, -

• Sofyı 2-4, - * Yokohamı 36. -
930,-• Amsterdım 84,- *Altın 

1 • PrıJ! 10!, - * Meddlyc 41, -ı 
• ~rotholm ~6 -· • Jbaknor HO.-

Çekler (kap. sa. 16)=1 
• Londra 6~~.75 • Stothlm 3.09ı0 
• f'\evyort 0.7940 • Viyana 4.2937 
• Paıls 12.04 • Madrh 5.80751 

I 
• l\111Ano 9.3020 • Berllo t,9742 
• Brllkscı S.3990 • Var$OYI -4,2030 
• Atin' 83 6487 • Badape,te 4,1741 

• Cenevre 2.4489 • l\ikrc' 79.116-4 
* Sofya 6:1,67 :; • llelgm 34.9860 
• .Amstcrdam 1.1743 * Yotohımı 'l..6875 
• Praı: IS.9736 • Moskon ton 75 

l E-SttA- M 
ı, Bankası ıa.- rrıımvay aı.~o 

Anadolu 27.50 Çimento u. ıuo 

Reji ! 115 ünyoıı Değ. -.-· 
sır. l:layrtyc ı:;.:;o Şark Oc~ -.-

·Merkez Bankası ı;7,7!i Balya -.-
U. Slı:oru -.oo Şarlı: m. ccu -.-
Romontl n.so Teldon -.-
istikrazlar tahviller 1 

Kadınlar Ada ı L 
Yuan: Gerhard Hauptmann 

- . ·A c. Dilimize çe.\·ırcn • ' 

., , , 4 ' .., Jı.''. • .""' 27 
"nde tstıl ünu Ressam Hanım da ilave etti. 

"- Evet, biz ittifak ettikten 
sonra ötesini dü§ünmeğe hacet 
yoktur. Kürec.iğimiz kubbenin 
lafıma kuvveti, Napoleon taraf rn." 
dan ne§rolunan medeni kanu • 
nun esasına tiddetle riayet etme
mize bağlı olacaktır: 

neş sıcak bir yaz g du ·· 
öğle yakti üzerinde duruyor Jdı1 

k. hane Y' 
Aslan burcunda ı şa 'f af'I' 
güneşe oldukça yakındı. a bll' 

.. . fdııın 
dogunca annesı onun yı k 01 · 

barıf1 

kıvermiş ve yıldızının daıt ,,e • 
duğuna dair falcı tarafın klaıtlır 
rilen vesikayı çantt.sına !!l 

"Doğan çocuklarda babanın tı. bll (e' 

Onun ölümünden sonra ref' aranması yasaktır.,, 

Reis hanım, bir aralık sustuk • 
tan sonra sözüne devam etti: 
"- Pekala, hanımlar, esas ve 

merkez noktası hakkında ilerisi 
için ne konuşuyorsunuz? Demek 
İstiyorum ki bu mesele hakkında 
ileride de her ıeyi meçhul uluhi
yete mi terkedeceğiz. Yoksa ibz il· 
çümüz bu meçhul kuvveti bir tara· 
fa bırakarak meseleyi tabii bir 
hadise gibi mi kar§ılayacağız ve 
bu takdirde o kuvveti inhisar al • 
tına mı alacağız? Çünkü istikbali
mizi ancak tabii bir hadiseye isti
nat ettirebiliriz .. ilahi bir lutfün 
yeniden görünmesi için en az üç 
bin ıene daha beklememiz lazım 
gelir. Bunun dahiç bir pratik kıy
meti yoktur. 

Mis Laurance l>ağırdı: 
"- Aman yarabbi, bu nasıl 

mümkün olabilir?.,, 
Reis Hanım cevap verdi: 
"- Mümkün olamrya.cak ne 

var? Mümkün olmıyan bir şey 
mümkün olduktan sonra imkan • 
sızlık nerede kalıyor?.,, 

''-Reis hanım, 
deseniz, düştüğünüz 
inandıramazsınız.,, 

ne yapsa, ne 
şeye beni 

''- Hadisenin -tabii plduğuna 
mı inanmak istemiyorsunuz? Ne 
garip, buna bedel ötekine inanı -. 
yoraunuz ki o da tabii kanunla 
tamimiyle zıttır. Benim zan ve 
tahminime inanmıyorsanız o hal
de adamıza bir erkeğin gizlen· 
mit olduğunu kabul etmek lazım 
geliyor.,, 

• • • 
Tavus on beş yaşının dokuzun

cu ayında idi. Ona genç bir er • 
kek nazariyle bakarsanız, henüz 
çocuk g:bi görünüyordu, çoc.uk 
gibi bakarsanız onu genç bir ada· 
ma benzetiverirdiniz. Tavus, Rod
bertenin de itiraf ettiği gibi, gü • 
zeldi .. Babası ona Afrodit'in sev • 
gililerinden birisinin ismini ver • 
diği zaman onun ilahların sevgili· 
ıi olacağım evvelinden hissetmiş 

olmalıydı. 

Tavus, ana.siyle babası evlen • 
meden evvel dünyaya gelmişti. O 
bir qk çocuğuydu .. O, mevcudi • 
yetini evlenme memurunun müsa
adesine borçlu değildi. Onu doğ
rudan doğruya bizzat yüce Eros 

sika bulunarak reis hanım'~, 
1 Uf' ... 

mi evrakı arasına konu ııı ıııJı 
• hıtl 

Mis Laurence, reıs .. ~edi· 
Rotberte'nin yanında da 50 0J,ıı 
ği gibi Tavusu güneş Allah• 
HeJios sanıyordu. el!· 

Tavus onun nazarında b 0~ 
rik perilerden ders alan "~ fi 
vasıtasiyle mukaddes pıe5 e~, 
hazırlanan Hiperio'nun oğlUı,,,» 
Mürebbiyesi Mis "\\7 ardan .

1 
ııl 

en ziyade Tavusun tahsili 1 e 
ra§a Miı Laurence idi, 

Mis Laurence Tavusun pe1' ~ 
ıek bir vazife görmek üzert. 
tıldığına kaniydi. Adad~ 
dınlardan birisi bir daha ti 
yet alemini görmezse bile fi. 
Laurence Tavusun bir giitıds-' 
o medeniyet alemine geri 
ceğinden emin bulunuyord°' ,,J 

Fakat Tavusun, beıeri:Y,I ti 
bir teb!ir, nasıl yeni bir k~ 
yahut yeni bir iyilik ilan 
ğini tayinde aciz eseri göıl 

du. i 
Tavus için ana yerine g 

\Var bu analık makamına 
bisitle seçilmiıti. Tavusun 
ve terbiyesiyle uğraıan ta. 
terh\.ye~omisyonunda Teis·fJ 
Madam Roıenbaum, Kalb, 
berte, Mis Laurence ve do~ 
mm aza olarak bulunuyorlf"I 

Tavusta görülen ve do 
miyen bilgi hırsını doyumı1 
son dereceye kadar uğra':fJ 
f alcat kendisinin, yerine ge , 
si kabil olmıyan kıymetli 
gibi korunmasına komisyo' 
fından karar verilmiştir. ., 

Mis War'ın vazifesi hi'~ 
lay de~ildi. Bir kere çok f!:J 
olan bir annenin yerine ; ' 
zor bir iıti. Annelik vaıif ~ 
duygularla yapılmazsa, ye l...J 
cuk ölü annesinin hnklartıı' f~ 
vüz edildiğine inanacaktı· 0 ı 
bereket versin Mis \Vard' ~ 
duygular vardı. ~' 

Bununla beraber her ııe ıl e'' 
Tavusa, arzusuna aykır• ge ı' ~ 
tedbiri zorla kabul ettirıı'' 
bur olursa, fi'' 

(De\'lııs' 

----~-- ).1' - Bu aksaı:"A 1ıf J· 
• t933Türk Bor.I 27.30 ~:ıcttrlk -.-
• • • 11 26, Tramvay 31 7S yaratmıştı. 

~ ıw 26.30 Rıhum 17,50 Tavus dünyaya geldiği zaman 

Şehzadeba§ı/WIL~oh~~JJ. 
ROSUNDA bir delaf~ pıt' ",.,ıı' 
ınak üzere bu akf~ ; 
Ncqit Bey ve Şehir 1 geY'" Jİ 
atkarlarından Ha;t~,, 1:0,,ıe 

lst1kr1z1Dahl11 I 94,'H • Aıııdolo ı •S ıo gökle~deki yıldızların vaziyeti de 

l
•!rganl istikrazı 97. • Anadolu il 45,10 onun istikbali için çok müsaitti . 

1928 A. l\1ü. ,00 Anadolu 111 -.-
Ra~da• - orı ... \lftmc~sıı A "° 20 Güne§ ile Zühre yıldızı onun ha • 

=--~~------;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;i;;;;__,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;.:ı roskopuna hakimdiler. Tavus ana 
TEPEBAŞI 

rakiyle "~ilte Sagır 

ŞEHİR TIY A TR OSU rahminden kurtulduğu anda gü • 

TEM Si L LE R 1 

perde. 

• 
Tokat ValiliğindeJl ;. Bu gece saat 20 de 

Madam 
San Jen 

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

1\ T~nhu! Btltdiqnl 

S'hirTiljatrosu 

111111111111111 

llLlll 
111111111 

diye t 
Tokat Vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Re~) kıl~~ .. 

ları merk~zinde inşası tekarrür eden ( 19646) lir~ \J}iyle ıı11111b8 
bedeli keşifli dört mektebin inıaatı kapalı zar~. ıl5d'f pertel11

1
_ ...... 

ak 934 •h• JJlUSa 1· o .,._.. 
kasaya konular 13 - 12 - l tarı ıne .. d ıı ıs ıP 1/i" 
günü saat on beşte ihalei kat:yesi icra kılınacas~ "e 'fo1'at bll" 

. 1 ak k f. . . .. ek uz er }(u 
ların şartnamesıy e evr ı e§ ıy.esını gorm . sitlde \.'U ·s11i 
layetine müracaatlarr ve bu baptaki kaı:u:1 d~ı~ cüıııeni v:, 
lacak teklifnamelerini o gün Tokat Vılayetı 11 (807 
Riyasetine irsal ve tevdi eylemeler.i ilan ounur. 



Lakap Unvanlar 
!!!!!!!~~~- 9 - KURUN 27 İl:inci te~rin J 931 l!!!!!!!!!I 

Kaldırıldı 
f>i, taı.. ta,.,, 

1 
IDd •71fadat 1 dir. Sandan bqka Türk inkıli· ı rak kabul edilebileceji, fakat as-

lttJc bitinıı; .1 . .. .. bını nakıa göstermektedir. la ta§mmayacağı fıkrada göıteril· 
1_ f ve ı erı ıuru- b • · d. k" ı· · ·· · t• eıs:Jifi kutl 1 lıte unun ıçın :.r ı ge ııı gu· mıı ır. 

• b u amıthr. 1 • • 1 • .. .. k 1 ka" b 
eyeti u . . .. ze ısım enn onune onu an Askeri unvanlarda de§lşlkllk 

bıa bıiizak mumd ıyeıı u· tevkiri, kah tahkiri, kih iıtih • Kanunlarımızda ve dilim"zde 

' 

ere en ıonra • d _ f · 
leçilıniı ve teklif edi· zayı ta21ammun e e!1 aga, e en • büyük inkılaplar yapılırken Türk 

6L... afa kelime : • d h ·ı di, bey, beyefendı, pafa, haz• milletinin ve devletinin en çok e
~dıfı ha'-'ınd s .nın al 

1 
retleri gibi tabirlerin artık Türk hemm"yet ve kıymet verdiği ve en 

-.ııu· IU( a ıoru an . ld im 
• • 

1Ye encüın • b t camıuı vuıflarmdan ka ırı ası çok iftihar ettiği askerlik derece-
şiil._.. enı maz a a . • t "nk l"b ti . den 

't.ıı -ıii Bey: ıçtu;aa ı ı a m za~~ ~rın !erine ait ünvanlara da inkılabın 
llıı1111 gözetfi" olmuıtur. Kanunun bırıncı mad • gidiıiyle mütenasip kartılıklannı 

"- '- ı ı mana ve d • b k" • . ı b 
oı..;oqolll'a&iyi k d" 1 e11 unu te ıt ıçın yazı mıı r. ordumuzun ve erkanımızın evre.o-

• L· Türk _ ·ııet~ ~ne mh a Bununla beraber Türkler, hu • sel ve uluslar ara11 haiz olduğu 
--ıc ud e ının er 1 . 

•111ıf farkm .. t ausi muhabere ve muhavere erın - kudret ve kıymeti de nazan itiba· 
•·-- ı goı eren d b" k" b" t hi- . . . ~en yıkmaktır. e ır ımseye ve .. ~. cemaa e ra alarak bulmak zarurıd :r. Lıva, 

a.. h ağa da k .. ı··ı tap ederken adın onunde ıel.mek ferik ve müıür rütbelerini ihraz 
~ 1_ oy u er ara· · k • · 

~Çolf. bir smıf ı ifade eden şartiyle erkeğe, ere, yanı er ~ıı- elmİ§ zevata liıanmızda derece 
~ ol11ıaa1 dolayısiyle bu _ Y~ bay, ~~ına da ~yan dı!.e farkı göze~itm.~yerek .. a~.elitlak 
~sına hu··k• ti L- hıtap edebıl:rler. Bu hıtaplar oz paıa denmeaı bır teamuldu. Bu eı...z, - ume e ue- • ·ık d 

ve müıürlere "Mareıal,, denmesi 
zaruri görülmüt ve bu zaruret 
lcanunun maddesiyle tey:t edil • 
mişfr. 

Ankara, 26 (Kurun) - Bugün 
Mecliste lakap Ye ünvanların kal-
dırılma11 görütülürken, Ziya 
Gevher, Tarık Uı, Reıit, Sırrı 
(Yozgat) Tahsin (Aydın) söz al· 
mıılardır. 

Ziya Cevher General ünvanı • 
nın milli it içerisinden alrnmıı 
rütbe olmuı lazım geleciğini, bu· 
nun evvelki paşalardan ve bilhaı· 
sa bunlardan memleket yıkımın • 
dan imil olanlardan esirgenmeıi 
lazım geleceğini ıöylemiıtir. 

Buna Şükrü Kaya cevap ver • 

ünvanı taıımakta olan insanlnrın 
bu iıe karıştırılmasını ı;özett:ğini 
söylemiş, Şükrü Kaya da demiı • 
tir ki: 

. "Arkadaıımın dediği tıpkı be
nım anladığım gibi de olaa arka
daıımrn inkılaba, Cümhuriyete 
olan merbutiyetini ve hasaas·ycti
ni göıtermiı olacal•hr. 

Anılmağa lü::um yoktur. Dedi
ği §eltil:Je ofuua b=r çok idd!ala • 
ra yol açılır, bu rütbe h:ıklı o!arak 
mı verilmişt ir? Haksız olarak mı 
verilm:ıtir? Diye bir mesele çı • 

kar ve itin içinden çıkılmaz, muh· 
telif makamlardan muhtelif ka • 
rarlar almak lizım gelecektir. 

' ~eıı de muvafakat edi· türkçedir ve Türklenn ı e • ünvanı taııyan pek çok sivil ve 
'

1
tlir. virlerinde kullandmııtır. Tef ev.· hatta ağa, paıalar olduğu gibi bu uTürk ordusu bilinmez tarih· 

lfı erlcek bazı isimlerin f• vuk ve imt:yaz ifade etmez. Dı • ünvan bazı yabancı memleketler· ten bugüne kadar b:ç bir rejime 

mit ve demiıtir ki: Biz bunu böyle tesbit ettik. 
Zaten sivillere paıalık ünvanı 
taıı:mak yasaktır. Askerlerden de 
tardedilenler vardır. Bunlar da tk.~et, Jfkınet, gibi mütte- ğer yabancı me~le~~tlerde her de geliıi güzel bir çok kimselere bakmadan mütemadiyen kendi 

~, bunlann nasıl a • memleketin kendı d~ıyle ~~l~rı verilmekte ve iltibaslan davet et• milli ıerefini korumuı, ülkeler itin içinde yoktur, fakat bugün i· 
çimizde bulunan ve Cümhuriy.et 
bütçesinden tekaüdiye almakta o

lan ıeneraller varsa bunlar bu 
ünvana hakikaten kespi liyakat 
etmiılerdir. Bunları bu haktan 
mahrum etmemek lazımdır. 

Ce iiııi ıoran Tekirdai önünde kullanılan tabırler gıbıdır. lmV""-----------... WI kazanmıt bir teselsüldür. (Alkıı· 
'L·:~ı Nuri Beye cevap o- Huıusf münue7tı;rc1~~ muhabe. Lakap ve unvan- lar). Binaenaleyh, dün Şipkada 1 

•ye Bakanı Şükrü Ka· re ve muhavere er e ıoz ve yazı muharebe edenle öbürgün Ye • 
clair aoruı 1 1 arasında kullanılmuı kanuna ve Jarı k Jd 
• muı o an aua • k a ıran men çöllerinde kanını akıtan ara· 
•ti ce\'ap vermiı olmak kanunun icap eden esasa ay m aında hiç bir fark olmamak li -

eıbab "be . . olmadıiı ıibi bqka memleketler· kanun ı mucı ıını o- • ti "t znndır. 
aöylenıi•tir. de kullanrlma11 umumıye e. mu e-

" 

:J' "f lan ,.d t e Bı·n·ncı· madde: AL, L--· z ·ııı ·· d led l eababı m lb 1 amil ve mütearı o a em Y • •• --aı aten mı muca e en son-
• abı m "beu~cd e~ rini de dilimizde tutmuftur. hafız, hoca, molla, efendi, bey, ra verile!) Ge11erallıklar aktiftir. 

Tank Us (Giresun) da reımt 
yerlerde bay, bayın gibi kelime • 
lerin resmi olan yerlerde kullanıl
maaında ne gibi m .hzur görüldü
ğünü sonnuı Şükrü Kaya buna 
da: 

~~ ucı s n e fvy• -L- • k ı·k b" be f d" hanım hanı ı · b h ) i.,'~ . id". E.ıcidCJDıUCrı u er ı ır mes • ye en ı, pap, , · Diier erı ugün ayatta ya§ a • 
~ı. ~libın

1 

• ık .. 1. leki mahım telikki edilmekle be- mefendi ve hazretleri ıibi likap Diğerleri bugün hayatta yaıla-
rrt..._ -· ın en ac oze ı ber ___ ..1 ld ~. "b" ........ · ı •--'dmlmııttr9 Er 
~kr ti k 1 • d d ra IOD a.ırua o u ... 1°1 1 u- ve unvan ar &aJ ... • • rıru baılarını almıı ve çekilmit • 

• a. 
1 0 masın a ır. - mütemadi tahsile, terbiyeye, kek ve kadm vatandaflar ka· 

aa ...... lerdir ve yahut ta bir köıede o • a..... uıın temeli uluaal sa11ret mütkül ve afır mümarese • nunun karf11mda ve reami bel- Türk Kanunlarında, belgele • 
rinde, mahkeme huzurlarında, i • 
ianlarda, Türklerin böyle ünvan 
taıımasıru demokrasi ve Cümhu· 
riyel prensiplerimizle kabili telif 
görmedik. Bugünkü Cümhuriyet 
prenaipleri bizce kendi ruhi: esa ' 
letimisle kabili tenik wermedilt. • 

~qlbd d ı · turmakta bulunan ihtiyarlardır. a. ne kanun a, ne ye tabi delildi. Her hanıi bir i- gelerde yalnız acllariyle anılır· 
01 ııe de muamelede hiç rade veya kararla hariçten bir a• lar. 

lllt ~ıdır. Türk tari • damın bu mesleğin her hangi bir ikinci madde: Sivil rütbe ve 
lll~l~d~ milletin fert· rütbes'.ne alınması caiz görülürdü. resmi niıanlar ve madaly-cr.lar 

Vaktiyle memleketlerine ıüzel 
hizmetler yapan bu adamlardan 

· en ıç b:r ~ark yoktu. Bundan batka maddeten askerlik kaldırılmııtır. Ve bu nit~n ve 
~.ı IDevkı ve makam m .. leiiae •irmeü.miimkün olma· il f I~ kına lmllr ' n ,... 

bu güzel ünvanm esirgenmesi zan· 
nederim ki, demokrasi prensipi • 
.mize uymaz. Her y~rde olduğu 
gibi mütekaitlere pnerallen ktal· 
landıldan rütbeleri nrmek la • 

, ~,~ ett· 1ı:· verilea yaa aüfuslulann tilllllİDİ ~İD u. aktır.- Harp madaJyaJan ban-
~lif de 

1 1 ~ ~ifr kerlikte tab!atiyle mevzuubahai dan miiıtesnadır. Türkler J&· 
, et İtiı..,~eceierı araııncı- zanırf olan derecelere müvazi üni- bancı devlet nİf&nları da tatı.ra· 

lenın ser~fi ı'Je fark olta.. formalı aiTil rütbeler teıia edil • mazlar. 
"'"' · l'e ,. • r • 11 Yetı· le azı.-eyı sfWe- mı"ıtı". O dd A k " .. t > le t!o t b çüncü ma e: s en ru · 

o tu. O d, •. asından hiç ir Olema arasında da ·ortodoks belerde adm batma gelmek üze-
~IZ adla ;rde ulıu adam· ve katol°k nıhani te,kilabndan ik· re kara ve havada n:ütürlere 

Fo.kat teamül icah! olarak diğer -
lerine ıtbba etmek için hakikaten 
bir kelime kullanmak lazım geli
yorsa tannnıyan bir zatı çağır • 
mak lizım geliyorsa, ba,k:ı baı • 
ka sesler çıkarmadan ise bay ke· 

• 

zımdır. Çünkü vaktiyle impara • 

torluk zamanında rütbe kazanan 

aktif pa9alarırnız da vardır. Bun· 
lara bu ünvanları vermezıek bir 
takım iltibaslara mahal vermit 

limeai kullanılabiecek. illa hic 1. a andır, adla- tibu edilen payeler •e dereceler mare·-•, birinci ferik, ferik v~ 
idi 1 - ır ııfat ve paye "bd ed"lmi t• ,_.. oluruz. 
•t Tür._f tihar olunan ye • 

1 ;:..ki~ ~~yeti bu rütbe livalara ıeneral, denizde bil'in· Binaenaleyh bunlara da rene • Harice gelince, yabancı mem -
~~ 11: ulusundan olmak- . ile ..1 __ kald ci ferik, ferik ve livalara amiral ral denilmesine müaaade etmeniz leketlere gittiğimiz zaman görü • 

~ eıı Parl-•- . 1· Att"I" ve payelerı f n ortaww ır. d ·ı· k" b 1 d d" 
lılar cus: mıaa 1 1 

a• mıpa da nihayet bu ilca bir tea· enı ır. muvafıktır. Çünkü bizim ordumuz yoruz ı, azı yer er e gospo ın, 
a._ ~. il Verdiği ıade, fakat mülden ibarettir. Kanuni müey· Gener&llann ve amirallann •erefli bir teselsül halindedir. mösyö, mister, kiryoa, seydi ıibi 
ı'"'\ Ptır, . • 1 • • bu derecelerini ıösteren unvanlar· ~ tabirler kullanılır. Bunları menet· 

kid d yıdeaı yoktur. kıncı madde • 1 . 1 Bunlara bu ünvanı vermemek in· k 
1
. . d d ... 

1
d. ,, 

' il evlet rejimleri de- nuiı için lr.onulmattar• la deniz mütür erı ünvan annm safsızlık olur. me e :mız e egı ır. 
, d nla ~eraber halkçılık ftlfanlar t•llılmıı•cak ve diler askeri rütbelerin kartı· / Ankara, 26 (Kurun), - Bay 

i lr a eakı saflığını ve te • Cümhuriyetin teeuiiaündenbe- lıldan i.li askeri t6raaı karan ve Ziya Cevher (Çanakkale) göz· (bey) bayan bayım (hanım) ıöz· 
ll)'bett• · 1 • icra Vekilleri Heyetinin tasdiki ı · ı mleket irin kan dök • l h k, ı d "'-11ıı _ ı, . ınsan ar ar~.• ri imparatorlukta mev~ mp.n: erıy e, me ·7 eri ususl onuıma ar a, yazı 9\. 

' lcilı dındrl!, klh hu· 1 dan hic biri verilmem·ı ve hıç .ı.ıe_k•o•n•ul•ur_. _______ _.
1 

müf, hizmet etmit olan1ara gene- larda söylenip yazılacak, resmi 
•ı-~ kalı tagallüp, tasal· b~rimiz ~afmdan bu nİf&nların mektedir. Halbuki livalık, ferik· rallik verilmemesini değil, ta vesikalarda, ilanlarda, hükiimet 

'
~1 darı alan farklar haırl ~ldıfı görülmemiıtir. Ancc:k J°k, müşürlük her medeni mem. Abdülhamit zamanından beri bu yazıll' rtnda katiyen kullanılnn-

UretJe ·· fi 1 ·· t "tt b 1 ki · cakt 
L. ınumtaz ımı ar bu d eri teamii e mus enı :r. lekette oldug"u aibi bizde de --L da•ının ecne i erin verece erı ya ır. 

•e Çıııqı H b. f k a ..... f ·ı f k • \'VA :r -----------------" lleıı· · er ır ımı en• H-"-- g&ıterdıgı azı e 1 a• . .::Laek bilai ve büyük fedakirlık· v 1 ı d 
e laı -·•ne T"h auu1D&Aua • be • A .rua • T k t • •"' • ~·· ~ı>I 

1 
•
11 

r, hayali sıfat- mınen de tekit etmek ıca ttı. n- larla kan ve can pahasma kazanıl· 0 a a ) JgJ 0 e fi : 
liıitter ~ IZ&feı"ne batladı. cak muharebe meydanlannda k~· mıf mevkilerdir. Bu mevkilere 

~la Q YÜltaJ cemiyet· zanılmıt madalyalar bund~ ~ar.ç sah0 p olabilmeleri, haiz oldukları 
,,..~11 

araamda bu teıir. • olmak icabeder. &.mun ıçın- beynelmilel kıymeti ifade edebi • 
la~,_ ~adı. O da ımıfla· d" •ki kanunun maddelerinde hiç k d 1 . 

• .,.
41

" 11a·ıı ır lecek bir tabirle anmak, en ! erı· 
1'~ 'iicııd ı et içeritinde bir bahaedilm."an"ftir. ka ne göstermek mecbur:yetinde ol· 
L~ ~~rrdi ve kendi· Yabancı deYletlerin ~t k ya· duğumuz hürmet ve muhabbetin 

;,:'11' taL - !uğü-.:ı gösteren hancı devlet tebaunıa bır ço . ~ 
~fe-;;:- lakaplar ve pa. beplerle nİf&ll vermeleri Y&k:dı~. delili ve ifadesi olmalıdır. Binaen

' 'ili~· Ve bu likap ve Cümhuriyetin teellüsündenben aleyh iltibasa çok yer veren eski 
.. ~ez bir hak ı~bi ta• Türkler demokraıiye bağlılıkla· zam:ınlnrc!nnberi ve her yerde 

\'~'il laaii halla ve hakkı ez• nndan bu nitaIJlan takmamakta~ muhtelif mnn31arda laıllanılan 
~~~~diyen kullandı. dırlar. Kanunun aon fıkrası ver.• pa!ıı tabiri artık tarih

0

n !ayıfala 
~~eti ıc:: Türk inkılabı ve len ve badema verilecek olan ya· nna bırafolarak bugün Türldye 
l'td~ı )"' 1111 Önünde herke- hancı devlet ni9anlarının taıınma • dem.okrasisinde kullanılmaması 
--..-'!t ıatltı•ttrr. Bugün hiç ımı menetmektedir. Bu niıanla • laznngelir. Vva, ferik ve rnü • 
h. ;"it ~e :~illa ve payeıine nn takılması eskide~ ~~ de.~let şür tabirleri y;ıbancı olrn:ıktan 
~ı_" .. inıarak hiç kim· tanıfındo.n ruhsata tabı ıdı. Cum· sarfınazar bugün b:.ı yül~sc!c rüt • 

'~1 eı~; ~·t~ıı hakkı yoktur, hur"yet idaresi 9imdiye kadar beler ıahipler;nin kıymetini bey· 
, ~1>1-., 99irleriıı arta ka- kimseye böyle bir ruhsst verme • nelm

0

Jel bir ölçü ile ifade ~debile· 
1 
' ' ~ l'e tabirler kulla- mittir· Ancak bazı ~.hvalde d~v· cek mahiyet ve manada de;-;ildir. 
'-.~~ teı G:veler arasm~;ı let reislerine ve hukmnetlerın Onun için dünyanın mubtciif dil
~~ ~~le lıatrra1anr.ı J Türklere verecekleri ni~anları red· leri:ı : J,onuşan her medeni ı:nem • 

•iletin deınokra • etmek miimkün olmıyacağından lekette olduğu gibi liva ve ferikle· 
ola• re ve birinci f eriklere "General,, 

Tokat Vilayeti merkezinde bu ıene i nıası takarri!r ed~n 
(37937) lira (76) lruruı bedeli ketifli meydan ve (37937) Ji
ra (76) kuruş bedel i ke§ifli buzluk ve (21937) lira (76) ku.-uş 
bedeli keşifli Bey bağı meJ::teplcrinin intaatı 3 - 10 - 1934 
günü ihale edileceği ilan edilmiş ise de taliplerin verdikleri 
fiat haddi layık görülmediğinden bir ay mi!ddetle pazQriığa 
talik edilmiftir. Bu sure~le tal°p olanların 30 - t 1 - 1934 
tarihine kadar Vilayet Daimi Encümenine r.ıi!racaat etmeleri 
lüzumu ilin olunur. (8077) 

Nafia Vekciletinden: 
Haydarpaıada teslim edilmek üzere muhammen be~cli 

8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla aatm alrn:ıcaktır, 
Pazarlık 8 Bir:nci kinun 1934 Cumartesi günü saat 16 ela Vee 
kalet Müs~eıarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret 
Odaaı veı ·kası ve 400 liralık muvakkat teminatlarının Mal san
dığına yatırıldığrba dair olan makbuz veya nümunr.3ine uygun 
Banka kefalet mektubu "Çek ı~abul edilmez,, ile birlikte aynı 
gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. Tnl"pler bu 
h'!lıustaki !nrtna.meleri parasız olarak Ankarada Vek~let Mal-
zeme Müdürlüğünden alabilirler. (8079) 

c 
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Uç Konstrüktör Ressam 
Aranıyor 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
İkisi Aokarada üçüncü de İzmirde çahıtırılmak üzere imtih.::nda 

gösterecekleri mu vafekiyet derecelerine göre en az 84 en çok l 65 
lira maktü ücretle üç Konstrüktör rusamı aJınacaktır. Talip:erin 
umumi şeraiti ve imtihan mevzuunu Ankarada İdaremiı Fen şube· 
sinden, İstanbulda Bakırköy Barpt Fabrikası MiidürlOğünden İzmirde 
Silah tamirhanesi müdürlüğünden sormaları lüzumu ilin o'.unur 

' 22/ll ı 1934 va~iyetl 

AKTiF' 
Kase: 

~~~~~::.~-~~~~.~---~~:~~~ ... ~.~~ ~ ~ l~~~::::· 66 
Ufaldı k ........................................ ~ ,, 642.018. 70 

«7905» Dahlldokl Muhabirler : 
Altın: San J..:g . .••••••..• 1 788·0241 L 2.515.004. -

fstanbul mİJIİ eJD)ak mÜdÜr)ÜğÜnden: Tür., lirası ............................. .. .510.066.48 

Muh~mmen bedeli li•rlçtekl Muhablrler ı 
Lira Alun. Safi kilogram 3.807· 039 JI 5.354.917. 29 

Eminönü: Çelebi oğlu Aliattin mahallesinin Sa- Altına tahvili kabil Seıbcsr dövizler 9 946.042. 68 

buncu hanı caddesin de 85 numaralı Mazine Tahvilleri : 

H H --L-IJ . · y · ta ·ı arşıhğı L.158748.563.-
dükkinın 260/ 48 hissesi 3250 Peıin para Oeruhte edilen e\•rakı nakdye ~ 

oe&p&§&: ocap~ a~ esının enı pos ne ı e l\anımun 6 ve 8 inci mad· 
caddesinde lQ puınarah dükkanın üç- delerine revfikan vaki tediy,ı " 9.667.203.-

te iki biaae•i. 2667 " " Senedat CUzdanı ı 
Bakuköy; Sakı~ğacı mahalle"inin Kara r.Jeh· Hazine bonoları ........................ , L. 3.759.602 60 

uıet Sokağmd1L eski 6 ve yeni 8 nu· ficari senetler •·········· · ............ .. '7 .4 ı 2 829 08 

maralı hanenin dörtte bir binesi 750 ,, ,, Eaham vtt Tahvilat Cüzdanı: 
· Yukarıdaki mallar hizalanndaki kı~etler üseriııden ~ - 11 -

1934 çarfamba günü saat on dörtte açık arltıflll& ıuretiyle aatıla
caktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi bµçuk nisbetin-
deki pey akçeleriyle müracaatları. (M) (7429) 

Nafia Vekiletinden: 

esham ( Deruhte edilen evra· 
ve l kı naktiye karşılığı ,. 28 024 272 .22 

tahvillt [ itibari kıymetle ] 
li:sham ve- TahvilAt .................. 

1 
_ 4.541.783 68 

Altın \le dö'1z üzerine avans 108.637.82 
TahvilAt üzerine avans .J86.75f l3 

Hlssedarlar······················· .. ·············· .............. . 
muhtelif 

Y9kQn 

Lira 

27.014511.36 

30~5070 48 

J 5 300 95997 

149 081 360 -

s., •• ,. ··-······--············································ 
lhtl V'at ak ıcsi ....... - ..... ···································· 

J 

T edawUldelll BaJtknotlar: 

Deruhte edilen e"vraıu naktiyc ıf- J 58 748 563-
Kanunıın 6 ve 8 inci m,_ddc· 
lcriııe tevfi!<an yak' ıediyat g667.203 -.. 
Oerubtı edilen evrakı nak tiye mı us 

1 

baiıyesi ................................... 149081360-
j\arşılığı c4mamen ılup olarak 51,69 
tedayüle vazc,Jilen ...... , ............ ~L g 688.000.- l 

TUrk L.lr~ı• Mevduftı : 
Vadesiz .............................. 20.1 91 581.S ---' 

Vadeli ···· .. ········-······-······ 

Dtivlz M•vdNatı : 
Vadcsiı 
Vadeli 

,..., ___ ....... 
~:~::::::::~:~:::::~::::::: 1 ı o~~::!!~ ~ 1 

ı 1.172.43Ui8 VluhteUI -·········-································· ... ···-·-···· 

32 566055 90 

~şg39445 

4800000 rr 
JOQOI F398 
~~1.s;,1.ş2 Yekin Afyon · AntaJya battmm 93 + SOO üaçü kilometre•iyJe Aydın 

battı ilzerinde kAin Karakuyu ista1yonu ar11mdaki altıpcı kıamı 
kapılı zırf usuliyle mUnakasaya konulmuıtur. Münakasa 8- 12 934 
tuibine müsadif Cumartesi gilnü saat lS de Vekilet müsteprhk 
makamında yapılacaktır. Taliplerin teklifle1ipi Ticaret odası ve 
ehliyeti foeniye vesikaları ve 8750 liralık ınuv;1kkat teminatlannın 
malsandığına yabraldığına dair olan makbuz veya nOmunesine 
uygun Banka kefalet me~lubu "Çek kabul edilmeı. ile birlikte 
aynı gün ve saate "adır komi•yon reielitine vermeJe,i lbımdır. 
Talipler bubuıuıtaki tRJlıaısa•l•ri ..O lira mulJabjliıd• Anl<ar•da 

2 111art JNS t,arlhlnden ltlbarQn: 
lakento hatldl ,uade • 14 - A1tı11 ll•erln'9 ,avan• yUzd_, 

o 

VekAlet malnme mtldO,lAiüodeıı .. , .. alabiliıltw. •79~b 

lsJa~bul milli emlak müdürlüğünde: 
M11h~en bedeli 

Lin 
Aksaray: Çakrrala L"anaa JıA&h"f.ll .. iniıı L4lq• 

cadd~inde 47 Ne. h kugir <tijkka. 
nm 4/ $ hinesi. 720 Mübadil bo-

F eriköy: Birinci Jcı•un mahallenin BaruthQe bonosu ile 
caddesinde 36 ve 36/ 1 No. lı hanenin 
yarı bitaesi. 1200 ,, ,, 

Yukarıdaki mail~ hizalarındaki kıymetler üzerinden 28 - 11 
- 1934 çarıamba ıiinü aaat 12,30 da açık arttırma suretile sabla
caktır. lıteklilerin mWı.mmen bedelin yüıde yedi buçuğu niıbetin. 
de pey akçeleriyle müracaatları. (B) (7430) 

Yüksek Mühendis mektebi 
satınalma komisyonundan: 

Mektep E'ektro • Mekanik Şubesi için ıartnameıi mucihince 
bir adet diyezel motörO 61 gOn mOdcletle ve kapalı zarf ıuretile 
münakasaya konulmuıtur. 

Münakasası 29/l 71934 tarihine müıadif Cu°'artesi günü s.aat 
"J 4,, te icra edilecektir. 

Buna ait şartname "2,, lira bedel mu~ebilinde ıaektep mu· 
hasebeciliği veznesinden satılmaktadır. 

Taliplerin münakasa iünii mezkur faatten evvel muvakkat 
teminaUırını veıneye yahrmalan ve teklif mektuplarını da ko· 
misyona tevdi etmeleri ilin olunur. · c7189) 

Ankara Mektepler satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

lnıaat Usta mektebi talebeleri için 30 kalem ve (2236) lira kıy· 
meti muhammine mukabilinde sebze ve meyve açık münakasa ile ah· 
nacaktır. Bu ite girmek istiyenler 6 Birinci Kanun 1934 tarihinde sa· 
at 15 te yüzde 7,S teminatlariyle Mektepler komiıyonuna ve p.rtna 
me ile listeleri görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne miiraca· 
atları. (7822) 

Eskişehir Belediye Reisliğinden: 
Şeraiti müzayedeye riayet edilmediğinden dolavı müzayedesinin 

bUküms1jzJüğüne karar verilen köprll başında lelin Belediye ote• 
linin beş senelik ica11 21/11/934 tarihinden 11 /121934 tarihine 
mUsadif Salı gOnil saat on bete kadar yirmi glin müddetle ve 
kapalı zarf uıuliyle tekrar mOıayedeye lconulmuıtur. Talip olan· 
lenn tartnameaini almak Ozere Belediyeye mUraeaatla11 ilin 
e»luoar. (7995) 

BiRiKT i pt::,....'2 
ı2Aı.4AT-b Dt= 
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ma YANKO 

MAÖAZASI 
Y eoi Postane caddesi No. 39 

MANTOLUK ve ROPLUK 
Şık ve sağlam yünlü ve ipekli kumaşlar 

lf e,. nevi pamuklu ve keten 
f . Beyaz ve renkli kumaşla~ 
Uhafıye dairemizde en zengin çeşit. Hazır ve Glçü üzerme 

Görnlek, Pijama, Ropdöşambr, Kuandöfö 

1< CIHl'Z TAKIMLARI 
•şlık ihtiyaçlarım temin için muhterem müşterilerin teşriflerini 

ha!lsaten rica ederiz. 

Nefaset - Metanet - Ucuzluk 

~ -
11afıa Vekiletinden : 
teli'Ydarpatada gümrüklenmiş olarak maktaı 25 x 25x 1 m/ m 
ıs lulij 2100 m/m olmak üzere alınacak 50 ton lama demiri 
ltıe;:.ıı - 1934 tarihinde yapılan münakasada talip zuhur et· 
ıs •gınden 27 - ıı - 1934 tarihine müsadif salı günü saat 
te te Pazarlıkla mübayaa ed:Jecektir. Pazarlık Vekalet Müs· 
ka.'s&.rlık makamında yapılacaktır. Talipler Ticaret odası ves!· 
~ııt t \'e 212 50 liralık teminatı muvakkatelerinin malsandığma 
~ef ~ıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka '-a: et mektubu ile "çek kabul edilmez,, b:rlikte ayni gün ve 
~t te koınisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki 
~"~tnaıneJeri parasız olarak Ankarada Vekalet Malzeme Müdür· 

~alabilirler. · (7895) 

ı~ ~-;:-is_a_r_la_r_u ___ M_ü_d-ür_l_ü __ ğ_ü-nd_e_n_I 

l,000,000 metre üç katlı katranJı fitil. 
500,000 metre iki katlı katranlı fitil. 
300,000 adet 6 nuımaralr Dinam!t kapsülü 
350,000 adet 8 numaralı Elektrik lkapsülü 
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i·---~-•' Dökümcü Alınacaktır 
~~~i:r~'!~~ı Askeri FablikaJar U. Müdürlüğünden· 

Acentelcrı Karaköy . Köprübaşı Fa~rıkalarımız~ dö~ümcll ustası alıoacakbr. Ta!iplere hntiban· ' 
f'cl.42362 - '-irkcci Mühürdarzadc da gostereceklerı ehhyetc göre yevmiye Yerilecektir. Y 1 • 

f k d'I · •t ı k 
0 

mas Han f elefon 22740 ra 1 en 1 erme aı oma fizerc istiyenler vesikaları ile bi l'kt 
U "dü lü. .. r 1 e Karadeniz Yolu mum mu r gc muracaatlara. (7937) 

EGE vapuru 27 ikinci Tef· 

rin Salı güoil akşamı 1aat 20 
de Rize'ye kadar. (8067) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE - vapuru 29 

ikinci tefrin PERŞEMBE günü 
saat 11 de Payasa kadar. 

8080) 

Ayvalık Yolu 
· ANTALYA vapuru 28 İkinci 

teşrin ÇARŞAMBA günü akta· 
mı saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(8081) 

Sultanahmet Sulh Mahkemesi 

1 inci Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Dilber hanımın Vezne· 
cilerde Balaban mahallesinde A-

cem Oğlu sokağında 27 Numarah 1 

Kaymakam Şükrü beyin hanesinde 1 

mukim lbrahim Etem bey ile 
Gülsüm hanım ve Osküdarda Altu
ni zade Mahallesinde küçük Çam

lıca caddesinde 53 Numaralı NaA 

fiz Paşa köşkünde mukim Ali Fa· 
ik bey aleyhlerine ikame ettiği lza. 
Jei Şuyuu davası üzerine cari mu· 

hakemei gıyabiye neticesinde Şu· 
yuun izalesine 27 /10/934 Tarihi

ne ·kadar verilmiş olmakla işbu .. 
kararı bir hafta zarf mda Temyizi 

dava etmedikleri takdirde Hük-

Gafata : Kara1eov Pa•ae 

Holantse· 

Bank-Dni 
~ 

N. V, 

İST4NSUL-$UBESI 

~ ı.. 

""•voancuc : Araremct Han 

-~ ' . 
Her _tOrfO 8an1ea ,,,uame•etert. Kasalar tcareı 

A ~ 

' UMUMi MDDCR&.OK ı AMSTERDAM 

Su beter ı ı Am&terdam, auenos Alres, HaVf•ı .. 

İstanbut, Rlo ete Janeıro, santos, sao Pauro. 

Hanımefendi: 

Para saadetin anahtandır. 1\les'ut 
i olmak için zengin olmak şarttır. 
~ Zengin olmak idn de bir Piyango 

~tir ~rıda nevi ve miktar lan yazılı malzeme 29 - 11 - 934 
'ttaca.:;;e !kıüsadif perfembe günü saat 14 te pazarlıkla satın alı· 
~ ~~r . .,, Talip olanlar ıartname ve nümunelerini almak üzere 
~lt\>akkat: e ı:~a.rlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 mün kesbi katiyet edeceğini Mü-

b,. 'hlı11-.t b l k C'b l'd L M beyyin Bqkatİp ihbar namesi J. 

bileti almak lazımdır .. 
Behemeh:ıl bir Yılbaşı Piyango 

hileti nlrnrz-' ~yaat Sub . Parasiyle ir i te ı a ı e evazım ve Ü· / 
-~·- esıne _,.. (7817) 1A e t hl"v 1 (3801) 
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--=--------- Öz Türkçe kar§ılıklar 
BabJ --~~------~-------------------

3. Bü" ' .. ı · Boş~ 2. Bulmağr yok 1 soylu, 3. Satır, 4. Soysuz. 
Yanı gdül, 4. Kırtık, 5. Sürne, 6. Bedbaht, 1. Bilnek, 2. Çığan, 

rş, 7. Yokım.. 3. Çaylrğ, 4. Çugay, (fakir man.) 
- İtikat, Ura. 5 Ç 1 E kl0 k 7 1 · • o;_· u, 6. mge ı , . rınç, 

- a itikat etmek, Ura tutmak. lrinz 8. Knralr, Karalu, 9. Kars, B tedbir, 1. Ugrasa, 2. Urasa, 10. Köysöz, t ı. Kutsuz, 12. Yatlr. 
lr atın, 1. Doynuk, 2. Karın. 3. 13. Yatlu, 14. Yazgısrz. 
.l\a1 d -a Tn rk. 4. Tumbak. Bedbin, 1. Kötü gören, 2. Kö· 
tak atın, (Nesil), ı. Arka, 2. Bağ- tifüik arryan. 
'röı' 3. Göbek, 4. Ku;.ak, S. Soy, 6. Bedçehre, 1. Kötü yüzlü, 2. Ya-

,,?· Tumuş, 8. Uya. paz. 
:at.ın, 1. Gizli, 2. lç, 3. tç yüz. Beddua, 1. Alın, 2. !-

~ar atı, I. Ağır, 2. Ağrrnrnn, 3. A- lene. 3. !linç, 4. İlenme, 5. tlenti, 
7. ı{~· BadaJgrr, ~· Dingin, 6. Geç

1 
6. ı{argan, 7. Ka1·gnna, 8. Kar

Siği t, 8. Ilgıt, 9. Kabram, 10. g1Ş, Karış. 
llyan, lt. Smçga, 12. 'futuk, 13. Beddua etmek, 1. 1Ienmek, 
, Sa 1?· Yapçan, ıs. Yavaş. (Münkesir olmak, inlcisaıım gös-

kan Yı, l. Satan, ~:ıtrcr, 2. S:ıtış- teıınek man). 2. Kakışlamak, 3. 
Kargamak, 4. Kargı:5lamak, 5. . 

eı318a'Ytar, 1. Ahtacr, 2. T:w::ı ·· ota- r~~Ff'"!Ş vermek, 6. Karşılamak. 
Bedendi~, 1. Kötülük düşünen, 

Sa, 
~iı-~ ... ,, 1. Aman, 2. B;r anca, 3. 2. Kötülük fotiyen. 
6. I\ia.ç,. 4. Bir niçe. 5. Bir takı:m Bedhah ı. Karadamak,, Kara a:1• 7. Tü~üre. damaklr, 2: Kötü dilekli, 3. Kötii-
srra, 

3 
ıan: 1. Ara, 2. Arada, Ara- lük istiyen, 4. Yavuz sanan, 5· 

_ · Rımerde. 4. Kimken. Yavuz samcr, 6. Yavuz sanu .. 
Si. st, 1· Rimersi, 2. Kimi, Kimi- Bedhu, • huy, 1. Bu)~gagu. 2· 

Baı· Cuturhisi, 3. Çamış, 4. Çor, 5. Da-
13 ıçe, Oyuncak. . laşınan,J 6. Kötü alrBmrş, 7. Ya 

l\ a.ıu ı K 
Ut'U 

4
' · araca, 2. Karrca, 3. 

a' . Jfoı. 
a::uhent, Kolçak. 

9ttrıak ' 1 ·,. Caınan, 2. ÇabaJ, 3. 
~all.) 1 Ciürgrzeada kulağı kesik 
~~ llla 

4
· Renıçik, (Çirkin, biçim· 

lıık, 8 n~ 5, Kös, 6. Kötü, 7. So· 
. ıa 

l!eda ınan, 9. Yaramaz. 
sıl, 1. Aı v I k 2 K'"t" ....... ~ şagr I , , O U 

........ 

naz. 
0-edmaye, 1. Doğuş.c;uz, 2. Kr· 

prk. 3. Yalrmr alçak. 
Bedmest, ı. Asum, Ahsum, 2. 

Esrük. • 
Bedman, 1. Cal'Is, 2. Köti.i ad-

lr, 3. Kötiilenmiş. 
Bednam olmak, Adı çıkmak . 
Bedahet, Bellilik . 

Öz Türkçe liarşrhklar ... 

Bedaheten, 1. Ansızın, 2. Apa- 1 3. Tolan, 4. Tolu ay 5. Tulun (A
çık, 3. Apan.sız,4. Besbelli, 5. Bir- yın on dördü). 6. Tulun ay. 
den bire, 6. Düşünmeksizin. Bedreka, 1. Hildirtkiç, 2. Kıla. 

Bedava, 1. Aylak, 2. Buşlu, 3. vuz, 3. Yol gösterici. 
Caba, 4. Parasrz, 5. Tigin, 6. Ti- Behçet, 1. Görk, 2. Görklülük, 
kin, 7. Ucuz, pek ucuz, (mec.). 3. Güler yiizlülük, 4. Güzellik. 

Bedel, 1. Kaııı, 2. Karşrlrk, 3. 5. Körk. 
Kayın 4. Kötel, (Yedek, man.) 5. Bıthiç, 1. Gökçek, 2. Görklü, 
Oktü, 6. Tekşüt, 7. Uğur, (İvaz 3. Güzel yüzlü, 4. Güzel, 5. Körk
man. "Atta uğur aldm1." 8. Yahut kem 6. Körkü, 7. Körklü, 8. Körk .. 
9. Yedek, 1 O. Yerine, l 1. Yerine liik. 
geçen, yerine verilen, 12. Yerini Behemehal, 1. Engücü, 2. Na .. 
tutan, yerini tutabilen, 13. Yolu sıl olsa, nasıl olursa olsun, 3. üs-
14. Yoluğ, (Ficzye man.) bekes, Üsbeki, Usekes, 4. Üzkes. 

Beden, 1. Çön, 2. Etöz, Etüz, 3. Beher, Başına. 
1 

Eyin (Srrt ve arka man). 4. Göv- Behime, 1. Davar (Mevaşi 
de, 5. frece, 6. Kendilik, 7. Kuy- rnan.) 2. Dört a.yaklt.3. Trvar, Tr
aung, 8. Kütiik, 9. Ü)'TU, 10. Oy- ğar, 4. Tovar, Toğar. 
11.mı, 11. Öz. 12. Özdek, 13. Sen- Behre, l. Pay, 2. Ulüş. 
cer, (Kale bedeni man.) 14. Sen- Behrement, Ulüşlü. 
na, 15. Ten, 16. Tulga, 17. Turta- Beht, 1. Şaşakalma, 2. Şaşma,' 
na, 18. Yin, yen, 19. Yusun. 3. Saşkmlrk 4. Tan (den). 

Bedestan, Tim, (Üstü kapalı . ~eht içinde kalmak, ı. Başı 
çar~ı nıan.) çızgınmek (Başr dönmek man). 

Bed, (etmek), 1. Başlamak 2. 2. Kata kalmak. 3. Şaşakıılmak, 
Pa.ysmmak, şaşalamak, şaşmak, şaşıp kal .. 

Bedevi, 1. Çölik, 2. Çöllü, 3. mak, şa§rrınak, 4. Tana ka1mak, 
Göçebe, Göçer komu·. 4. Kır eJJi. Tan kalmak, 5. Tandamak. 6. 

5. Kırlr. Tanlamak, Tanlanmak, 7. Tan .. 
Bedia, 1. Bediz, 2. Benzersiz, mak. 

3. Dlirüme, 4. Eşsiz, 5. GöriUme - Be!~ar, 1. Boş 2. Bost::tk, 3. Boy 
dik, Görülmemiş, 6. Pediz, 7. 4. Boydnk 5. Enren 6: Evlenrne
Tansuğ, (Hayret Yerici hadfae ve j mi~. 7. Evsiz 8. Kazak. 9. Kaz~k 
eser man.) 8.• Yeni.. b~lr. 10. P~.ydak. 11. Sobay, 12 •. 

Bedihi, l. Bavı:k, 2. BeJgi.iliik Smra;y, 13. Yavlak. 
3. Belli, Besbe!li: ~· Göz önünde Bekaret, 1. Erdenlik. (Genç 
(Bak: ~yan, A<:ıbr, Recl~h,,t.) j kr7lrl;;: man.) 2. Kabak. 3. Kızlık. 

Bedır, 1. Ay tulun 2. Dolun ay Bekareti izale etmek, ı. Boz-

- 27 -



tz ..- XUltUJf 27 bdacl teqln 1954 

Blelltrlll Badyatörti · 
TAM SICAKLIK 

Sancı hissettiğinizde 
Kendinize bu suali sorunuz: 

Bir uzvunuz bir yere çarptığı ve
ya burkulduğu anda hemen sevki ta
bii ile o yeri uvmağa başlarsınız. Aca
ba niçin böyle yaptığınızı bUiyor mu
sunuz? Bunun manasını pek az kim
seler bilir. O yeri uvarken kanın te
hacümü.ne ve bu suretle sancılanan 

mahallin etrafına fazla hararet tev
lidine sebep olursunuz. Fakat DAl
Mt bir tedavi temin için o yeri yalnız 
uvmalt kifayet etmez, hatta bir mayi 
ile bile kafi değiL Çünkü, tebahhur 
eder. Mayiler harareti temadi ettire
mezler. ,Ancak daimi bi~ teıdr tahtın
da idame edilebilir. Allcock usulünü 
tatbik edf niz: Ağnyan mahalle 
delikli bir Allcock yakısı koyunuz fz
tirabınız hararet tesiriyle derhal sft
kQn bulur. Allcock yakısı arzu etti
ğiniz zaman kadar cilt üzerinde bu
lundurabilirsiniz. Hatta işinizden ge
ri kalmağa bile lüzum yoktur. Siz, 
işinizle meşgul iken Allcock yakısı da 
sizin için ~alışır, Hararet tevlit etme
leri itibariyle Allcock yakıları Bel ağ
rılan, romatizma, nevralji, adale 
sertliği, böbrek sancılan ve soğuk al
~Ttfmı teskin ve tedavi eder. Bütün 
eczanelerde 40 kurusa satılır. 
· MÜHİM: Taklitlerinden sakın

mak için Kartal markalı ve kırmızı 
daireli ALLCOCK yakılannı musir-
ren isteyiniz. <2924) 

,. , 

Fiatlarda Tenzilat Hemşire aranıyor 1191 ___________ ... 

Birinci veya ikinci ıımf hemti- Metinlerle muasır Türk edebi 

VERES/tE SATJŞ 

Avukat Beylere 1935 
Y ıh için en muataram ve cebi ıitirmiJen bir muhtıra kul

lanmak iateraeniz Y eai poatane cad. A. M~duh ticarethane
ılRf"i arayınız. Zarif ajanda 30. - Küçüğü 35. Marokeni 80. 
Malumatlııı 40. Marokeni 120 kuruttur. 

relerden taliplerin Aydmda Sıh· T A R 1 H 1 
hat Yurdu müdürlüğüne müra· Liıe ve Muallim Mekteplerinin son ımıflannda o 
caatları. (3618) 

Dikkat 1 
Düğün, çay, balo ve ıaire el· 

lencelerde caz müzik temini 

için Tepebaıında 'Şeyh ham al
tmdaki 73 No. kahveye her gün 
müracaat edebilirler. (3810) 

Telefon: 43345. 

Sahibi: Asrın Uı 
Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbaası - lıtanbul 

lQ. olan Mustafa Nihat Beyin "Metinlerle muaaır Türk 
tı tarihi,, iki cilt . bir arada olmak üzere Devlet M 
ca yeniden baaılmıftır. Fiatı 3 liradır. 

Umumt sahf yeri: V AKIT Matbaası. 

Eskişehir Belediye Reisliğin 
Numrotaj ameliyatında kullanmak llzere on bin ad 

numarası ve bin adet levha 19/JJ/934 tarihinden 9/12 
bine müaadif Pazar günü 1aat on beıe kadar kapah 
liyle mDnakasaya konatduiandaa talip olaalann ••raİIİ 
ve ıartnameyi almak Dıcre Belediyeye mOracaatları jJ 

Öz türkçe kartıhklar Öz Türkçe liartıhklar . 
mak. Kızlık bozmak, 2. Kızlık al-
mak. 

Bekireti izale edilmif. 1. Ar -
tık. 

Bftkri, 1. İçkiye düşkün. 
Beli, 1. Ağırlık, 2. Bulak, 3. 

İğime. 4. hnlrek, (Meşakkat, zah
met man.) S. Karayol, ( Cehen -
nem, ölüm, feJAket man.) 6. Kır
lağan, 7. Kıydık, 8. Sıkıntı 9. Şay 
10. Şor 11. Urçuk, 12. Tasa, 13. 
Tübey, 14. Tümek, 15. Urcuk, 
16. Uttun. 

Beli ve mihnet çekmek, 1. 
Kaymalmak, 2. Silalmak, 3. Ta -
salanmak, 4. l.tzülmek. 

Beliyi asumanı 1. Tepedlen in
me. 

Belisat, 1. Dil açEklığı, 2. Dil
lülük, 3. Konuşkanlık, 4. Madak, 
5. Patlak. 

Beliıat ıöatermek, 1. Güzel 
söylemek, 2. Madaklamak, 3. Pa
daklamak, 4. Sanlamak, 5. San -
latmak. 

Belit, 1. Askar, 2. Geçen, 3. 
Çiçen. 4. Kepşil, 5. Konuşkan 6. 
Selçik, 7. Uz dili 8. Y araştmcı. 

Beliğ olmak, 1. Tılangurmak, 

Beli.bet, 1. Bönlük, Öküzlük, 
2. Sığırlık. 

Belde, J. Balgasun, 2. Balık 3. 
11. 4. Kent. 5. Knnan, 6. Toy, bal
çık, kil, (kilden, balçıktan man). 

7. Turgut. 
Bele,, 1. Caba, 2. Karşılıksız, 

3. Parasız. 
Bel'etniek 1. Emmek, 2. Ob • 
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mak, 3. Sümürmek, 4. Yalmar -· 
mak 5. Yutmak. 

Bende, 1. Bağlı (Esir man.) 2. 
inçü, 3. Köle, kul 5. Kulluklçu 6. 
Tapkul, 7. Tutsak, (Esirman.) 8. 
Ümek, (Radloffta el, yabancı 
man.) 

Beni Adem, 1. lgnak, 2. tlke, 
3. Kişi oğlu. 

Bent, (Bağ man). 1. Bağ 2. 
Ba.ğrş (Bağlama vasıtası, diz maf
sallan man.) 3. Beyg (İp ve bağ 
man.) 4. Boğmak (Mafsal rabı -
tası man.) 5. Boğum, 6. Bukağu, 
Bukağı (Atın ayağına vurulan 
man.) 7. Duşak 8. Kişen (Ayak 
bağı man.) 9. Köstek (zincir ve 
ip man.) 10. Orük, (ayak bağı 
man.) 11. Tuşak, 12. Tuşar ( A
yak bağı man.) 13. TU;.c;;av, . 

Bentetmek, 1. Bağlamak, 2. 
Matamak, (Atın ayaklarını bağ
lamak, mani olmak man.) 

Bent, (Su bendi man.) 1. An
valı. 2. Arg 3. Atkağ 4. Böget, S. 
Böken, 6. Böket, 7. Büge, 9. Bü
ket 10. Büvet, 11. Büyün, 12. Cay 
13. Çalak, 14. Çalgan 15. Kır 16. 
Puk, 17. Tuğ. 

Bent yapmak, (Su önüne), t. 
Böğemek, 2. Büğemek, 3. Büget
lemek, 4. Bügmek, büvenmek, S. 
Bükütlemek, 6. Bünemek, 7. Bü -
yünlemek. 8. Pe~mek, 9. Perk
lemek. 

Bent, (Nazımda), 1. Bağlama. 
(Nakarat, hatime man.) 2. Si • 
yirn. 

Balon, 1. Uçkaç, 2. Uçurtkaç, 
3. Yel topu 

Balya, 1. Denk, 2. Guyşurgu, 3. 
Tay, 4. Yük 

Balyoz, 1. Külük, 2. Külünk, 3. 
Zomp 

Bandıra, 1. Alav, 2. Bayrak, 
. 3. Galav, 4. Sancak, 5. Yalav. 

Banknot, Çav. (kağıt para 
man.) 

Banliö, Sapa. 
Banyo. (etmek), Çimmek. 
Bap, 1. Eşik, İşik (kapı man.) 
Bir, 1. Ağrrlık, 2. Cük. 3. Küte-

rem. 4. Çelek, 5. Yük. 
- ket, 1. Yüklet, 2. Yükçeken, 

3. Y~ kaldıran, 4. Yük taşıyan. 
Baraka, 1. Bark (yapı, bina, 

mesken man.) 2. Oba, 3. Salaş, 

4. Sundurma. 
Biran, 1. Yağış, Yağın, 3. Yağ

mur, 4. Yağmur, yanğir, Cangır. 
Bari, Hiç olmazsa, hiç değilse. 
Biri, 1. Buldmıçı, 2. Y aradıcı. 

Bariz, 1. Belirlik, 2. Belli, 'Re
lirli. 

Barit, 1. Çen, 2. Dumlu, 3. Sal
krn, 4. Soğuk, 

Baru, 1. Ban (Tarlalanrı ve 
bançelerin etrafına çeldlr-n rluvar 
man.) 2. Siner, 3. Sinir. • 

Bas, 1. Diriltme, 2. Giril kopa • 
ıı:lma, 3. Giri kopma. 4. Gönder .. 
me, 5. İzitme, 6. Kirü dirilme, 7. 
Koparma, 8. Kopma, 9. Uyandır· 
mu, 10. Uyarma, 11. Yollama. 

- etmek, t. Akıtmak, 2. Dirilt
mek, 3. Göndermek, 4. tymek, 5. 

Kirü d~rüınek, 6. Koparmak, 
yandı:rmak,8. Uyarmak,9. Y 
mak. 

- Edilmek, 1. Girii kop 
mak, 2. Kopmak: 

-ü badelmevt, 1. Payır, 
rilgennik, 3. Ölümden sonra 
me. 

-ve irsal etmek, 1. Göne 
2. Veribilmek, 3. Yollamak. 

Basar, 1. Görgü, 2. Gö 
Görür, 4. Görüş, 5. Göz. 

Baaıra, 1. Çarga, 2. Gö 
Görüş, 4. Göz, 5. Köriimliik

Baairet, 1. Bakmak, 2. El 
Gönül gözü, 4. Kürüm, 5. 

- le hareket etmek, 1. 
m tek atmak, 2. Tetik da 

- li, Sak. 
- ıiz, Saksız. 
Baıit, 1. A~ık, 2. Çnnç 

4.Düz,5.Gen~,6. Kola 
yaca, 8. Tucu, 9. Ya 
Yoz. 

Baıt, 1. Açma, 2. D ·· 
Döşetme, 4. Serme, 5. poşe-

- etmek, 1 ~ Açmak, ~al<· f. 
mek, 4. Sermek, 5. f. 

1 
Yaymak. 1'1s' 

Baston,, i. Çöğene~ ate.et, • 
3. Değnek. Sopa, 4. 
El değneği. M;ıt da" .. 

Bataet, 1. Ağırlık, 2· 
ranma, 3. Yavaşlık. d ı. ~'-:. 

Bataet göıterJll 'ıııa.l<· S. 
<'ıavranmak. 2. Da~aııırışlc, 
Ovalamak, 4. IJ,mn 
Yavaş davranmak. 


