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Marsilya işi 
Cenevrede 

.b 1'ııa0a1a" 
~ •et-cli ~~a, Cenevre Uluılar Bir· 
"'1ll ' rı bir notada Kral Alekaan· 
~ti. Bı.ı da.n _Macariıtanı ıuçla göıter· 
~ bot~ bir yandan A vrupanın 
~ (::;r.elerinde (muhit) karagörü· 
~ ttıad bınJik) uyandırmakla beraber 
~.~da bir kerteye dek (bir dere
~ <1e1>/ ıevinçle kar§ılandı. ÖtÜ· 
. -.Otl P) ıudur ki daha önceden 
'fteaa ;:a notaaında l talyamn da bu 
~- ~1 • Uluılar Birliğinde ıorıuya 

f Tevfik Rüştü Aras, bugün FTa~sız 
Baş, Dış Bakanlarile görüşÜIJor 

iki çocuk kamyon 
altında ezildiler 
Dün saat on bette, Karaköyde 

acıklı bir kaza olmuı, Mevlut ile 
Meçku adlarında iki çocuk hapis
hane kamyonu altında kalmıılar • 
dır. Kaza, bütün Karaköy halkını 
telita dütürmüt, orada bulunan 
kadınlar çığlıklarla bağırmaya 
baılamıttır. Bir arkadatımız kaza
yı yerinde öğrenmiı kazayı gören
leri dinlemiıtir. Aldığı neticeye gö 
re iki çocuiun uğradıkları kaza 
sahiden tüyler ürpertecek kadar 
korkunçtur. 

Avrupada sıyasal ülkü, şimal şark uzlaşmasının 
Akdeniz uzlaşmasile bütünleştirilmesidir 

bir 

'~nı ııtiyeceği, bu yüzden Av- ı 
\' frnın bozulacağı ıanılıyordu. 

ııı.... 111011 • , ~ .. a.vyanın yalnız Macanıtanı , 
~lterıneıinde, ltalyaya ıea çı· 1 

•rnda İnce bir 11yaıal taktik 1 
var, Onun için Cenevrede ya- ' 

dil kavgalan ne denli aletli o • 
olıun d . l . • ıonun a ıt erın gene 

h. e gireceği umulmaktadır. 
li"'"1ıJ..r B' l'w• b - C 
~ topı ır ıgı ugunlerde enev• 
~' •nrnıı bulunuyor. Yalnız bu 
'~~-Alnıanya ile Franaa araamda 
~ """'11t iti olarak görülen Sar t. ~•ırı~kbr. Onun için Yugoılav· 

""~ın .gelecek ıuha.t toplanbıına 
... d' 1 ııteniliyordu. Yugoslavya 
~ ile&cte bulunanlarm isteklerini 
~ 1 0lınaıc iÇ.Y. notaaımn o ıırada 

flllın. ki d • • 
'" . . ••na pe emııti. 

1

11=. böylece bir kaç ay sonraya 
d carlann canını ıı~ı§br. 

ıao~ı.ri Macar hükUmeti Yugo .. 
· •na karıılık vererek bir sün 

4~ aiindelik ifı.r •· 
~"'· --....... . . . 1 talJ8 da 

Tcvfık Rüttü Aras 

Pariı, 27 (A.A.) - Dün öğle · 
den sonra M. Laval ile M. Titü -
Jeako aruında yapılan, dostça ol • 
duğunu söylemeye hacet olmayan 
görüıme, bir müzakere olmaktan 
ziyade evvelce yapılmıı olan ıö • 
rüşmelerin tekran ve aydınlatıl -
ması olmuştur. Görütme, Yugos .. 
lavyanın notası ile Macaristanın 

vermİ§ olduğu cevabın uluslar ku • 
ı umunun ortaya atmıt olduğu m e
Hleler~ o 

Yugoslav muhtrrasmm konU§Ulması 
aırasmda Ulualar Birliği konseyine 
batbnlık yappyacağını söyliycn 

M. Bcnes 

çi!erin hareketlerini bastırmak i . 
ç?n yapılacak evrensel bir anla§ • 
ma projesini Fransanın vereceği 

haberi gerçekleşmektedir. · 

M. Laval 

hiıtanın 27 eylul tarihli Leh nota
sına vermit olduğu cevap, doğu 
uzlaımaıı hakkındaki görüımele • 
rin ne durumda olduğunu araıtır • 
maya sebep olmuıtur. Şurasını ha
tırlatmak gerektir ki bu uzlaıma • 
ya ait ilk teklifler, tespit edilmit 
olan bir metin vermekten ziyade 
bu uzlaşmanın çerçevesini gösteri
yordu. Lehistanın Litvanya, Çekos 

Kaza §Öyle olmuıtur: 

1085 numaralı Bebek - Emi. 
nönü arasında itliyen tramvay, 
Karaköy itaret noktasına yaklat • 
tığı vakit, Beyoğlundan gelen oto
mobiJlerin geçtikleri iç sokaktan 
otomobiller gelmekte olduğundan 
memur, tramvaya (dur!) itareti 
vemiıtir. Tramvay, İfaret noktası· 
nın önünde derhal fren yaparak 
durmuıtur. Tramvayın durmasın. 
dan birkaç saniye sonra: 

-Ay .. 

Diye tiz birçığlık duyulmut bu. 
nu: 

- Anam .. Baca~ım .. diyen bat 

... .,...._ -. -.. lllclltll -•le 
lr ~ cct.t_ 

1~ daleğini "°iru p . 
.. ,a~ 'Y hile 01~•tan gibi bir _...._ l.ir 
~bnd ---~ ..-a kal~ • Yle bir suçun .ın-Jıft 

B · 1•te- d •• 't u rıi11 bö ... ez.,, enuttir· 

~0ıla"YaYr Yle ÇabuJcça ele alımnaıı 
l~' r. Zira, . da •evindirmiı olıa ge • 
.~ d...ı- L dkönce bu .. ·· ı·· · · 

Soyadı alan yurttaşları 
yazıyoruz 

Deniz konuşmaları 
JAPONYA 

\.ı • q; oıra.kııı puruz u ııı fU• 
~•ıtir. ak İıteii batkalanndan 

Şjl1ıdi b .... 
\._ ~ )'or· Utı.ın dütünceler bir yerde 
'-'daJci ·ı, Y~roılavya ile Macariıtan 
\ "-c:aır, u ııyaaaJ çekiımenin ıonu 
\ orıce '), kral Alekaandnn ölümün
>... r.._... ı.ıroıJavya ile ltalya ara11n· 

~'n Yardımı ile bir uzlatma 
\! . .,. -._ "-n çalııılıyordu. Marıilyada 
&._~, dan ıonra artık böyle bir 
t""di llzla 
' tran tına yolu lcapanmııtır. 

taı._. •ızJann b"t '' d- .. 1 . 
uıqflrı U Un UfUnce en 

ı.. · eıinin iıt d'kl · b ' ·· ne •dir eme ı en ır yone 
~ ~ ç~ Onun için Franıızlar bu 
~.. )o)111l l.lılu ve dütünceli davran· 

.• .. u tut ı 
"ıii...ı .._..,~1 hluı ardır. Gene bunun 
~ ~ 111 1 

•r KFaJ Alekaandnn ölü • 

~~ \o!:ı.olan Paveliç ile Kvater· 
)~iti ı~en 1 tal yaya kartı ayak 

~'1 erdır. 
" ..... ~ l'a. 
'-! fıi. t ! n l'&zeteıinin Cenevreden 
İ..: ~le · e Y~ııın .. F . 
··~ lal ciJ;~leı-j a gore ranaa ııya· 
~111 llıı_.. n <19tadan kaldınJma11 
"- ,,tır &raıı bir anlatma dileğinde 
lıi ')- . Böyle b' ~ ~I 'lll ıu 1 ır anlaıma olu• 
""'ıt· ~)e "ç ulann bir ülkeden batk-
ıı,,, 1)ed •saraJc ~ 
"'il) efe uf 11rınma11 yolund:-
tit: oı.. tıslar ara b' .. ( 
."'1~ '"il }'" ıı ır ture taa 
~ •ıı J orıdeın ( 
~. aç ı.ıı_.. da uıul) defiıirae bl• 

' faiıe llıı.tıllla berreri verilecek demek 
"- ~i~ . )'~I' )'\i .. •her elde edilecek bu 

'}'İlik , zunde adamlık için gc . 
0 ·•calct rr. 

Jo11 S· Asım US 

'lllon, Prens Polle 
s ~lld görüştü 
t -~~e ra, 27 
'd, ~it, ıı . (A.A.) - Sir Jon 
~ l Ug·n 

Bay Rami Bay Şemsettin 
Karagöz Güncltay 

Soyadr alan yurtdaşlarmuzın 
adlaıım yazmakta devam ediyo
ruz. Tstiyen okurlarımız soyadla
nm bize bHdirir1erse onlan da 
yazacağız. 

Denjz lisesi hocalarından Bay 
Ali Haydar Emir Alpagut, Sivas 

Bay Riza Bay Haydar 
Tun~ Alpagut 

mebusu Profesör Bay Şemsettin 
Gijnaltay, Mütekait askerikayma
kamlanndan Kızıl zade Bey Ali 
Rıza Riza Tunç, Beyoğlu erkek 
hastanesi bathekimi Doktor Bay 

(Devamı 9 uncu aayıtanm 4 OneO eOtunundaı 

Fransal}la ita/gagı 
kandırma yoluna 

saptı 
Tokyo, 27 (A.A.) - M. Hiro . 

ta, ltalyan elçisi ile Fransız masla. 
hatgüzarını dıt bakanlığına çağı 
rarak Japonyanın deniz politika 
sını kendilerine anlatmıthr. M. 
Hirota, Japon tekliflerinin Vaıin. 
gton antlaıma11nın kaldırılmasını 
icap ettirdiğini ıöylemiı, Fransa 
ile halyayı bozma itinde Japonya 
ile birleımeğe davet etmittir. 

Elçi ile maslahatgüzar, bu da . 

(Devamı 9 uncu sr-llanırs tıncu ıtttorıwrda) 

• 
M. Matsudaire ile Amiral Yamamoto 

öz türkçe olmıyan mek
teplerin adları değişecek 
Nafı~ Bakanı Ali (Afyon), Milli Müdafaa Bakanı 
Zekô.ı (Apaydın), Sıhhat Bakanı Refik (Saydam) 

soyadlarını aldılar 

Ankara, 27 (Kurun) - Kültür 
Bakanlığı, adları öz Türkçe olma
yan mekteplerin adlarının tez bir 
çağda türkçeleıtirilmesini ıözleı • 
tirmiıtir. 

Bu yolda araftırmalara baılan
mıf, Valilerden sorgularda bulu • 
nulmuıtur. 

Yeni soyadlarının kütüğe yazı
mı için yapılacak itler hakkında 
Ankara nüfus müdürlüğü, iıtiyen
lere beyanname vermektedir. Bu 
beyannamelerde öz türkçe ıoyad
ları, baba ana adlar, doğum tarihi, 
imza yerleri bulunmaktadır. 

"~ttı "'ıoaJa · taına giderek o· 
l:it-~iluJ •

1 
\rya saltanat naibi Dün memleket Jı§ına yumurta gönderecekler, T~rkoliate. çalı· 

~J~l eletj 
1 

e RÖrütnıüttür Bu fan yumurta muayene•i komiayonuna gelerek, yumurta ıhracı nızam
·~· e '1i~ Balkanlardaki hadi· nameaine göre yumurtalarının muayenuini i•temi!ler, böylelikle ko-

Gazi Ter biye Enstitüsünün Ata 
Türk Enstitüsü", "lamet Pata Kız 
Enıtitüıünün "General ismet Kız 
Enstitüsü,, olacağı söylenmekte • 
dir. 

Her biri altı kişiliktir. Aile re • 
iılei bu kağıtları imzalayacak; 
muhtar tasdik edecektir. 

dllr olnıa h 1 · ilk yumurta bakımı yapı/mıf, gönderilecek yumurtalar ed· ıı nıu teme mıayonun al 
il'. lmıfhr. Yukarki ruim muayene yapılırken ınml§tır. 

Kemal Ata Türk, "Hakimiyeti 

(Devamı 9 ımcu aayıtanm ' llncO aa)'lfaılm 



Leh - Fransız Dostluğu 
C. H. F. 

Grupu 
Ankara, 27 (Kurun), -Hukuk kemenin görülmesi 

M.·Bekle Fraıısız Dış ! 
bakanı qörüşecekler Ankara, 27 (A.A.) - C. H. F. uıulü muhakemeleri kanununun mİ§tir. • 

grupu idare heyeti reisliiinden: 115 inci maddesi deiiıtirilmiıtrr. ş k d k 1. 111ahkeıoe Vartova, 27 (A.A.) - Resmen 
teblii ediliyor: 

Dıt bakanı M. Jozef Beck, dün 
Fransız elçisi M. Laroche ile gö
rilfmüttiir. Elçi kendisine 27 ey-
141 tarihinde Fransız dı§ bakanı 

tarafmdan Cenevrede yapılmıt 
brtılıklı yardım projesi hakkın -
daki Leh - Fransız konu§maları 
hull1a11na Fransa hükumetinin 
cnahmı Tennittir. 

Fransa cevabmm Fransa ile 
Lehistah arasında bu yolda evvel· 

ce yapılmıı. görüımelere yeni bir 
takım unsurlar getirip ge· 
tirmiyeceği belli değilse de Lehis· 
tan hükmet:niıi Fran11z muhtıra11 
nı Lehistan ile Fransa aratmdaki 
ittifak ve dostluk münaaebetlerine 
uygun bir zihniyetle tetkik edece
ği §Üphesizdir. Uluslar Birliği 

konseyinin yakındaki toplanbla -
rrndan birinde M. Bedc: ile M. 
Yaval arasında bu uğurda doiru
dan doğruya. konufma1ar yap 1 .. 
masr umulmaktadır. 

Öz türkçe olmıyan mek
tepleri adları ... 

... (S., taraıı ı lnd eayıtacıa> ral Asım (Gündüz), Binbatı Lüt-
Milliye,, gazetesine "Ulus,, adını fi (Gürçay), Devlet demiryolları 
verdi. Gazete, yarın bu adla çıkar· baıhekimi Ankara tehir mecliıi a

)cen, iri yazı ile tunları yazacak - zasından Dr. Vehbi (Demir), Cer 
ttr: ı müdürü Şaban (Doğan), evrak 

"Hakimiyeti Milliyeyi kuran müdüıü B,.hçet ile kardeti Ziraat 
Ata Türktür. Gazetemize "Ulus,, Bakımlığı müd"'rle inden H·kmet 
adınt-da o verdi. Adımız Andımız- <Oktar) Cer b f l"'Üfettiıi Necip 
dır. Ata Türkün ulusçuluk yolun • (Maçkan) soy dlarmı almıtlardır. 
da yürüyeceiiz.,, YUk•ek ••kert 90ra toplan· 
Ankara Halkevlnde soyadı tıya ~a§ır1lacak 

toplantısı k ( ) 
G 1 k ·ık An An ara, 27 Kurun , - Kıya-e ece aym ı cumaıı, • • • 

k h ık · d b'" ··k b. t 1 fet kanununun meclısın perıembe ara a evın e uyu ır op an-
tı yapılacak, halka merasimle ao • günkü toplantısında görüşilleceği 
yadı konacaktır. Bu toplantıda söyleniyor. Kanunda çarşafların 

Bay Avni Candar ıöz ıöyliyecek. kaldırılmasına dair bir kayıt olup 
tir. olmadığı belli değildir. 

Soyadı alanlar 
Nafıa Bakanı Ali (Afyon), 

Milli Müdafaa Bakanı Zekai, 
(Apaydın), Sıhhat Bakanı Refik 
(Saydam), Celil Sahir (Erozan), 
Çorum mehuıu lımet (Çiftçi), lı -
tanbul Mebusu Vasıf (Aydın), Lİ· 
manlar müdUrü Hütnü (Yaman), 
Erklnı harbiye ikinci reisi Gene -

Söylendiğine göre askeri rilt -

belerin karşılıklarını tayin ebnek 

üzere, Yüksek Aıkeri Şura11 bu • 
günlerde fevkalade toplantıya ça
ğırılacaktır. 

Ankaa, 27 (Kurun) - lzmirde 
çıkan Milli Birlik gazetesi, ''Ulu -
sal Birlik,, adını aldı. 

Mişon Ventura niçin 
vekilet, emrine alındı ? 

latanbul Oniveraitesinde Roma 1 mit, ihbarın doğru olduğu kana • 
liukuku mildenisi olan Miton Ven- atine varılmıttır. 
turanın bir hafta kadar evvel Bunun Hzerine M" !On Ven· 
Vekilet emrine ahndıiı malum - ra aleyhinde takibat yapıl· 
dur. Mi}on Venturanın bu suret - mağa başlanmıthr. Bu takibat 
le Vekllet emrine alrnmasr bir son günleı de Devlet Şurasınca ka· 
Yel'IJİ kaçakçılığı meselesinden rar neticesine varmıştır. Devlet 
~lıı ıörülmesinden ileri gelmek- Şurası kararını vermeııden evvel 

u a ar i, as ıye . 
0 11111 • 

C. 1-1. Fırkası Grupu reis vekili Tek hlkimli mahkemelerde tah - lerinde layiha tebliğ uıuhY· ııla'* 
Cemilin batkanlığı altında toplan- kikat itinin kaldırılması, tcplu ha- hakemenin görülmesi esa•~:t hi" 
dı. Evvelce hükiimet tarafından kim bulunan mahkemelerde, pü - fn.ze. edilmif, evvelce tahk1 ·,.de
takıitli olarak ıatılan emlakin tak· rüzlü görülecelt itlerde mahkeme kim'ne ait olan tebliğ ifl~' ,e • 
sitlerin uzatılması ve bedel ınik • heyeti kararile tahkikata bir aza • ki vazifeler mahkeme reif1tle 
tarının azaltılmaıı için Maniıa nın memur edilmesi, bunun dı§m· rilmi§lir, 
mebusları tarafından yapılan tek· da tahkikat yapılmıyarak muha - 1 
lif Maliye Vekilinin huzuriyle ko
nutuldu ve idare heyeiinin seçece
ği bir encümen vaaıtaıiyle bu me
selenin tetkik ettirilmesine karar 
verildi. 

Paris elçimizin sözleri 
Paris, 27 (A.A.) - Türkiye 

Büyük Elç!ıi, evvelki giln Nan· 

side söylemit olduiu hitabeyi IU 
cümle ile bitirmittir: 

"- Esaı itibariyle barıtı ıever, 
hayrete dejer lisanı ve yükaek 
kültürü bizim için eıki hir tanıdık 
olan Fransa, biz Türkler için 
doıtluğu sağlam bir anane olan 

bir memlekettir. .Pranıa ile Tür· 

Jı:iye arasrnda öz bir çalı&m'1 Lera· 

lıe I;g· zihııiy tiıı'in beı .itHm~ ol 

ma11ndan ötürü mul!uyuz.,, 

· Acıklı kaza 
(Bq tarafı ı lnd aaytfada) 

kabir çbcuk ıesi kovalamııtır. 
Etraf tan kotutanlar, çocuğun 

birini, tramvayı takip etmekte o -

lan hapishane otobüsünUn albn • 

dan, diierini önünden çıkarmıt • 
lardn'. Kan.dan sonra yapıhm tah

kikat sonunda, tramvay durur dur

maz çocukların itaret memurunun 

kendilerini yakalıyacaiını sana • 
rak kaçtıklan, kaçarken de hapi,... 
hane otomobilinin altında kaldık. 
lan anlaıılm9hr. Yaralı çocuklar, 
kazadan ıonra hemen çocuk has • 
tahaneıine kaldırılnuılardır. 

MevlGdun Fındıklıda Bekçi 

Mehmedin oğlu olduğu anla§ıl • 

mıtlır. 

Mevliit, sağ ayağı kırılmıf ol • 

duğu halde haıtahaneye kaldırıl -

mııtır. 

Diğer yaralı çocuğun adı Meç· 

kudur. Ankarapalaı otelinde bu • 

lunan Jorjun oğlu oldu~u anlatıl • 
mıttır. Bunun da ıol ayağı ezilnıiı-

Dı, Ticaret istatistiklerini düzelt.O 
komisyon işini bitirdi 

Ankara, 27 ()turun) ........ Dıt ti- 1 rinde esaslı değiıiklikler y•P'~ 
caret istatistiklerinin tanzimi itle - tır. Raporda 935 ikinci kafi 
rile uirqmak üzere tefek.kül eden batlıyarak Dıı Ticaret idari 
komisyon vazifesini bit:rmİf, ra - rinin de neıredilmesi, ev~elt' 
porunu Bat Bakanlıia vermiıtir. rilen mahremiyet kararıntO 
Duyduğumu2a göre komisyonca rılması teklif edilmektedir· 
istatistiklerin tanzimi prensiple -

Yüksek mektep mezunu olmıyanlar Ma.ırif 
müdürü olamıyacaklar 

Ankara, 27 (Kurun) - Maarif mektep mezunu olmıyanlıarı' 
müdürleri itiyle öteki gazetelerin yin edilmemelerini sözle§ti 
yazdıkları gibi, talim terbiye de - Yüks~k mektep .mezunu ol 
iil husuıi bir kom:ıyon uiratmak· Maarif müdü. l ~rinin tadi1 
tadır. Komisyon, bundan sonra lerile de uğratılmaktadır. 
Maarif müdürlükle;;ine yüksek 

Türk- Yunan T:icaret anlaşmasının tatbikfı 
Ar.kara, 27 (Kurun) - 15 bi - iuretlerini bildirmek ilzere 

rinci kanunda meriyete g'recek mi Bakanlığınca hazırlan 
yeni Ttirk - Yunan ticaret anlat- matname bugün Dıt Bakan 
masınm takas tetkik heyetleri, toplanan bir komis··on tar 
gümrük idareleri, Cumhuriyet mer tetkik, kabul edildi. 
kez bankbı taraflarından ta-tbik 

lzmlr· erkek muallim mek· 
tebl riyaziye hoc•h~ı 
Ankaa, 27 (Kurun) - lzmir 

erkek muallim mektebi riyaziye 
mualimliğine eıki lzmir liıesi mu· 
allimlerinden Bay Ahmet tayin e • 
dildi. 

ınhlaarlar memurlare tUresi 
Ankara, 27 (Kurun) - lnhi • 

sa.rlar Bakanlığı, yapılacak inhi • 
ıar memurları türesi taslağım~ dü
•üncelerini bildirmek üzere Ba -
l<anlıklara göndermittir. 

"' lspartada nUfu• sayımı 
denemeleri 

E•ki Ali Ticaret mekte 
okuyanlar 

Ankara, 27 (Kurun) -~ 
ticaret mektebinden meı 
da mezuniyet imtihanı 
olanların, birinci kanuncl~ 
ren sekiz ay iç.nde mürıı.~r~.JI 
rek imtihan verebilecekle~.: 
dan ıonra müracaatların . ,.f 

.... .. 1 t" 'lnıitl~' dilmiyecegı soz eş ırı , 

Vekil muaUim•erln ' ~ 
Ankara, 27 (Kurun) ~ • 

teplerdeki vekil muallirO~ ~~· 
iki nisbetinde maaı al:,, ı'\i • 
hındaki layiha meclis ku tp ıı • 

. ., d" LA 'h .,.~ . .ılf 
menıne ven. ı. ay a ,.-

Ankara, 27 (Kurun) - lapar • b l t ııı' s~n perşem e top nn ıs. ~-
tada yapılacak nüfus sayımı dene- .1 - · 1 "'' rı eccgı umu uyor. , , 
meleri için islatistik genel çevir - Eczacdar heyeti ,_ ,,,,. teı.,. 

tedir. Mişon Vcnturanın kibrit şirketin- tir. 

geni Bay Celal, nüfus genel çevir- Ankara, 27 (Kuruo> t ~~\t:tıt' 
ıenliii bölüm çe•irıenlerinden cılar heyeti geldi, Sıblı~ı' ~ 1''' 
Bay Akif bu sabah ltpartaya ıit • ı hğiyle görüştü. Ocuı iJI b•~re' 
tiler. Sayım denemesi lspartanın j meseleleri hakkınd~.~ıer '" 
tümünde yapılacak, on bet ıün ka- rar verilemedi. Gör" 

Miıon Ventura 1930 yılında den aldığı paranın miktarını ban· 
ecnebi bir tirkete hükumetçe ve • kadan sormuş, banka da verdiği 
rilımt olan kibrit inhisarı işinden cevapta otuz bin lira olduğunu 
dolayı bu §İrketten otuz bin lira bildirmiıtir. 
almıtbr. Bunu iptida hükumete Bunun üzerine Miton Ventura, 
bir beyanname ile bildirmiştir. iic bin liradan fazla olan yi'rtni ye-

di bin liranın batka memleketler· 
Fakat ıonradan bu paraqan yük· 

deki hizmetlerine karJılık veril • 
eek bir vergi almmaıı içap edece- mit olduğunu iddia etmiştir. Fa-

Muhallebici dükkanında çırak
lık yapmakta olan Mehmet, ıun • 
lan anlatmııtır: 

- Ben burada itimle meııu • 
lütn. Dııarı bakıyordum. Çocukla
rı ttamyaym arkuıncJa 18rdüm. 

Fakat ben hapishane kamyonuna 
bakıyordum. Birden bir çıilık duy. 

dum. Dıtarı çıkınca bir çocuiun, 

kamyonun önünde yerde yattiiını 

\ ğini anlayınca bu vergiden kurtul· kat bu iddiasını isbat iç~n delil 
mak iatemif, kibrit tirketinden gösterememi~tir. Bunun üzerine 
aldığı paranın otuz bin lira değil, bu ıon iddianın da delilsiz bir te
üç bin lira olduğunu iddia etmiı. vilden başka bir şey olmadığına gördüm. Sonradan öğrendim ki, 
tır. Bu arada Miton Ventoranın l.ükmol marak otuz bin lira ka • ki, tramvay durunca, çocuklar, po
bu ikinci beyananmeıindeki iddi- zancı vergi matrahından kaçır • Hı yakalıyacak ıanarak ıeri kaç • 
ası dofha olmadıfına dair ihbar mağa te§ebhüsünden dolayi ken • mak istemitler, o esnada oradan 
yapılmıftri'. dis;ne hükmolunan cezai verginin g~mekte olan kamyonun altında 

kalmı lar r. 

dar ıürecektir. 1 ceğe benziyor. ~ • 

Kralın öldürüleceii:;ı 
önceden söyliyen sı di~I 

Lôndra, 27 (A.~.) - Gazete· 
lerin yazdığına göre, ıGya bir Sırp 
diplomalı, yahut ki bir Karadajlı 
gazeteci olup gaz dolu bir otel o· 
dasında ölil bulunan Vo.ılav Pet
roçiT adh adamm &lilmü etrifın
da çılan tahkikat epey meraklı 
teyler meydana çıkaracaktır. 

A i izetelerin haber Terdik· 

. 1'e1' . ' 
P troÇ'" ıer•" 

lerine bakılırsa, ~ eJJ1b"et d~ 
·zh c fırt 

da~ma Bo.lknn gı 
1 

tılrş ,( 
den birinin ada1111-':,,e ırııarııt 
··ıd·· "l ek tehlike•• o uru m • pel • 
nımı•!· aıetet'' ufl''~ 

Daily Ektpret ·~e )coJ1U! 'l!.tt"' 
roviçin b=r do&tu 

1 Jiioıiİ"U " 
Kral Aleksandrrtl ... 

3 
11 ~t· 

den söyleınit oldujull 
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çıplak dolaşan 

11azı.eUe ~ tıatli rt. 

Bayan Sultana 
davaya 

tarafından açılan 
dün başlandı 

• 
yenı 

"'tt liflı Bazretleri, 
oır-.,.._ retleri ,_...... . 
t:::::_;., eııdi 
~ .. ~ . 
t,.f.., ~ 8Qretlerl, 

...... ~"' . ~lffttı:rta ı - " i; ldiııl.r. erace gibi, baıımuda 

flrll,. flrdı 
&...._ ""'lttudii ~da, •anki feu ta-
l , 'llltıtd 1Züz. 
' •tllı feraceyi, baıımızdan 

ıra Bizlerin_ Nice yüz 
'6 abana abana adların 

Evde çıplak dolaıhfı için, b· 
nsı Bayan Sultana tarafından Bay 
Dokidis aleyhine açılan yeni dava 
ya lstaubul üçüncü hukuk mahke-· 
mesinde dün sabah bakdmıtlır· 

Muhakemede iki tarafın avu • 
katları hazır bulunmutlardır. Da· 
vacı tarafın avukab, Bayan Doki· 
disin evde çıplak dol&fhiuıı, karı
sı~'" çocuklarmm da böyle dolat
maıı isteğinde bulundujıiliu ileri 
sürerek, yakqık almayan bu ha • 
reketinden dolayı, onun, baba ıı • 

------
f atile çocukları üzerinde edindiği 
hakkın, ortadan kaldırılmasına 

karar verilmesini iıtemiıtir. 
IVlahkemece, evdek\ bu çıplak 

dolqma vaziyetinin ne gibi delil· 
Jerle ispat edilebileceği sorulmuf, 
buna ka111 ev içinde çıplak dolq
mayı ispat için, dııardan delil bu· 
lunmadığı, fakat bu vaziyetin ha
kilmt olduğu, esasen bunu dava 
edilen atraf ın tasdik etmit olması 
kHi geleceği cevabı verilmiıtir. 

Buna karşı, dava edilen tarafın O ''Qfıırdınız. Az kalsın 
ti~ 'eit lıklaruıdan çıkıyorlar • 

~~°'1" ~~!'! ~~:~e;:~;;,,a gö- SaklamıŞlar mı? Adliye Bakanı 
~·,,:danı 0ı1u auauını top· Edirneye gidecek 

•izler karıısına geçer Balıklı hastanesinde ölen 
~adının ardına bir kuyrrfk Şehrimizde bulunan Adliye 

vekili, müekkilinin çıplak dolat • 
mayı zaifJikten kaçınma esasın -
dan bir fikir, bir prensip olarak 
benimsediğini, bunun ahlik dü • 
şüncesine zıt,_ yakıtık almıyacak 
bir hareket olduğunun delille is • 
pata muhtaç bulunduğunu .ayli • 
yerek, davanın reddi lazım ·ıele • 
ceği noktasında dumıuttur. 

Mahkeme, bazı tetkikat yapıl • 
masına lüzum gömıüttür. On bet 
ikinci kanun saat on dörtte, tekrar'"' 
celse açılacaktır. 

Brüksel sergisi 
Sergi komiser muavininin 

sözleri 

il _~on uşmalarJ 
Yarar mJ? 

Tllrk musüdaw düzen vermek ı. 
çin İfe girifUdi. Musiki bUginleripıU 
Ankarada Kültür bakanı Bay üzme
nin baıkanlığına toplandılar. 

Mwikl iflnde elinden gelirlisiim 
yok Ancak dü;ündüğilmil .tiylige
ceğün. 

Alatarkayi Ukönee konaenHıtııVfll'
dan, ~kteplerden kaldırdık. Bu ya
sağın ardından alaturka radyodan 
da kalktı. Biç bir yerde çalınmama
sı yolu aranıyor. 

Alaturka uaaa#ın bellibaflı tifre
ğl, muılld duygularımızı bozduğun • 
dandı. Uluıun tlim/Jnüne nuuild be
sial vermek için en doğru yol alatur .. 
kagı l/Oketmektir. 

Artık nlhaventten: .. Sen hnlm 
bülbiiliim8ün,,, hlcazkdrdan: .. Aıeıı 
BUZOIU firkat_ faTkılan kulaiımızı 
tırmalagıp giJreğlmhl Dzm/Jgor. Gel. 
gelelim, bıinlann 11mril,akort6UZ 
rumba Ue, ~ .nmba ,.,,,..,_. 
ko[Plldu. · 

Dlzlmn. kapaıuaııa,, 
Ajlaam ah, ajl~am... 

Muılld hılmh irin kötDgdll, ... 
ran IJO/ctu. Pekl f1mt11 • ratlllOfla 
dlllktlllbnh: 

tıı.ı. Halbuki adam oğlu Bocfosun mirası Bakanı Bay Saraçoğlu Şükrü, rlh-
lcıı kul/TUkauzdur. Siz ona Balıklı Rum butahaneti da - tım tirketi müdürü Möayö Kanonj Gelecek yılın nisanında Brük • 

!!'°"k olurdunuz. Bu kug- d araaında lstanbul nhtım ve an • ıelde açılacak olan uluslar arası 

Rlllllbada ~ 
ZUnbada .amba.. 

Gibi ona hnzn, ne ldlJlll aeıır. 
ılz musikinin yaran 11ar mı OOre bir kedinin kuyrut1"u- rülicezeainde ölen Bay Bo osun 

il k 
• olduw .. ı· en trepolarının sabo alınması etra • (beynelmilel) aer-" komiser mua. 

erine göre bir magmu. le mırasçıaı gunu soy ıy •• 
\ kadar uzardı. Bay Yorkiyadis, müddei umumilİ· fmda Ankarada batlamıt olan ko- vini Kont Adriyen Van Bu11 dün· 

Bozuk rumba, ralık fobtrot, alıi 
bate Ue ulaıı Kar1Mn dl'llkrM'- laa
zırlayanuıgu. 

..... ,_u.a değU,, llilz gıllarca 6l. ğe müracaatla bir iddia ortaya at- nuımalara devam edilmektedir. kü ekispresle latanbula gelmiı, To-
-.,1 •e kenıirdinü. Blg dikkat mıttır• Temellerde daha birkaç ay ros ekispresile lrana gİbnİftİr. Diüenau alalrtlllfltmın 11 • .,,,.,,,. 

alaturkanın heyheyi değin lıe l/ONI• 
ma.ı, .mıulld beslmlnl bozar. ~ .4iagı, hgl, hgef endi- iddiasına ıöre, Bay Bodosun önce uzlqılmıt olduğund~ ko • Bir muharririmiz. dün Kont ~d-

111..r. flrdından ltıfll/flll ad • • d nuımalarda tef errüat merinde gö- riyenle istasyonda görütmü9tür, 
:.,. ·- utnu •• .,nnuc J- s 1-.ıt riifülmektedir. Kont Adriyen muharririmize ...: ....... ..,_,_ ..... ıl L.1.JLı•••.J-.1-n _.,.'lftd& bulunan rekmCCetln en 
, ..,., ____ ..__,_. yedi yüz ldimr altın, bin küsur All" 

Sellml izzet 

1 Gelenler, gldenı:r f 
Yahya Han KaragBzlU 
lranm eaki Kültür Bakam, Ya~ 

._,...,.. .,..,.--. Satm alınma mukavelesinin demittir ki: 
~ fit lira ile birçok eaham çıktıJı şehrimizde imza edilmesi muhte • " Y • T · ki · ı__:_._d ~ llte. 6tllflG1IUllla bu 011· halde, bet Osmanlı altını ile yi.iz - enı iır YeYJ Y•IDll an 
~- ıe,.,,._, adlannın ardın· bet lira kağıt paradan başka bir meldir. görmeği çok istiyordum. Fakat ıe-
'-...ıe11 ... 11 .. .t u· Adliye bakam Bay Saraçoğlu !ecek hafta lranda bulunmak mec· 
ıı..._. ... 0~~. :!:: L~-"_1~: cey çdmıadıg" ı söylenilerek, bun • ... ;:.,,,,,_rfel& ...-.. ·-· _, ..... ". Y Şükrünün yeni yapılan hapishane- buriyetinde loduğumdan, ne yazık 
~ dİf/e beninı.enebilirdi. lardan· başka ne varsa alıkonul· yi görmek üzere, bugünlerde Edir· ki, yurdunuzda daha çok kalamı· 

ya han Karagözlü, bir gün evvel 
Pariıten tehrimize gelmittir. Ay • 
nı günde kardeti Ali Rıza Han 
JCuaelıdü u y._ ~ile T.._... ftteel.qla p)m.iftir. 

~e, bellliklerJ.. "---at muıtur. · · 0 h · ı· d be d ~...,-.,1JT7 11 ... ., •«<.,,... or • neye gıtmesı ı tıma ı var ır. yacağmı. Bununla bera r önüt-
~~ ftnıe~aTI bir llild'9f teftM .... anıtluJ4i p te Wrkq 8f.in burada .kolllka.ma • 
1~-- ... . flibi al' batfamıt, tikif•tçi tarafmclall adı Elmas kaçakçıJığı suçlu- 71 difünüyoıpn. 
'a~ a.ı kattaku Yel'İlen Bay Papaz, ~fnlaAk ifa- ları sorguya çekiliyor _Brüksel seraiai için mi ıidi • 

111' ere IJll1' desi almmıt, tonra serbest bıra • Genit mikyasta elmas kaçakçı· yonunuz 7 · / 

YahJa Han haradan Tahrana, 
AU Rıza Han da ATrapaya side • 
ceklerdir. it. rt bii/flk Mb. kılmntır. J " ba • •• H B h 1 • 1 • • "lllfll'uı -..._ bö ,_ avn· "'S' ıgı yapan, geçen Ç&rf&ID günu - ayır.. azı usua ıt er ıçın 

Nan~ torı,,.,, ~da ad· Y----
8
--h----d""!" .. ~k.. yakalananJann durutmalan dün Irana gidiyorum. Brükael sergisi· 

.. llerilıe !!da gerine (/Öre aşu va e arın un u sekizinci ihtisas mahkemesinde ne gelince; fevkalade bir ıekflde 
~re k0ca fi~~:_ büııiç (akala), duruşmasında yapılacaktı. Fakat bu muhakeme olabilmesi için, üç senedir hazır· 

r d,,d flouekU. 6lr dudağı arpbrmanın daha ziyade derin • lıyoruz. Sergi beynelmliel mahi • 
,.~a6ı gökte ır.~--... a. Saf petrolu ham petrol diye ıöa 1 im • I ld d • d" kad wu~ --ı- ettiri esı üzumunu göz önüne yelle o uğun an tım ıye ar 

re e,.
1

. • '1Urdum tlagma, tererek seksen bin lira kaçakçılık il b • ti •11e alarak do··rt ıruval tutan hesap def yı0rmi bı"r ecnebi mi et una ıt • 
· ...,, .. , .. .._ · "e kocaman yazma yapbp suçu ile mahkemeye veri· ~ • l/fıalan,._ ,_,,.. ·· trelerile di-1'er bazı kig"ıtlar dün rak etmi•tir. Serginin kapladıfı 
&;' 6il'f6ı ---., 11er11"' gore len Y llfUVa Baharın dunıtmaaına 5 

x ·'L. teıktıp)rl karııauıda virgl.U • dün Mkizinci ihtisas mahkemesin· öjledne aonra sekizinci ihtisas yer, 125 hektardır. Sanayi, tica • 
~ ~rtık bizim aramız· de devam edilmittir. mahkemesi müstanlikliğine veril- ret, fen, güzel aanatlann bütün ör· 
~ • .ıın artından uzak· Durupnanm dünkü cebuinde mittir• Sekizi mevkuf olan yirmi neklerile ilerleyiı çaflannı mü • 

....._. - dört suçlunun dün aktamdan iti • c-•sem bir halde 0 österecektir. 
~ ""~r, CIWdl ,,,,,. .1--L birnici k&nunan üçüncü pqarteai - • --. 8ık -- baren aorgularma baılamlmqbr. Sergi albay açık kalacaktır. Bu 

k.....: _ uıtıaını, kıvancını, gu··nü tetkikat -pılmUma Hki • ...:ıL ı caktır ~'flllltiil ,J- itibarla kazanç bu,.:.;. o a • 
~~ tOlllıız "" ortak eden a· zinci cumartesi günü de dmutma· Sinemacıların istekleri Bucriinkü buhrana rax-en bu ser-
.,, ,, __ llilld•r. .- •ua :t ;;;;"4r" UlJgl Ue karılır. ya devam ~dilmesine ~ veril • Filmlerden alman gümrük rea • gi sayesinde ticaret ve sanayi lıa. 

°'6- ;acııa. gösterlfe gel- miffİJ'. minin çok olduğunu aöyliyen fa • yabnda bi» canlılık meydana ıe • 
'-..S 6ollWla adlarımızın l=~===========~nilmii=-~!!:!:de== kat bir türlü ticaret odasmm ça • tirmek için kabil olacağmr' itle s ..... lccrlaıa elkap adam. Pli• bir llliz bile oha, 6 z n çe· ğmnalarına ıelmiyen latanbul si- göstereceğiz. 

:-.. hl:ı 6lr tel ı,..a glbü.ftr, ldbMlldlr. nem.acıları mümessilleri nihayet ( 1937 yılma kadar batka ulus· S. "-"· .,,_,ına. ,,,.,,,,,,,_,. Onun' lfln bizi Mr161rlmliden, -: diin öğleden sonra ticaret oduın- lar araaı sergi kurulmryacağma 
~.,,,,,. ~ip ,,,.,,,,,,. 0111111 toiiıı8ıı oldufrı ı::;;:ran ra ti ı da toplanmıılar ve isteklerini .ay-ı Brüksel ıerıiıfoi.n ehemmiyetini 

~"'111 ~ "' 6'1mek, ı,ı • e:;:: •altanat;,antlentWk ::,: • lemiılerdir. Dünkü toplantıda bir kat daha artmıt görüyoruz. 
ıı... ...._ " ;::__""'-~. !a.r. llfllUll'I gümrük resmini tetkik etmek üzere Şimdiye kadar i,tirak eden mil-

--.,,.,.,.,_ 6-r • Sadri Ertem bir komiayon Jmrulmuıtur. Jetler arasında Almanya, Fransa, 

§ Belçikanm, Tah'ran elçlai M. 
C..ton İtiyea, Brübele gitmek Ü· 

zere dün Tahrandan lstanbula 
gelmittir. 

Mühendisler birliğinde 
Mühendlsler birlifinin :rıftdi 

toplanhsını dün ... t on dokuzda 
halkevi salonunda yapmıtlardır. 

Toplantıda yıllık rapor okun • 
muı v• yeni yıllık itler ı&Ulmot • 
tür. 

İtalya, Çekoelov~ Macaristan 
Lehistan söze ~maktadır • 

Bilhaua Türk aanayiinin de bü
yük ilerlemeler ıöıterdiği bu ku • 
rqda Türklerin de ıerıimize it 
tirak edeceğini umanz •• 

Sırası ıelmitken ıunu da ıöylj .. 
yeyim ki, hükUnıetlere ayırdığımız 
yerler tamamen parasızdır. An • 
cak, istedikleri tarzda yapacakl"n 
pavyonlann masrafını kendileri 
eöreckelerdir.,, ,_ ___________ .,.;. _________ ~-----ı:ı------·-----·-·· ...... ---... ·---.. ----· ·---·~· ---·-.. --,·----~··-·-·-···· .. ·-··-···-· -----· Q .:=, !:( ~ t Efen d 1 Ne s ı ı Gör uy o r? ........... ____ _ 

tr~~~===~=====~============~~===----

• • • Nicin cen.p liitfetmi7onunuz 
. Huntleri7 J 

•• , Efendim, ayağınızın türam ola-ı . . . Zatıilir~le konuıahilmelr için ı 
yun, tür baur qleclikae., daha aeler ~ biJmiıorum ld. 
. .~- --· -- ' Dehri-::. Kafanla dilini deii tirl 

--· ~-- .. 1 . 
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Türkiyeden portakal "1 Kanadı Yaralı Kaş 
Jüzüm istiyener I Nakleden : Selami Jzzet -

~ nuı 8& YAZAN: lSHAJC FERDi Münihten bir firma Türkiye • H •v• • • -• ' d 
0

.. I M . ...
1

_ l I - ayır, bu olamaz, bu fecaat Şefıgın yanına tıtrıyerek çıktı 

~~nnde p ı· 1 1 m yordu e~. or~-~~. b~~'.n po:-:. ı ~: olur. Şefik aülibmedi· . 
GllU r, erseno ıs en nyrı B 1 u . ;; b~:tin~i;~: fi~~':.'~atem:.;..:: 1-dAnl_Iaıbk ya. ş~~di artık a- -. A~la§ılıyor, ~ıkıntıduınız 

1 
P k i i d ku .

1 
ku ce e e e 1m. Saat dort. Bette ço- defıl mı? 

p 1 h ~ ~ e m r g' y 1 il s e v ! y ordu ". ü~= :ı~:.C iı:..:;:;;,. • e ruc b~l~ ıeGl~el~k· ~~~iyeti o kurtara. - Evet efendim ... bUU U U u , U I M M ı ır. uç u ç.............., tav· -Alınız ıu iki yüz ıirayı •• 
Satılan tutunler ıiye ederim. Hem Süheyla ne Bundan çok fazla te:J ümit edi-

tap i k- , .. ·· b k yorum Diine kadar Samsunda yetmit olea bizim seviyemizde değil, bi· yordunuz ama, buna kanat _.ı1•• 
t· · Çer en Semran ın yuzune a amı • eu ylllld d bin kilo tütün Geri tütün ıirke. zim için bu izdivaç pek parlak nız .•• 

Ye kadar gezdiğim yerlerde bu ka ar tine, otuz bet bin kilo tütün bir izdivaç aayılmıyabilir. Fakat Murat amca bu neticeyi «Jğre-
cına yakın blr kadın görmedi mi " Amerikan tütün ıirketine; on iki SUbeyli gibi bir kız için kuyruklu nince hükmilnii nrdi: 

fııd bin kilo tütün de Kibarzadelere yıldızdır. Gencin i-i Mehmet -Artık ıüpbe kamadı. Sühey-

~trin gönül verdiği! rum... . . . eatılmııtır. Bu satıılar 55-110 ku. Davut. Kimin neıi olduğunu bil· li. Şeliğin metrni .. ilandan ıllp. 
ı.. lldın k · d" ? Demııtı.... ruı arasındadır. miyorum. Babası benim ıençlik he ediyorduk. Artık eminim •• 
~. ım ı (Semra) yı ıenç imparatorun Sovyet Rueya altın arkadaıımdı. iyi bir adamdı. Kimbilir, belki Şakirin de metre• 
ı..ı... "._Y•lı kumandan ordu· çadırma l'etirdikleri ıaman, Per • ~ıkııramkta ık'ncl Yalnız iki yekuının ucu bir ara· sidir •• Selma kendinden,._.... 

ı.., ·~• ve Persepolisteıı ıepoliıı ooilzadelerlnden biri lı • Sovyct usyanın ııeçcn •eneki ya gelemedi. Bir zamanlar atlan na ÇAitı. Dinaiıin lıalılmıdaa 
e et etmeğe u.Ya~ı,,or • kenderı'n yanında bulunuyordu. arab&ları, bir zamanlar da yırtık · ·ı • La.._ x nllm çıkerı~ı 2 1 ı yüz ons i i. Bu ıman ıız ıeı rDllf••• 

~.1 Bu ~dam, imparatora (Semra)· 1 bır paltotu vardı Ben çıkarıp .. et p 
1 

yıl bundan fazla çıkarı acaiı u • · - 4 -
• (S ~roepoliıten çok hot· dan bahıederken ıu ıı6zleri ıı6y e • mulmaktadır. Şu hale söre Sovyet ona bir palto vermittim .• Zenıin, 

lb. ' •tıı) e: · · I k ihtiyar bir halaıı vardı. Onun mi-
Şakirln bir arlcadatı nrdı: 

... ll'lı d h mJftı: Ruıya acunda altın iıtihaa etme · "ılı. a a bekliyelim .• Dl· "- Haımetıneap! Bu kadına le ikinci derecede yer almıt ola • ruını bekliyordu. Halumdan e-
"- u Babilde açlıktan kı· iltifat etıneyiniı!. ÇlinkU ona uoa· nktır. vel öldü. Paraya oilu kondu. 

lll Perıepoliıi terk - nan bir el, ateşe dolCunmut g~bi, I Tam Süheyliya ıöre bir koca. 

k 
k' d Almanlar gelecek »• Art·ııt ruhludur. Yalan söyleme-

derbal yanar. Kor anm 1 emır • neler alacaklar? 
den kuvvetli ko1ların12, bu kadının ğe hacet görmüyorum. Elinden 

de.r Persepol=ıten neden 
. ~•teıniyordu? 

S 
0 irenmeden önce ku· 
.. • • t 

1'11 ıle renç bir kadm 
• teçen ıu konuımayı din· 

~ 
~~&torun ıarabma afyon 
? :.tilınu söylüyorlar •.. Doi· 

~il ~hmı kaçırmadım .. 
~rdurmağa niyet=m 

s,ı-, 
er" p lca.d~ine afyon koy-
1'\0tenl ? er var .. Buna nedi· 

belinde iirilmeıin 1.,, Hazırlanmakta olan Alman it- her it gelir. Elinden her it geldi-
lıkender verdiji karardan dön· halat programı tatbik edilirse, Al- ği için de her iti yaptı, bir tek İt· 

miyen bir adamdı.. manya 1936 yılında yü• bin ton te tutunup kalamadı. Geçenler· 
"- Semrayı ıöreceğim !.,, pamuk, altnut bin ton yün, yirmi c!e bana Keldi. Oıtünde gene ııl<, 
Demiıti. Bu sözünden onu hiç bin ton yün kırıntııı, otuz bin ton zarif, iyi dikilmit bir palto var-

kimae çeviremiyordu. kenevir, yüz ),in ton hint keneviri dı amma ıolmutlu, ıüzülmüttU. 
Kumandan (Sariı) bu tehlike· Almanyaya sokacaktır. it istedi. Eline bir lira ııkıttmp 

li kadou gözden usaklaıtırmayı Yumurta flyatl .,. dDtUyor kapı dıtarı edecektim, birdenbi-
dütündüiü halde, buna muvaffak Son günlerde yunıarta flatla • re caydım, ona bir it buldum: SU· 
olamamıttı.. nnda baflayan dütkünlük sürmek heylantn koca11 olacaktı. Biraz 

(Semra) on gündenberi inıpa • tedir. Fiatların dıltmetine sebep, dütünelim. Akıntı burnunun kay· 
ratorun büyük çadırında oturuyor• diğer bazı memleketlerde yumur· nıyan sulariyle, lekeli bir kızla 

tanın faı:la yetitmeıidir. evlenmek arasında kalan bir •· 

du(Semra) Makedonyalı kuman· Bana kartılık bir ay ıon:a fiat. dam, elindek! evlenmeiii tercihe
d-~ fı*~lıa(~ larıD ....... ~JI..........,.... d•·· 8ia -:rwind• oı.ak Dil 

tehlikeli bir kadmd1o 011- ıçın tadıt. ya_,z? Ufak tefek _...... 
•---·•ı d&kenler, barıaklarım de • oldu ama, poliıte dôe,..aı, par· ....... 1 K k f on mak izi yok. Ayrıca tahkikat ta 
,enler, meaarlıklarda ölen er sayı· aça a Y dı filip adında biri Marepl Jiif • yapabiliıiz. SüheylônınE .. pa7• 
sız .. · d'l 'kl • B iyi bir sermaye olabilir. ger a· 

d (Semra) nm bütün ı e en a· re vapuruna Atina ile Pireye gön- .. ı t &nıtmadan ce· 'b ll. hasını istenen, kocana ıoy eı n, 

1 bl
'le gitmekten ı are ı. dermek üzere altmıt kilo afyon · Yalnız onlara biraz para venr · 

ink&r edemiyor- Bir çok delikanlılar~ b"lcanını verirken koruma kurumu memur. acele edelim. Davul öyle bir çık· 
}f .. k:L • yakan bu ıüsel kadın a ı e ne • lan tarafından yakalanmlf, hak " mazdaki değil Süheylayı, kim ol· 

"' ~t d 'tmek • t'yordu? kmda tevkı'f ka-- verilmiıtir. Af- bu 1 1 ~orıı 1 1&klamala !Udim en 11 111 ·-· ıa alır. Knıın kam r, topa 
0 

• 
' ~en 11tı.... (lskender) Semranın kendnine yonlar müsadere edilmittir. madıiını, billkiı güzel bi~ kıa 
\; k ıtıııaratorla da böyle bir fenalık yapabileceğini halı • oldutunu göriln<e 1eYinııcekfır. O 
11t"""t11>ıun. rmdan bile aeÇirmediği için, genç J•mbon ~ıkarırken da güzel çocuk. carecekıln ya. 

;.9' ile dai..;a biiJI~ konu· kadına lüzumundan fazla iltifat a-yadan ,.hrimı.. aelea Kapı çalındı, geldi. Selma, ~fer 
ake.t, lıkenderle konu• etmitti.. ) ..... b Adnan yapuru atetÇllerinden Ta. Süheyl~nın ıelinin olmuını ııti· 

l. )Ullltad lıkender, bütün genç ıgını era· llt, Tophane klfllanna bir kayık- yorsan kendini göıter bakalım. 
~· ıtmıı herkesten ber .~.·rdicri bu eski cenk yolda. k d i r . •111 ıezı'yorum. ...y • la obd kilo ço e er ı J&mpon çs- M h D t uzun boylu 

b
. akr-•m Senıradan h~hse • e met avu up ' iL t ır s... kanrkeıı koruma kunımu memur • O · d ,"lt~U .

0
ra, kendiıiyle bir· şına •ırık gibi bir adamdı. ahin e e d k lan tarafmden yakalanmlf, müd • .. d ı 

' l•bneyi teklif etnıit· er en: 1 B·t koyu renk ceket, ayağın a ço ta-
la _ Onu seviyor ınu) um· . • dei umwntliie verılmiıtir. d ş 

l

• 
4
1')... F kat ı'çı'mde ona kar~• bır çık renk bir pantalon var ı. ap • 

lll. • .. ~_·· Bay!e b1"r .- -•yle- mem .. a • (S '-=========: .. :==i=I k ld " d b .. ~t 'J:-~ .u kı Sarap içerken em - I• [ kası hayli eı i o ugun an atı a-
' titııı • ı8türmek iıterae a 1 var ••. '..~e bakamıyorum·. 1 EVLENENLER çık gelmiftİ. 
ll!ıt.... ~ - diyeyim?! ra)nın yuzu d b k d - Murat amca: ... ~•tat d'f yer'er e u a ar Paaarteıi ıünü evlenenler ıunlar· ~ •t? 0 run en zayıf tarafı Ben, ıakeı 1 ~~ kadm görmemit • .Lr: _ Düğüne derneğe de lüzum ~İtı ıı cana Y ın ır • Eminönil wuında: yok, eledi. Burada h~r şey olup 

il. )Ltvl'iit" .. • d·m S•riı' Acaba, onu ıevı • ~· unuae göre: içki ve mıy ı , n • Abdullah kızı Muhteremle De•let biter. Gazetelere de ilan vermez-

'll .._-; f huluıuma ıöre: ce· yor muyum? • ---- matbaası nıakine uatalarından AbJnet, siniz. 
I C....,, ~.tarafıdır. --- · Mehmet All km Fatma Ke.oerle MY" Selma: 
~. ı'l'ır? ır hükumdar naıı1 Yeni ne,rlya.,!. yar esnaftan Abba•, Yorci kızı Nezihe b' d t S - ile Tıbbı adli ıncmurlanndan R..,.;, - Yarın onu '""çaya ave 
" !C... Hoıivut Ahmet k«< Haıen• ile ter•i Ahmet T .... • ederim, dedi. Şakir bir arkadllfiY· 

Ş~""' la ret) in bir kuvvet Avruııa ..-ı.rma et~~: !ik, Hüse)rin in>< Ane ll• D•tphane- le Atıkaraya aitti. Onun burada 
lwı 'i\İJ)h • nıyoraunuz? 

2 
..... rinbanİ .. , ... Cın H de amele Resul, Karabet ktzı Maryam olmamuı daha iyi. 

-")Ut ••ız B vut,un "' •-s ·-ı · 1 en k z il L._ - ... ence cesaret, nkli .-.k ıüSel reşuıuenY e ile J,un b.aci S rkL, Ahmet ır:ı c- O · d" ·· N ~~ett' vun re :.- . • _
1 

_ ,_ rı' mış 'D 1• il} suya uftu. amzet ga-

' 

ır. ıon ... ·nema habıor!ennı war~ Y ki"· i' herh~r D~ r. h h. d. S" • J rip bir ma cu ıyet göater ı. u· 
Beyoslu 111ıs11t1ndR ı 

il, l) Sur· d tır. ______ .,... ___ ...... Emine ile kamarot Haıan. Seherle heyli ile Uç kelime konuıamadı .. 
ç.~ l.itlikto ı~e ~n vaktiy~• 1 eşekkÜr hamal Yapr. Eıterle am<le Avram. Selma ııordu: 
·~ lkdlı eıtııramiıe ıe • Çektı'ii artistik reıimler Ti y.aptı·tı· Fatma ile amele Remzi, Mihriban ile - Naııl? 
L. ~ı, ve çok criizel bir b H ,:'Ilı,_) •- orijinal ac-di..,,.nlarle m11tıanlenıa iıJemcci ömer. Şedfe ile ço an asan, , itiraf etti: 
~- l>tn ko . ınem••• ..ı.n (FOTO YIL~IZ) a ı•· )l!ad ile Cill« Yorgi. Pollsa ile mo- - fena efendim ... 

lia..._ l.itk.... caıı lıdyahlar • zetenı"zde aleni tetekkür edenın. töreli "{ako, Ziya Kapancı km Rebia S 1 . . ... d L\~ "".. ı_ e ma ıtı açıga YUr u: 
S~ · cenK meydanında 1 KEMAL Necli ile Dilber oğhı Murat. ~ ııı...ı Fatih ı.azumola< - Siz e'"'eli kocamla konUfU" 
~~ 0tuı U ı e uazllanlar Alı· 1-zr A..n.e ile odacı lımail. Eli· nuz. Yalnız eöyilyecekerine ku-
h _l ~tı " . Yalında bile yok· Koro k me• n , ııu J s ~~ t .. • e ınıa k . Plalk . d zabetle mezbahada toptancı Emrullah, akl asmayınız. Filvaki artık iyi· 

• •ı 't•td nı endıne çe- evın en: d ·ı k d N d 
1 

• ' ) k EvU.lz koro ı.u-lne kayııı.- Hasan km Ve ia 'e un urae< urel• lqti, falcat böyle mevzulara o-

L.l''llliıte • a ender bir yaptıranların yok!amalan 2 Birinci ki· tin, Yusuf kt.r:r makbule ile kunduracı kundulu zaman ıayıklıyor, saç • 

Pertev. 
Pertev Ankarada otuftı1ordu. 

Şakiri davet etti. Şakir ıfttl. Gan· 
]ünü d6kecek birini arıyordu. 

Bir gece, ay ıtıiı abuda, Şakir 
Perteve içini açb, derdini dötü • 

Pertev Şakirinl 
- O olmazsa yapy•mam f 
Sözüne çok acrttı • 
- Söyle ıana yardım edebilir

ıem edeyim. Elimden ıeleni ya • 
parım.. 

Gece Pertev uyuyamadı. Dü
ıündü. Vasiyeti hullaa etti. Ş. 
fik ihtiyarlıyor •• ihtiyarladıkça 
Süheyli.ya itkence yapıyordu. 
Kız onun boyunduruğu atltnday· 
dL Çocukluiundan beri onaan 
himaye ve iyilik g6rdüiü için aee
ç~or, boıua ~ 
Şefik heyle kotnıflllak, ~ 'ko • 
nuımak l&zımdr. 

Sabahleyin Şakir de.li ki: 
- Bana Mil yardım edebilir 

miyim diye ıotdun 1 
- Evet. 
- Bana yardım edebilinin. 
-Naıtl? 
- Anlatayım. Senden doıtça 

bir yardım istiyorum. Senin bu 
yardımın beni azaptan kurtara
cak. Eğer Süheylinm bana layık 
olmadıfrnı anlarsam ıevgbn kal
mıyacak. Ondan bir teY öğrenil • 
mez. Hakikati ancak babam ıöy. 
liyebilir. Seninle lıtanbula si· 
delim. Bize ıel. Sübeyllya ko
medi oynıyarak kur yapmak de
miyorum. Bu ayıp bir teY olur, 
yakııık almaz. Doğrudan dolru· 
ya babama açıl. Süheylinm ho
tuna gittifini, onunla eYlenmek 
istediğini, kendiıiyle konutma· 
dan eYel, Süheyliya bir teJ belli 
etmek iılemedilini .&yle.. lllve 
et: "Süheyla hanımın reddedece
ğini biliyorum. Sizin nzanız ol
mazıa benimle evlemneği kabul 
etmiyecektir.,, de. lıtediibn 
yardım ıenin için ağır hir .. y, 
bunu da biliyorum, ama ne ppa· 
ynn. Hayatım senin elinde, ha
kikati öğrenir bana ıöyleraen, be
ni kurtarırsın. 

Pertev reddetti: 
- Benden iatedijin teJ dil· 

rüıt bir t•Y delil. Yapamam. 

- Senin hakiki brdeıln ol
ıaydım yapamaz mıydım? 

-Hayır. 

- Bunu yaparaan kardeıinl 
kurtaracağını bilıeydin *ene yap
maz mıydın? 

- Hayır, batka çareler vardır. 
Bana bir hafta mühlet ver, clütü-'L.. "lL .. (Srezerken, pen . 17 d Ca t-ıet, Attln kızı Madlen ile demirci l O:'"lllb_q·• nuıı 1934 pazar ıUnil saat e.. · ~ malıyor. Söy iyec•kelrine ehem-

•- '"t: eınra) yı uzak • ıı-ı.wtu m-..ı.- --•-unda -pılac:aam- Danyel. Dede km 'Elmıısla amele ts . . k • ? ..._ 
15
--· _.. ....... v•• ,- h 1 kt 'k mıyet vcrmıyece sın ya. · 

-..._.::111...._~~~..__~~~..Lıilaııuaıızılıım.Jb!•~!!!D~v~e~be~y~l·~"·a~o!ııu~"n:_:ve:l:!'.~~t~ım~il~~~·ı~S~e~m=a~at~i~le_e~e --rı~~-=~~~~~~~~~~~~ neyım. -,- - Vermem hanımefendi ••• (Devamı var) 
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Metot altında tezimizi yürüte -
lim: 

Bir hükumetin ikinci vazifesi 
dahili asayi11n muhafazasıdır, de -
miştik. 

Habil, Kabil vakasındanberi 

[ Ben munasd bir adamım. itiraf e
derim ki bunların ifadeleri yerin
dedir. Lakin ,unu nazara alınız ki 
bizdeki hadiseler ile Fransa ve A
merikadakileri mukayese edecek 
olursanız Türklerin melek olduk-

her memlekette ve her zamanda larına hükmedersiniz. Asıl mesele 
kavıf!l, hırsızlık, katil vukuatı o • (nisbet) tedir. 
Iur. Bu beıeri zaafı bilmekle be - Evet, bu suç noksanının bir 
raher tetkikata koyulalım: mühim kısmını milletin yüksekli -

Osmanlı memleketi, idare ve ğine atfedebiliriz. Lakin hunun 
inzibat noktalarından anarşik bir diğer bir kısmını da hükiimete 
diyardı. Siyasi vakalar, Bulgar, ho~çluyuz. Memleketimiz asayİf i
Makedonya çeteleri, daha evvel çinde yaşıyor. Cumhuriyet hüku -
Yunan eteriaları, Arnavut isyan - metinin bu baptaki himmeti kay -
1.arı, Havran kryamları, Arabistan da değer. 
ve bilhassa Yemenin siyasi inti - Bir de siyasi asayiş vardır ki 
zamsızlıkları az geliyormuş gibi onu asla ihmal edemiyiz. Birçok 
memleket haydutların hürriyet - yerde "fırka", "tefrika,, müradifi 
le iş gördükleri bir saha değil olmuştur. Buna dübedüz dahili 
miydt?. Son şekavet kahramanı harp derler. Cumhuriyet, on bir 
Çakırcalıyı unutmadık. Ondan ev- yıllık tarihinde, işte, buna mey • 
velki vakaları, Celali meselelerini dan vermemekle tahayyüz etti. tik 
tarihe gömelim. zamanlar hasıl olan bir iki taşkın-

Bundan başka bizzat hükume- Iık derhal ve akilane, en müssir 
tin şekaveti vardı. HükUmet belli tedbirlerle söndürüldü. Türkiye 
başlı bir hayduttu. Sarayı hüma - cumhuriyeti memleketin dahili a • 
yun, Fehim Pa§alarile, Çerkez sayişini yeni baştan tesis etmiştir. 
Mehmet pa§alarile (ve saire) bir Zabıtamız birçok memleketle -
haramiler yatağı idi. rin zabıtasına nümune olacak mer-

Bütün bu siyasi çetecilikler, eş- tebededir. 
kiya taşkm~ıkları, hükiimet v~ ı~ -ı Pariste hükiimetin başlıca vazi-
ray zorbalıgı artık memleketımız- fesi şerirlerle sava,maktır. 
de kalmamış hadiselerdendir. Franiada iktısadi haydutluk 

iddia edebilirim ki bizde ale - kronik bir hale gelmiftir. 
iade asayİ§ Amerikadan ve her Amerikadan bahse tenezzül bi-
halde Fransadan daha iyidir. A - le etmem. 
merikamn Gangıter'leri, Franaa -
nın ~ergünkü cinayetleri gazete -
lerin en birinci sermayesidir. Biz • 
de bunlann bin.de birine tesadüf 
edilemez. BizC:le, h'atta iktısadt ve 
mali tekavetler bile cucedir. Tür -
kiyede •k hlr Al. Capone, bir Sta

Siyasi uayi§sizlik bazı komfU• 
larımızı, ispanyayı, Portugali iç · 
ten içe yiyor. 

Bizi bunlardan kurtarmıt ol -
mak cumhuriyetin bir lutfudur. 

Daha evvelki makalelerimde 

viski, i.ir V. Noziere çıkabilir mi? devletlerin. kalsik alimlere göre, 
Aile slian'dalları itiliarile memle · 
ketim iz garptan, çok mesuttur. 

Evet! Biz 'de insanız. lsan ce -
miyetleri arasında lier türlüsüne 
rast gelinir. lakin, emin olunuz, 
yalnız Pariste olan ,eliavetin '(nü
fusu 4 milyon)' on'da, yirmide biri 
bizde (nüfus 17 milyon) görüle • 
mez. 

İktısadi Jekavet itibarile Ame
rikayı göz önüne getiriniz. lnsull 
denilen pis herif bize kadar gel • 
mİftİ. Kendisini derlial iade et -
tik. 

ikinci ve son "mütehattim,, vazi · 
fesi dahili emniyetin mu haf azası
dır; demiştim. 

l,te, şu bilançomuzda bu cihe· 
ti kaydedelim ki Türkiye Cumhu -
riyetinin gördüğü iş yalnız hun · 
dan ibaret olsaydı, gene minnet · 
t.arlığımıza hak kazanmış olurdu. 
Paristeki geçen 6 şubat hadisele -
rini, ispanyada hala ardı gelme -
yen edepszilikleri (ve saire) hatır
lıyacak olursanız cumhuriyetimi -
zin ne kadar aziz olduğuna pek 
~buk hükmedersiniz. 

Evet! Bazı kimseler bizde de Bütün Osmanlı tarihi, bizim kı-
hırsızhk, §ekavet, cinayet vukuatı .sacık cumhuriyet tarihimiz ile ya. 
sayabilirler. Bizde de mürtekip ve man bir tenakuz teşkil eder. Os -
kaça.çılardan ba.hsedebilir!er. manlılığın yalnız saray entrikala-

KlllUn'unMlllT Romanı: 25 ....... __ _. .... .._..._.--... .... -........... . 

Burhan Cahit Köroğlu 

Bu demir gibi aıker yüreğinin kıs· 
kançlıktaki yiı1cıekliğini hissedi -
yorum. Onun sevgisi gibi kıskanç· 
lığr da b'ir boğuıma olacak! 

Onu yavaı yavat daha iyi an .. 
lıyoru111. Sevgisinde cotkun bir 

.itık .. Evinde kıskanç bir koca ve 
tabii halinde uysal, yumtak bir 
.. k ..... 

enun ruhunda daima kopmağa 
hazır bir fırtına saldı. Ve bunu 
hissettirmemek için o kadar dik· 

·---·········--·--·······-·········· ............ . 
katli davranıyor ki! 

ilk nitanh aylarını hatırladı -
ğımız zamanlar içindeki o gizli 
isyanlar kabarıyor: 

- Sen beni istemiyordun. Mu
hakkak annenin, bahanın hatıra· 
sı için razı oldun! diyor. 

O zaman ben de sinirleniyo · 
rum: 

- Bunu söylemekle beni irade
siz, karaktersiz bir kadın mevkii
ne düşüri.iyorsun. İstemediğim bir 

Ada nada 

Fırınlar 
Hamur yoğurma maki

naları aldı 
Adana, 27 (A.A.) -Şehrimiz· 

de 30 furundan 23 üne hamur yo -
ğurma makineleri konulmuı ve di
ğer beşi kendiliklerinden itlerini 
durdurmuılardır. Diğer beş furun 
da bugünlerde makinelerini koya
caklardır. Belediyenin sürekli kon 
trolu altında bulundurulan fırın· 
lar verilen formaya uygun ekmek' 
çıkarmaktadır. Belediyenin buy -
ruğu dışına çıkanlar para cezası i
le cezalandırılmaktadırlar. iki ör
nekten olan bu ekmeklerden bi • 
rincisinin kilosu 7,5 ikincisinin ki
losu 6,5 kuru~tur. Belediyece şeh
l'İn arık tutulmasına çok dikkat e
dilmektedir. Bunun için bütün ma
ğaza ve dükkanların önlerine üst
leri kapalı çinkodan yapılmış süp· 
rüntü koğaları koydurulmuştur. . 

Seçime hazırlık 
Muğla, 27 (A.A.) - Mebus se-

çimi hazırlıkları Muğlanm her ye-

rinde tam olarak yapıldı. Seçimin 
nasıl yapılacağını bildiren buyruk 

geldi. Seçim işleri buna göre yü -
rütülecektir. 

Adana, 27 (A.A.) - Mebus se-

çimine ait cetvellerin yarısı ma -

halle mümessilleri tarafından dol-

En iyi pirinç yetiştire 
toprakl~rımız 

Antalyadan Serik kazasına gide~ yol - Çeltik 
ve Kemahlı oğulları - Verim iyidir 

Serik, (Hususi) -Antalya ka
zalarından birisi de burasıdır, 45 
kilometrelik bir şose ile merkeze 
bağlanmıştır. Bu yolun 18 kilo -
metresi iyidir. 15 kilometresi yeni
den yapılıyor, ondan sonraSt da 
eskidir. onarılmağa muhtaçtır. 
Yol üzerindeki Aksu köprüsü gö· 
rülecek bir geçitti. Bütün kazada 
23000, merkezde 650 kişi vardır. 
64 köy, 12 aşiret, ve Gebiz adında 
h!.- nahiye mevcuttur. Kaza mer • 
kezi dağınıktır. Mahallelerile he· 
raber (1200) e çıkmaktadır. Ha -
vası sıtmalc, suyu da kireçlidir. . 

Kas~baya giriş 

Bizi getiren otobüs ağzına ka -
dar dolu idi. Antalyadan 1,30 saat 
sonra büyücek bir köye girdik ve 
şosenin üstünde iki tarafı dükkan
lı bir sokakta durduk. Geniş bir 
meydanlık, ortasında da parka 
benzer küçük bir bahçe görünü • 
yordu. Orada birkaç kahve var, 
önlerinde oturmuşlar ben de gidip 
onların içine karıştım. Kazanın 
hakimiyle memurları orada imiş • 
)er. Onlarla tanıştık, bir parça da 
görüştük. Biraz sonra üç sene ev • 
vel Antalyada tanıştığımız Ke • 

büyük çapta çeltik eki~İ~İl' 
mışlardır. Antalyanın .hı~İOI 
.rağında bu kadar genıf bİf 

d oıı tur. Kemahlılar bura a riıt bİf 
Iometre uzunluğunda de bıJ 
nal açmışlardır. Giritl\\e~irle!· 
naldan işlerini görınekte 

Verim ~oktllt ~ 
Bura topraklarının ~~f 

bir örnek olarak şurası~ıJıl 
yim ki bire 125 kar ah -tf, 
Buradaki pirinçler içindef' 
nilenleri (İtalya ınenek. 
sırlıların Y aboni dedikler' · 
pirinci ve (Kasım beyaı~ p~ 
dir. Son senelerde acull ') 
sek pirinci olan (Anberlıl 
mu da elde edilmiştir. 
ekilmeıine başlanacakt1~ 

Gelecek sene pirinç 
dikinin dört misline çık / 
tır. Şimdi kullanılmakta /ı 
naldan başka iki su yolı.J 
tırılarak bunlardan Küyijf 

Asyendos krallığının sal~ 
kezi olan (Balkıs) ova'' 
de edecektir. .ı. 

durulmuş ve şimdiden belediyeye tnahlı oğlu Bay Mehmet yanıma 
gledi, beni bu akşam çiftliklerine Adana, 27 (A.A.) _. 

Ragıp~ 

Adanada Fırka ko 
verilmiştir. Birkaç güne kadar ge· 

riye kalanları da bitirilmit ola -
caktır. 

Karadenizdeki fırtına 

götüreceğini söyl~di. ~~led~ye a • 1 Vilayetimiz dahilind.~~~· 
zasından Bay Halım hızı evıne ça· 1 nahiyesinden başka dıg6 
ğırarak bir ziyafet verdi. Sonra 1 nahiye kongreleri de bi 
çiftliğ!n otomobiliyle yola çıktık; 1 redir. Bunalr da biter 

İnebolu, 27 (A.A.) - Bet gün· gökte bulutlar dolaşıyordu, bazen za kongrelerine başlan 
de ay ışığını görüyorduk. Gidece· p k . 'J } dür süren fırtınadan vapurlar bu· 

raya uğramadan Sinoba sığınmış · 
lardır. 

lstanbul· postası ve yolcular Si
nopta havanın düzelmesini bekli· 
yorlar. 

rı, hafiye teşkilatı, şehzadelerin 

idamı, paditahların hali'leri mem
leket hesabına belli başlı bir asa • 
yitsizlik, bir kararsızlık kaynağı 
idi. Öyle bir memlekette f erd~n 
erteden emniyeti kalmazdı. Mem
leket daimi ve keyfi bir örfi idare 
altında yaşamağa mahkumdu. 

Efen diler, o devrin emniyetsiz
liği ile bu devrin asayişini muka· 

ğimiz yere kadar be, kilometre 1 amu satxf) 
vardı. Her taraf çok ormanlık .. 1 Adana, 27 (A.A.) ./I 
Biribirine bneziyen birçok yerl~r ~:ı.muğun ~ilosu 39. dan' 
var .. Zikzaklar insanı sersem edı- ıane pamugunun kılos\I 
yor. buçuk kuruştan ve yer~İ 1 

Çeltik losu bir kuruş 66 aantıııJ 

Vilayetin en büyük çeltik çıka- mıştır. 1~ 
ran yeri Serik kazasındadrr. Eski Artvinde yaz g~l. 
z~~anlarda bura~a o~ranların J Artvin, 27 (A.A.) ~· ' 
pırınç ve sulu ekımle ugraştıkl~rı I de havalar yaz günlerı~bİ' 
bugün görülen izlerden, kanalı · I maktadır. Çiftçi süre1'h f 
zasyonlardan ve tarlalar üzerin • 1 de kış ekimi yapmakt&JJ J\ .~ 
deki su akıtma yerlerinden anla - A t • t •• tÜl1Jeıİ '~ 
şılmaktadır. Bu kaza içinde pirinç t vın u p ıvtoJ1 
ekimiyle uğraşan biricik adamlar Artvin, 27 (A.A.) / /a,< r 

yese ediniz. 

Kemahh oğullarıdır. Bunlardan kokusu ile nam alın1t.ff 1~ti<· 
başka 36 sene evvel buraya iskan ürünü (mahsul) şi~~1~i~ı1' 

( Arcll erteye) edilmiş olan Girit muhac:rleri de rülmemiş kertede ıyt ~ 

insana hayatımı bağışlıyacak kuv· ı kemanı dinlerken bir mabettey • ı dibinde kalıyorum· f :ı~~ 
vet tanımam Ergin. Zorla dağa miş gibi gözleri kapalı, derin de .. bebeklerinde sön pıııY0 0, 
kaçırdıkları kızlara karım diye rin gönül geçiriyor, herşeyi hen • o hain şüpheyi karıl'\ıı,.5111 e 
sarılan köy delikanlıları bile böy- den, sevgisinden bekliyor.. Böyle ayaklarınıfl ;ıı'it~etİ 
le düşünmezler. Senin olduğumu Onun bu düşkünlüğü yavaş ya· nun yarım kolunu ~;., ı0~ş, 
inkar edecek ne görüyorsun. vaş bütün hareketlerimi onun ar • için dizlerini severr, Jıı~ 1' 

Dudaklarını büküyor: zularına bağladı. Bir gün geldi ki dolduğunu, ve dilı;,.,j~ b1\ıı< 
- Sakilik! onun yarım hayatına istirap ver - göz yaşlarının def.' . .,,e }lıJ. 

·J,ı 1 ..... 
- O da senin! memek endişesiyle kendi varlığı • dan sızan kan gı ··yorıı1·" edi 

··rıJ ·1111 1ı 
inanıyor. Fakat bu inanışın al- mı unuttum.. zerek aktığını go J1 bl .ıl r 

jııflıı r"' 
tında · dinmiyen bir gizli acı var.. Fakat beni bütün ferağatlerim, okşayışım vücucı . btl' "!" 

Öyle hissediyorum ki, onun onun marazi aşkı uğrunda yaptı - hir köşesinde giılı gil 
sert asker ruhunda kadmı ilikleı·i- ğım fedakarlıklar hayatımızın :· ... lıyor gibi.• . 6~11 et 

6
eiS 

ne kadar benimsiyen sör.mez bir tabii hadiseleri şekline giriyor. Fakat ben de tll \(ıılı1' e,d 
ateş yanıyor. Kendimi ona bağlamak için yim? Bütün genÇ ğıtı1 b" 11' 

Memleket davalarında ş;hla - çalıştıkça onun kanmıyan, sön- ayaklarına bıra~tı a3tıtı !1e 

d l k d . . d k b'l . ' k jcll1 
nan amar arı a ın. sevgısın e miyen sevgisi doyma ı mıyen me5 ut etme ~ 

ayni isyanla kabarıyor. Aşk onun bir esatir mahlUku gibi daima aç, bilirdim .. 
için latife götürmez bir erkeklik, benden vefa, aşk, inkıyat bekli • 
nasıl diyeyim, bir namus davası .. 

Zevk, musiki, fikir her şey, her 
şey onun aşkında gömülü.. Oka
dar ki yarım yamalak çaldığım 

yor. 
Sevgimi, benliğimi, vücudumu 

önüne atıyorum .. Günlerce sokak 
yüzü görmeden, onun dizlerinin 



KURUN • • 
ısım babası 

qüz ad veriyoruz G 1 F tac1ı k .. ··k d kh ı d &· • • b t b·ı· • • a atasaray- enerbahçe 
-

1( ' uçu a olara un ar an ır1nı e ene ı ırsınız; 
UauN, bu adl:-rd~n birini beğ~nip alacak olana lstanhulspor - Beşiktaş maçı 

~· şımdıden uğur dıler saat 11 de yapılacak 
.. ~ olaırlarımız için, ı.açük 150- Baran: Kuvvet· lan, Aralan Agrun, Aralan Boğa, 
~ili,; olabileceı., hre gün !Si - Barçın: Diba. Artain, Aralan Giray, Arlag, Ari· 
•<l;ı,, !"ad uermeii sözleı - !S2 - Bargu: Ganimet. nebik, Aralan Mirza, Aralan • 

Cuma .~nü futbol meraklılan • f le,me meselesini tetkik etmek ü •. 
nı çeken uç maç daha' yapılacak: zere Galatasaray Spor Kulübü i • 
Galatasaray la Fener bahçe, latan • dare heyeti bazı eıki Gal ta 
bul sporla Bef İktaf, Beykezla Ve- lılarla beraber bir toplan~ı ;;;: 
fa karııla,acaklar. mıt ve birletme teklifi hakkında 

. <le !.iı.ı·"" tlan baflamlflılı. 153 - Bank: Eaaa, mahfuz. taf, Artan, Artıanal, Artık Arslan, 
• e fcıl tr</iii'."iz gibi, tlil if • IS4 - Barın: Kuvvet. j Artuk, Artuk Aralan, Aruk Boğa, 

• 6., lfl'J'llf bır arkadQfımızın 155 - Barıt: Vifak Aruk (ka), Arvuz, Aı (ka), A -

fflil ~lar kız, erkek olarak 156 - Barkın: Seyyah. yan, Aaantl (ka) Aıana Kutlu, A -
ıana Tuci, Aydoğmuf, Ayın, Ay 
Kanat, Ay Kutluğ, Ay Melek (ka) 

1 
Bunklardan en çok seyirci top • fU tekilde cevap verilmesini tensip 

ayaca maçın gene Galatasaray etmittir: 
- Fener bahçe maçı olduğunda "lO senedenbe • T" k h" . 

• ,,,., d .. 'ld' M l odl egı ır. Bugün ver- 157 - Barlak: ece. 
10) ar §Unlardır: 158 -· Barlak: Cengi.ver. 

·· h d"I . • rı ur mu ıtın-
'up e e ı emez. Bu ıkı kulübün de ve yabancı ellerde sporculuk 

103:: Avınç: Ülfet. 159- Barlık: Servet. Ay Sabar, Aytemuz, Ayverdi, Aıa 
lcarfıla,maıı yıllardanberi topla • ruhunu yaf tm 1 Gal l ... k" ·ı· ... ld ... . . a lf o an atasa • 
<. ıgı çe ıcı ıgı o ugu gıbı tutu • ray ıpor kulu""b"" k"" .. k f d' . 

103 Avınca · M · 160 - Barlın: Mevcudiyet. I ..._ >. · unıa. Tekin, Asığ Bulmuf, Aapar (ka), 
O.._>. 'n~can: Munia. 161 - Barlık: Heykel. Aıpara, Aıutay, Atan, Atana Kut· 

H
. b' u, en uçu er ını 

vve ı ır. u camıa-yor. ıç ır 'ey bunu gideremi • bile bu··yu··k ku t b'I" B . 

in. Yag: Şan •eref 162- Baıalak: Muavin. B ... ..._ >. '' · lu, Atan uğa, Atan Toğrul, At. yor. :ııa._>. Y•&: Mehtap. 163- Ba&&nk: Hafif. kan, Aınaa, Aıut, Aziret, Ata, A· Bu yeni kartılaıma ne tilt ma-
llı ..._;av: Merhamet. 164 - Burç: Tazyık. ta lbif, Atakay· - Ata Okay, A. çı ne de ahpapça bir kartılapna • 
lıa Yaz: Berrak, ıaf hava. 165-Bapm: Enerji tala, Atalık Gazi, Atalamıf, Ata. dır. Şampiyonluğa giden yol üze· 
Joa~ ~Ybı: imdat. 166 - Baıkak: Ceıur. A O l A ı rinde reımi bir kar•ıla,madır. Bu-l - ,. man, tam, Ata j an, tı mıt, • 
lo..... Ydar: Perçem. 167- Baakan: Zafer. A A A A 1 A 1 nun içindir ki daha ,.ok sayılacak, 
l 

- >. tınız, ltf, tila - ta ay, t ı, • tı _ Ydın: Atikiir. 168 - B .. kın: Galip· gözetilecek bir maçbr. Galatasa. -- A d M Atmıı, Atsak, Ayebe, Ayısıt (ka), 
Y oğdu: Hili.l. 169 - Baaruı: eanet. ray geçirdiği bütün aaraıntılara, 

....... A l d t Aykul Teli, Ayluç Tarhan, Ay 
_ _1trbaa: Mübadele. 110-Baaut: m at, muaven< • sallamalara rağmen !iğ maçlarmı 
-- ,,.,. 8 H"' · Mergen, Aytaf, Aytemur, Ayya -_ • Y•rtgu: Temyiz. 171 - aautçu: anıı. iyi geçiriyor. Şimdiye kadar yap. hı: -- ,,.,. k B k 5·· b""l nn, Auuz - Atsız, Atsuz Elti, A- l ~ ..... ! aç: Hatip, ıair. 172 - af& : um u • tığı maç arı göze çarpacak üatün-

·•..._ ;1kut: Mükifat. 173- Bapran: Muvaffak. va, Annaf, Avan•t• Avar, Avina, lüklerle bitirdi. Buna kartı fener. 

l
"" "Yl B d Ak Avan - Avgan, Av•ar - Aftar, b h G 1 'b' 1 •ı anç: Kavia. 174 - af af: ran. ' a çe - a atasaray gı ı pm ı ıı ....... A B H Ay, Ay Ana (ka), Aya Oku, Ay km d B ki d""'' b' ·· d 

1

1 ..._ "Yfıç: Taksim. 17S - atan: ar. çı a ı. e eme ıgı ır gun e 
11..._ .\yrıltaa: Dervit • 176- Batd: Marhem Arığ (ka), Ayaa, Azın Arığ (h.), Vefaya yenilerek hem puan kay. 
~ .\ytar: Muhbir. 177: - Batu : Kavi. Artain, Aralan Giray, Arslan· betti, hem de içten bir oaraılma 

dan ayrılan kıymetli arkadaıları • 
nı aralarında görmeği en büyük 
bahtiyarlık addeder. Hepimizin~ 
lünceye kadar bağlı bulunduğu 
"Galataaaraylık,, iımi bqta ol • 
mak üzere münakapyı mucip olan 
dahili nizamname ve saire meaail 
ancak bir arada yapılacak olan 
kardetçe konuımalar ile düzele • 
bilir. 

Aılı Galatasaraylı olan 'Alet • 
Günetli karde,lerimizin Galatasa
ray renkleri altma gelmelerini ve 
ondan ıonra birlikte müşkülleri • 
mizi halle çalıımaları icap eder.,, 

Ma~lar1n programı 
1ıtanbul Futbol Heyeti Riyasetin-

den: 1ıt ..._ >.Ylıt: Kelim, nutuk. 176- Batuk: Ali. Aybirdi, Aycıl, Aycil Mirza, Ayçi- duydu. Gerçi arkasından Anka • 
~ ..._ .\ytu(un: Bedir. 179-Bavaıir: Uhutl. çek (ka), Aydar, Aydemir, Aydın rada yaptığı maçı kazanarak ye· 
!la ..._ .\zboy: Endit•· 180 - Bavlı: idman. Alp, Aydın, Aydoğdu, Aygan, A - nildiği maçm acısmı giderdi am • 

1 
_ Tıılıaün atadmda: s.ı.. komi· 

..._ .\zrak: Nadir. 181 - Bavık: Melekeli. yıf, Aykut Aalp, Aymaz, Ayna, ma Galatasaray kartııma e&kiıi aeri Necmi Bey, ~ 182 _ Baakır: Hatasız. Aytekin, Aytimür, Azak. gibi sağlam ve rahat bir içte çıkıp Fenerbohçe - c.ı.ı. ..... y ıenç T • 

..._ llaba- ~. 183- Bayam: Ciddi, hakikat. çıkanuyacağı gene üzerinde düıü- aaat ıo, hakem Bahaddin Bey, /~ •••gıt: Ceaur. 

184 

_Bayan: Beka, mevcudi. ADANADA nülür bir ittir. Bizce iki takım ara· Feoerbahçe - GalataaaraY B. T. 

l 'l-, _..._ M'B d a : •n. ........ ,. yet. Adana, Zf (.l.A-) _ VU~ ..,.da bllyük bir ful< yoktur. J1wı. aaat 11,10, hıılteaı Nuri Bey. 
"'"• .;Jq.-~ -... d L- ka Gal ftda Topbpl - AlbDOi ... ı iacıi T .... t 

l~ a ur· Ş . 
1 

• 185 - Bayar: Celili. mis C. ff, F. Jla!almt AbaraY an -t ·- ""' • 
129 - Ba.ia.n·a· A'b•.c•1are1IL 186- Baya·v: Halim. Mebuıu Süreyya Bey soyadı yaaa· faası baknnmdan Fenerlıahçe)oe ~-=-~ c!;::.._ 1 m.i T. 
llo - Bat.ı.r: ıde. 187-Bayık: Fani, aadık. aına uygun gelme1i için adını Bay kal'!• daha az kuvvetli oldatunu -• 14,30, ....._ Alımet Adem Bey. Ilı - Bağatur: l<ahramatl . 188- Bayram: Şehriiyin. Örke Evrenk koymuıtur. Ewenk bile düıünebiliriz. Bu maçı kim ka Yan haltemleri: Hııli~ Gıılip, 11 .. 
3 - Bağd . kahraman. 189 - Bayrak: Rauf. felek manasındadır. Ve bu ıoya - zanabilir, bunu yannki aaymuzda nılüm S.,ler. 

2
- 8 • U: Şua. r dıdır. Örk• de küçük adı o1an Sü· daha açık dütüneceğİz. 2

- Bqifdat (Şeref) atadmda: s •. 
- 8 "!" Füıun. 190 - Bayrav: Şiddet ı. 1.ıanbulspor - Beşiktaf karı•· ha kamioeri K-1 Bey. 

•:•f• l'ıl 191 - Bayaa: Madalya. reyyanın karfılığıdır. Süreyya B. k ı 1 ... Beıiktat - Jıtanbulıpor senç T. 
- Ha"' l . ezaret. bunun için mahkemeye ve nüfus Iaımaımm ço zor u o acagmt u • 
_ BA ~1 •nı: Deste. 192 - Baytak: Kalabalık.. muyoruz. Sevindiğimiz bir cihet aaat lO, hakem Zarifi Bey • ... g I A . müdürlüğüne bat vurmuftur. Beıiktaı - Jıtanbulıpor ı inci T. 
_ B an: Azim. 193- Bayaa: ıay•t· yar, )ki ma•t da aynı ründe göre· ıı: •" Şehrimizde bir çok kimıeler • -• 11,10, hakem Suphi Bey. 

~ ._ 

8 

.. grı yanık: Kederli. 194 - Bayuk: Amade. d d dl bilmek. Bunu bapnnak için Is • E - B 1 :-.g agu 

19

5 _Baz: Emin. şim i en soya arını koymaya :JUP - ey erlıeyi 1 inci T. -• 

~ ....._ 

8 

h ç: Rabıta. ba•lamıflardır. tanbulıpor - Be,iktat maçınm 12,50, hakem Mehmet Salim Bey. 

a •• •ı 196 ~ Bazna: Litif. :r • • d • · • 1 B 'kta A B 'k J ı.: ..._ 8 "'"em, itık. ıaaltnı eğıtltrm•t er. et• f • •t• tat - aıanhulapor B. T. -• 

l:.~ ...._ 8a.aJckıtgan: Mütahede. 197 - Becerik: Cerbeze lanmda (meydan) yapılacak bu 14,30, hakem Kadri Bey. 

l 
198 B k T 

· t Ocak ko."lgreleri · 3 l ...._ B •ı: Hoca. - eçe : eıyına • kartılattnaY' oaat on bire almayı - Fe.....,.. aladntdu Soha ko-ftı. ala E I 199 - Beçkem: Alamet. C H F Beyazit nahı"yesı· reıs· b 1 k kl 1 miaeri Salın Tursut Be ... t.~ ...._ 

8 1 

: v it, nevzat. · • · • ve uraya ge ece mera ı an aa· , ~ a a- 200 - Beder: Ziynet. ligı""nden: be T k • d ı cak Beykoz - Vela B. T. saat 10, ha· ı. •em Ali Rn!TaD Bey. 

l 

....... 

8 1 

~an: Ceaim. at on tle a 11m e yapı a • 

l

., ....... 8a1 ralnıı,: Me,hur. TUrk dlll arattmrma kuru· Nahiyemize bağlı Süleymaniye Galatasaray - Fener kar,ıla9ma· A d 
111 na ola - Hilll l inci T. aaat 

1 

..._ 

11 

a ıaıun: Belde munun buldu§u aoyadları ocağının 1935 yılı kongreıi bu a- sına yetittirmeyi diitünmütler. tı,45, hokem Şuj Bey. 

1

111 ..._ B •lın: Yar. Ankara, 27 (A.A.) - Türk Di· ym 30 uncu cuma günü aaal 10 da Bunu baprmakla da çok iyi et • Be,._. _ Vefa l inci T. aaaı l4,30 

1 

tı ...._ il •:k: Lem' a. li arattırmalar kurumunun buldu • ocak merkezinde yapılacaktır. mişler. hakem Cafer Ber. 

1

il ..._ 

8 

• kı: Lem' a. ğu aoy ,adlan: Ocaita yazılı fırkadatlann ya- Gıi.latasıiravlı ların Ateş- Voleybol ~ ....... a·
1
,ku ! Lem'a. Arag" Tekin, Arı, Arık Boğa, A- zılan gün ve saatte kongreye gel· Güneş klübüne cevapları Voleybol ve Basketbol Heyetindenı L, a k 30 - 11 - 1934 cuma •• .. Ga1 ~ •a: Lem'a. nı, Arpa, Arpat, Arasakay, Ara· meleri rica olunur. Ateş - Güneş kulübü ile bir. ıunu •· \.~~~· ;i;:'i;:-::~~·----~~~~:'::-'::~:::~:iı::::d~S:;i.-j;':k'.:;-i:-:::i:':':.~:':::;~~::-;----;:::~~:i'.:'::-:ı:;:::~~~~~~:-ıı-:-~(L:ü:t~l:en::_:•:ayı::::l~:y:ı~ç:e:vl:r~in:i~z) 

1 

llt• b' znııre yolladı. . nim kocam da beni anlasaydı. Sev ı Fakat bu tatkınlıklarında bile Zaten sokak ve eğlence merak- gönderdi. Yil\ - ~nııe 1 . ~'"l•)ıı~~dir'.~ken. bir laf gibi ..,ydi de bir değil, iki kolu olma • pençeleri kadife kadar oktayıcı. im değilim ki! Öyle sanıyorum ki doktor iir 
h '. ~i~thı· Gozlerınin içi, ka- saydı. Şimdi havasından ve hududundan lzmirde, eıki yuvama kavuf • ı k ~ • t • b ay ı anne olduğumu dütilnerek 

~ .J 6tte .. 

1

• t uhranlar oldu • Genç kadının bu ince tikayeti- uzakJa,tıkça onun hırçınhklarmı manın verdiği taze sevinci ,.
0

k b k • • Yo d • u taf ın acının tehlik .. ini anlat-

,.• di>Ie/ ~· ni haklı bulmakta gecikmedim. bile özlüyorum. geçmeden kaybettim. mıflt. 
- bu ~'.'.''~ dibinde 

11
k aık Kocası dediği gibi, konu1ma11 bile lzmirde annemi ve babamı gör- Kardetim (Sevim) haıtahane • Günler nasıl geçti. Bu kapan • 

maz keder ve o yaranın acııı nasıl 
hafifledi, bilmiyorum. iki ay son
ra (Ergin) arlık askerlikle büsbü
tün alakasını keımit olarak geldi· 

ı,.. llıda oz er bu ayrılıt kumanda ederceıine, barıt değil mek bana eıki genç kızlık hisleri· de .. 
d, 11ttı•n ;;eınıenmedi bile. Y 

8
• bomba, mitralyöz .. Kadıncağız bir mi bir an için ıeri verdi. Onun için tifo, dediler. 

'lıoı1.,,1 ~'nttturamadığı köğ pot kırıp azarlanm.amak için renk· Çocukluğumu geçrdiğim lzmir Ve o iami kadar sevimli, altın 
• I) - tidd •raktığnn zaman ten renge giriyor. hava11 yorgun ıinirlerimi bir ılık batlı melek bütün bakmaları, üı • 
il,~ lıı.dar •ile çarptığını hisael· Karılarını böyle emir neferi, i- dut gibi yumutallı. tüne titreyen sevgilileri az görmüt 
lıi. ı,,,,d;0 ki günlük hizmetçi, llfÇ• gibi kul· (Erg'n) le hemen her poıta gibi ateıler 11tıraplar için gözleri-

~ >tein Iİ~~~.beyaz mendili (anan erkeklerin onları koyunları· mektuplatıyoruz. Bana 11ksık ıo - ni kaiıadı. 

l 

t ~ın~ ıze kaybolunca· na aldıkları zaman naaıl yumtJ!ı • kağa çıkmaktan çekinmemi, orta • Bu acı bizi çok ıaralt. Büklüm 
,. • 

1
• durdu. yacakları düaünülecek bir ıey.. lığın fenalatltğmı yazıyor. Bütün büklüm altın dalgalı saçları deniz-

~~de IÖ> ~ . • Bu tesadüf bana (Ergin) in aon bu naıihetlerin hep o sönmeyen, den ve gökten birer damla gibi pt· 

ı,. •e a·ı"t•nalığımız olan zamanlardaki hırçınlıklarını ba • tükenmeyen kl!kançlıktan geldi • rıl pırıl yanan maVi gözlerile 
0 

evi· 

1 
dtıı ko~ eai de vapurda.. tırlath. O, hayatının günlük geçi - ğini biliyorum. Bana şimdiye ka. mi~in, hepimizin tenliği idi. 

4. uınıa ar .. ında ba- •inde öyle yumuıak ki, içli, mariz dar: O bana hem kardeş, hem arka· 
>'tıı.,k bir şair kadar .. Fakat ruhundaki - Çıkma, yapma! daflt. Etıiz, tesellisiz kalmııtım. 
·~· en °ö d hl d S ki" d • d ltıte k o r ilm. Ne yu- gizli ıönmeyen tüphe !a an ı • ,e ın e emır verme i. Arzu· Acılamnın heni çok hırpaladığını 

\)-tut ~b•nız var. Ben<m ğı vakit zaptedilmez bir vahti kap- Jaı·ını her zaman böyle IRriz, nui· gören annem doktorun ısran ile 
I• idir. • • ·ı· hat renıi altında bi11ettiriyor. benı' K•- ak dak' d esı ı or.. --slY a ı ayılanmıza 

· ği zaman biraz kendimi bulmut • 

tum. 
F akal yolumuzu }>ekliyen acı • 

lar birer birer önümüze çıkıyor. 
Ergin geldikten biraz sonra bir 

kızım oldu. Ne garip tecelli ki dü· 
ğünüm nasıl sıkıntılı bir hava, çe
tin bir memleket davası içinde ya· 
pıldıysa kızım ondan daha ağır 
bir ııkmb içinde gözünü dünyaya 
ıçtı. Yaban devletlerin aıkerlerile 

(Devamı var). 





--=~------------------!l!!ll-----------!!!!!!ml!!ml!'9!!1!!!!!!!"'9!!1m!!!l!!!l-.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~t - XURuk 28 hinci tepin 1934 Halk Türk-Fransız bağ- S d ) şairi gibi 
bt ressamı da vardır 
C 11 kereste taşıyan köylü çocuğu 

11111a, bugün tablolar çizebiliyor 

'- kllbJat, fUtUrist bir artlatln flr~asından çıkmıt 
""'-ıınız. Bu tabloları çizen, köylU çocu§u 

Cumadan başkası değildir 
~ ~açılan aanayi sergi- anlatmak iatiyen bir Hititler gibi 

ıc_ ına ait kömür it ikinci resim: Bir meyve bahçesi. 
4 L lair bano yap- Eliade 11r n• elan bir Jsöylü b-

._llltıı b"· .. dm, afaçlar, me:ynler, hdm, 
~ .... ' utun ~- ~ Her teJİ ~ bir yörük 
aııgoı f•b~dığı Ankara ....... libi nmu Ye ayni karak-
ei:l'Uldu. Al da büyük bir teri tafıyor. Kajntda ıiden köy-

•d bir ç,, ~. fJb- lü kanar rami merinin en kuv-

ları berkiştirilecek oya 1 a an yurttaş-
.... <Ba§?Dakaleden dev•m> larımızı yazıyoruz 

loYakya ve Almanya hakkında ile-
ri ıürmüt olduğu ihtirazi kayıtla. _. ce., taratı 1 md •)'ifada) 

l'ID ıcbı önünde tutulmaıı ıelecek. Belediye avukatlarından Bay 
te yapılacak konuımalar için daha Fikret Onur, Kültür bakanlığı u- Muataf a Rami Karagöz, Milliyet 
ziyade ümit verici ihtimallerin ıuumt müfettiılerinden Bay Ha • gazeteıi adliye muharriri Bay 
ilerlemeıine müaait bulunmakta- san Ali Yücel, Eaki yük.ek tedri- Mehmet Sait Kesler lıtanbul 
dır. sat müdürü Bay HAmit Ongun, Addli7e müfeltiıi Bay' Sezai Bilge, 

M. Laval ile M. Titüleako, Muhafaza baımüdürü Bay Huan A );ye müfettiıi Bay Arif Yazar, 
Franaa _ Rua yakınlığını da ko- Yılmaz, ıtajyer avukatlardan Adliye müfettiılifi baıkitibi Bay 

ı nuımuılardır. Ba yakınlık ıeçen- Bay Memduh Türke kul, Emni •• ı Fehmi Güner, Adliye müfettiıli
ı }erde Franaız Mebuaan Mecliıin • yet kaçakçılık bürosu kom:aerle - 1 iH kitibi Bay Muin Akman, lı • 

. de de a6ylenildifi ıibi Fı4an11z rinden Bay Rıza Coşkun, eıki ' tanbul ağır ceza ~ahkemesi katip. 
Edime valiıi Profesör Bay Hacı ı' ler:nden Bay Necmi Ozkan, ag'"ır devlet adamlarınca Avrupa barı· 

.u.L! b" ·ı·d· Adil Tüzün, Halkevi lıtanbul ceza mahkemeıi hatmü~iri Bay 
şının mUBJm ır amı ı ır. . . 

D ~ A d d" .. merkezı müdürü Bey Burhan Yula Kadrı, Acar, ıoyadlarını ıeçmiı • 
o... vrupaaın a uzen ve ıu- H k . · 

k ... L--k·t·ı . "Jk"" .. .. "d al evı kısmı müdürü Bay Ra,it lerdır. unun .,... ı ı metı u ıuunu gu en Ef . . 
b 1 1 b .. Tü k. . e, tıcaret odası tetkık ıubeıi ra-

u ça lfJD• ar, ugun r ıyenın rt•• .. B S . C I Sa 
.. .___,_ ld .. ilh / Do oru ay amı ema ynm, 

DÜZELTMELER 

auwawte 0 ugu syaaaJJ am et- 1 ta b 1 ak t tah • be d' 
mekte olup Tevfik Rüttil Araı da ı 1 

dn .µ ~ e poa 
1 

anedıı nBaı· 
• imi • . ye aıresı memur arın an y 

Panee ıe ftır. Yarın M. Flandın Kemal Timoçin Osküd Jlu • 
ve M. Lavalle görütecektir. Tür • n"ıye mahall . d' Ç ark .. a 

lnhiaarlar Pa,abahçe müskirat 
fabrikaar müdürü ile memurların
dan bazılarının aldıkları yeni IOJ• 
adlannı düıı yazmıftık.. Bunlar • 
dan müdür Bay Talatın aoyadı o
lan YaJsln kelimeıi Yalçın, iıpiı
to laımı amiri Bay Ceydetin IOy• 
adı Güney kelimeıi Güneş, rakı 
kı91111 imiri Bay Rizanın aoyaclı 
Akgijn kelimesi Akcin olarak çdc
mııtır. Özür dileriz. 

• .. . . esın e etme ıo agın-
kiye Dıt Bakanı, Turkiye ıle Fran· da otu an t "t k •tı ·nc1 . r pos a mu e aı erı en 
aa arumdaki bağlan müıbet hır Bay Hamdi Kul Alba-'-

tte be ki t . k bek- .,,. ' ~·- çay 
aare .r f ırme arsuamm ticarelhanesi aahibi Bay Mustafa 
lemektedır. Nezih Albayrak Bakırköyde Ye-

Bu arzu, Pariıte öğü!mekten ni mahallede O~ temmuz cadde
bejenilmekten hali kalmamakta· sinde 93 numarada oturan Bay 
dır. Uzun zamandanberi dütünü • İsmail Hakla Eren Binbqı Bay 
len Şimal - Şark uzlaımaaının, Alı· C ı· Be • ' ·ı • B a ıp yın aı eaı ayan 
bir Akdeniz uzlqmaaı ile tamam • Saadet U ras, ga~etemiz hat mü-
lanma11dır. r~Hip muavini Bay Hasan Aydoğ-

M. Bene• du, kelimelerini ıoyadı olarak al-
Cenewe, rt (A.A.) - Uluılar mrılardır. 

birlili komeyi niıi, M. Beneı, Ce- Verem mütehuııılarından Dok· 
neneden aynlmadan önce birlik tor ve yazıcı Bay Oıman Şevki 
..-ı Yuıanı M. Avenole konıe • kendisine aoyadı olarak Uludağ 
yJa lnümilzdeki toplantraınm ruz· ismini koymuıtur. Eaaıen Buraa
namesine Yugoslav muhtiruınm daki Uludağ ismini vaktiyle Bay 
konu§ulması girerse, bu meaelenin Oıman Şevki Bulmuı 'Ve eıki Ke
konu§ulması ııraıında konseye şİ§ dağına Uludağ ismini il)j: defa 
başkanlık etmiyeceğini bildirmiş· kendisi venni§tİr. 
tir. Diğer taraftan Bay Osman Şev-

Deniz 
Konuşmaları 
.. (Baı tarafı 1 inci uyıfada) 

veti hükUmetlerine bildirecekle -

.. 
ki Emel ve Semra isimlerindeki 
IQslu-ınm adlarını da ElA " &r • 
mer ile defittirmi,tir. 

Bundan baıka ayni fab;ikada 
yeniden ıoyadı &Jaıılar fUlllardırı 

Fabrika mutemedi Bay Sait Er
gin, fabrika kantarcıaı Bay İsmail 
Abdi Artun, fabrika kantarcııı 
Bay İmıaiJ Melmıet Coşar, f ab • 
rika ambar kısmından Bay Raııp 

Yamaç, fabrika rakı laımı mu
haaibi Bay Hüaeyin Gürbüz, fab
rika kapı im:ri Bay lımail Oz.. 
çelk adlarını almıılardır. 

Ero§lu aoyadı Uzerlnde 
bir işaret 

01-ıı La:ai lıazırlıfı için vetlisi. Kağm ö!.üzler, etek ve 
larf• ~ malzeme Ye manzara ve imanlar güzel bir rini ıöylemiılerdir. 

atölve do•-- kompozı·syon ı"çı.Jde renlp'er hı"ç Londra, 27 (A.A.) - M. Mat· 

Tanmmıt mizah muharrirlerin
den Bay Osman Cemal Kaygusuz, 
Fatih evlenme memuru Bay Muı· 
tala Lütfi Işık kelimeıini aoyadı 

almıılardır. 

Kkuyucularmuzdan muallim 

~ Bay Ratit kif aazetemize 
bir m.ltup stindermittir. Mek • 
tupta iC ay e'f'Vel tescil ett:rdiil 
Erollu eoyac:lmı Mehmet isminde 
bir zatin aldığmı, halbuki bunun 
doiru olmıyacaimı bildirmekte • 
dir. 

, .... ..,. IJ' tJ ......................................................................................... .. 

ı,e)i helcj kar..-clan bütün tuelikleriyle sudeira, Sir Simoıala apaıwz ıö. Kutupta zenırin ,.. 1 1 .,.,, ı•u• 
'• b emek, temizle- komnUf birçolr sesler çıkararak rüpnek iatemiıtir. Konutma buıün a 1 A K B A 
a ."taya koımak ıçın il•u.en biniları çeken öküzler öğleden ıonra Avam kamarasında topraklar ~ 
tib·''~inde fabrikada de, Anadolu köylüsünün bindiği yapılacaktır. MoıkoTa, 27 (A.A.) - Kutup 

t... ~ itç.1 ~•ıınetlerde kulla· etekte, in•nlar da .. sfb8I bir İngilizlerle Japonlar arasında ensttüıü müdürü M. Samoilo-riç, Ankarada A K B A kitap 
\..' ~ IZe verilmiftİ. hareket ve ne büyük bir anlatma birkaç ıünden evvel bir ıöriiıme kutup topraklarında zenıin ma • evin'n birinci tubeai modem 
~~ .'-tında boya ile ça· kabiliyeti ftl'. olacağı umulmuyordu. denler bulunduğunu bildirmiıtir. bir tekilde Maarif Vekileti 
~ lca çı2gi nedir bilmiyen Cmnaya remli ıhikiye anlata· M. Hirota'nın ltalya elçiıi ve Samoilov!ç, 1934 yılındaki jeo- kar111mda açılmııtır. AK B A 
~ ı.._~ü~Uiudur. rak yaptırdım. Cuman"! bu d~ Franınr mulahatgüzan ile ıöriit - Joji aefer heyetlerinin Yeni Zam· kitap evleri her dilde kitap, 
'--" 0 nu eğer boyaların resmi de hayatmın hiki,.lerim tüğünü bildiren Tokyo haberi bu· ble takım adalarında bakır, çin- mecmua, ıazete ihti;açlarına 
i ~ f olaaydı, cuma ı• ~tıyor. rada hiç bir hayret uyandımıt de· ko ve Kostik yann adumdada al· cevap vermektedirler. Gerek 
~~fll!ıaktan bqka bir Amıpada müteaddit ~rıi!eı: ğildir. tın, çinko ve kola bulmut olduk· kitaplarınızı, ıerek kırtaıiyenizi 
'd. lciıı!ec.ekti. Bu büyük yapılarak tefhir edilen Afrika 'ı>:" Çünkü Japonyannı Vatlnston }arını aöylemiıt:r. en ucuz olarak A. KB A kitap 
~ ilin bulunmadığı tidal reaimleri . ~~e~beri antlaımaarnı imzalıyan bütün dev· ~vlerinden tedarik edebil!rıi-
~taı Cuına resim yap- sanat ileminde bır ıuriiltu ko- Jetlerin aynı zamanda antlaımayı Tramvay basamaklan niz. Devlet Matbaaaı kitapları 

n.._!e1e ıelince bana gös- pardı. Serıiler, konferanslar bozmaları yolundaki iıteii bilini- ve V AKIT in neıriyatmm An· 
L-~- lcaJınm bı·r narra cı"lt vı•lt kitaplar, mecmualar Def- d Belediye fen heyeti tramvay W d 
""it~ •7 r-r- ti • • ta yor u. baaamaklannın kaldınlmaama a a aabı Yeri A. KB A ki· 

~ 1 ~1-L renk, ıiyah çiz. reclildi. Sanat hareke ennı • İngiltere ile Amerikanın ant • maddi mikan görememiıtir. An • tap evlerid:r. 
"hı.- .L ta, pek iptidai bir km eden her l&D&tkir azçok bu ce lqmayı bozmamak istekleri kart•· AKBA Merkezi Telefon 313? 

~"P.._ll b .... kald cak kasaların önüne geçmek için s· · · 
ı... · )oıı u .tat.. ide iyi bir reyanların teıirin.de. 1••• sında Japonyanın imzaları olan ö- •nacı ıabe 1761 
:"it t ... __ d --ı lük tramvay kapılarının, araba kalk • iki · abe c ____ " 
~ ~ .. ~ ufü de olsa ıü· Cumanın bu yırmı ... n res- teki iki devletin muvafakatini te • DC1 t : .-...... Puan 
'~~ll&i vardı. 1&111 hayatında ıyapmıt olduğu re- min etmek iıtemesi tabiidir. tıktan sonra otomatik bir tekilde ıı••-1111wımm&1R••ı -&•-mn-.ulllllUlllJıj• 
~-·•ile ıeldifim ıene· ıimleri kadar brakteri olan bu ı~=============I kapanmuı ıekli etrafmda tetkikat Jpm ________ ._llİlll __ "' 

-aıye b" • ı görülen resimlerde Cumanın ıör· yapılmaktadır. - Jhsan YAVUZ 
l>u __ 8-a el. b" ":.çömlekçi primtive ~eai~lerin ~etı ya .• 1 miıü, duyuıu yok. Son zamanlar-
~ .. _ ır koy çocuiu mz hir prımtıve olmalmda değı o- v d 

"'Vl'lıad 1 bu kab·ı· da inkılap reıimleri yapılmafa $•rapla tutun na ın ve erkek terzıs· 1• ~ ~ L.a a Ya nız çöm- aenelerce saklı olan 1 ıye-
L..'ı_ .. hat•danı da hiç ruim tin boya ile temu eder etmez u- haf landı. Acaba menularla T ekirdaimda Gazi köyünde Bütün tıklar hep orada ıi· 

9'zı .. d d ..... t 1·n1a1a· bı -pılabilir mi 1 k k t ta •inirler H L h ... .._ ... ._ .lbaınıt ve ne ol· yanmıt olan z..-.rin iıti a mm - ı- oruma urumu memur an ra. ~ · er aeaeye we er 
""•dı B Cumanın kajnılı reami kadar f d ı b" tırmad arauya u Jb" · · ---•-\ ~Ptı . u çömlekçi kuvvetindedir. ın an yapı an ır &raf a ygun e ıaenızı allQUI 

~ti. Chn tecrübe iyi n• Birçok halk retaamları ıördüm. duyarak yapılmı! bir memhket Muatafa ile Ör.ıerin elinde kırk ki· orada yaptırab:lininiz. 
~ ..... - · ıııttay d -·• k. d resmi gönnedim deaem mübali- Io ıarapla üç kilo kıyılmıt tütün latanbul Y enipoıtahane kar· . -...ıe 1,._ ~ 1 a ayni ,. Kahvelerde yapumıt ıreç uval"! 

~>l ı._.-:"fl•ttrın. !arda tahta veya kijıt üzsinde P etmiyeceiim. bulunarak müsadere edilmit, ıuç- tıımda Foto Nur yanında Leta· 
lcl..~ ;:- lcitıt, fırça her Halkevlerini en yakından ali- )ular müddei umumiliie verilmit- fet hanındL "itli 'ı .. Köyünde en YENi ÇIKTI kadar edecek oaklanbulbu-~alk rles- tir. 1~==--===~;;;;;;;;;;;;~ __ ;·-~~:; 
11ıı.· Oldu~--o duru teyin çift h S il • samlannı aram ' mcm, on an kanlar a~almııtır. Bu kunlarda 
~ •"llq •• x... ilk ba ar e erı yetı•ıtirmek ve korumak bir ıaye- Koruma kurumuna J ki d 

&... Ogrenmiftİ=:ı met e ersler gösterilecektir. 
lıt sı LQ. · · Fiatı 75 kurut dir. Cuma gibi kimbilir daha ni· ahnacak memurlar ff '61

111
• r~ıın: Kafnı. er yeni memur Lu kurslara on 

lf· Uf bır tarla. Tıp- Dafıtma yeri. Vakit Matbaur ce kabiliyetler vardır. Gümrük koruma kurumu yeni. gün denın edecek, memur ola. 

~ero 1" ~~~ ...... ~~~~~~~~~~~.:__~~~~~•-s_M_A_ı_L_H_A~K-K-l~J -den~al~m-a_cak~o-lan~-•-em-=a=r=la=r~lçi=·n::_=caktır:::·~~~~~~~~~~____; 
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No. SiNiR KALKIŞ 

10 ş· 1. r·· 1 { Şitliden • Tünele 
•ı ı - une T·· ld c· 1· - une en · ..,.1ş 1ye 

{ 
Şiıliden .. Beyazıta 
Beyaııttau • Şiıliye 

12 Harbi e - F atib { Haı:biyeden · F a~ihc ___ ..,ı ____ Fatıhten • Harbıyeye 

ı ı A H b. Ak { Harbiyeden · A. sar aya 
ar ıye • "•rav A . Hraydan · Harb. ye 

14 Macka - Tünel S Maçkadan • Tünele 
l TOnelden • Şiıliye 

15 Taktim - Sirkeci { f~i~den . Sirk:eciye 
~'!"""-------- Sırkec1den • Taksıme 

16 Maçka _ Beyuıt { MaÇkadan • Beyazıda 
--"""'-__ _.....,_.._ Beyazrttan . Maçkaya 

{ 

Şiıliden • EminöaUne 
) 6 A Maçka - Eminönü Maçkadan . E. Onüne 

E. Onünden · Maçkaya 

1 7 Şifli - Sirkeci { 
Şitliden. Sirkeciye 
Sirkeciden • $i,liye 

• ıMecid.k&.den • Emin.ne 
ı 7 A Mecid.kav- Emin. Emi?.den • Mecid.~ö. ne ____ _...._... __ Mecıd kö.den • Emın.ne 

Emin.den· Mecid.k&.ne 

ı 8 Taksim_ Aksaray{ fakıimden. Akıe.r!'ya 
--------- Aksaraydan · Takııme 

19 Kurtulut - Beyazıt ( KUrtuluıtan • Beyazıt& 
· ---ııiiı.ıiıiı;_....., ...... ..:_-.._\ Beya2rttan . Kurtuluşa 

l 9 A Kurtulus - Emiaö KurtuJuıtan • E. Onüne 
1 
Şiıliden • EminDnilne 

E.Önünden • Kumıluta 

22 Bebek - Eminönü 

B. Tqtan • Be~ie 
., • E. Onüne 

Bebekten • ., 
Eminönünden • Bebeğe 
Jle'beltten • B. Taıa 

23 Ortaköy- Aksaray { Ortak8yden- Aluaraya ____ ..._......,......,.-.-. Ak1araydan. Ortaköye 

34 Betiktat _Fatih (Beıi~tan ·Fatihe 
-------------( Fathıten • B. Taıa 

f 
A. saraydan ·T. kapıya 

32 Topkapı - Sirkeci T. kapıdan· Sirkeciye 
_____ ......_.....,....._._ Sirkeciden • T. kapıya 

T. kapıdan • Akıaraya 

{ 

Akıaraydan- Y. kuleye 
33 Yediku1e - Sirkeci Y • kuleden • Sirkeciye 

Sirkeciden· Y. kuleye 
Y. kuleden • Aksan.ya 

· { Aluaraydan. E. kapıya 
37 Eairnekapı • Sirkeci E. kapıdan • Sirkeciye 

Sirkeciden · E. kapıya 
E. kapıdan • Akıaraya 

ilk 

Ara kalkış 

3 6.10 
7 6.30 

12 7.02 
26 7.44 

5 7.04 
10 6.20 

14 7.18 
15 6.35 

20 23.20 
23.40 

8 7.30 
9 7.50 

5-13 6.20 
20 7.00 

9 6.10 
19 7.10 

6.40 

7 7.00 
9 7.35 

6.47 
ıı 7.19 

14.24 
14.56 

- -- -
7 -15 6.15 

21 7.00 

6.18 
10 7.22 
21 6.50 

6 6.08 
8 6.20 

Son 

varıı 

23.40 
24.00 

23.10 
23.50 

23.32 
23.50 

23.45 
~3.0C 

24.00 
:l4.20 

19.00 
19.25 

23.00 
23.45 

19.45 
ı0.15 

19.30 
20.00 

9.38 
10.10 
17.38 
18.10 

2!?.53 
23.35 

19.30 
20.00 

10 6.30 23.00 
20 6.40 23.40 

24.20 

9 6.30 18.45 
12 7.14 19.30 

8, 10 7.00 19.00 
12 7.42 19.42 

6.05 
7 6.20 23.00 

14 6.51 23.30 
20 24.00 

5.56 
7 b.15 23.00 

12 6.48 23.32 
18 24.00 

5.52 
6 6.~ s 23.12 

12 6.44 23.40 
19 24,()8 

K U R U N '
1
-----· Deni%yolları 0Udd6Wc. .,... Quıete 

t.t.Ulıul AAka.ra oaddıWıl. <VA.IUT> rurou 
Tl'JLEFON NUMABAJ..\.RJı j 

i Ş L E T M E ' S l 
Acentelcrı Karakôy . Koprüba~ı 

• 

Yeni ESERLER 
DGD ve :vana 

TercUme Jdllllyatr 

Sayı 14 -
L. Tolstoy 

Aliıan zade lımail Hakkı 

Samimi Saadet 

·BAN Kp.;.=-' 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30.000.000 f rJ 
ldare merkezi : ISI AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri: / 
ısta o bul ( Galata ve Istanbul ) ıı 

Samsun. Mersin • Adana 
Yonanlstandakl Şubeleri : 

SelAntk • Ka vttla • Atına • Pir' .JJf' 
• bf'" 

Bilumum Banka muameleleri, Kredi mektupları. CarJ 
lın kOşadı. Eılıam ve TahYHit kasalar icırı' 

·---1~1111111111111~1~~1111~~11 
l'el.42362 - '-irlı:ecı Mühürdarzadt n•••••ıBllllWllnllllllH1lmlll•lllllllBllllllıımJll (1 i 

Han relefoıı 22740 -•ıı K J Ş G E C E L ~ ~i 
Yazı lfleri teletoını: 14111 
idare telefonu : '4110 

Tell'"f&f adrtl&: ta&abUJ - ( V AJUT) 
Posta kutusu Na. t8 

MIONll BIDDllLLBalı 

Karadeniz Yolu Dün veYarm Vaktinizinaaıl geçirecel1"
1 

CUMHURiYET vapuru 29 Terctım• KUWyatı Düşünmeyiniz 
tıırklye JCcDebl İkinci T etrin PERŞEMBE günü Sayı •. 11 u. J 0- BALZA r/ ıfl'f 
ueo ar. neo Ilı. Fiah 50 Kurut k cı. uı ":' A 

e ayhk 160 • 1460 • ıaat 20 de Hopa'ya kadar H. dCS Balza HAYDAR R/f Pf~lell : 
s •fhir coo • IOO • "8103,, Dağıtma yeri: VAKiT Matbaası H d R r d ,. ;t 

ay ar ı at B · t f d Tn. k ,.-1 aylık ı.ıo • 800 • ey ara m an ur çeye B 
ııAN umıETL&aı : Mersin Yolu Gorio Baba G O R /O B .A ,ıar•" 

l'lcarl Ul.DJarm Ulri uyıtal&rmda IUJ· • tıPe tıJf 
tim! 30 kUruştan bafıar. Dk 11ayıtada 2ı50 ÇANAKKALE - vapuru 29 Göz Hekimi iıimli layemut eserinden bır tOO Jııl 
kuru,a kadar Ctka.r. İkinci te9rin PERŞEMBE günü Dr. Şükrü Ertan okuyun f 370 aayafa • y .ıpıı vııvV 

HUytll<, tuıa, deva.mlı o~ verenlere aJt ıaat 11 de Payasa kadar. Babıa.Ii, Ankara caddesi No. 60 İatanbul 93-t Teni merkezi • VAKlf ~bgl 
ayn t.en.zlllt vardır · 8080) Telefon: 22866 Ankara Gaddesi Iıt• 

R4!.!lmU Ulnlarm bir eatırt ıo ıruruıtur. '• ------- ---------• Salı günleri meccanendir.. -oııııl Jı 
KUÇtl'B llANl..AB: Ayvalık Yolu .. _, ___ , _____ •ıııınıııw1111 uııııııu ~ııııııı11ı•ıuaııııı11n11111Uııuıınıuııuııınmınınııııııoı--• -"" ~ 

ıııı del.., ao, Ud dc•aa 60, Uç defam ıs. ANTALYA vapuru 28 İkinci 1~ ib' 
dört detuı 1~ .,. on detuı ıoo kunıftur. lstanbul Kumandanlığı göre malzeme kok kömürü aleni 6 birinci kanun tl•t1 ~.e Je 
Oo aylık Ula '191'eDlerln tU defaiıl mecca· tetrin ÇARŞAMBA günü akşa· aka 1 1 k lh 1 · üracaa . MıflV 

Sahnal K . 1 .. L ... ı-._ mün sa i e a maca trr. a eıı yonuna ın 
1 1

·11 'fP- , .... 1• 
nendir. O&rt aatm reçen l!A.n!anıı t&zla mı saat 19 da Ayvalığa kadar. ma omııyonu nallUU"ı d ek et ...... t 

aatırıarı ~ kuruftan lıffap edUJr 1 günü aaat 15,30 dadır~ Taliple · ittirak e ec: bııluJ!ıtl (1~ 
j .. _llllİllll----•(•SilOSllt•)mij Afyon dekovil depoıu için Ki.· rin 9artıiameyi g8mıek üzere her misyonda hazır (287) 
\ ıi.ıthanedeki bulumm nümunelere gün F mdıklıda Satmalnıa Komis· 



~T~ü!l!!ı!!!!!!!r-k!!!l!!!9!!!i!!!!!!!!!!!!ly!!!!!!!!!!!l!e-~C~ü!!!!!!!l!!!!l!m~hl!l!!!ll!"'!'u-r~i~y!!!!!!ll'!!!e~t~~~T!l!!!!i!!i!!o!l!!!!!!lı!!ka_.t~V ~1liİiği2~d;~19;4~ 
1'• E R K E z 8 A N K A S 1 1'okat Vilayeti merkezinde bu sene :nfası takarrür eden JJJ (37937) lira (76) kuru§ bedeli ketifli meydan ve (37937) Ji. 

ra (76) kunıt bedel: keşifli buzluk Ye (21937) lira (76) k 
22/1111934 vaziyeti 

ı -4\1-<TıF 
... '& 

::~~ ... ~~~~~-.~~~ı: I~~:: ~ ... _ 
~...................... ,. Mt.018. 10 

'- ta 1 
••h•blrler , 

~ .. ::::::::::. l.788-024, L 2.515.004. -
................ " 510.066.48 

'"8 ~ ••hablrler : 

fi 
PASiF 

Lira 
Sermeye .......................................................... . 
lh tl vıt ııkçesj ...................................................... . 

.:ı7 0145II 36 · -· · I 'edawiHdeld 8•11k•Otl•r: 
Oerubte edilen nraıu nakliye f l !8 7 48.563 -
Kanıınun O ve 8 üıcl madde· 

3 0?5 070 48 .
1 lcriııc rcvfi '\ an n ki ıcdiy11 9.667.!0a. -

Deruhte edilen cY1'1ln natıtltt 

bakıyesi .................. ................. 149.08 l 360 -
15 300 959 97 

11 f\arf!lı~ ramamen ılnn olaralr 

b d' I• k 'fi' B b urut ~ ~ ı. efı ı. ey ~ğı mekteplerinin İhfaatı 3 - 10 _ 1934 

Lir• 1 
ı .5.000.000. ... 

66S.914SO 

gunu ıhale edıleceğı ilin edilmiş ise de taliplerin v d·ı_ı · 
f . h dd. 1 er l 'K erı 
ıat a 1 ayık ıörülmediğinden bir ay müddetle paz ı w 

t rk d'I . . B ar ıga a ~ . e ı mıttir. u aurelle tal°p olanların 30 - ıı _ 1934 
tarıhıne kadar Vilayet Daimi Encümenine müracaat etmeleri 
lüzumu ilAn olundr. (8077) 

,---~-;:::--::=-:--:--~~--~= 
latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlare [ 

1 - Oaküdar, Seliıniye, Hamam sokak 40 _:_ 44 N ı 
hane o. ı meırutıı. 

, 2. - Mercan ağa, Mercan hanı sokak 7 - 9 No. Jı dükk~ 
1 4 hı11eıı anın 

""i kıbi~ 3.807. 039 ' 5.3M.9J1. 29 
"' t Serbest dövizle• ij 9.946.0fi. 68 

•cdıvUlr vazedilen . . . . ... 1. 9.688.000. • f M.769860 -
3 - Eyüp, tezri kasım, baba haydarda arsa. 

TUrk Liraaı MeVduatı: Yukarda yazdı mahaller 935 senesi May11 bitimine benı:ı k' 
·ı k .. d"d " ıra V•desiz .............................. 20.I9f 581.5 ya erı me uzere tem ı en artbrmaya konmuftur T t k · 

'diren •h•lllert c 
e'1'1kı nahiye , 

..!. ~ 8 . . L.158.748.563.-
·~~•.rı uıcı lll&d· • 

Ylki tediyaı " 0.661.203.-
· ~ -" 1 l / J /9 · uma ıateyen 

149081 S(iO - ~"'~vadlezli .. e·= ·u···.···b ...... ~ .......... ·------t wl91 SSl.52 ~r 2 34 Cumartesi günü saat on bete benlü Evkaf Müdüriye.. 

ı!~~danı: 
~'t ········· ............ L.. 8.159.60260 

fi"'v , .. , ,,.8 tınde Vakıf Akarlar Kalemine mü-racaatları. (SI0
7

) 
M Vıdcsiı .............................. ı J0.763.iiO. 

.. ........... .... ....... ,. 7.41282908 
~ Vadeli ...... _ ...... -.............. .794.891.Il fl .558Jlt.79 

( 

D T•h"Hlt CUzdanı ~ 
kı "llhte edilen e\~-' 

ll.172.431.68 Vluhtellt _.......................................................... 41.61'4 Ş9() ! ı 

[ İtf:lktiye kar§tlığı . ;.>8 024 272 .!2 
tt 1'aıı lrf kıyınetle ] 
~ ~ıtr ;.............. . .. 4.54f.78368 .;2 566.055 ~o 

• fiıerine avtns IVB.637.82 
triııc avans .186.757.18 ., ....................... _ ., ,, .................... . 

YekGn 

4S00000-
1090f 7'898 
.sa.857.5."17.82 Yekin 58.857.657.Bt 

a mart 1N8 tarihinden itibaren: 
l•konto haddi yUade IS 1•2 - Altın Uzerlne avau ylade 4 1·2 

......._ Dünkü •71J11rzda a... l lira yazdacak iken sehven 
~ it,. "Alb 259,394,45 yazılmı§tır. ICeza ilA • 

' rnmm n •e nın Pasif kıaınmm "deruhte edi • 
, llTan•ır ile "tahvilat len e\'rakı hakdiye bakiyesi,, ile 
._...,, :vektbıu 29539445 j "karıılığı tamamen altın olarak 

tedavüle vuedllen,, evrakı nak • 

diye y kllnu olan 158, 789,360 ra· 

kamr da yaııhflr la 158769630 o. 

larak çıkmıthr. Düzeltiriz. Hanrmefendl: 

but, Uçun·· ·· t d 
~ : cu cra Memw· - naıtırlı Rafet sokağındaki hanede günµ ıaat 10 dan 12 ye ka ar bi · ; 

Para saadetin anahtandır. Mes'at 
./ olmftk i~in zengin olmak şarttır. 

~A..:-~~ KUJ'Ola. lıaıt, lron•ol ... aı,_ ...... ~ &fık artlilma •üretile aatıJa -
·~~ lattJnı.....__ d cafından talfp olanlamı mahal · 

Zengin olmak için de bir Piy~ 
Wletlaı.alrl.._da .. 

e~.::;--l'l:rd• C ~karar kanape, koltuk, an alya, masa . ~ •f, ellat Çefn.. aia'ara iıkemlüi ve aairenin 1/12/ linde memuruna mflracaat eyle .

1 -..ııallesinde )fa- 934 tarihine müıadif cumartesi meleri ilan olunur. (3826) 

8elae••aı Mr Yrllıqr Piy .... 
'-ileti almrs... 

............... O. Tür• kartılıldar 
lJ.t~ 
Şin 1~.k,, Yetenmek, 14 Ye- Bey, (Beyi), 1. Satı, satış, sa. 
:a% ·~~azan, 16. Ytldıtan. tinl, satıya çıkarmak, satılık, sat!§ 

8 · ·fllığiam eta eaoinetaonia yolu, alım satım. 2. Satı, Satu. 
cağ erraJr:, 1. Açık, 2. Arca, 3. Ar- - etmek, 1. Elden çıkannak 2. 

7 ç' 4. Arcak, S. Arıca, 6. Anıca, Satmak. . ana })Uru! Yaz. 8. Dwı.ı, 9. Duruk, 10. - 'ü tira, ı. A.Ir satı, 2. Alım 
ı3 ~UŞ, 11. Malgd, 12. Müldür, satını, 3. Alış veriş. . 
ı-u," ( lak, 14. Süzük, 15. Yıldı- Beyaban, 1. Bozok, 2. Çöl, 3. 

Parıldar man.) Dala. 4. Kin yazı (Geniş ova 
- Laya, ı. Ayaz, 2. Zilayaz. man). 5. Kıraç. 

ıa.; 01nıak, 1. Durulmak, Duru. Beyan, ı. Açrk söyleme, 2. Açık 
IJıak. ak, 2. TmrkJamak, 3. Tonıl - söz, 3. Anlatma, 4. Belli, 5. Eytiş, 

ttüş, ( EyitmekOOn) 6. Danışık, 7. 
ta:erzah, 1. Araya girici, 2. Bo - telin, 8. Söyleme. 
l~ ~afide ~erJerdeki dar geçit- - etmek, ı. Açık söylemek, 2. 

Be. ·) 3. Dıl, 4. Kıstak. Anlatmak, 3. Ayumak, 4. Belkürt· 
t.er. ' 1. Elverir, 2. Tap, 3, Ye - mek, 5. Bildinnek, 6. Söylemek, 

8 7. Sözlenmek 
a. t~•let, l. Batırlık, 2: Yiğitlik, 1 fikretmek, Çavalatmak. 
~ 1lı&zhk -ıreyetmek, Öküzmek, (Öğüt 
-.. ~te, 1. Düzük, Ezri. 3. Yöıiing (Parlak beyaz man.) 

dtlrrrıa enık, ek, 1. llağlamak, 2. Kon- - name. Car. 
Be 3• Yalonak. Beyaz, ı. Ak, 2.' Orün, Orüng, 

?.tU§t~' 1. Erim, 2. İrim, 3. (Parlak beyaz man.) 
Seru

11 
4· Muştuluk. 5. Müjde, 6. _ a mail, ı. AkçıJ, 2. Akçıldlm. -. i:· Şüyijn, -lanmak, - hıımak, J. Ağar-

8e beri •ermek, Muştulamak. ınak. 2. Orünernıel •. 
\" .-.et l G · · ı ·· I ..... k 2 - lık, ı. Aldr1-:, 2. Oriinlük. arp. ' · u er yın: UJU , • _ 

..._ .. 
3, Qiıı 1

' Betut, l. Çarak, 2. Giileç, 
\qer Yiizr· !le u. 

~ltı. ~er-;/· Adanı. 2. Kişi 3. Kişi 
tt. 8 y 

1 
alıncak, S. Yalıncak oğ-

8, t~~ 11ltuk, 7. YaJkık, Yalkuk, 
~lr ~ 9. Yanluk. 

t... 'riı' UŞtucu. 
~rrıe. ' (~e~J), 1. Çiş, Z. lşek, 3. 

Beyn, 1. Ara. 2. Aralık 
e beyne, 1. İkisi arası. 2. !kisi 

orta.~r. 

- ennas, İlortası. 
Beyt, 1. Em, 2. Ep, 3. Ev. 4. 

Oy, 5. Uy. 
i, ı. Evlik (Evlik hayvan) ,2. O. 
ğür, Uğür (Ehli, domestique 

man.) 
tute ı. Geceleme, Geceyi · 

Öz Türliçe karırlıklar 

geçirme; 2. Oturma, 3. Yatı, 4. Yüzleştirerek, 3. Yüzüne. Yüzyüze. 
Yatıp kalkma. - lvaaıta, Dolayrsiyle. 

-etmek, 1. Dünemek, 2. Gece· - nnefı, zzat, l. Boyum, 2. 
Iemek, Geceyi geçirmek, 3. Otur- Cak, Kendi, kendisi, 4. Ok, Ok, &. 
mak, yatıp kalkmak. Ozgü. 

Bey,fne, ı. Belli, 2. Dellü. --ttahıis, Ayrıca, ayırarak. 
Beyza, ı. Cumurtka, Yumurtka, - ttamam, 1. Bütün bütüne, 2. 

2. Kükey, 3. Yumurta, 4. Yumn1t- Eksiksiz olArak, 3. Hepsi 
ga. Bi, Siz (Yokluk anlatır), (8§8· 

Beyzi, ı. Sopak, 2. Söbe, Söbü, ğrdaki mürekkeplerin ilk cüzü. 
Söbelek, Söplek, dür. 

Bezi (Bezil), J. Esirgememe 2. 1 - aman, ı. Pağı1'81Z, acnnaz, 
Saçma, 3. Venne. f kalpsiz man.) 

Bızır, 1. Böböcük, 2. Dilağ, 3. - ar, 1. Çarnıak, 2. Kaşmeı·, 3. 
Dilak 4. Dilcik, 5. Piden, 6. Tılak, Smnap, ~. Sıyrık, 5. Utanmaz, 6. 
Tilak. Yüzsüz. 

Bi, De, le, la. - beka, J. Savan (muvakkat, 
- aynihi, ı. Ginem, 2. Olduğu süreksiz man.) 2. Süreksiz. 

gibi., 3. Tıpatıp. - çare, 1. Acınacak, 2. Basm. 
- hakkın, 1. Gereği gibi, 2. cak, 3. Emsiz, (Em = ilaç, der. 

Kirtü"likle. 1 man, çare) 4. Cora, 5. KanayakJr, 
- lakia, 1. tnçip, 2. Kmıı;u, 3. 6. Korana. · 

Tersine, tersine olarak. - derman, Eneze. 
- Jbedabe, 1. Ansrzm, 2 Dii - - emıal, 1. Benzersiz Benzeri 

~ünrneksfain. yok; 2. Eşffiz. ' 
- lcümle, 1. Bütün, 2. Hep, 3. - gine, J. Aynık; 2. El, 3. Ya-

Kamu, 4. J.;:anıuğ, Kamuk. kancı 4. Yat 5. Yav. 
-lha11a, 1. Ayarta. 2. A:vnca, - günah, Suçsuz: 

Başkaca 4. Hele, 5. Hepsinden iis- _haber, ı. Boşank; 2. Gözü 
tün, 6: ?gra.ğu, 7 .. Yuıı. bağlı: 3. Saruıyır. 

- hltızam, 1. B1lerek, 2. Çerile, / _hat, ı. Aynuksa 2. Bitmez, 
3. lstiyerek, 4. tş edinerek, 5. Tr- Bitmez tükenrnP.z: 3. Ölçüsüz 4. 
yana, 6. Yerle. il Saysız, 5. Saynuz Sayıya, gelmez. 

- lkiilliye, 1. Büsbütün, 2. Bii- 8. Sonsuz, 7. Uçsuz bucaksız. 8. 
tün biitün~, 3. DibelPk. Yer götünnez. 

- lmü,ahede, 1. Bakarak. B~ - , - haya, 1. Çıtak. 2. Utanmaz. 
krp 2. Görerek. 3 K~ran. 3. Yırhk. 4. Yırtlaz. 

- lmüvacehe, 1. Yüzleşerek, 2. - heıap, 1. Burşak, 2. Sansız, 



1 adetlik kutusu 
7 ,5 kuruştur 

LGOPAN 
Cevat 

Soğuk algınlığı, nezle, siyatik, baş ve di§ ağrıları için en faydalı 
ve mlisekkin ilaçtır. Bütün eczanelerden 1 · 6 - 12 lik orijinal madeni. 
kutularda olmak üzere isteyiniz. 

Metinlerle muasır Türk edebiyatı 
TARiHi 

• 

' ! • • -

,. . • ' ' :.ı ~ t.., 

• - • ""' ·-. • ·~ • • 1 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarım bulurlar 
ve hedeflerine 

olurlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkmtıh günleder 
imdana koşan yo' 

gösteren odur. 

Lise ve Muallim Mekteplerinin son ımıflarmda okutulmak· 
ı.. olan Mustafa Nihat Beyin "Metinlerle muasır Türk edebiya
tı tarihi,, iki cilt bir arada olmak üzere Devlet Matbaasm
ca yeniden banlmı,tır. Fiatı 3 liradır. 

Doğrama Mobilya 
Ve 

lslanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Muammer hanımın Harbiyede 
Emin önü mahallesi Akbaba so -
kağında 12 numaralı hanede mu· 
kim iken elyevm ikametgahı meç· 
hul bulunduğu mübaş~rin meşru· 
halından ve yapılan zabıta tahki· 
katiyle taayyün eden kocası Ömer 
Zülfi Efendi aleyhine açtığı bo • 
şanma davau ve arzuhal sureti 
mumaileyhin ikametgahının meç • 
hul bulunman sebebiyle ilanen 
tebliğat icrasına kaı·ar verilmiş 

olduğundan işbu ilan tarihinden 

itibaren on gün içinde cevap ver
mesi ve tahkikat günü olan 30 -
12 - 1934 pazar günü saat 11 de 
İstanbul asliye mahkemesi üçün· 
cü hukuk dairesindf; hazır bulun· 
durulması veya bi vekili bulundu 

t6f 
Uro!og • Oper• 6' 

Dr. Reşit Sa 
· Umumi satış yeri: V AKIT Matbaası. Ankara caddesi. Karosöri 

İstanbul 

ıstantuı Eetediyesi llanlan J inıalôt~anesi 

idrar yolları hasralıklart ııı~I 
Beyoğlu, istiklal cadde•' 
Ruj karşısı) Vebap B. AP 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Ba§ı boş olarak yakalanıp daire 
ye getirilen bir keçi sekiz gün zarfında sahibi çıkmazsa satılacaktır. 

(8126) 

Mehmet Şevket ve 
Ali Ulvi sandık matbaa ın\i1~J 

8085 numaralı beyanıı~ 
edlmiştir. Yenisini al• 
eskisinin hükmü yoktut• SPOR POST ASI 

Beyoğlu Taksim Panorama 
bahçesi geçidinde 
Telefon : 49280 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sa it (2821) 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliie"verilmeıi lb1m gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste

yenler müohasaran S P O R PO S T AS 1 nı okumahd1rJar. 

Fatih Karagümrük Tramvay 
durağı No. 4 

•tıtmt11nırttuıı ıoıımıuuı111nıt11ıt1pumnn111111mınınıııı 

maıı aksi takdirde gıy 
kikat icra edileceğind 
makamına kaim olmak 
nen tebliğ olunur. 

Sahibi: Asını Us 
Ne§rİyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbaası - lstanbul 

Öz türkçe l<ar§ılıklar 

3. Sayısız, 4. Tümen (Asıl mana
sı: On bin; tümen tümen - pek 
çok 

- hu§, 1. Baygın, 2. Den, 3. Dü
şüdürük, 4. Kendinden geçmiş, 
s. öksüz, Oğsüz. 6. Şaşkın. 

- hu§ olmak, 1. Ağınmak, 2. 
Bayıl~ak, 3. Endikmek, 4. Ken -
elinden geçmek. 5. Ovanmak, şa
şalamak, şaşn'Illak, şa.'?kınlaşmak, 

7. Uğunmak, 8. Uvalamak . 

-huzur, 1. Dedirgin( kendi ye
ıini kaybedip başka yerleri yadll'
gıyan), 2. Tedirgin. 

- huzur etmek, 1. Bezdirmek, 
2. Bıktırmak, 3. Usandırmak, 4. 
Üşünd>üıınek. 

siz, Benzeıi yok, 3. Eşsiz, 4. Ke
rinçsiz. 

- nihaye • payan, 1. Aynuksa , 
2. Bitmez, Bitmez tükenmez. 3. 
Buç, 4. Eri.iş (Çok man.) 5. Öğüş, 
(Çok riıan.) 6. Sansrz, 7. Sonsuz. 
8. Tükenmez, 9. Uçsuz, 10. Uçsuz
bucaksrz. 

- perva, 1. Çekinmez, 2. Kor ~ 
kusuz, 3. Sakınmaz, 4. Sayg1sızca 
5. Sıkrlmaz, 6. Utanmaz. 
-Şuur, 1. Eıişikli (Cin çarp • 

mrş, meczup ına~.) 2. Mun, Mung. 
- tap, 1. Apışık, 2. Argın, 3. 

Argun, 4. Bitelik, 5. Bitik, Bitkin, 
6. Buyuk, 7. Dingin, 8. Düşkün, 9. 
lrgın, 1 O Yetsi~, 11. Yorgun, yor • 
gunargın, 12. Yüdek. 

- huzur olmak, Eınkemnek, . _tap olmak, ı. Anmak 2. Gi.i-
- insafa, Pağrrsız. demek, 3. Ehnesimek, 4. Hav~ol· -
- kes,'- vaye, 1. Boştak, 2. mak. 5. Kösülmek. 6. Polazmıa.k, 

Elkit, 3. Kesit, 4. Kimsesiz, 5. Ok- 7. Yoııılmak. 8. Yuşumak. 
süz (Daha çok anasız man.) 6. 1 -teemmül, 1. Dümiik~üz, 2. 
Snkyalınkus. 7. Yersiz yurtsuz. Düşünmez, Düşüncesiz. 

- Kıyas, Ölçüsüz. - vefa, 1. Dönek, 2. Sözünde 
- lüzum, 1. Boşuna, Boş yere, duıınaz. 

2. Çalkaraya, 3. Donsak. 4. Ge - Biat, 1. Boyun vernic, 2. Elver
ı-ekınez, Gereksiz, 5. Matlak, me, El tutma, 3. Tabuğ, 4. Tapu. 
(malayani man.) 6. Sömü, sö- 5. Tapuk (Hizmet, tazim man .) 

mür, 7. Yersiz. Bidar. 1. Otuk. 2. Uyanık. 3. U-
- mana. 1. İpsiz sapsız, 2. Saç- yav. 

ma, Saçmasapan. 3. Yavan. -· etmek, 1. Uyandırmak, 2. U-
ma sapan eta etaoinetaoin etaoi yarmak. 

- mecel, 1. Eneze, 2. Talık, 3. - olmak, 1. Uyanmak. 
Talkan. Bid'at, 1. Türeme, 2. Yeni ç1k-

- muhaba, Çekinmeksizin, çe - tı. 3. Yeni çrkb. 3. Yeni cıknıa. 
kinıniyerek. 1 Bidayet, 1. Rn~. 

- nazir 1. Bendıcssiz, 2. Benzer- - te, 1. Aşmı, (Smurc a~ = 

Öz Türkçe l<artılıklar 

Ber, Üzre, (Aşağıdaki miırek - Bera.et, 1. Arıklık, 2. llişiksi' 
keplerin ilk cüzüdiir.) çıkına, Temize çıkına. 

Berakis, Tersine. - etmek, 1. Aklanmak, 2. A.rlJ1 
Berdevam olan, Si.iren. sür- mak, 3. lli~iksiz çıkmak, teınitı' 

mekte olan. çıkmak; 4. Küyremek. . 
Bergüzar, 1. Andaç, 2. Arma- Berbat, 1. Çara.ş (İşi dikkat.~ 

ğan, 3: Tartuk. ce baştan savına gönue nıaJl· 
1', 

- Hayat, 1. Sağ 2, Yaşamak. 2. Çelpeşik, (Bozuk, çamuduh1ıJ 
- hayat olmak, Sağ olmak, ivicaç, çetinlik man.) 3. H~J , 

yaşamak. (Kötü, sıska, ipsiz, sıcakt..-:ı.n b~ 
- karar, 1. Ağınç.sız, 2. Evri · lan, buğdıay man.) 4. Kötü, 5. 

linçsiz, 3. Y eıinde duran, yer - 6. Polun. ;I 
yerleşmi~. - etmek, t. Alkmak, 2. Çel I ' 

- karar olmak, 1. Tohtamak, mek, 3. Çepellemek, 4. Çıt111 , 
2. Toktamak, Tuktamak, (Dur · mak, 5. Kirletmek, 6. Pisletnıe~~-
mak man.)" 3. Yerleşmek, yerin - - olmak, 1. Bozulmak ı·11 ~ 
de dnmrn.k . c;tikmck 3. Dağılmak 4. Kirleıı ~· 

- murat olmak, 1. Ennek, eı;~- 5. Pislenmek 6. Yablak. Bo~il111lı 
mek (Dileğe) 2. Onmak, (Felah - Bereket, 1. Alktş ( 11ııl'lı 
bulmak, iflah olmak, yetişmek , meymenet, takdis man.) 2. A J{tıt, 

mes'ut olmak, mul'ada ermek 3. Bolluk, 4. Kısnacak, 5·0ı.'1IŞ 
- man ) 3 en)duğ·unu bulmak. (Yümn man.) 6. Oguş, 11ğt11'· 
- taraf etmek, 1 Aradi'an coy - (mebzul man.) 7. Onus, B·

1
. ~{t1' 

mak, 2. Arackrn çıkarmak, 3. Çitle - bulmak, - lenmek•
11111

]{, 3. 
mele lnkmak, Bulukmak, 2. 0 11 

- taraf olmak, 1. Aradan çık- Ozremck, 4. Yarçmıak. 3 Giif, 
k l• 1 A ol- w 2 J30lı • 1• ma -. - ı, .• '"\.ı~agan, . oııt1· 

h. t' 1 B" l 9 1 4 O l k 5 O ·l 6. OJll'." 10· - veç. ıa ı, . oy ece. _, nçe, . nat 1 ' . ng u, rzre1', 
3. Böylece, beraber Uğurlu, 8. Ürt~ğen, 9. 

Beraber, 1. Bile. 2. Bilecc, 3. Yeğin, Yiğin. Yiyin. ı·ğtırsııı· 
Biı:~e, 4. Birle, 5. Birlik, Birlik- - sız, 1. Aıtımzıs, 2. 
tc, 6. Çür. 7. Ko~a. Berf Kar. 

' ' l\Cll· 
- inde, 1. Bilesince. - ve baran, Sulu seP k b,..tJ<ır, 
- e kalmak, 1. Tay diişmek . Berk, 1. Balk. Bil] ;· çıı\\ıiı. 
- olmak, 1. Yan1a~ıırnk. halkrs, balktz, 2. Çakar.J!';k1rıl\, 1• 

Berat. 1. Çek ( "Diplcııne ., 4. Ildırmı, 5. Işın. 6· rı cn1'tll11' 
nıan. ) 2. Yarlık Yal'hğ fFeı·ınnn,1 ~im~ek. d Şiıışe~ 9 .. Tn~2. ynşıllı 
menşur ınan.) 3. Yerliğ. i 10. Yalap, ıı. Yarklll. _29-, 


