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~ . 

ıikar~' da bir örnek ağıl Almanqa hazırla_nıgor; barış Avrupa
:.::;;,,:·::::.:":~'::.:'7: da üstün çıkamıqacak; harp qakın! 

lan k··t···-ne vazıhr Yav • davar n u ugu J • • • _ 

~-ü~;~;~ğo~u~~:i't!!:.::;~'i:~ Jodiltere ATATU .. RK b. 1· v. . 
~e;' türlü ayı~sanlan (ev..ıı müm~y-· t§ ır ıgımıze 
yize) da bu yazıya katılır. Yavru buyu· 

dükçe ayda bir, tiftiklerde ıörülecek de· I ş k i l l e n i y o T, •• 1 b . d k d 
ğİtiklikler gözden geçirilir.. . • • guze ır a oy u 

Baytar (Örnek aiıl) daln keçılen ~~- kuşkulanıyor 
mi beter, yirmi beter ayınnıttır· Her bö
lüğün içerisine bir teke bıraklnıtbr. Bu 
tekeler ile keçilerin çiftletmeleri her 
-.ün göz önünde bulundurulur. Bir teke 
1>ir gün hangi keçi!erle birletmitse on • 
lar hemencecik yazılır. Ertesi günü bu 

oı teke aynlır.Beıiye bırakılır. Bu keiileri 
gat Mebusu Bay Süleyman / arasına batka bir teke bırakılır. Böyle-

A .. ı Sım Öztürk Jikle bir gün çitfleten tekelerin güçleri· 

~~t'ada y ozgat Say lavı Süleyman ni toplamalarına yardıtn. ed~mit ol~r. 
~~iirkün baıkanlığı altında Tür· (Örnek ağıl) ~~ ıımdiden e~e· 
~çiler birliği bulunduğunu her rimlerini göıtennııtır. B~ ;ıı~: tift~~ 

· Bay S 5 Ö t•• k ··r bet yıl da kundan (Hayvan ıergııı) . . . 
~~o .. · · z ur u~, . . • Tv• • T .. k' tiftikçıler 
~' \'linçle anılacak güzel itler gör- yanıı bınnc~ ıg~nı ur ıye 
~'.'·~il İ§lerin biri de Ankaraya de- bjrliğinin keçılen ka~~thr· . 
r~~ ile bir trk aklıkta olan (Örnek ağıl) da ıımdılik (600) k~ı 

..,,_ ') ıaa ı uz . . d (25.) ba teke bulqnmaktadır. ,_ 'lt durak yeri yanındaki (Ör • var ır. f • S l) dır .. (Örnek ağıl) yap~ Bu Yll yalnız (ll>?) k~ye teke bırakıl· 

"lstanbul Basın Kurumu,, en büyüğümüzün te' yazı
sından dolayı büyük sevinç, kıvanç içindedir 

_ .. Aı .. a·ıork·~ıen-ı ı :;~;r~~.!~~:e Şü=eı~:~ 
Basın Kurumu 1 haysiyet divanı seçimi için bir 

., ı haf ta tonra tekrar toplamlmuı -
Başkanlıgına na söz· kesilmiıti. Kongre dün se. 

Ba1111 kurumunun yıl top • ne Burhan Cahit Köroilunun bat· 
lantı .. nJan ötürü gönJnJiii • kanlığı altında toplanmııtır. 
miz tel yazıyı Cumuriyet BaJ- Geçen toplulukta Ulu önderi • 

1 
kanı Ata Türk'e mnJum. Top- 1 mizle batba1'ana ve uluı kurul. 
lantınl!', özü için göıterdiii ıev- 1 tayı batkanına çekilen saygı "t'e 
gi JuygularınJan çok gönenç bağlılık tel ya~danna gelen kar • 
drıyJular. Çalqkan, uyanık ııhklar okunmuftu, alkıtlarla ve 

reninde. yüce iflne ermelerini Atatürkün tel yazısı ilk sayı • ~ ~bedefl tiftik keçileri için damız- mı§tır. (100) keçıden ( 116) yavru ol • 
" )eti§tirerek unlann soyunu a- muıtur. Bunlann altirntı ~~le çılmut • 

f 11ı.ı.) tir. a.'İlıİ ........ y ........... ]gl ilılııl .,. 
...._' br. .. • de teke olurlar. Bunlar öteki tekelere 

gençlerimizin Türk banm ev- , sevinçle kutılanmıfbr. 

M. Lloyd Corç da söz söyledi. dilediler • Baynılılannı .aygı· faıllızdaki çerçeve içinde ıöriil • 
Londra, 29 (A.A.) - Avam kama • larıtnla bildiririm. il düiü gibi razetemizi süılemekte-

'-"" t\in Bay S. S. Özturk benı katılırlar. 
~~ bu ağıla götürdü. Bura • 

" ~enilikleri gösterdi. Bu ye • 
Setl"çekten övmeğe değer kerte 

) dir. Ankara ekim biçim ens 

• Slllı~ Alman profesörlerin 
it. : • ~ ıönnüt. A.;, 
., lıLıılillL,.L 'k1 ..a-..1Ld0 

\ , :w~-ttir Tiir1ci ı er "" ... -:- ı 
'liJ ~1-, ' 'h tiftikcileri ltir 
\.. ila-. olan S. S. Ozt .. ....L •• ,_t.. -.q'tJ-..d ura• go 

un ~nliii . ır. Bu YUrltaJllllız• d" 
" a~ıl) a~ bu İfe vermjftir. (Ör 

e.1ı,rn """'f'qı bu ·· ( • • 
( 

•nnı t;• guven ıtimat) in 

'~ 
ll' y~·d· ... fi ır. 

•e J\ 
M. ~e lcu.,.ın:u\bef bin dönüm toprak 
:"it Çacuıu ' Ut • .llı&racla baytar ile 
'dıa- b nuıı otunnun~ L!_ 

, • oq - ya-
l RÖr :•Pının içinde baytarlık iı-

drr eceSo ayrıca bölükler bulun • • nı-a • h.h çıftlik kahyasına, ço • 
tı&ı"-rıunı S~ana 8'Öre yerler aynlmıı
..,_~ y~ ra~~ bu yapının en çOk 
\.' dayan cok ıyı ot1uldan, yem tek
'•lı anı ıldı duvarlan ile ağıllan, 
((L - - barları, lalnanlıklandır. 

"":-ıc afıl ~ \er le >.•~ ~Ytarı it odumda bu. 
~ deft ~ı ıçın bir kafa ka!ıclı ve 

~rı· erler tutmaktadır. Burada 
•rı, lekenin bini' numarası 

Bir tiftik keçisi 
Bugüne dele Ornelc aiıl için otuz üç 

bin lira para gitmittir• KePJ-ia •• te
kelerin yiyecelrhıri sene t~ ~ • 
ti tiriJmiktedir. Bir yılda keçilerden hin 

t Tiftik" • • kilo tiftik a)mmaktadır. vennu 
gittikçe artacaktır. Keçilerden •e çift • 
tikten elde edilen ürüm ( mahıul) para· 
ya çevn'lirse atalı yukan Ornek afı~n 
gider (maıraf) ini koramaktadır, busun 
koa umazaa bile yarm koruyaCalrtır· 

A•ım US 

ltQl 
Ya 35000 

gemisini 
tonluk iki büyük lıarp 
ııiçin yaptırıyor ? 

~ 
,),~rı huku- • . h b" . 

-oll h. ... elın.ıı er ırı 

)'i)lıl~ Cininde iki harp ge· 
. . alt 0!duğu evelce ya -

~i ~ı:f:rnıler Fransız hü • 
, ~diı-;a dütürdü. Bunun 

'iw ~eletd · Bu hususta yaban· 
. , e .d • 

) Yem en yenıye 

'lPrlnıaktadrr. Mesele 

haddi zatında mühim olduğun · 
dan bu tefsirler etrafında 
biraz malumat vermek istiyoruz . 
1923 ten 1934 yılına kadar ltalya· 
yı me§ğul eden yalnız bir fikir 

vardı: 

~n.mı ' üncü ııayıfanm 1 inci .otunancla) 

nıında, M. Çörçil, kralm nutkuna veri· Umumi katip Rua Soyalı • dir. öteki tel yazıları tonlardır: 
lecek cevapta değiıiklik yapılmaımı iı· ................... _ .. _ ................. :-.. ··: ........ Glreaun mebusu Hakkı Tank 
tiyen takririni vererek bilhassa demiı- İstanbul matbuat cemıyetı yıl· Us Matbuat Cemiyeti Ba,kanı 

1 

tir ki: lık kongresi geçen hafta toplan • Kunıltaymıza yüksek aktular 
''-Alman fabrikalan filen harp tart· mıı, idare heyetinin geçen yılda dilet. a\iıel duygularınızı .iıefek· 

lihl " " • Şil~~~ıfj-..dt-lflllrit ......... , •ima P. kf1r ederim. 'D·-kil tnlinfl 
~ .......... , ritlmfif, ,,...; aetiımd• cwwwaiı•tla ~ ..... 
hant• ..e lqUizlerin ....m,.t " lıltri • baıkanlrima Tarık U•, ikinci ,.,..._ 9 MI ~ MrlMI ......... , 
yetini temin eCleCek derecede cleliJdir. 
Hiç ıüphe yok ki Jıarbın önüne geÇil • 
mez veya hemen patlayacak bir teY ol· 
duğunu zannetmiyorum. Fakat Büyük 
Britanya kendi emniyetini fİIDdİden te-

• batlamuaa pek yakında arhk iı • 
mı ne . 
teıe de bunu yapamıyacak lrir vaziyete 

düıecektir· k 1 • • JJ•ı_._ • • 
Bütan Avrupa ül e ennill uı-atinı 

çeken ortada bir teY vardır ki o da Al· 
maayaaın bilh••aa havalarda silahlan • 
dığtdır. Ltmdranm, ıonu p,k feci ola • 
qak muhtemel bornbard.-ıun önüne 
~ ~ ı.ürik Britan,-, hava kav· 
vetlerini önümüzdeki on a1ne için Al -
manyaaınkinden oldukça iıtün bulun -
durmalıdır. lnıJiltere için olan her~i 
bir telıJike bütün Avrupa i?n de 'bir teh
likedir. Bu tehlike ""'"'ell ite hatla -

25 bin nüfuslu kazada 
4500 gizli nüfus ! 

Bay Tar~k Us, nüfus yazımında para 
mükellefiyetinin kalt/ırılmasını istedi 
Ankara, 29 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Esat (Bur -
sa) nın bqkanlıiında toplanarak 
1931 yılı umumi müvazene kanu -
nuna bağlı ·bütçelerin fa11llan a • 
rasmda 135 bin liralık münakale 
yapJmuı, etkiya müsadamesincle 
malul düıen zabitler, askerl me • 

murlar ile efradın ikbaadi buh -
ran verıiıi muafiyetinden, inhi -
ıar eıyaıı bey'iyesinden harp ma· 
IGlleri sibi istifade etmeleri bak • 
kmdaki kanunlarla evvelce ma • 
dalya11 olup bı ölmüt olanhann 

(Denrm t •d ..,.ıtaam ı inci 8lltwim14&)J 

Soy adı ,ııaa Tarttaııar 
Papa Eftim 1 
Çocuklarına Türkçe 

adlar koydu 
Ruhani kılığiyle yalnız mabet· 

lerde ıörünebileceiine ve yeni 
soy adlanna dair kanun layihası 
ıehrimizde Türk ortodoksları ara· 
aında da büyük alaka uyandınnıı- ı 
br. 

Türk Ortodoksları ruhani reiı- 1 

terinden Bay Papa Eftim, çocuk· 
}arından hepsinin adını değiıtir • 
mi!, öz Türk adları takmıt br. 

Bay Papa Eftim, en büyük ço
cuğu olan Y argonun adını "Tor • 
gut", Ari~in a~ını (Selruk) , Ma • 
r"kannt adım (YrMız), Prlin, nm 
adını .(P.e'ge) Atalın adını (Gün· 
aydın) koymuştur. 
(Devamı 2 !Dd eayfaıım 2 tııct .Utımmıda 

''Çubukçu oğlu,, adı 
için bir konuşma 

Bay Ha}rrettin B.ıy Mazhar 
Alptekin Evrensel 

Soyadı alan okuyuculanmızı bu • 
gün de yazıyoruz. Soyadlarlle birlik • 
te re&lmlerinl de gazetemize batır • 
mak istiyenlerln kliıe maıralı olarok 
30 kurllf göndermeleri lanmdır • 

Emni1et Müdütii Bay Fehmi VU. 

RAL, Adalar kaymakamı Bay Rept 
AYKUT, Darülfünun eski müderria • 
lerinden Bay Faik Sabri DURAN , 
,air Bay Hüaeyia Siyret ADIYAMAN, 
1 nhisar idareıi tuz kıl!!lı memurlann • 
dan Bay Ziya TOJONER, Aktam bu
kı çevirgeni Bay Ulvi OLGAC, Emni • 
vet altıncı tube mvba11lleciıi Bay Ha • 
san ~UZ, Bat memur Bay Emia oz. 
YOREK Bat memur Bay 0.... OZ • 
~tRAY, komiaer Bay Muaffer ATTl
•.A. B"v Refet CAN. Bav lımail Hak. 
'u COCKUN. Ba.ı Halil KARABA81', 
Bay Fevzi TUNCAY. memurlartlaa 
Bay İbrahim GÖKÇE. Bal.. Re(İt ER • 
GIN Bay Sıtlo SONKA YA, Bay R. 
Avn~ OR.\.~ qa=· ..,Nafj.. ÖZEN, Ba~ 
q•ırhan BAŞAK 9 , .. , H. Fehmi KUR-

TOCLU. Bay lff~ ACAR, Bay Jı~ 

(Devamı 9 uncu BP'Wlfanm c llnctı SDyıfanm 





içki düşmanları Konserler Adliyede - Cüıtave Le Bon'dan -

lltutmanın zorluğu, •alt ne di· 
lediğini, elinden ne gelebileceği. 
ni bilmeketen değildir. Güncüle .. 
rin ellerinden ne gelebileceğini, 
ne dilediklerini bilmek gerekir. 

•oyıal bir değer vermelı için İfe 
J.vletin (ulaı) an el atma.andan 
baılıa çıkar yol yoktur. 

Sadri Ertem 

Konservatvarda bir 
opera bölüğü 

açılacak 

Yeni kadro yarın belli 
olacak 

Yeni adliye yasasının birinci 
kanunda tatbik edileceği, diğer 
yönden 35 icra katibinin itlerine 
1 birinci kanundan baılıyarak son 
verileceğini dünkü sayımızda yaz· 
mııtık. 

Adliye seçim encümeni, sabah • 
tan aktaına değin Adliye binasın· 
da bu işle uğraşmııtır. Çıkarılacak 
35 memurun yerlne, 25 lira asli 
maaılı hukuk mezunu memur aJr. 
nacaktır. 

~"'"' 
Ülkü, ulus dirimin;,. düzenve

rici6i olmuıur. Hiç bir •oy•a/Uk, 
çevirgen düıünceaiz doğmamı§, 
•Ürüp gitmemİ§Iİr. Çevirgen dü • 
§Ünce arıtınca, bCJ§ına geçtiği •oy
.allık •Öner, yokolur. .... 

Bay Seyfettin Asaf Bay Cemal Reşit 

Halkevinde musiki duyğuıu • 

it ferine son verilen icra katip • 
]erinden 12 sine mahkeme kadro· 
larrnda İf verileceği söylenmekte
dir. 

Kalabalığın an bulaıman ara· 
da bir çevirgenin, sürenin yerini 
tutar. Bir deyimin, bir akla gele
nin, bir ba.fy1U4nın yayı/ma•ı a
dam yığınlannı kımılJatmaia el
verir. 

nun kökle§mesine yardım için ö -
nümüzdeki aydan baılıyarak, 

"konıervatuvar orkestraıı0 çok 
uyğun ıartlarla konserler verecek· 
tir. 

Bu konserler için Beyoğlunda· 
ki Şehir tiyatrosu {Eski Fran11z 
tiyatrosu) ayrılmıttır. 

Programı tamamen hazırlan • 
mıı olan on sekiz konserden ye -

disi Bay Cemal Retitle Seyfettin 

Asaf tarafından idare edi!ecek o· 

lan orkeıtra konaerleridir. 

Sekiz tanesi, orkestranın bir 

kısım ıolislerinden ilk defa kuru • 
lan "Kuarterler" vereceği oda 

musiki konseridir. 

Kalan üç tanesi de "Soliıt re· 
ıitalleri,, olacaktır. 

Bundan bqka kon1erYatuY&r 
konserlerinde bu yıl bir yeni 
lik daha göze çarpacağı -anlatılı • 

yor. 

Konserlere Avrupalı sanatkar• 
lar da ittirak edecektir. 

Yeni kadroda kırk liralık bir, 
otuz bet 1iralık bir, otuz liralık 

dört, yirmi bet liralık da birkaç 
bat katiplik vardır. 

Bütün bunları dün Adliyede 
toplanan encümen tespit etmittir. 

icradan iı1erine son verilen me· 
murlardan hiç birin!n tekrar aynı 

vazifeye alınmıyacağı bilindiği i
çin, dün adliyede bütün memurlar 

arasında bir telat vardı. Bu arada 
İcra kadrosunda iken sonradan 
adliyede baıka itlere geçirilmit 
memurlar da kendi vaziyetlerini 
merak ediyorlardı. 

Encümen, işinden çıkarıJanlar
la yeniden başka bir ite seçilenle-

ri bildirecektir. Diin, encümenin 

verdiği kararları, vali muavini 

Bay Ali Rıza tasdik etmittir. 

Adliye bakanlığının 
b;r tamimi 

• .V.• 

Adam yığınının an kavrdifft rtf
dur ki, duyguya yatkındır, anld
yııı yoktur. Yığının beyni s•oir
gentlir. 

~ . . 
Anlayııla duygu arJma arfitı

Jaılardır. Gelgelelim, kurunlann 
bQflangıcından beri çok .eyrek 
anltl§mıılardır. 

Selamı izzet 

Sınıf imtihanları 
nasıl olacak ? 

Geçen yıl lise, orta mektep ba
kalorya imtihanlarında talebeden 
çoğunun muvaffak olamadıkJarı • 
m gören kültür bakanlığının bu • 

yıldan itibaren lise, orta mektep 
bakalorya ve sınıf imtihanlarının 
yapılma tarzını değiıtirdiiini 
yazmııtık, aJikadarJarın anlatı • 
,;;.. ıöre, sınıf aıeçme imtihanla· 
nnda esas olarak iki tahriri im • 
tihan yapılacaktır. Bu imtihanın 
biri yıl batında, biri de yıl sonun· 
da olacaktrr. 

Adliye bakanlığı, yaptığı bir 
tamimde, mahkeme reisleriyle a • 
zalarının, imzalayacakları evraka 
ııcil numaralarını da yazmalarını 
bildirmittir. 

Hukuk fakültesinde 
gürültü yapanlar 

Hocalar tahriri imtihan gün • 
lerini bir hafta evvelden talebeye 
bildireceklerdir. 

Bu sanatkirlar, geçen yıl la • 
tanbulda verilen konserlerin mu • 
vaffakiyetini Avrupa guetelerin· 
de okuyan, yolculuklarını latan • 
bula kadar uzatıp burada çalışan 

orkestra ile beraber konser ver • 
meli düıünmüt olan bir kaç Av· 
rupalıdır. 

Konserlerden herkesin istifade 
edebilmesi için tiyatroda otuz ku· 
rufa kadar yer ayrılnuttrr· 100 ku· 
ruıtan yukarı bilet yoktur. 
Diğer taraftan konservatuvar 

müdürlüğü halkı musiki değiıi • 
me alııtmnak için operaların 
genelleımesi lizım geldiğini dü • 

ıünerek konservatuvarda bir o • 
pera kısmı açmak İstiyor. 

Dün sabah Üniversite hukuk 
fakü]tesinde bir hadise olmuf, 
devam karnelerini toplıyan memu 
tun, fazla karne vermek isti yen • 
lerin karnelerini almaması yüzün· 
den gürültü çıkmıttır. Bunun üze· 
rine f akü ite dekanı Sıddık Sami 
Bey sınıfa girmiyerek bir müddet 
için dersi tatil etmeğe mecbur 
kalmıttır. 

Bu iki tahriri imtihanda fena 
not alan talebeler tifahi imtihan 
vereceklerdir. Tahrirlerde fena 
not alan talebe tifahi imtihanda 
bet numara alacak kadar cevap 
verirse üç numara almıı sayıla • 
cak, sınıfını geçecektir. 

iki tahriride iyi numara almıı 
olan talebeler doğrudan doğruya 
geçecekler, tifahi imtihana tabi 
tutulmıyacaklard ır. 

Bunun için, bu yıl konaervatu· 
varda en çok muvaffak olan tale· 
be ayrılarak sahneye alıttmlacak· 
tır. 

Limari idaresi işçi yurtları 
yapacak 

Duyduğumuza göre bu yıl ba • 

iki yıl ayni sınıfta muvaffak 
olamıyan talebe mektepten çıka • 
rılacaktır. 

tında yeni liman idaresi kurul. caktır. 
duldan sonra liman itçilerinin Bu yurtlann birisi Kuruçefme• 
yatmasına, yemek yemesine, ei • de, diğeri de Tophanede olacak • 
lenceaine mahıua iki yurt kurula· \ tır. 

b 'tttıı... k dünkü toplantısında bulunanlardan bil' gıııp. 2 - Fırka mer])ezinde ma dalya alan sporcularımız. 3 _ ·~ı~ -...~ objektifinde görüşler: 1 - Bamn urumunwı 
~lil'lde Y~şil Hilal topıantı.mıdan bir görünÜ§. 
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ltalyanın 35000 
tonluk iki gemisi 
-- (Baımakaleden devam) 

ltalyamn üç tarafı denizle aa· 
rılmıttı. Bir muharebe vukuunda, 
kendini iate ettiremiyecek bir 
hale getirecekti. O zaman ne ma • 
den kömürü, ne demir, ne petrol 
getirtebilirdi. Buğdaym bile mem· 
lekele yetmemesi ihtimali vardı. 

lıte bunun çin İtalya hafif ve 
ıeri bir filo vücude ıetirmifti. On 
bin tonluk yedi kruvazör, 5500 

den 6500 tona kadar orta derece• 
de altı kruvazör, bin altı yüz ton 
hacminde ve 41 mil ıüratle giden 
gayet iyi kontrtorpiyörler, gece 
hareketlerine mahsus, her biri al· 
tı yüz tonluk on torpido ile deniz 
altı· ıemileri ve daha bir takım 
torpidolar yapmıttı. Bu donanma• 
nın erkim harbiyeıi, müretteba • 
lı pek mükemmeldi. Fakat İtalya 
bu defa bu ku•vetlerin kendiaine 

ki.fi ıelmiyeceğini dütünmüttür. 
Onun için yeniden her biri otuz 
bet bin ton büyüklüğünde iki harp 

gemisini yapmağa karar vermit • 
tir ve batlamııtır. 

Şimdi ltalya bu tetebbüsü ile 
yalnız kendi ithalatım tehlikeden 
korumak istemekle kalmıyor, da• 
ha uzağa gidiyor. Musaolini 1934 
Mayıaımn 26 sında söyledikleri • 
ni 28 Birinci Teırinde tatbik et • 

meğe batladı. Sekiz yüz milyon 
lirete mal olacak olan iki büyük 

gemiyi biri Triyeate, diieri Ce • 
nevre desıihlarma koydu. 

Biliyoruz ki, ıilihları bırakma 
konferansı bir netice vermedi ve 
Almanya uluslar birliiinden çe • 
kildi. Vaıington anlatması yeni • 

den tetkik edilmeğe ba,Ian<lı, bel· 
ki de deniz silihıızlanmasmı tah· 
dit edebilecektir. Ote yandan 
Fransa her biri 26.500 tonluk iki 
gemi yapıyor. 

itte bütün bu sebepler timdi 
İtalyayı harekete geçiriyor. hal • 
yan propaganda brotürlerinin de

~i gibi bu yeni tetkilit bir bü • 
yük devletin bahriyesine eaaı o • 

luyor ve aynı zamanda b!r donan • 
manın azametine itaret ediyor. 

ltalyan gazetelerinin yazdığı • 

na ıöre, bu büyük ıemileri yap • 
mak hafif donanmaları terkede • 
rek maziye rücü etmek değildir. 
Yalnız hafif gemiler donanma 
kuvvetini azaltıyor. Yeni tektife 

göre yapılacak büyük gemiler ha· 
fiflere kartı pekala rekabet ede • 
bilirler ve böyle müdafaada oldu· 

iu kadar hücumda da mukave • 
met edilemiyecek bir kuvvet teı • 
kil ederler. 

ltalyanın bu yoldaki hareketi· 
nin baıka memleketler donanma• 

ları ve diplomatları için bir takım 
yeni meteleler çıkarmaıı ihtimali 
çoktur. 

Yukarıda ipret ettiiimiz ıibi 
l tal yanın yeniden iki büyük harp 
gemıi yapması en çok Franaızla • 

rı kutkulandmyor. Fransız hükG • 
meti ıeçen tene (Dunkergue) ve 
(Strasburı) ıemilerinden batka 
1talyamn yaptıiı iki büyük harp 

gemisine karıılık olacak derece • 
de büyük iki harp ıemisi daha 
yapmak lüzumunu ileri ıürüyor • 
lar ve "bu ıuretle Fransa ile de • 
~~ ::~'!'iliii iıtiyen ltalya ile 
dqarak ittifak edelim, yahut 

bu hükGmetin Akdenizde müna • 
knlatımızı ihlal etmesine mey • 
dan vermiyelim" diyorlar. 

Eroin 

Birkaç kaçakçı daha 
yakalandı 

Muhafaza ile poliı memurları 
dün Beyazıt • Aksaray caddeıin • 
de görülen suç halinde bir kaç e • 
roinci daha yakalamıılardır. Ya • 
kalananın adı Haydardır. 

Bu adamm metreıi Nuriye ile 
beraber evlerinde eroin satmak. 
çektirmekle uğrattık1arını duyan 
memurlar bir bayan (kadın) eliy· 
le eroin aldırmak istemiıler, Hay
dl\r bu bayana istediği eroini ve
rerek memurların numaralarını 
evvelce aldıkları parayı almıf, 
dükkanına ıirınittir. Petini göz • 
liyen memurlar da buradaki dük· 
kina girmitler, eroin çeken bir 
Alman bayaniyle bir kaç kitiyi 
yakalamıtlardır. 

Bu arada Haydar bodruma 
kaçmak istem:tse de yakalanmıt -
tır. Bundan batka numaralı pa
ralar da bulunmuttur. 

Haydar .bu itte daha birçokla
rının bulatık olduğunu ıöylemit, 
arattırma batlamıttır. ş:mdiye 
defin ıekiz ki§i tutu im uf tur. 

Dört ki'i daha 
Evvelki ıün de Oıküdarda Si· 

nanp&fa mahallesinde bir evde 
arattırma yapılmıf eroin ile esrar 
kaçakçıhlarından Danıf, Hikmet, 
Hakkı, Makbule adlarınpa dört 
kiti yakalanmıftır. 

Ortadan yok olan 
adam 

Adliye ile zabıtaya çok dikka· 
le değer bir biJdirit yapılmıttır. 
Buna göre Eylulün on dördünden 
beri devlet demiryolları bekçile • 
rinden Salih ortada yoktur. Ken· 
disinin öldürülmüt olması ıanıl • 
maktadır. 

Bu bildirit üzerine vakit geçir· 
meden arattırmaya batlanmıtlrr. 

Bir kaç adam sorguya çekilm:ttr. 
Bu bildiriti yapan, Salihin karde· 
ti Ömer isminde biridir. 

MüddeumumiJğei verilen 
malumat 9udur: Salih, yirmi b~t 
yıllık bir İ!Çidir. Bütün işçiliğini 
devlet demiryclları bekd=ğin~e 

geçirmlttiı·. Salih, Eylul ayı i · 
çinde hutalanmtf, hasta yatar • 
ken, Yakup adlı bekçi arkadat'a
rından biri kendini yoklamııtır. 

Yakup: 
- Salih, demif, hastaıın, böy· 

le evde yatmakla iyileşmek güç • 

tür. Gel seni Sen Jorj hastahane· 
ıine yatırayım. Orada bir kaç ıün 
içinde iyileıirain. 

Salih buna uymuf, arkadaıı 
Yakupla kalkarak hastahaneye 
gitmiıtir. Salih, hastahanede yat· 
mıf, fakat üç ıün sonra iyileıtiği· 
ni söyliyerek hutahaneden çık • 
mııtır. 

lıte, çıkıt o çıkıfbr. Bir daha 
ne eve dönmü9, ne de baıka bir 
yerde ıörülmüıtür. 

Salibi yakından tanıyanlar, 

bildiriti yapan karde'i Ömer, o • 
nun diifmanları tarafından kaçı • 
rılmıf olduiunu da ihtimal için • 
de görmektedirler. 

Çünkü Salibin bir çok kimse • 
lerden alacalı vardı. Alacalı o • 

!anlardan tenetler de almıı bulu
nuyordu. Bundan ba§ka yirmi bet 
yıldır memur bulunduğu için hay· 

, li para da biriktirmit ti. 

Polis Haberleri 

Pathyan şişe! 
Benzin şişesini tutuştu

ran çocuk karnından 
yaralandı 

Eyüpte Tekkeciler mahalle • 
sinde oturan Süleyman isminde 

bir çocuk, açıklı bir kazaya uğra· 
yarak yaralanmıt, hastahaneye 
kaldırılmııtır. Kaza fÖyle olmuf • 
tur: Süleyman, eline geçirdiği bir 
§İte ile oynamağa. batlamıf, arka· 

daılarına göltererek içinde ne ol· 
duğunu sormuıtur. 

Arkadaıları: 

- Sudur. 

Demitlerdir. Küçük Süleyman, 
titenin içinde suyu yoklamıf, bu
nun kokulu ve sudan batka bir 
ıey olduğunu anlayınca, onu tu • 
tuıturmak hevesine kapılmıfbr. 

Bundan sonra evden bir kibrit 
bulmut, bir köıeye çekilerek ti • 

tenin içindeki suyu tutuıturma • 
ğa uğratmııtır. İtte tam bu sırada 

§İtenin içindeki ıu parlamıf, tite 
büyük bir gürültü ile patlamıftır. 

Karnından yaralanan küçük 
Süleyman, hemen hastahaneye 
kaldırılmıı, tedavisine baılan • 
mıfhT. 

Bir h1raız yakayı ele verdi 
Ortaköyde Bayan Hediyenin 

evinden bir entari, iki bıçak, üç 
yastık yüzü le karyola takımı, ıü· 

müt katık çalan Niyazi polisçe 
yakalanmıt tır. 

Deaterede parma§ını 
kopardı 

Betikt&f ta Ruri Efendinin o • 
dun mağazaıında makine ile o • 

dun kesen Mercan, dikkatsizlik 
yüzünden elini deatereye kaptır • 
mıf, parmağını kesmiıtir. Mer • 

can, hastahaneye kaldırılmıftır. 

Altmış bin lira 1 

Hükumetten tazminat ola· 
rak 60 bin lira isteniyor 

Türk· Yunan muhtelit mah • 
kemesinde dün on dört davaya 
bakılmıt, bunlardan altısı redde • 
dilmittir. 

Reddedilen davalarda hük6 • 
metimizden iıtenen tazminat 250 
bin lira tutnıaktaydı. 

Diğer davalar tetkik için bq
ka ıüne bırakılmııtır. Bunlardan 
biri Bazil ıigortaıı tarafından 

hükumetimiz aleyhine açılan alt· 
mıt bin liralık tazminat davası • 
dır. Bazil ıigortaaı Balıkesirde u· 
luı ormanlarınm itletme hakkı • 
nın alınmaıından dolayı tazminat 
iıtemektedir. 

Dün bakılan davalar arasında, 
Evkaf tarafından Yunanistan hü· 
kUmeti aleyhine açılan dava ile 
T ekonomidis tarafından hükiliae
timiz aleyhine açılan dava da var· 
dı. 

BE N 
Frao .. sız: e·ı R ca sozlu 

Kısa 
--Şehir . 

Haberl~11 

RIHTIM ŞiRKETi aıssE:.. 

Uyuşturucu 
maddeler 

LARI UMUMi HEYETİ -ti ız)ı 
. k . b' d 1 urnuıni beye ıır etı ıue ar ar ,.~k· 

1 
rinci kanunda toplana:a~~· ~.u 
miz namına, şirket mudu f 
'1 .. .. Adi' L-'··nı BaY Jf 
ı e goruşen ıye oaao üıak•· 

Kongrede bulunacak Sarnçoğlu, o zamana kadar rn 

heyet yo)a çıkıyor leriHt~k. lı:a~t:r· 
1 
satın alınlfl'.ı. 

u umetin ımtıyaz riıJ "' 
Brinci Kanun ayının ilk hafta- 1. •11 • • • .:yede ıguyon hamı erının v..- kiti 

smda Belgratta toplanacak olan ğiıtinniyecektir. Bunlara es 
af yon kongresinde Türkiye uyuı· yüzde 4 faiz verilecektir. p.1.ı\I( S 
turucu maddeler inhiıan namına 1 § ÖLOME SEBEP O~ kıl 
Bay Ali Saminin reisliii altında 1 LE - Bakırköyündeki k~{ına •• o-" 

da iki küçük çocuğun boğU 'le lf 
bulunacak heyet yarın Belgrada rine ölüme sebep olmak suçu 1 

doğru yola çıkacaktır. edilen tebeşirci Hüseyinin mu ~ 
. de bat ne ağır ceza mahkemesın . Bay Ali Sami bu kongre üze • 

rinde bir arkadaıımıza demittir 
ki: 

T be · · H.. · hadıse1' 
tır. e ıırcı useyın, tarı' 

nin sebep olmadığını, çocuk ti"' ,o~ 
kendilerine kazava uğradıkl• ifİ' ~ 

" - Türk • Yuıoslav uyuttu • miştir. Dava, ıahit gctirtm-

rucu maddeler inhisarları arala • mııtır. ıo~'ff 
rında 1932 senesinde bir anlatma 
yapmıtlardı. Halbuki buıün iktı· 
ıadt prtlar deiitmittir. 

Anlapnayı daha pratik bir 
tekle sokmak üzere konuıacağız. 

Kongreye bildiiiniz gibi inhiıaT 
namma, Ticaret odası ikinci reisi 
Bay Ziya, iktısat Vekaleti müta· 

virlerinden Bay Ulvi ile ben gidi-
yoruz. 

Kongreden ıonra Belgrattaki 
afyon fabrikasmı da gezeceğiz. 

lnhisarın Türkiyede yapacaiı 
fabrika için bir fikir almıı olaca• 

iız. 

Vitrin müsabakasına 
ehemmiyet veriliyor 
Beıinci tuarruf, yerli malı 

haftaıı hazrrhkları bitmek üzere
dir. Millt ikt11at ve tasarruf cemi· 
yeti bu yıl vitrin müsabaka11na 
daha büyük ehemmiyet vermekte· 
dir. 

Bu yıl vitrin müsabaka11nda 
kazananlara verilecek madalya i . 
le takdirnamelerin biçimleri de • 
iittirilmiıtir. 

Yeni Çin eJ~: 
Çinin yea•><AnlCara elçisinin M. 

Ho. Yoa • Tıu olacağı haber alın· 
mıştır. 

M. Ho • Y oa • T su yakında An· 
karaya ıelecektir. 

Çocuğunu öldüren Aznif 
mahkum oldu 

Aiırceza, Ha.köyde meıru ol
mıyan çocuiunu öldürmekten ıuç• 
lu Aznifin muhakemesini dün bi-
tinnittir. 

Aznif, bet yıl hapse m' hkGm 
olmut, fakat yatının küçük oluıu 
af kanunundan iıf fade editi do • 
layısiyle verilen ceza bir ıene iki 
aya inmiıtr. 

3 yıl beş ay hapis 
Beyoğlunda Salih isminde bi • 

rine öldürmek için kurtun ıık • 
maktan ıuçlu Sallhattinin muha· 
kemesi, dün Aiırceza mahkeme • 
ıinde bitirilmif, Salihattin, üç ae· 
ne bet ay hapse malı1dbn edilmit-
tir. 

BugUn iPEK alnemaaında 
!'enenin tn muazZ1m. en hissi milyon 
lırca liraya mal olrruf, yüz binler~ 

asker, sayısaı ıop, tüfek .. 
Alman,. faıiliz ·Amerikan 

artiıtlerile yapallDlf 
Miailaiz Bir Film 

KONTRAT RESMi VAP.."1# 
Be!edivenin kontrat resmi '!/t:,~ 
de 200 bin liradır. Son yıll ,_. 
bu gelir, kontrat yapmavan e'f Z 
rinden alınan ceza ile tekrar' ;I, 

§ POLiSE HAKARET~ 
Polise hakaret ıuçu ile Ü~ 
mahkemesinde muhakeme 
met, bir sene alb ay hapse 

dilmiıtir. 
§ iNKILAP TARiHi Er<iS 

- Üniversite inkılap Tarih~ .. , ,1,. 
nün bu yıldaki derslerine l!J-1" 
dikten sonra başlanması ~ 
mııtır. Bu husus için kültür~ 
bir talimatname hazırla!Dak 
matname, Üniversite Rektörl~ 
dirilecek, ondan sonra, dersle" 
nacaktır. 

§ YALOVANIN GÜZEL 
iÇiN - Ökonomi Bakanlığı 
Hava müsteıan Bay SaduUala 
Y alovanın güzelleımeai için 
tirilen tehircilik mütehassısı 
Jan ile birlikte Y alovada te 
mıılardır. M. Jan, Yalovanııt 
bir su ıehri olamsını hedef 
prof!ramını kısa bir zamanda ·9 
rak Ökonomi Bakanlığına "'"'~ 

§ TiCARET ODASIND.4 
bul ticaret ve sanayi odası ~ 
nm tekaüt sandığı bundan ,,ı 
enel kurulmak iıtenilmi!ıi' ~ 
kalmııtı. Oda umUJ'I": .ı..Atıtl. 
dan bu --·e yeniden ta~ / 
,edır. C' 

§ ESNAF CEMIYETL~tl 
Kahveciler veni idare beye ~ 
tat, Ahmet, tlyas Sa~i, Aı.İlf , 

1"1-ahimi sMmişler.dir. ~a.s•:F 
yetinin idare hc.,c•i eeçımı 
kİ,\nıı"d" Vf'l'\•111.caktr. 

ııııııınnıııııumıııınııııunııı·nııııııııınııııı1ıı 

Geçmiş Kurun~ tf~ 
20 lkinciT et'~ 

Ekseriyeti bet İngiliz~ 1 
nakdiye kuponlan i:e 10 ~ ~ 
evrakı nakdiycsi olmak~~ t 
darda sahte evrakı nak 

1
.,_ f''-.r;rı 

dan ithal edilerek lıtanbl'7 
clavüle çıkanlmıı olduiıl 
lunur. 

ı-.....nnmıııı11111""""""tttıı ,o 
- Yeni CP.flı.J;JIJ 
Joseph sll~..4ıı 
Zsoke ZS) ·ı .,e 

111•' 
;ı. berab•• 

1eız 

SUJ\4. ,.,,. 
Slnelll_., 0 1•• 

1ıte 
irae edıl_. ( 

ilkbalı3tttf 
şar. 

f 'ld,iocle • 
Süp:r ı 

TIRITOM8~tfll 
MAii 9ı1"1'A .. 

IJ .-a91~1!,... 
~ . edı 

tagaoo• 
... air prkılar• •·iki at"' . 

'ki b•• · e ·· Nefiı ıınu•1 
• "t1•1

' ,8ıar ı 
ıel maııı•. fOX J11r11• 

Casusturn 
f u tılmin kuvvet •e azametini tavı f ıçin ke ime bu r.a .tan iciı'z 

Bup ıaat 11 ele temil&th .. tİDe tllYelell• 
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Yavaş Y.avaş deği .. 1, 
hizb hızlı . 

Kanadı Tarab Baş 
Ak§am, sev;ili arkadatmı, büyük 1 ............ . 

ulus kurultayında Kırklareli üyesi Dr. il 
Nakleden : Selami lzzet iii 

it,\ ~O: 101 YAZAN: iSHAK FERDi Bay Fuat ile Ankara radyosuna uira • 
dık. Orada lç itler Bakanlığının Baı 

h~i~ ca~ır~an ıızetlivor~u.. 8emra 
ınen~eri uurmaıa ~azırlonmıgtı. 

• 
• ._ 

8 rüy · ·· G ·· ' · · "' t d 11tl'k a gormüyordu. oz erını oguş ur u.. ve 
1 

ten içeriye baktı .• imparator, genç kadının 
'1J diz!erinde sızmıştı! 
Q~llloru öldürmek \ anlayınca, elindeki kadehi yanına 

ı.. . ııtiyen l 1 bıraktı .. 
~ Uıakt e . .. Ve hain bakıılariyle isken deri 

• a.n §u konu§n:ayı b b .. d" D' 1 . . k ' aıtan aıa ıuz u.. ıf erını ıı a-
rak gülümsedi. 

çevirgenlerinden Dr. Bay Vedat Nedim 
de vardı. Bana, !U radyonun Gazi dö -
nenmeainde ( 1) ne büyük ve yararlı bir 
aygıt (2) olduğunu anlattı ve yürüyen, 
derinle~en dönenmenin yayılmaıına bu
nun kadar yanyan bir batka aracı (3) 
bulunamıyacağını da söyledi. Benim de 
bu iı gözüme çar,pmıtlı· Altizli sesi gö
türen bu kutunun kartlllna geçtim ve 
(Himayei Etfal) Türk çocuklannı ko
ruma kurumunun ne demek olduğunu 
dili~ döndü8'ü kadar, saygı def.er din
leyicilere anlatmaya çahıtım. O kadar 
CO§mU§tum ki şimdi yurdun dört buca -
ğmda radyo makinesi olan her e\•İn ılık 
ortasında toplanmıt olan yurttaşlan, 
ge1eceğin bugünden yetiıtirilen bü~k 
Türkü, büyük yurtlatı miniminiler ıçrn 

- Orduların elde edemediği be içimden taşıp gelen duygulan ve Y -

senin gibi bir hükümdarı, bir kaç 
kadeh ıarapla avucunun içine a -

lan Semranın sana ve senin köle -
}erine kim olduğunu göıterceğim. 

Sariı'in tüyleri ürpermiıti. 
Semra lmparalOTu öldürecek 

. d'., mıy ı .. 
Çadırın içinde dalgalanan ö • 

lüm havaer, bu küçük delikten, 
kumandan Sariı'i de mi ıersem -

letmiıti? 
Genç ve demir bilekli kuman • 

dan bacaklarından sencirlenmit 
gibi, olduğu yerde kımıldanamı • 

nimi dolduran düıünceleri anlattığımı 
dinliyorlardı. 

Sonra; iki genç hanım 'kız, iki genç 
oğlumuzla bütün dinleyicilere tatlı tat· 
Jı gönül okıayan muıiki parçalan çal • 
maya bqladılar Ye bia de Ankarapala -
ıın aalonunda biraz dinlenmek için top-

landık. 
Söz musiki üzerinde idi. Doiu ve 

batı musikiıi diye ikiye aynlan muıiki 
üzerine söz açtılar. Ben böyle bir tef 
bilmiyordum. Bir ileri vı bir geri musi
ki olduğunu ayırt ediyordum. Bu yolda 
bilgin (4) ve ıöz 11111 (5) değilim. 

yordu. 
- Bu ıihirbaz kaltak 

Şu kadar ki, hangisi olursa olaun, 
durduran, yürütmeyen ve yerinde say -
dıran, en eon türkü hukafı)ayan her te
,._ ..._.. •1811111781ınyaa <•>· 

beni de Benim gibi saçını l8ftD"ldl dejirmeao 
de .;artımı bir kocalmıı da orada idi ve 

mi büyüledi?. 
Diyerek mırıldanırken, gözü • 

nün önündeki manzaranm birden· 
bire değiştiğini gördü .. Titredi .. 

Sendeledi ... 
Ve J,efelurıeaıılNlf ,.atkund•. 
Çadırda neler görüyordu 1 
(Ölüm mabudu) met'um ka:. 

natlarını lakenderin üstüne mi 

şöyle bir söz söy!edi: 
_ Batının dözenli muıikisine ıöz 

yok ancak, birden bu kadar yıldır alıt • 
tığmırz da bırakamayız .. Yava! yava§ ol. 

sa daha iyi değil mi? 
İttit o h•ÜZ tau eösü 'bltinnuden Ön· 
.... ~y;....,~ ...... 

ce Türlce hi ya 
ve geriye çeken bir söa- .. ..ç • • 

.. ..k bozuk ve köksuz bir 
raımıyan çuru ' 
lif! 

Kaarrplar gibi fırlamak, yıJdmm • 
)ar gibi kotmak, esen (7) gibi ~·1: 

belindeki sarsmak isteriz. Yavaf yavaf, Wzi, • 
.hl aratmış büyük Türk ulusunu 

germitti? 
Semra, imparatorun 

n er Y • •. •. ldanberİ yerinde 
tüm (8) ban uç yuz yı 

d 
~ Yok olsun bu ya~!r ya • 

aay ırmıro·· 

"Eümrüt ıaph hançeri yava§ yavaı 

•çekiyordu ••. 

Selma bu itlerin farkında değil -
di .. Şakir ona anlattı. Selma ıat -
tı. Kocaıına dedi ki: 

- Garip ıey, Süheyla evlen -
mek istemiyor. Mazisini bilen ve 
kendini affedeni bile reddediyor. 

Şefik batını salladı: 
- Ne yapayım? .. E imden ge-

leni yaptım. Hata ettiğini gene 
de ıöyliyeceğim. 

Şimdi artık Şakirin itidalini 
mu haf aza etmesi, annesine güler 
yüz göstermesi, onunla ıene eski
si gibi konuımaıı lazımdı. 

Selma oğlunun bir bakıımdan 
herıeyi sezebilY.di. Fakat o hiç 
bir ıey sezmek stemiyordu. Esa -
aen hatasını, günahım kavrı • 
yordu. Kendini her kadın gibi bir 
kadın, her ana gibi bir ana sanı -
yordu. Onun gömdüğü bir sır, bir 
daha meydana çıkmaz zannedi • 
yordu .. Yalnız hoıuna giden ıeyle
lere inanıyor, gitmiyenlere inan -

mıyordu .. , 
Bu mükemmel bir sistemdir. in· 

san omuzundan ağır yükleri atar, 
insanı çabuk ihtiyarlatmaz. 

Süehylinın Perteve varmaıını 

tasvip ediyordu. Bu iyi bir izdi -
vaçtı.. Süheyla da Pertevi methe
diyor, ondan beğenerek bahıedi • 
yordu .. 

Geçmiti bir çırpıda silmek kabi
liyeti ne kadar Yana, iatikbali ay• 
dınlık görmek kabiliyeti de oka· 
dar vardır. 

Hayat onun için düm düzdü. 
Şakirle Nermin evlendikten son 

ra, Süheyla evlenmezse, Şefiğe ar-
kadaılık edebilirdi .. . 

O ela hentls .... .._ Daha hayat-
tan nasibini almanıqtr... Seyahat 
projeleri kuruyordu... Onun için 
aaadet, dekolte gezilen, elmas ta· 
kılan bir diyardı. Burada, terlik 
sesi duymaktan bıkmıt usanmıfb. 

Artık aık macerasına tövbe et• 
mitti. Fakat ne de olıa büyük an • 
nelik edemezdi. 

Hayır, tahlil etmiyecekti. 
Gece yaruı herkeı odasına çe• 

kildi. 
- Geceniz uğurlu olıun. 
Selma o gece Şakiri öptü ve o za 

man farkına vardı: 
- Buz gibisin? 
- Hayır anne . 
- Ben sıcaktan terliyorum. 

Ya sen? 
Ötekiler Ü!Üyordu ... Şakir ne ıa 

rip çocuktur! 
Evvela Nennin çıktı ... Şakir, a

cınarak, babaıını gözlerile takip 
etti ... 

Şefik merdivenleri ağır ağır çık 
tı ... Onun hala çileıi dolmam19tı. 

Şakir balkonda bir sigara daha iç
ti. Odaıına girdi. 

Karanlık odanın pencereainde 
beyaz bir gölıe .•. 

S .. h IA' u ey a •••• 
- Ne dü§ünüyoraun Süheyla? 
- Hiç •. Her teY·· Yalnız ken • 

dimi düıünüyorum ... Çok yıldızlı 
gök yüzünü, seyrederken kendile • 
rını düıünenler hutadırlar, 
şuursuzdurlar, ya ıakattırlal'. Ben 
içleini çekenleri tercih ederim: 
Bu güzellik bana bir teY ifade et

mıyor .. 
Birinin f elıef esine bayılırım. De

nizin karıısında iman kendini çok 
küçük görüyor .. Şimdi artık ıidi
yorum: Allah rahatlık ver.in. 

- Gecen ufurlu olıun Süheyl&.. 
Her zamanki gibi el ııkııtılar. 

Fakat göz yaılarını tutarak .. Şa
kir elini uzattı, kızın omuz atk111• 
nın ucundan öptü ... Hürmetle öp· 
tü .. 

Süheyl& ~ya yordu: 
Daha doina111 bozacaktı: 
- Mapllah, bu ne iltifat... Bu 

ne zerafet •.. 
Fakat garip bir hisle ıustu ..• 

Birden anlar gibi oldu. Şakir Sel· 
ma namına, Şefik namına, kendi 
namına bir af talebi idi. 

Odadan bir hayal (ibi çıkıp git 

uyku 
Bu hançeri çeken el, ölümün eli 

idi. 
vaı! .. ··ı _...:, Türk Gaz' .. lküsüne gonu ve ... -

1 u yaY&f deiil hlllı hızlı 

Nermini çok aeviyordu. Çünkü 
Nermin ona kardeş muamelesi ya 
pıyor, herkeıin içinde "anne,, de
miyor, ıadece: 

ti. 
Bazı aileler vardır. Birbirlerine 

teceni l n ne hus • . 
·~ u11yetı var-
'1. ile b 

Semra korkmadan, çekinmeden, 
etrafına bakınmadan çektiği han· 
çer: kınından çıkardı .. Bıçağın u
cunu pannağiyle yokladı .. 

Ciocuklan yavaf • • 
"', h1zlarından bir kıymık tı1tırme • 

ve nıÇ el' 
d lamı• erecekler ar. . 
en ~li lıqlann göktd dilenen ;-t, ı ~raber içmesi mi?! 

~ tii ı ender, her yerde 
. ıe) k d J 

kendisinden baıka görünnıefen bot • 
ve f"rlc Juklardan bekleyen dünyaarnı u ço -

a ın arla ··ı·· Or ın gu up 
~ uydu? Her gece fa

lıe!' 

Genç kadının içinde sanki bir 
f üphe vardı: 

. klan tamuya atmıılardır. cu • 
Şimdi uçmalrlar yaratmak içın yur -

~ 1'ı e ve huzur içinde 
Uydu? 

lıe d 
'itı b eınek iıtiyordu ! 

eYnini bir 9üpbe ıar-
• ~l,- h 

ı )'t? u son kadehte bir 

on,_ı '-
leri 1 "umandan, Hint 

t'llç ~de b•Ie öldüreme
~ lrlJ>aratoru Perıepo-
t -.e ·· 
'(oU R0 2'1eri büyülii bir 

1.tı .. <I raaında baygın 
tdi .. 

1... -., h1.J\..e . • 
~.._ -~ tını çekti.. 
\ıcli torun cadırını arka· .. 

de)· 
'\ • • 

1ie uydurdu. 
•çınde il 

' ~'il da orkunç bir ö -
'ti~ lralandığını aez· 
t edi. '"-t d'. 0 ru ızıne yahr-

~llıın .. J • d 
1:~,·... ıoz enn en, 

~l f • 1• enalığı okumak 

~deı·ii 
• -. 1 ııden :çerde 

' hediyordu. 
~e'k1•p kadehini hü

ltabil olmadıimı 

"Acaba bir hamlede öldürebilir dun dört bucatma çe!ik yollar döıü -
miyim?!,, yorlar, yurdu baymdırlamak (9) için 
Semrayı saran bu ıüphe, onun 

1 

topraiın bağnnı deıiyorlar, ç.abuk var
ıoluk benizli çehreıinden ıezili • mak için de gök yüzünde açuyorlar. 

d 
Yok olsun bu yavaı yavaı t 

yor u. 'b' k Afyon yubnut gı ı uyuştoran, ra ı-

Sariı birden: dan <tönmüı ba§lan çürüten, iniltiden 
- Rüya mı görüyorum? gö!'lülleri karartan ve Y•tantak tadrm 
Diyerek gözlerini uğu§turdu... gideren her şeye batmın olsun doğunun 

S
'1k' d. oJaun, her ~ye Türle çocuğu artık bak-
ı ır. ı.... :r' 

Gözünün önünde a~rlan bu kor- mıyor. Şimdi iıi vardır, yümiiı (10) aJ. 
· mııtır. Ona Büyük Kurtı.rıct, Büyük 

kunç sahneye baktı .. Rüya görmı - Baıkumandan yümüt vermiıtir. O bi • 

yordu... )imli calı!Jıyor, koşuyor, yürÜyer ve yö

- Semra Makedonyalı imparatoru neldi!!i ınnaca irisecektir. 

öldürmeğe hazırlanmıştı.. Ona Büyük Önden; yüz yılı on yıla 
(Devamı var) sığdıracaksın, ıoyaalbiım bütün ulusla· 

Nişan 'andılar 
B:ırsa Ahmet Vefik Paşa has ~ 

t:,.;1;mesi rontgen mütehas&ıs: dok· 
tor Cevat Tahıin Beyin kızı lstan· 
bul belediyeıi sabık heyeti fenni
ye müdürü Fuat Bey:n yeğeni Ha· 
le Hanımla Ar.kara..Ya müt--kait 
kaymakam doktor Ali Riza Beyin 
oğlu akrabaları::r1an ve Cümhu -
riyet gazetes~ A,..kara mııhabirle
rinden Adil B~y ark• daırmı~m 
nisan merasimi dün f(rdı'·ö-ünde 
F~at Beyin il-nm"tgal.J,.,,rında ic
ra edilmiJtİI'. Saadet dileriz. 

rl'l1 üstüne cıkaracaksrn. buyruğuna ver
mistir. Artrk önüne dikilen her enrre!i 
ci3'nevio p,eçeceksin. Yavaı yanı Türk 
sö~li'"ünde yt>ktur. 

Ne saea döneriz, ne sola rideriz ve 
yokmuz ~ımlown1 ... jd,.., G:ıır.i!tin lr.ır -
tancı yo)ucfor. Orı.tfa Tiirk coct•iTu en 
son hı:-1:\ kot?t:akt11dır. lleri"i dönektir, 
yaıııvaok ve ya111tacıoktır. Zira Y•'8 • 

mak inancına Anlmıtlll'. 
Edirne Mebusu: S~REF AYKUT 

l. Dönenme - İnkılap ~ 
2. Aygıt - Alet 
3. Aracı - Vasıta 
4. Bilgin - Mütchas111 
5. Soz ısı - S8z sabibt 
6. Yağı - Düşman 

7. Esen - Rüzgar 

-Selma! 
Diye ismile hittap ediyordu .• 
O akıam çok tendi. Ne,eıi üı -

tündeycH. Şakire çıkrttı: 
- A'İzını açıp bir kelime söy)e 

sene ... Pertev gitti diye mi surat 
ediyorsun yokıa? .. 

Şakir ıeı çıkarmadı. Çok ütü -
yordu. Çeneleri biribirine vuruyor 
du. Bu ~ibi vaziyetlerde, asrımı -
zın icatları can kurtarandır. 

eir ailenln birib=rine ıöyliyecek 
çek sözü olduğu veya hiç sözü ol· 
mr.dığı =aman, gramofon, radyo 
orada yetitir. 

Çalaramız, mesele kalmaz. 
Radyo, netice vermiyecek müna 

ka cıalarm önüne geçer. 
Süheyla radyoyu arer eJer Ner 

min gramofonu kurardı. Ş~kirin 

yesine, hüznüne aldırış eden olma 
dı. Kimse farkına varmadı. 

Güze), oynak bir şarkı cöyletir· 
ken Selma güldü, Süheyl;. hoslan
dı, Nermin dansetti, Şefik gülüm· 
sedi. 

Ş:: kirjn aklına gördüğü bir film 
geldi. Bin bir fel"kete uğrayan bir 
a;le at canbazmda anlatıyor ... 

"Trajedi tersine çevrilmit bir 
komedHir Belki de hayatta hiç 
t,:T' c,.v;n knr:,....et; vrktur. 

8. Tilm- Tam 
9. Bayındır - Mamur, imar 
10. Yümüş - Vazife 

çok merbut oldukları halde, gü • 
nün birinde dağıhverirler... &zı 
aileler vardır, bütün lükalerine rai 
men, göçebe halinde ya9alar ... Ba· 
zı aileler vardır, 'bir araya geldik
leri zaman, tren bekleme yerinde 
oturan yolculara 'benzerler ... 

Evveli Şakir ıitti. Bir ıene Av· 
rupada kalacaktı. 

Siiheyli: 
- Sana 'bir fey ıormıyorum, 

dedi .. Söz ver demiyorum, ümit 
ver demiyorum. Yalnız bana iti • 
mat et, burada olup &itenleri yaz .. 
Eilhassa kendine dair haber bek -
lerim. Artık senin kıymetini öğren 
dim. Bizim için katlandığın feda
karlıkları biliyorum. Geçen gece, 
boyun atkının ucunu öptülüm za
man, onun ne demek oldujunu an 
ladındı .. 

Ondan sonra konuıtuk. Bir gün 
dedin ki: 

- Şakir, hayatta yalnız •tk 
yoktur .. 
Doğru hayatta var olan yalnız 

atk, aevda, ıönül dej(ildir ..• 
(Devamı var)" 

MÜESSiF iRTiHAL 
Ecza alat ve ıtriyat taciri EYJiya .

de Nurettin Beyin.Yalideai Nazifdar Ka
mile Hanım vefat ebnittir. Cenazesi bu 
gün Divanyolunda Bay~ eacideainde 
Güzel anartmandan kaldmlarak öile 
namazı Bavazıt camiinde krlmacak ve 

Merkez Efendideki aile kabri.tanına 
defnolunacaktır. 



Dün şampiyonlara büyük merasim]e 
mükafatlar, madalyalar verildi 

Bugün lik maçlarının en belli 
bathlarından birisini göreceğiz: 
Galataıarayla Fenerbahçe yeni 
fampiyona yolunda ilk karşıla§ -
malarmı yapacaklar. Evvelki gün 
bu maç üzerindeki görüşlerimizi 
daha geni§ yazacağımızı söyle -
mİ§tİk. Fakat sonradan iki takı • 
mın kadrolarında bazı değişiklik

ler yapacağım duyduk. Bu değiş
melerin nasıl olacağını ancak bu
gün sahada göreceğimiz için bu 
maçın varacağı neticeyi §İmdiden 
kestirmenin zorlaştığını duyuyo -

dalyalar verilmittir. 
Fırkanın gençliğe karşı göster

diği l>u büyük alaka sporcular a

rasında hüyük bir sevinç uyan -
dırmışhr. 

Merasimde Adliye bakanı, Va
li Bay Muhittin, Bay general Ha
lis, Belediye reis muavini Bay 
Hamit, polis müdürü Bay Fehmi, 
ile Fırka idare heyeti azaları, 

Türkiye idman cemiyetleri ittifa
kı reisleri bulunmuştur. 

Fırka idare heyeti reisi Bay 
Dr. Cemal, güzel bir nutuk söyle-

ruz. miştir. Dr. Cemal nutkunda de -
Kadrolarını bilmemekle bera - miştir ki: 

her düşündüğümüz kısaca şudur: "Ne mutlu bana ki kendi öz e· 
Bizce maçı kazanıp kazanma - vimiz olan burada sizler gibi seç

mak en çok F enerbahçenin elin - me sporcularımızı .selamlamış o -
dedir. Fener muhacimleri sinirsiz, luyorum. Gene ne mutlu bana ki, 
hızlı ve kısa paslı oynarlana Ga- bu aile toplantımızda spora bütün 
lataaaray müdafaasını aşıp bir öziyle yardımcı ve bağlı olan ün
kaç sayı çıkarabHirler. Bu işlere 1 lü Adliye bakanımız Bay Şükrü 
de en büyük yük takımın orta 1 Saraçoğlu ve sporu her zaman yü
muaviniyle orta muhacimi üze • rekten arkalıyan sevimli valimiz 
rindedir. Bay Muhittin ve sporu Türk or -

Orta muavinin hiç durmadan dusunda yayan büyüklerimizden 
ileri geri çalışması, bilhassa bes • General Halisi hepinizin önünde 
liyeceği oyuncuları ıyı gormesi, saygılanuş oluyorum. 
orta muhacimin de arkadaşlarını Arkadaşlar, Büyük önderimi· 
iyi çevirmesi lazımdır. zin Türklüğün özünden olarak 

Eğer bu oyuncular, şimdiye kurduğu Fırkamız Türkiye genç-
kadar örneklerini çok gördüğü • liğini ve sporcularını daima bağ • 
müz hesapsızlık ve yılgınlık gös· rında ve canevinde' tutar. Bu ta. 
terirlerse, maçın Gaaltasaray ta • kımdan bu yıl yarı,larmda kazan
rafmdan kazanılacağını muhak • d•ğmız üetünlülderi kutlulamak i-
kak göziyle görmek gerektir. çin Fırkamız görünür değeri az, 

lstanbulspor-Beşiktaf fakat demek istediği mana derin 
Diğer taraftan Beşiktaş stadın· ve geni§ olan bu armağanları siz .. 

<ıa da lstanbulsporla Beşiktaş ma· lere sunmak ~ini bana verdi. Bu 
çı yapılacaktır ki, bunun da ne iı benim için bir sevinç kaynağı· 
kadar mühim bir maç olduğunu dır, Bu armağanlar fırkamızın, 
işarete lüzum yoktur. Bu maç sa· her birerlerinizin önünüzde can • 
at on birde yapılacak ve futbol !andığını gördüğü Türk gençliği • 
meraklıları buradan çıkarak Tak- nin sağlam, gürbüz, becerikli, di· 
simde yapılacak Galatasaray· Fe- siplinli yurdun düzenine canla 
ner maçına gitmeğe imkan bula- başla sarılı olmasını istediğinin 
caklardır. Beşiktaşlılar iyi bir şey bir sembolüdür. Bu bakımladır 
daha .yapmışlar ve saha duhuliye· ki, bu armaganlarm değeri görü• 
sini yirmi beş kuruşa indirmişler· nüşünde değil, demek isteyişin • 
dir. dedir. Bunları kazananları yürek· 
Dün verilen madalyalarla ten kutlularım. Varolsun en büyü· 

mükafatlar ğümüz Atatürk ve onun öz ç~cuk· 
1934 Türkiye şampiyonaların· 

da derece alan sporcuların bun • 
dan evvel hariç memleketlerde 
yapılan l>eyne!milel müsabalCalar· 
·da derece alan sporculara dün ak
şam Halk Fırkası merkezinde bü
yük merasimle mükaftlar ve ma· 

KURUn'un MIHI Romanı: 27 ............................................................ 

ları." 

Doktor Cemalin bu nutkuna 
Atletizm federasyonu reisi Bür • 
hanettin cevap vererek f rrkanın 
sporculara karşı alaka ve tevec • 
cühten dolayı teşekkür etmiştir. 

t 934 Türldve bh·indHk müsa • 

Burhan Cahit Köroğlu 

Kendini yatakta bulunca yüzü 
buruşuyor. 

Eski aile dostlarımızdan Mi • 
laa kaymakamı Hayri Bey baba
mı oraya çağırdı. Düşman oralara 
kadar i1erlemediği için ona Milas
ta bir iş verebileceğini söyledi. 

Ne kadar olsa çoluk çocuk ba • 
bası ... Başındaki gailenin ağırlığı· 
nı anlıyor. 

Derhal karar verd&. 

································•il••·················· 
lzmirden çıkmak (Ergin) için 

hayırlı olacaktı. İzmirin bulanık 
korkulu havası onu gittikçe sinir -
len diriyordu. 

Bir gün içinde bütün eşyamızı 
bir odaya kapadık. Çantalarımızı 

bir kaç parça halımızı aldık ve İz· 
mirden çıktık. 

Bu çıkış çok acı oldu .. 

Hele (Balkan) bozgununda 
(Dırama) çıkışını unutamıyan ni· 
nem lzmirden ayrılırken bütün 

Bir oğul babasının 6000 
lirasını aşırmış 

Suçlular bulundu, tahkikat devam 
ediyor, fakat paradan eser yok! 

Mut kasabasında öir oğul, ba- j yor, dükkanı, kasayı açıyor. Ba. 
basının topluca bir parasını aşır • basının deyişine göre altı bin lira• 
mak suçundan adliyeye verilmiş- lık para ve külliyatı alıp ortadan 
tir. Hadisenin hikayesi şudur: kayboluyor. 

Mut tüccarlarından imam za - Sabahleyin Bay Mehmet dük • 
de Bay Mehmet dükkan için bir kam ve kasayı açınca işi anlıyor. 
lstanbul seferi yapmak hazrrlı • Mesele zabıthaya haber verili· 
ğında bulunuyor. yor, çocuk aranıyor, bulunmıyor. 

Bir aydan beri kasasına bul • Herkes bin türlü mana verıyor. 
duğu, kazandığı parayı alıyor, oğ- Bir gün sonra Ali bir samanlıkta 
lu 17 yaşlarında Ali de vaziyeti tesadüfen bulunuyor, ifadesinde, 
alaka ile takip ediyor. "Mutun meydan mahallesinden 

Bir gün nasılsa kasa • Emin oğlu Riza ile Taş kıran Mı!s• 
nın yedek anahtarını ve tafanm kendisini kandrrdıklarmı 
dükkanın anahtarmr eline ge- söyliyor. 
çırıyor, gece çarşı bekçisini Maznunlar bulunuyor, tahki • 
bularak dükkanlarını açıp babası· kat devam ediyor, Paradan ses 
na tentürdiyot götüreceğini söyli· yok! 

• Mersinde aşevı açılıyor 
Mersinde büyük insani gaye -

lerle kurulacağı yazılan Aşevinin 
binası mobilyası da tamamlan • 
mış ve elektrik tesisatı yaptırıl .. 
mıştır. 

Bazı noksan olan malzemesi 
de ikmal edilerek günlerce çalış • 
maya ba.şlıyacaktır. 

Halkevinin yerinde bir teşeb • 
büsiyle kurulan bu hayir ocağın • 
da kimsesiz yavrularla çalrşamı .. 
yacak kadar a1il fakir yurttaşlara 
yemek verilecektir. 

Evin masrafları şimdilik Hal • 
kc.vi içtimai yardım komitesinin 
ayırdığı para, belediye bütçesine 

konulan fakirlere yardmı tahsisa· 

tr ve bir de Himayeietfal, Hilali -
ahmer gibi hayir cemiyetlerinin 

yardımları ile temin ve bir komite 
tarafından idare edilecektir. 

ileride tertip edilecek müıa -
merelerle ve yurttaşlann yardı • 

• mile tahsisat, o nisbette de çalış · 

ma genişliyecektir. 

Jstanbul- Balıkeif, 

Telefon 
Konuşmalar bu ay başı~ 

başhyor Jef 
• te 

İstanbul - Balıkes~r. ·ııııif 
devresi (çift hat) bıtırı "be 
t "be . lm t r Tecro ecru sı yapı ış ı · 

netice vermiştir. J hattı • 
Balıkesir - lstanbu }{ara'' 

sığırlık, M. Kemalpa~aOrhallg 
bey, Bursa, Gemlik, gt\ 
Yalova, İzmit üzerinden 
mektedir. 

r, .. ır.d 1 3 ' Balıkesirle lstanbu ge~l 
görüşüleceği gibi hattın . teııi !t~ 
şehir ve kasabalarla dt.. 15.3pı~· 
saatte telefon görüsınesı ) 
bilecektir. . 

0 
~,lı~ 

T ar!f esine göre üç ·f~\. 
görüşme yetmiş kuruş•ıır· cıl ıı 

iade görüşmelerden Dlii5t~·ç oı} 
yazılarında olduğu gibi ~~ ç 

yani iki yüz yirmi beş }<il 

ret alınacaktır. ~İ~. 
Görüşmeler altı dı1~eı fazla uzamıyacaktır. B3 ;(11J 

santral olmadığındarı ~ ft ~ 
t h d .. ·· ··ı c"~ 1 

pos a ane en goru~u e • ·WS 
nun için de on beş kurıJŞ 1 

alınacaktır. 

Bahkesirle lzmir are.5 
birkaç güne kac:lar._hat ce 
başlanacak ve ilkbaharoı" 
bitirilecektir. Bu suretle 
him ticaret merkez telef0 

brine ha"l?nmıs olr"Crl~ 

Malatyada tekke if 
kadınlar f 

Malatyada Gülizar~) 
ve Zehra hanmılar evlefll'/ 
li tekke işletmek, bazı ~ Jı f 

b~k;l~;;~d:·;j;;~~;·~İ~~l;;~·F;;·: .. 5~;~~-İ~kt·~ .. Ü~·~;k .. fi9d~·~İ;k toplayıp din maskesi att111,/ 
kanın hediye ettiği altın kalem, 1 ralarını sızdırmak suçiffe . 

ku ·ı · T k. yapı ıyor lanmı"lardrr. . ,, .... d1·~r 
1saat ve palar verı mış, ür ıye :ı- ~··... eY 
futbol şampiyonu olan Beşiktaş Susığırlık - Kazamızda husu· Bunlard,. .... aulizar ı 
takımına da bir kupa ve oyuncu· si idarenin beş yüz lira yardımı "S-.ıll unvanını takJJ1~~h~11'' 
lara birer kalem hediye edilmiş • ve belediyemizin çalışma.•;7 ıc t>ır da onun muavini imit· 

fidanlık kurul~--:lcur. (Belediye devam edilmektedir. // ıl 
tirBundan sonra 928 senesinden fidanhir'8.Chnı taşıyan bu fidanlı- -Nazmi çalışkan bir~ıi'~ı~d 

l gm bütün hazırlıkları bitirilmiş, ·.,te lıf 
itibaren iç ve dışta yapı an müsa- Bundan önce de sşrastı 

1
, bil 

1
, 

bakalarda. derece alan sporcula • çeşit meyve ve dut ~idanları dik~l- ğı, Bandırma ve BalYş" yŞrlı~ 
f d h ı miştir. .ı, 

ra federasYon tara ın an azır a· muş, buralarda büyiı" İ' 
nan madalyalar ve şahadetname· Çubuk ve fidanlar yetiştikten göstermiştir. ·rıı.ıı.t ~ 
ler verilmiştir. - 11-e;,-eııµ~-ep vAvpaq lnu-eq -eıuoı . Fidanlıktan başke. ı•~ı,ı.t'11'1yı' 

M 'k"f t ı h b" tır. Fidanlar hususi olar:ak Bursa· l ı h"Y J ' iı a a a an er sporcu u • mur uğunca zarar ı ~e ~ 1 
yük alkışlarla karşılanmış, hepsi dan getirilmiş, şeftali, kaysı, el.- ekim işleri için yerinJe )(Ô) p· 
ayrı ayrı tebrik edilmiştir. ma, kiraz, vişne, dut gibi güzel tedbirler. alınmakta, herıı.~"~o~~ 

Bu merasinı bittikten sonra meyvelerdir. rat kabiliyeti araştırılıı'ıl "ıto~ 

s 

3 
3 
3 

Şehir bandosu istiklal marşını cal- Fidanlığın kurumunda kaza zi· A~aştırma sonuncl~, d0 

mış, davetlil~r, hazırlanan büfe • raat fen memuru Bay Nazminin ziraati daha iyi bir yo lj Q, 

de izaz eClilmişlerdir. güzel çalışmasını anmak gerektir. rülmüş olacaktır. ıı~rı ~~ ~ 
h"tıf ~t. . 

mukavemetini kaybetti. Güzel 1 MiJasta misafirliğimiz çok uzun ı dan bahsedildiğin.i Jıaıı• ııı~t'I ~ 1~ 
lzmir Türk olrnıyan renklerin ve , sürmedi.. Herşeyden evvel ~ıJ1 J~ıı'i cl~.l~ı~·i 
Türke kem hakan gözlerin içinde Babam Nazilliye tayin edildi. olduğunu biliyorUJ11',1,_tti 

1 ~ di. 
· d 1 b' 1 · P · ) e 'a. can evın en vuru muş ır as an Ergin {Bodrum) mektebine mu.. na kuvvet verıyor" (f'..rS'J1 ~ ~. 

gibi nefes]erini kaybediyorlardı. allim oldu. Muhacirlik devam e· tan buraya gelirketı eı'şber cıı. ~: 
Ben üç ayihk kız!In kucağımda, diyor. Biz gene Akdeniz kıyıla· şey sezdirmemekle b ~ t}a 

bu küçük mühacir kafilesine katıl- rına indik.. sıkılmıctı · .. ıı 'i0 "'-· 
~ • ..şıı1... ·"'e ·qıtı· 

mış sürükleniyorum .. Babam, annem ve ninem Nazil- Fakat buradıı J~3\'a cıSııt ~~1 

Barut kokuları, kan kokuları tiye gittiler. Hakaret yoktıJ.o teıniıdİ· s. Fırı, 
içinde nişanlandım.. I B b l k k k k cJşı' gib1 lh. Ergin biraz sakin eşti. a a ı yı ayaca. a ··«ı~ı-iiŞ. . bİ' ~~. 

Mütareke felaketleri arasında ···"' ... h rı 
duyguları onu yumşahyor.. adeta tarıhe go d"" t3fl ı .... Ş· 

sırtıma geçirilen beyaz gelin elhi • d rrı ... •ıı; 
(Bodrum) umduğum~an çok dum. Her a 1 • ( '{Y()t sesi bana bir mahkum öınleği ol ~ 1ı h 

güzel bir yer .. Bana (Foça) yı ha- ne basıyorull'l· leşırıetıl ~ ı ~~ 
du. d ı:ı yer Suı'ıı ~r~ 

Hayat arkadaşım beni kucakla- tırlattı. Hatt~ oradan daha güzel. "Bo rum,, . . 0JclU· etlj ~i ~ 
Eski (Lidya) lılarm Akdeniz is • gin) için çok ~yılt:•ıt edeJ1 r ~ ~ .. tı q maktan ebediyen mahrum kalan l · 

1 
a .. ..

11 
g. "l)ı 

bir erkek oldu. Ve karanfil dudak- kelesi belki de burası idi. Ha i nun ~inirlerıo J-ler gu ~ 
lı yavrum İıtP.:al facialarının içinde yıkılmıyan bir kalesi var ki bir ve sesler yok· "uııuyor·:.,ı ~~\:ı 1 

:ı- - k pte a • "leJr l ll 
d vd parçasını hapishane yapmışlar... kadar ıne te . keııdı 8 • j llj ... 

og u.. h b rsız, . ·ıııı1' •· t 
Sevgi ve acının bir gönülde Evleri hep beyaz taştı. Yolları te • şeyden a e 11 ''ııı•111 d 

• m1'z ve hep lı'm~, portakal bahçe- de gülüp eğt.eo)eı·n ruhunu boğazlaşması insam takatten kesı· -
' leri. nec.'esi (Ergın yor. :ı- •Jiyoı'· 

Çocukhılmndan beri Bodrum· ran acıları 11 



KURUN isim .. , .. ;.;.;.;.;...-~ ...... ------- dillerinin bölümlenmesi Her q ün qüz ·ad • Yazan : Ahmet Cevat 

'lJ e r l y o r u z ŞDndllik, eokilerden, y...ıtud•n, bi • lipon) Edvar filipon en oon indelemôı, 

1 

'Hint-Avrupa 
Yalın - (basit (simple) 
Batı - Garp So !inen Hônt - Avrupa dillecinôn oay>.., •18ii>dalô içônler dolay>•ôyle onu ten 

b~~dı, küçük ad olarak bunlardan birini beğ"e_ne- bir kütükten ç•kmı• benzeıler ayn ayn yönden ya,..tam•ıhr. llırsiniz,· KURUN bu adlardan birini beğ"enıp oayrla .. k oluna, oldukça büyüktür. (lllieya) oymaii> içôn edônô!en OY, bu ' ·ı (Ertek içônde doğmuı dôller vard .. , ı;.. oymağın oon kahnh1> gôbô düıünülen 
alacak olana şimdiden uğur dl er tinceden kopup yetiıen türlü roman A1J1avutçaya dayanır, bu dil ise, bilin· • Ş "k •• O b y clill 'b') diii gibi, açık açık 11'ıkla§t1rıcıdır (Sa-

JQ 1 oplıgan: Kemalettın Ü TU T a . ;Ü~~:· Aciyen diller, gerek köken • t°');. kepinden.lir.) Ancak Fôliponun 

3()~ - Bu§gut: Tilmiz. 358 - Cite: Şeffaf: !erinin birliğine, gerek aralarında gö - savlamı ıu ki eski (lllerli (illirya) dili-
Jot - Bülbül: Aıidelip. 359 - Civlez: Narın. ciilen belU baıh benzeyiılere göre, oy· Nn pek •eyrek olan kmnhlan, teroine 
:!(ıs -Bulte: Nutuk. 360 -Cosun: Kanun· maklara ayrdacak oluna aıaii>daki bö- olarak, o dilde damak oe•lecinôn oak. 
..._ - Bur :Gonce. 36t -Coıkun: Heyecanlı. Jümlenme elde .,ı;ıa: lanohii>ru ıö•tecirler. Bugünkü Ama. 
""" B K ld ı. Hiat dilleri (Veda, Sanokci~ Pa· vutçan•• ay>rloaruru da, o, güçlü loliv 
:ıo., - B iirkev: Himaye. 362- Culduz: utup yı ızı • li, prakci~ dilleri, Hindu•tani, d. b.) erkileciyle aYd•nlot ... Pedonon da Ar. 
308 - üte; Fidan. 363 - Culum: Ha~sas. 2. lran dilleri (eski farıça, Zentçe, navutçanın damak ~eslerini 58.tem ke . 
30Q - Bütiinley: T amameı.. 364 - Çabaa:: Hal un.· Paroi, yenô f ..... ça, d. b.) ; pinden ayn bôr yöndemle değôıtôrdôğôni 
3lo - Bıüyük: Ali, Celil. . 365- Çağdavul: Dunıdr 3. Grekçe ve onun budun ağızlan; görebilmiıtir. Sorağı yargılamak için el· 
a
11 

- Büyülü: Müsehhar. 366 - Çağın: Saıka. 4. ltalya dilleri (Latince, Oskça, de bulunan dil gereci pek az iıe de, 
- Büyüm: Mal. 367 -Cağırga: Sayeban. Ombrca. Roman dilleri); olabilirlik filipondan yanad .. ; baıhca 

a
12 

- C _ 368 - Cağlak: Şelale 5. Kelt dilleri (Golca, Britonca, Ga· kS..:ıı geleni olan Kreçmer (Kretııch • 

3

1

, - Cabadak: Gayret. . 3
6

9 _ Çağlav: ŞeliJe. elce, lrlanda dili); mer) in ileci •ördüğü belgilecin bôcin. 
• C 1 1 &. Germen dilleri (Gotça, Tünyön eUi Amavutçarun ı..günkü aywtoan•d" 

314:: Ca.abgu: Seyyit. 370 - Çağlar: ~e a ;- h germencesi, batı gerınencesi); . . . ki inan verici görünmüyor, çünkü bu 
:115 ğmıda: Haluk. · 372 - Çağlın: aru ' me§ ur. 7• Balt dilleri (eski Prusya dilı, lıt • dilin ancak pek yeni ımlan bilinmek -
3lg - Cağnnnı: Mültefit. 373 - Çakar: Berk. VM"'- lehçe); tedôr; ıoktanbeci !ola• ülkeleri an.,nda 
317 - Cağiı: Namuslu. 374-Çaktu: Fiil. 8. ı.ıav dôlleci (.,.,.., lehçe, y•I°'" kalan bu dil i.e, bütün Arnavut kültürü 
3ıs - Calo11n: Levent. . 

375 
_ Çalıtır: Faal. Javea, hah ı.ıav...,.) ,Pbi, lolavl•im güçlü erki•ine uii>'am'!. 

3t9 -Calgav: Deste. 376 - Çalıf: Cebt. Bu ,.yall'Y• yok olmuı, iyice bilin- br. ~_-Calp: Ga .. yretli.. . 
377

_ Çalı•cı: Cevva_ I. ınemiı, iki diller oymail daha katılma· Trakya - Frigya grupunda da Fi. 
C ('f d ) ' 1 d lipon, Hhkl_.,...... genel olmaohinu 

~~1- C::d: . u5rkç~ 1~· 378 - Çalkap: LeIJ?.ha. 
1 ~: lllirya dilleri (illirce, venetçe, nıe- göıtermiıtir; daha önce Fik (Fick) 

- C 
an: anumı. 379 - Çal~n: Uluv.. ) T -•~ 1 . ı..: ,.pça, amawtça ; • . • ,...,. dô ;nde k ,.,in•• oaklanohğnu, 

~-c:ngır: Baran. 380 _ Çalt: Çalak. ıo. Trakya - fngya dillen (Trak· yalnız içten üflemeli gh ' ıesinin 11bk ıe-
3q._ C nkı: Meşveret. 381 _ Ç~nayaz: Benak. ya dili Daç dili, frigya dili). ıine değiıtiğini ıöylemitti. Hirt de 
~ - aı;}<anat: Şeppere. 

382 
-Çanga: Asil: · s.' on oymaim ohı•nda, lran dille- Trakya dôlinô Kontum kepine bağlıyor-

~ - CCarus: Heyecan . 3S3-Çapgulaş: Cenk. riyle birleıtirilen Ennenice ~lıyo~ .. ~~ du. Filipon bu oya deıtek olarak bir çok 
~ artı: Şık. 

384 
_Çapın: Savlet.' (M. Meillet) Meye bunun ozgelıgını örnekler veriyor. içten üflemeli damak 

~"· - Catuk: Halinı, Haluk. . 
385 

ç' k T' • fta. r gösterrnittir· . . . . sesinin ıılıklatmaaı Trakya ve Frigya ~ - ap an - ızı re • bul iki dil daha 

Batmal - Garbi 
Doğu - Şark 

Doğunal - Şarki 

. Kep - Enmuzeç ( type )" . 
Islıklaştmcı - (Assibilant) 

Islıklaşma - (Assibilation) 
Eyp - Sebep, hikmet, mucip ( rai • 

son. motif) 
Oy - Rey, fikir (opinion) 
Yargı - Hüküm, fasıl 
Yargılamak - Fasletmek (trancher) 

Savlam - Dava, iddia 
Olabilir - Muhtemel (probable) 

Olabilirlik - İhtimal (probabilite) 

Sın - Şekil . 

İçten üfleme - (Aspiratior) 
Içten üflemeli - (Aspiratior) 
Evirmek - Döndürmek 
Evrilmek - Dönmek (Evoluer) 
Evrilim - (Evolution) 
Gereç - Malzeme 

18· milyon ad 
"Öz Türkçe •oy adlan kitabı adıyle 

Tefeyyiiz kitaphaneıi tarafından bir ki
tap çıkanlmıtbr. Değeri on kuruıtur. 

Yeni adam CjOcuk hlkAyesl 
Yeni Adam mecmuası tarafından her 

perJembe gÜnÜ çıkarılmakta olan çocuk 
hikayelerinin üçüncüsü de hasılmıthr. 

İçerisinde palyaço, ıazeteci çocuk ve ;. 
kizler adlı üç hikaye ile birçok resimler, 
karikatürler ve bilmeceler vardır. 

Gülhane müsamereleri l~ - Ç S b En oon yeni ..- ' d;Jleri için rene! olarak dôlbilimeôlerce 
~ - C ava~: k a~ ~nj. 386 - Çapkur: Feyezan. (tohar<a ile hititçe) gelôr. Bunlardan onan•lmakta iken, Fmpnn buna da kar-
"llO avıl a : eı e 1' 387 - Çaprak: Sür'atli. Hm' t _ Avrupa dilinin ayırtaanlann • ı .. ki k .J!- h - C M h ı• r•. en ome er ........ teuu. Gül ane müumeNleci muallim Dr. 

3aı _ avbını: eı ur. 388 - Çaptuğ: MO,hur. dan birkaç• var,. da onlara bôrçok ya· hbldaıma kılman danılmaz izleci Muraohiı ,.;,ı;p altında açiliiuım. 
~-Caynak: P.ençe. 389 -·Çaşka: SuSam. hane• dillerin erkileri kant'"'I~". • Trakyablann umrdaılan olan Skidecin. 1 - Dr. Lütfi tarafmdan: Umumi , 
~la Cengi\: Hafif· H 't · Bütün bu kümelerin deneşbı:umesı bil'. erkiıinden ileri gelmiş olabilir, bi • Nevrit vak'a11. 

~'>~ - C . K ı· 390-Çavaş: urşı. 1 b k ...,. evg>Z: uvvet ı. • • t k dôl kılmlaciyle ""'r anan "" ço Jôndôğô gibi Slüdecin dili lran oymaim· 2 - Muallim Dr. Abdüllwlir tara· 
~ - C..rav: Cev~ir: 391 - Çavlan: Şelale. ;:.il kümeler belôrtmiı, bu da bu kü • dandı. Ancak damak te•lecinin 11bkloı- fından: Malta ı. ....... v~JllPt'if1 ıİ\l\i" 
~ ~ - Ceru.ı: Cevval. · 392 - Çavun!: Şö~_ret. melon• coiftdik .ı-Jon .....,..ı. denk· ..... ildoeil Wr kdm oldafundan, Fili • ı..ı.. ..ı..... ,,,,.._ - •· 
.la?= ~n, "'-leket. 393-: Çebar: ı.&••1: dilliler .ıe.uı.. .ız.,ıı.ri ~ ,.,ı .....,. .. ıınıiii....,, -'<lw T-· 3 - Dr. F .. t w.fmdan: Solen 
-:...... Ceşen: Ce-· 394 _ Çeber: Mahır. verrnittir. Bu çizsiler irderulen dıl kılı· Fngya dilinin ilk önce Kentum kepin• Kiangeni vakur, 
~ - "'_ ... ıyet. · - . · · • ırlar 33 '-ete H' Ç k C l nmnı yaygınlık çevreıım sın · den olduğunu bilgirtirler. 4 - Dr. Nizamettin 'tarafından: Mi-

9·- C . : ınıınet, ikdam •. 395- e en: a 1~ • Bu ,.,: .. gı'len'n en ı...-,bcaaı yalın ela • Obiir .J-- 1 kar • O. ifia -

1

---340 . etık: Kaın'l . 
396

. _ Çekim: Hedıye. T&lo Vil - • yanuau, ıene oya JI oran· osite ı irte vaaıuı - C . ı. M , l mak ,..ıecinin değôıticimlerinô göd• • hyorum ki Balbk dôller, ôlkin omlar al- 5 - Dr. Rua tarafmdan: Muhtelôf 
341 .,,_ etız: Mahir. 3!İ7 -Çekli: et a e .•• · rendôr bu oeolerin •Öyienôti ôki kiUne bDda, Satem kepônden değöldôler. Bn nadir rörülen lilômler. 
312 _ Ceylan: Ahu. . . 398 - Çelebi: Ef endı, alım : yarah;or, bici Batma! (EJemik. italik, dileri ancak pek yeni bitiklerle lamY~ • 6 - Dr. ş....ı tarafmdan: Sep•i• ve 
343 .__~l~11n: &.had.r. 3İ19 - .Çelimli : Endamlı, kuv· Keltik, Gennenôk), öbü:: k ~oğnal ""'· Baltlan i,. çoktanbeci t.ıavtar hÔr ü....ı bôr a"'da görülen bir vaka 
344 _ C t asun: BahadtT. vetli. · • (Hônfü - lnonl" t.lav, B " ' nne • yandan çevirmiı. dleci alhna ahmı bn· 7 - Dr. Raolln tan&ndan: HemU.t· 
34

5 

ıldam: Çali.k. . 
4
00 _ çelt: Çalak. ni, Arnavut). Bôcincô kü,.ed• damak lunuyorlar. Bu böyle i,. de Baltd< dil· rophie fadale vaka" 

~S - Cılgın: Şeyda. 400 _ Çeriğ: Asker. ,e.ıerinin yalmlan (ya ön damaktan !enle bi,.ok .. ı.ı.ıaıma lulmlan ,....da 8 - Dr. Kemal taralmdan: Trahuma 
>. - Ctv H • .,kanlar,) !itince Kentum (C.ntum) da bU evrôlimi gö.ı....;.ıyen boıkalan da netôceU meyadna ç•kan kôlye taı• va • 

"'1'7 aş: alim, Sakin. -A· ntalyada bı"r · tecru""be oldu~· gı'bi ııaklan1rlar; ikincide Zent• , .... .ı-. k kd' ~ 
- C .. -w• uı ta •m edilmiıtir. Münakaa,ıara: 

nrgın: Nihal L'e (Satem ( yu-z) sö7.ünde oMn~u gİ· M ı - C J ldı ,.. YENİ SÖZLER ua lim Dr. Fuat KAmil, Abdülka • 

~~9 _, CıyavuJ: Du"mdar. . tar ası yapı b·ı 1 (ıslık) sesivle de"'i•irler; Kentum .ı ., _ , • •Ôr .•i;ırni Em;n, N•zm>, Sakir Murat 

:isü _ C~bYnoklı: Tedbirli. Antalya - Sıcak yerlere.mah· ke•ô ile Satem kepi ~enilen dö•Jecin ay- Bölüm- Kmm, "mi Lütfi, B .. m.n ve Nüzhet .Şaki~ ittirak 
3sı ı elik: Ebed" yemiıler ekimi bilgônlerı hu • nh!' buna davarur. ikindim Hlıkl.,b· Bölümlenme - ıc .. ,mtara. , ... nara etmô•lerdôr. 
~ - Cin: Emin. '· ;::ı muhasebeye ait Demirci!<• • na da derler. r.<mkl• bir inim da şudur ayrdma (ClaHôfôcation) 1 _____ ._ _______ _ 
as~ - Cınaklı: Muktesı't. rah mohall .. indekô 35 dönümlük ki, Toharca ile Hitôtce, Do~nal alanda• Ben••t - Müpbili, na•ir (Vui - YENi ÇlKTI 
~I!' ~ - c· 1 iseler de, Kentum kepindendir. Buna ante) 
""! •ndoruk: Sahôka. arazôyi tecrübe tarlall yapın•! ar- karf• r•••I olarak .... ,ı,..k .. dor ki ıı. . D.b. - Daha ba1kalan (ete) Gorİo Babi 
3s5 - Cing: Yar. ~ dır. _ li....,.a ve Trl\kya - Friaya rli11eri Satem Budun ağn - (Dialecte) 

- c· · k k.· · ·J ~ •ngiıiz: Na mağlilp. Buraya kahve, kauçu • m•n keninden idôler, ancak bd dillerden elde ikindi - (Seoondaôre) 
3);7 - Cônuçev: Galip. ve jnt ekilecektir. Bahçenin ha • edôhnôo bil•Ilecin azbi< •or•ii• karan • Sayalg - eCtvel 
~ Cin•il: Zafer. zır•,." m, s·n, b., '•n· Im••ltT. • ·••• ı.-· •«··o•' ı.., •"-•;" •-... -d PM. D~· k ~;mı., - <l•o•losse y 

~ ~~1lkıdi didişmeye karş;meca· . yaya gözler:ni kapadığını öğren • , termemek için odadan fırladı. Ar· J Bir~z. sükun bulunca sor~um. ı kırgınlık yok ... Fakat o, okadar 
'ı )a lııaırııı gibi.. Simdi ya • miştik . kasından koıtum. Sofada kanape • - Nıçın yapıyorsun, Ergın, ne içli kit • 

l~ı...·"a§ gene b d-.. .. r 1 . d ' k d · · it b l nin üstüne kapanmıt tutulmaz bir var, ne oluyor?.. T k ' .. .. k t.. ...

1

r ana onuyo . znıır e ar eşımı o a m af ı, . . . y . . _ e rar ustune apan. ıyorum •• ~ b "ak' al arı k d rtrnuc- . k d . . b kt kt hızla ve dayanılmaz bır inıltıyle orgun, kırık bır ıes inler gibi 8 "1 .""bi b· .. onu u u ' mavış ar eı•m• ıra ı an sonra • atınt göğsüme çekiyorum ••• 
t dı. t-. ~le duşünecek halde de· bu elinde hüyu" düğüm nineciğimin aghyordu. cevap veriyor: Be · ff t E · s '\~, L --lkıır k · k B" .. - Anlıyorum, görüyorum Ay. - nı a e 

1 rgın.. eni mes-
ı~ 11\C\q ıo aklarında ıabah • ölümü beni dertli etmişti. Dizlerine çö tüm.. utun sev· l 'ut etmek için herşeyi yapacağım. 
t'

1 
di--ı:r nara atan yabancı ses· gimle onu yumuşatınağa çalışıyo- se " Ben senin §en, mes'ut olmağa G" 1 'l\l ·• "rk O bavı-am sabahı sinirlerim bo· ıA k h t b' · t' 'b' d 1 oz erinin bir damla yaiıına bir 
\j.._d en YÜzü korkunç bir J - rum .. O çoktanberi biriken acıla • ayı aya ma ır 11 ırap gı 1 0 

• d ,; " •.- ı zuk, ı'çı·ni acı dolu, yavrumun ça • dum· B n da d" .. d eğil bin Aysel feda olsun. •·" >a- · rına yol vermiş. Zehrinô döker gôbi •• u u uıunme en sen· 
"'l\t\i .. ,an hatt~ . • maşırlarım yerleştiriyordum. Er • ... 

1 
d den neı'e ve sevgi istemek hak • Sağn~k ·g~ç.iyor .. Ellerimle yü. 

~. · \&,. a yanımızda mını· ld' H ag ıyor u. z·· .. b k .~ ~--lllt b" b gin koşarak yanıma ge ı. er kmı değildi. Benim gibi hayatı unu, aşını o fıyorum .. 
F~I \t~\l b·ı uze üze uyuyan yav- 'b' b · ı Bu geni• asker göğsiinün sarsı- · f •tıı • e g.. • bayram yapbğı, gt ı enı anım· ' genç ya,ında yıpranmıf, vücudu nanmıt görünüyor. 
\ı. •k, 

0 

il~rm•yerek yerinden dan öpmeli istiyordu. la sarsıla istôrap çekişine dayana· yar.m kalm•ı bir adamın yaf•ma· • Onu kaldırdım. Yüzünü elle. 

s'. k,,'1ıak kgünkü gibi vur • Kucaklamak için açtığı tek ko· m•yordum.. Buhran uzun sürdü· u bir nimetken üstelik .-vgi iste· rimle y•kaJım 
~~~: 11lıdi b ' ırılmak isterdi. Onu bir çocuk uibi kollarımm ara-l)~d u fırtın d' . .. .. lu belimde kavuımadan yanına mesi ııankörlük oluyor. Bunu his· Açıldı .. Fakat herkesı'n ken. 

h, ı. a ınmış goru - 11na alarak artık Wken•?ği için 1 •oı· ·· düştü. içime çöken acıların izini setmek zaten bir acı, fakat gör· dône göre ıevindiğô bu bayram gü-
'"J lltt b l kapannıağa yüz tutmuş bir yara k . ~~ u pe · • yüzümden silmeğe vakit bu anıa • me .... nü bir kara gün gibi geçti. 
~ıll tı 'ohr şıpeşıne gelen acı • gibi azar azar ıızan göz yaşlarını , .ı.,1 • • Bod mı<lım. Onu umduğu kadar sıcak Devam edemedi... Tazelenen Ergin bugünü unutmadı. Yıllar 
'b\ "ıt ruına geld:ğimi • ~ kuruttunı. 1 l l)).J ayı olın • karcılamaktan ben; nı0netmitti. hıckırık ara boğ~lur g;bi, tıkanır geçtiğ; halde onu hatırlıyor·. 

" '-l\l,,, amıştı kı, bay - ~ b k'l 1 ll;~ ""•' bunu kendis'ne karı• bir sevg'ıiz • Gözlerôni enim • ere karsılaı· gih' a~lamava basladı.. _ Ben başka günlerimi bay • 
t, •ı ~~ n erJcen k 'kın . ı·v rmı'!ltİ tırnıaktan çekin:r gibi belirsiz Bu dola-un. bu elel'!'H ~-lamı na· 1 ""1 d h 
11

11- •-ı ·ve) N .• ııt1m. Bır •ge ve • ram ' • an a a çok severim! " - (E · ) yerlere bakıyor. Aras!ra kuvvetli sıl sevindireyim, yarabbi? Dedı'. 
b-.ft azllıden aldıg"ımız Durgunluğunıu sezen rgın a h" 1 • • b ·· sı"nir akseleriyle sarsılıyordu. içimde onu kıracak bir damla 

uyük annemin dün· Ve ıı1anan göz erını ana gos -

Fi atı 100 kurut 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

(Devamı var} 





ltıkapların, unvanların geçmişe= Soeyadı ala~ K;U~;tt;;J~; 
Q,.z t v 14 l • e tulmaz celsesı ..,. tliaf ı.aratı : ıııcı aayıtadaJ tıruıık, Mameıya ambar Me. Bay Habip 

ş ıgı ıv.ı ec ısın unu !!~::e:· s::.::z!~T!":. ~; ~:;:: ::y~,r;,,:::'!: ;~;k~:;:; ~;~n: 
• 1'iiı-L· --1- - Zabıtlann bütününü yazıyoruz - Nuri, SAGUN, Bay Şerefettin TA - tav. 
ıg Üti "')'e Büyük Mili M l' . Dahiliye Vekili Şükrü Kaya kanundan çıkmaz. RIM, Bay Mü'min AKINCI, Bay Zeki , Al\~ .-,R 
lıt... ilci teırin P tet . e~. ·~~ (Mugvla) - Ağa kelimesi dahil Kazım (Diyarbekir) - Yal - ÇETİN, Bay Fami GÜRBÜZ, Bay Na- Bay Süleyman Güloğlu, Bay Kemal 
"'111' IS.40 azar esı gunu k d • • .. I k k d ci YALÇIN, BAY Mustafa KiBAR, Tinçoğlu , Bay Yusuf Daloğlu, Bay E-

ftıı, 
11 

ta loplanmq, lakapla· değildir. Zaten dilimizde 0 a ar nı~ 1~.ım s~y e~ece ' w a 
1~1 

ve Bay Sait AKYOL, Bay Ekrem ERGÜL, min Onayoğlu , 
lt4/iJ 110Qn/arın kald l nı müatamel bir kelime olmadığın- er egı nası an ıyacagız · Bay Buı·han, AKÇAY, Adliye ıtaJ'yer- ÇiNKO 

ecJ ırı ma•ı d ( .. Ş"'--·· (D 1 ) K d 
I~ IJ,,,ı.en kanunu görii§mÜflÜ· dan terkedilmesi lazım ır. gu • ~u. e~am a~ -d a ;n ve ferinden Arakçı oğlu Bay Yakup AYAS Bay Edip Dedroğlu , Bay Tevfi k 

~Qai-ccı111nın dediği gibi de • rültüler) erkek ısı~lerı ma!um ur. ran- Kadık"'öyü"..de Yeldeğirme:ünde Uzun • Kahyaoğlu, Bay Mustafa K hyaor,lu, 
~Cb.- ~arına uymıyan la _ Kazım (Diyarbekir) - Müs - sa'da dahı böyledır. hafız ıokagında 96 numarada oturan Bay Bcstami Baytaroğlu, Bay Mahmut, 
~::: unvanların, rütbelerin, tamel değildir laf mı? Reis - Kartılıklık konutma - Bay H. Tevfik ERK.AN, lıtanbul paket Öztaşoglu, Bay Ali. Çıknkçıoğlu, Bay 

-·ı11 (le • k b Tarık Uı (Giresun) _ Efen • yın, postahanesi veznedan Bay Tahsin BA • Şinasi Katipo:ıu , Bay Hüseyin Tamo ,-
Çrtıııe arıstığı a ı SIÇ, ihraç anbarı memur1anndan Bay 1 B H · c- · J ~ 

1.. '>ı~ • dd · • · d k" (gibi) C ı~ ı N • (T k' d "' ) E u, ay ayn .,ıne ı:oglu , Bay Dürüye 
"il fQJ,.__ celsenin zabıtlarını dim ma enın ıçın e ı e w urı e ır agı - - Nun PALABIYIK, Oslcüdnr postaha • Acuşluoğlu. 
"-.._;"·,""1?. ı11a Yazmayı, KURUN sözü zaten (ağa) kelimesinin fendim encümenden bir sualim nesinde mütck:ı.it Bay Tevfik CAN, Ga-
""'lQ ı · d d h"I Jd J k , J k d ELEKTRiK, TELEFON, TAMiR 1~rı laydal.ı buldu. tatbikatta bir ara a a 1 0 u - var. Bazı iı'm er er e.ıc e a ın lata yo!cu t1alonu muavene memurla -
Ct ğu mar.:ısını verirdi. Bende?iz arasında mütterektir. Mesela es- 1 nndan Bay irfan ERKUNT, üniversite 

lıe, Rei K· O l açıkça söylemesini iltizam ettı~. ki isimlerden İsmet, iffet, Hik - hukuk fakültesinde ve asliye ikinci tica-
~ ~ı1ec1:s .s ,.~.zım ~a. ?ID: E~er bir tereddüt varsa tasrıh met gibi isimler yeni isimlerden ret mahkemesinde yazffan Bay Mümtaz 

Bay Cemil Kotukoglu, Bay Turhan 
Şimşek/ Bay Mehmet Kaptanoğlu, Bny 
Celal KılıçcıoğJu, Bay Salih, Kalkande
lcnlioğlu 

~~il L ın 1 at etmı~t:r. u Oh 1 k ÖZATA, Galata yolcu ıalonu Bat mu· 
ır e8 

oa,Janıı~, ı'IJ·. l·.u" rsüye ,.1• edilmesine lüzum vardır. n • de Tekin gibi isimlerin erke ve-
:t ~ :s" ..1 h ·ı l f k ayene memuru Bay Hidayet ACIR • 

~~ .. ·~ akanı Şu·· 1.cru·· Kaya ol • de agw a kelimesinin de 1::a 1 0 
- ya kadına ait olduğu nasıl te ri d 

ENTERTiP 

' f' MAN, Bayazıtt:ı Tiyatro caddesin e 2 
iL ması la"zımdır. Benim tekli :m a- olunacaktır. Lütfen izah etsin • 1 d . " k 
:"'Uı numara ı ev e oturan gümru memur -

l. iliye V ' ·ı· S'"k ·· K a g-a kelimesinin de ilavesinden i- ler. lanndan Bay S:ılarattin Sait, Bay Zi . ''l'-i'- enı ı u ·ru ay 
~d) - Ark~cfo.;lar, elki de • barettir. Kazım (Diyarbekir) - Ben de yaettin Sait, Bay Bahattin 5."lit, Rav 

en ı_ l d Dahiliye encümeni M. M. Şük- onu demek istiyorum. I Nij::\t Ziya, Bayan Gülümser Ziya ÖZ· • "a nıa, hl!günkü e -
ı ea b rü (Çanakkale) - Efendim, ka- D biliye Bakanı Şükrü Kaya KAM. Galata yolcu salonu yazP.11nla • 

I' 
nn:.ına uyr.nyan azı a · o TEM 

· t'hd f ettı' ili mana ve (Mugwla) _ Efendıın" bı'r"ıncı' mad- rrndan Blly Mahmut Nedım K , ' unvanlar, ru"'t'oeler, ni - nunun ıs ı a ~ l! · k · · k d' Paket postahl'\nesi muh11bere d1tireıi ba' 
~ a .. ' l'n~dal,•alar "ar. Bunların maksat, demo rasıyı en ıne de gayet sarihtir. Biz türklerde 

"il J • 'il memun1 Bay Hftvati MF.~tC, Be~iktat· 
e~el resmi bergelerden ve mal etmiş olan bu yüksek nıı e • tegallüp, sınıf ve tefevvük ifade ta Va!ide çeıımesinde 167 numaralı a · 

~L 11 karıısında kaldırılması tin her hangi bir sınıf farkını göı- eden birçok kelimeler kullanıl - partmanda askeri kaymakamlıktan mü-
Vltııza uygun bir hareket teren unvanları tamamen yık - maktadır. Kanunda kullandığı - telrait Sarkövlü Velibev zade Bay Ke-
~ :"· liükUnıctin;:: böyle bir maktır. Binaenaleyh ağa da, köy- mız "gibi,, kelimeaile her muhit- mal SARTEKIN, Dr. Bay Mamar Oı· 
' qaz ı d k h lüler arasında az çok bir ımıfı İ· te kullanılan buna mümasil ke - mnn UZMAN, Adalar bef,.tfive vıuı iş -
~ ... ~~i: :~;:;,~~~ic~~u- fade eden bir unvan olması :o· limeleri kaldırmıf oluyoruz. Çün- len kiıı tibi Bay Hüseyi., GONF.R. Ada· 
"' ~dını 'h b .. layısile btmun kaldırılmasına Ü· ki yukanda da söylediğim gibi dalnr Nüfus memuru Bay Refik TUN • 

t\t..._ - en, tercı ı::.n ugun- be .. de CtA Y, eslti gazetesi arl<11da•lanrmzdan 
~'~ı !neyi alınmasıdır. (Çok kômetle bera r encumen her memlekette muhtelif lakap :r 

"-l "· fak d' deniz ticaret müdürlüğü fen beyti mü-
~~--.. 3e·leri). • • muva ate ıyor. ve unvanlar pek çok olarak kulla-
... Dahiliye vekili Şülaii Kaya nl meyyizi Bay Bürhanettin Ali ÇANKA-
ı.. ~ E_fohdim; Vekı_I Beyın k ı· ·ı- nılmaktadır, bu arın ayrı ayrı YA, hakim mütekaidi ve avukat Bay 
-.:lt:ı_, (Mufla) - Şimdi bir e ıme ı a - · k d w'ld' 
~ ~er J n gelmıf ve en· zikredilmesi müm ün egı ır. Hayrettin Abidin ALPTEKiN, karika-
~ "eril~i~~~r~ Encünıen maz ve etmek lazım. Efendi, Bey ve Binaenaleyh bu madde maksadı türiıt ve muallim Bay Ramiz GÖKÇE, 

llıı...' • •• )'aptı ve riyaset maka • ağa diye. ifadeye kafidir. Bahusus ki, mec- K8bata1 lisesi franııızca muallimi Bay 
. ...._ • Sa"ıt Azmi (Kayseri) - Atla- ' dd U k d 

.) 11e>ttderdi. Müstaceliyet ka· Iisi ali ağa kelimesini de ma e· Mazhar EVRENSEL, n apanın a 
~ed l b d f k rile alınır. deniliyor. Öz atla mı, k Hoca Yakup sokağında bir numarada 0-

11.. lı,._~<ı:ı en eve ir e a a - ye kattı tan sonra .. 
'tıı..:~ ap.fı ku 5 soy adile mi 1 turan Bay Hasan Dinmişe yakın ailesi 

... ~ı_ 1 o nsun. on - Dahı"lı'ye Encümeni M. M. ~ük- Müte.kait gene.ralle·r· bu.. sıfatı efradı AKTAN, Yeni lise çevirgenl Bay 
ce en müzakeresi reye ="'..:°"'-'-'""'..ı "'~'--'-'~ t. ~ .. lrıraM) _ Eve.içe. kabul tafıyatiil-=---ruıl) '!lr'UIUUI ._. • Saffet A •tay, DORUK. yarchmcrlardan 

~,.__ lllebti oku ru. (~O:iJ:kanun var. Heaı az, ralHk birçok bflwi ve ... yi ma~ Bay Halda PETEK. Bay s.ml OR -•"-ela _ ..,. "4'a. edılmıı d'I I aktır madi neticesinde kazanılmıt bır HON, Beyoilu lraza11 evlenme memu-
. ~ B ~anun b d h d soya ı e anı ac · b ru Bay lımet, Gazban, memur Bay L - • unu .. te • U ur, Efen • em e (I rt ) _ Ha- rütbedir. Mütekait de olsa unu 
.._,, ruın·-.. an ve milatace- . . d kalka __ .,_ mı? •••unası lazım ır. 

Bay Hulusi Baysal, Bay Ferit Ay • 
kut, Bay Kazım Ertem, Bay Ahmet 
Kurgunoğlu 

ISTROTIP 

Bay Mehmet Özbaş, Bay Tevfik 
Özba~. Bay Mehmet Uçkan, Bay Feh • 
mi Tunçer 

• • •. 
Bay Ekrem Mucur, Bay Hilmi Yal

çın, Bay Kamil, Ergin, Bay Kamil Ay. 
kurt, Bay Saim Kalyoncu, Bay Hakkı 
Kıra!, Bay Burhan Erdem, Bay Nazmi 
Ank, Bay Kazım Ertekçe, Bay Rıza 
Yalnız. Bay Ferruh Özbek,· Bay Uma
dettin, Gözlüklü, Bay Hayri Saraç, Bay, 
Fethi Erten, Bay Hayrettin Yeğin, Bay 
Mehmet Dölek, Bay Abdullah Kasap, 
Bay Burhan Bekleviç, Bay Mükerrem 
Uşcn, Bay Kemal, GUney, Bay Ali Os
kay Bay Mustafa Koyuncu. Bay Sali • 
hattin Utku, Bay Sadri Kıyga , Bay 
Hakkı Gökçen, Bay M. Emin Kapla -
vuç, Eay Hüseyin Işık, Bay Mustafa 
Akyüz, Bay Mehmet Kortun, Bay Ali 
Tekin, Bay Seyfi Benli, Bay Osm. n Çe
lik, Bay M. Saffet İnegöl. Bay Emin 
Umur, Bay Halit Akça, Bay İbrahim 
Demir, Bay Ahmet Demi bilek, Bny 
Tevfik. Akkara, Bay Fehmi Ok"n, Fay 
Muzaffer Yemenici, Bay Enver Toprak • 
Bay K~mal Okut 

MALİYET 
"il -. rcıh Kemal Turan ıpa a 

1 

. d Galip KARACA, Beyoğlu belediye da-
~ .. <&1,..y J li e caa "'-s' iresi anbar memurlarından Bay Safi 
\ tıi kabul e a rnarak mOzake. CI ke ~eıı Encümeni M. M. Şük- Celil Nurinin söylediklerini TORK, sekizinci ihtisas mahkemesi mü-

"· tahul e~en~er ••• etmlyen • Dahıhy~kale) _ Arzettim E- iıitmedim. Lfüfen tekrar etsinler. ba§irlerinden B:ıy ıAhmet GONEL adı-
-eiı edılınııtir. ril <9ana lce kabul edilen Reis - Celil Nuri Jutfen yakı· nı soy adı olarak almıtlardır. \. ·. - ta-- L ' fendım, evve • 1 a· . • D J b d -• 1 d ;")'tıeai l. .. ı_. uunun aeyetl a- ucibince dınl unv&11 ar na aelerk tekrar e ınız. ev et mat ::ıann n ~~ı,an ar a ıoy 

Bay M. Kazan Kulerkıhç, Bay Ha • 
sip Kınay, Bay Cemal Gökmen, Bay Sn. 
İt Urgangı, Bayan Safiye Sa,·kılıç, Ba .. 
yan Naciye Gökmen 

• ltlı? ·-aQQnda llz iatiyen k_anun ;:,..k kullanılmıy~c~k . Celil Nuri (Tekirdağı) _ E- adlannr almışlardır. Bir kamını bugün 

t,~ıinı A lakap 
0 

fendim, eski ve yeni isimlerdeki yazıyonız. lıt:ınbul Ticaret odaıı tetlcikal r por-
l'\da.1 ... t.. lay. (AKSARAY) - tırL. "tf"ı Müfit (Kırıehlr) -- A- hem kadın ve hem erkek için kul- BUYRUJ<LAR törü Bay Sami Cemalin ıoy adı Sayrun 

-Y ~ L d u · k lk Muhasebeci Bay İbrahim Hilmi Al · ld • h ld ı ı D 

~ ' uır a aın için en f d' bev kelimel" ·ı a - tanılan bazı iıimler vardır. Bun - o ugu a e y.1111 ıı çı <mı§hr. üz~lti • l!lutJ ı L .ır.a_ e en •. , . 

~- d.....: u u~ J'lllarca yüreği- t't~ bacının yer1 l.al:• :\7. )arı kanunen nasıl tefrik edeceğiz. Şükrü Kaya (Dahiliye Yeki • nz. 
"'q -· , bu taktan ı tı nra · 

L b d·· n caklarında sak • l t"nihini rica etlea·ı 11• iffet, ismet, Nimet ve Tekin gibi. li) - Türk orduıu, bilinmez ta - Çubukçu oğlu adını iki ki~inin nldığı-
1 t•: .. Y-•J Qn\aal .. 

1 M Şük" k E ' ' ' f cl 1 "liııe ..... ~ın, ıevıilerinin Dahiliye Encümeni M. . · - Dahiliye bakanı Şükrü Kaya rihten bugüne kadar h iç bir reji • na yazmı:tı · cıcı>ıyd ·ü tc .. i Ka -
le llUf ld Ef d m tek b 1 lem imiri Cubukçu oğlu Bay Sıtkıdan 

' 

• "' o yğunu gör - .. (,. ___ ı,ı,ale) - en 1 ' (dölenerek) - Efendim; una - me bakmadan mütemadiyen k en • 
,,e Ilı ti ru ~- k b J lunan dün ıu me!.tu!:Ju aldık. Yazıyoruz : 

.,,. ~-- f u u ıize ki çöller deyim evelce a u 0 rı daha etraflı anlııtabilm't ol - di milli ş ... refini l:oftlmUJ ülkeler 
,"! -.., 1 k rar e ' d ka nile "Sevgili ve saygılı g zctcnizde "a· 

. ~- f ıran koıkoca ulu • kanunla yeni soy a 1 n~ mak için biraz uzun olmakla be - k&zanmı~ bir teselsül dür. (Alkıt • dım., etrafında b)r yazınızı okudum .. 
~' iri ~nı düzdünüz; ne mul dini maksadı ifade eden ~ehme - raber esbabı mucibeyi huzurunuz- lar). Bin:ıena!eyh dün Şıpkada Benim soy. sop adıma sulananlar ç ık . 
~ ~ I oldü denen bir budu - ler esasen kullamhnaz, eger h~- d~ okuyacağım. muharebe edenle, öbürgün Yeme· mış~ 
"tiri e blılarmı attmız. cı kelime9İ lakap, yani ıoy ~ 1 

(iç Bakanının mecliıte okudu· nin çöllerinde hanını akıtan ara • Belediye kayıtlar muduri.ı, eski dos
l)~~l'Jıı IÖrınediği yenmele - olarak kullanıbyorl& buna da 

1~ ğu eıbabı mucibeyi 21 tarihli ga· sında h=ç bir fark olmamak la2ım· tum Bay Zühtü He Tunel Şirketi amir-

] 
~~ topladınız, tattınız. kin yoktur. Bundan sond~~ ~e!ı • zetemize bütün olarak koyduğu· dır. Zaten milli mücadeleden son• lerindcn bir yurttaş özcnmil'ler ve kcn-

~ l>e arın görmediği değiı: lerden bafka kimıe ken 11mı na •muz için burada tclırarlamıyo - ra verilen gcnerallıklar aktiftir. dilerinc "Cı•buk~u oğlu .. diye ad tak -
llıl, ~ krıa günler :cinde ıf cı diy.e tesmiye etmez. ---. Esbabı mucil:enirı okunma· Diğ?rleri bugün hayattn ya~lorı • rnıılar .. Pekila fakat benim ccdndım 0 • 

._,~~rdiniz. Düttü ğören i- Abdülhak (Erzincan) - Pa - ı ·ndan ıonra mebuJar tarafın. nı a1mış çck ilmi!Jcrdir ve yahut lan "Çubukçu oğulları,, Sebin karahi -
~:..-:· atın okuyacaklar, - bu kanunla paı:ılık kalkıyor !'1 sorgularda bulanulmuf ve ta bir kötede oturmakta bulunan sarlıdır. Ecdadımın kiitüktel:i kaydile 
-"1\ik de)!:.• 1 k pm l 8 ) ın müteka· ve bugiın bütün Scbin Knrahislılarla is· 
)\~ .. t I sıııne eri, bu yo • general o uyor. un ar I . d' /'"' bakanı bunlara cevaplar ver· ihtiyarlardır. Vakti- le memleket· 

bL ~ r ıs) d 1 ıye :;ç bat edebilirim ki bu ad benim soyumun 
~ içeı; -. an bu kadar az it olanlanna a genera m • miıtir.) lerine güzel bizmetl• r yapan bu 200 yıllık bir adıdır. 
'"" k•ınde na!ıl sıkı~tırmıf ceğiz? . M ş··k z1·ya Gevher (r•nakkale) - adamfardı:ın bu "{Üze l uııvrınm e • B ca 1 E .. M u • ~ 0 u arkadnşfarm "Cubukçu ogl.ı .. a • 

,._ .. ar, onu yapana, onu Dahiliye ncumeQı • • .J• Efendı'm demey~m.. sı·rnenmes;, .. anned er;m ki, de • ~ Yu kt G ilerin Efen:.ıım tt ... clını l:ı•lfanabı1mck içh ;:ıi!emizle her • 
' re en bag"'lıınacak • (Ça akkale) - enera • b' 
J.:ı rü n • Birinci fe Şükrü Kaya demin ır ıo~uya r.ıoknsi prer.sipirnize uymaz. hangi bir akrabalıkla:-1 oldufunu bilmi-
' ~\in I d bir.kaç d~rec~!\ı v~rc1ırİ ak ·; ere / knrsılığın:Ia eskiden ahnmıt olan Her yerde olduğu gibi mütehı:ı 't - , yorum. 
•11/ tiiçıuı1~ ak. _dağlbarınd a rik, ikincıhfer~, .lı~a 01~ap~;anı pas;lıam, yahut ınuknbili olan lere, generallara Jc .. zandıld~ rı r ::t- Belediyeci Bay Ziıh tiı çok scvd""im 
~•hu .. ıçerı!mde u e - bunların er ırımn .... l _ tTC~eraJl: iY'n kalabileceifni ifade heleri vermek ı ·zımdır. ç :·nkii eski bir ark cl" !>ımdır. "Çubukçu oğlu., 

hu~•k l t 1 . cakları reımı ısım e " ... O k b 
lı_ "~ u uıun eme yanı tatıya b k tti1er Bunda bir nokta var . ra• vaktiyle İmparatorluk zt.m~mndıı :ıncn en ol<'!u-ıımu bilir f"kat ben o · t.'"""' il ç.nkaya'nı yalçın · 'nini askeri tiiraya ıra ı- c · · · B' d nun "Cub•tlc:ru oğlu .. oldu- unu yeni ic:i-

llt .. . , U.t" n rın tayı . . l I · ·n de sını söylemek ıslıyorum. ız e ri!tbe kaz"'n°"n ~ktif pa~alarırnız 
~ 1 Unde tat 'b" d 'r a.-.: tekaıt o an ar açı b k k tiyorum. Öteki zatı i e hiç tanımıyo -

,, e e h' gı 1• emı yoruz. ınu. lcak j. generallik, yahut bu g' İ yü se da varclı .... P m1ara bu unvanlnrı 
(k' ~tıd1r ınillet döğen Ata· tabiatile bır hak. m~v~~ o al u"tbe ancak milli it içerisinde alı- vermf'zsek b ir takım iltil:aslara rum. 

""\) en •ons 1 ·ı .. tekaıt bırıncı gener , r "Çubulccu o r}u., bir be"l ve bir de 
~ 'eal · uz ~nygı ar. tibarı e, m~ I "tekait nan rütbe olr.ıalıclır. Bunda.:ı ev • mahal vermİ§ oluruz. Binaemleyh amcam o ırıu Be ikt"ıı '.14 iınciı mektep 
;~ .... erı, alkı~lar) ah t ne dıyecek erse mu . 1· w. ' k k 
c •• """"' 8 ı_ Y u • d 1 caklardır. velki general ıg r, ınem c et yı 1 • bunlara da general denilmes'ne Baş r.ıu~llimi Nafi::dir. 
"''det i\§tta töz iıtiyen var "k'nci fenk a JJll a 11 Ih k A ·ı 1 J 1 R h u el ı 1 • • uk b'I' buluna- mında bi assa ço arnı o an ar • müsaade etmeniz muvafıktır. a rretli bab m mi 
·q ere 8 ·ı · · k M"t kaıdın de m a 1 1 ı J"' d M'll" k b' d b ._. ~l:ll~r eçı mesını a - l! e A • k . e dü- dan esirgeme ~ azım ır. ı ı Çünkü b=:ı:im orclumuz ıerefJj bir uru ı :- a ırakmıştır. Bizim P.ay Ziıh-

" "'ftL ••• ctıniye 1 K __ 1.-. bu alı ıuravı as erıy ı · d' w · til ö d' · • r.~'111İftir. n er... a • caau~, • . . mücadelenin ve dev etın ,·er ıgı teıel!ii1 halindedir. Bunlara ha on::ı mı " 'P , .ıyor? Kenclis ne ad mı 

U .. e ... bır Mtır. il 1 J b td ·· B n k • f J le J yofr. ~nl>ul ederse onı sov.~dı t km ..... el.. - ~ ı.a •:r • cc·· ·· ne) - "enera 1 < tayanı :a \\ ı.;r. U • unvanı vermeme ınıa llZ 1 O- • • " "' 
.~ lai: (Giresun) _ Vek'I Hasan Fehmı umUf& r- • 1 .. k b l d ııcrcfıru ben k zanavım· "7"lıtti U'Pıın .. 

lıı.! • au .. ı . k d--- bu manalar 1 dan evvelkinı u a a u e eme • ı ıur. . Hem fonetik ı'ti'ban'le de nuz•l bı'r ad 
~elit ... · Ağa kelimesi E:endım anun cıu• "' , 

w nuz izah bu yiz. (Surccek) değil mi? Saygılanmla. 

olarak bana 
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1 b ı T Ş. k t• Gemlik icra memurluğundan: Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha- D .. y rı 
St8D U ram vay 11 e 1 lataabulda Ata beye (16000) liraya kimliğinden: un ve a 

G ·4· G ı· n borçlu lıta~bulda Akıarayda Viran çeı· Perhimayak efendi vekili Avu-
1 iŞ - B iŞ .rrOfTaml _.. ıokairncl:ı 18 No. lu hanede ve ha· y p 1 "'r•rcllm• »"fl//ı~nafl ,._ kat uauf Hafit beyin anıa tıda ~.,. "' A · :T 

1934 yılının 1 Birinci kanunundan sonra len JJuaray Hasan baba M. Onatcul Haliıke.r Gazi Caddesinde Pot:ı 
ılk · Son So. 18 No. ela müteveffa Fettah efendi ~ 

kızlan Rahime ve semaııat ve Fthamet merkezi karııaında 16. No. lu dük-
Ara kalkıı varış '-~ d Ai f d' 1 ....L· hanımlara viliyeten valideleri Hadiye Kan a camcı op e en ı a e,. uı • 

3 6.1 O 23.40 hanımın Armutlu nahiyesinin Bozb.a • ne açdan yüz seksen lira alacak S A F O oı'f;I 

· KALKIŞ No. SiNiR 

{ 
Şitliden • Tünele 

_ı_o_Ş.,i..,tl_i_-__ T_ü_n_eı__ Tünelden • Şi,tiye 7 6.30 24.00 run namile maruf Koyundere çiftlliin· davaaınm cari muh•kemeunde: H dar" - --L.o..:.•·• Alfonı Dode --- ay deki 25 kıt'a emvali ıayri IDClllUU9le "' 932/ 805 No. lu karar temyiz 

1 1 $itli - Beyazıt { 
Şitliden • Beyazata 
Heyaııttaa - Şitliye 

12 7 02 23 10 a L..-"---..1~ K 100 Krı. 
· • rin ıatılmaıı mukarrer DOzuuruua. 

00 mahkemeıince nakz edilmit oldu- ı•------ -~~ 
26 7.44 23.50 yubdere çiftliğinde kiin eaiı wnanlık lundan bahıile gönderilen gıyap 

ıolu aıi'rr .Jıırlan atkuı atıl cepMli 

{ 
Harbiyeden .. fatihe 

12 Harbiye - Fatih Fatihten : Harbiyeye 
S 7.04 23.32 yol fevkani dört oda ve altnlda ahit" kararmm müddeialeyhin hali 
1 O 6. 'lO 23. 50 ittiaalinde böcekhane harap olup tama • hazır ikametgahı meçhul bulunma 

1 '2 AH bi • Akcıa 
8 

{Harbiyeden• A. aaraya 14 7.18 23.45 
•r ye ' v A. Araydan • Harb. ,e 15 6.35 ı3.0ı.' 

14 Maçka - Tünel { 
Maçkadao - Tünele 
TOnelden • Şiıliye 

15 T -•--· s· k . {Ta.kaimden • Sirkeciye 
aJUtm - ır ecı s· k .d T k • 

ır ecı en • a ııme 

20 23 20 24.00 
23.40 14.'!0 

8 7.30 19.00 
9 7.50 19.25 

. 
16 M ka _ Bettazıt { Maçkadan · Beyazıda 5·13 6.20 23.00 

aç ' Beyazrttan • Maçkays 20 7.00 23.4:> 

1 
Şiıliden • Emin&oüne 

16 A Maçka - Eminönii Maçkadan • E. Onüne 
E. Önünden • Maçkaya 

ı 7 Sitli - Sirkeci { 
Şitliden • Sirkeciye 
Sirkeciden . ŞitliY• 

IMecid.lsiS den - ~min.ne 
17A Mecid.lc&v-Emin Emi~.dea ·Mecid.~& ne 
--------..{Mecıd kiS.den - Emın.ne 

Emin.den • Mecid.k&.ne 

ı8 Taluim _Aktara {Tak.imden. Akıar~yı 
----------

1 
Akl&l'aydan • Tak11me 

9 6.10 
19 7.10 19.45 

6.40 ıo.ıs 

7 7.00 19.30 
9 7.35 ·ıo.oo 

6.47 
ıt 7.19 

14.24 
14.56 

-

9.38 
10.10 
17.38 
18.10 

19 Kurtulu _ 111---azıt i KurtuJuttan • 8'!1azita 7 -15 6. l '> ıı .53 
! uoey \ Beyazrttan • Kurtuluşa 21 7.00 23.35 

t 
Şiıliden • Emiali48de 

l 9 A Kurtuloe - Eminö Kurtuluıtan • E.. Onüne 
E.OnGnden • Kurtuluıa 

B. Tattan • &ebele 
" • E. ODcbae 

,B ,hbpk,- Embıaan Behekteo. ., 
Emin8nilnden • Bebeie 
Bebekten - B. Taıa 

23 Ortaköy_ Abaray{OrtaldSyden- Abar~ya 
---------- Aktaraydan. Ortaköy• 

34 B ikt F t .b ( Betiktaıtan • Fatihe 
eı 9 - • 1 {Fathiten • B. Tap 

f A. earayclan • 1:· ka~rya 
32 Topkapı _ Sirkeci ı T. kapıdaıı . Sırkecıye 

Sirkeciden • T. kapıya 
T. kapıdan • Akıaraya 

{ 

Akaaraydan. Y. kuleye 
33 Y edikule - Sirkeci Y • kul•den . Sirkeciye 
--------- Sirkeciden • Y. kuleye 

Y. kuledeft • Alraaraya 

{ 

4.kaaraydan- E. kapıya 
37 Edirnekapı. Sirkeci E. kapıdan · Sirkeciy~ 
--------- Sirkeciden • E. kapıya 

E. kapıdan · Alcaarav• 

6.18 
10 7.22 19.30 
21 6.50 20.00 

6 6.08 
8 6.20 

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 

6.0S 
7 6.20 

14 6.51 
20 

5.56 

2i.OO 
23. ~0 
24.00 

7 b.15 23.00 
12 6.48 23.32 
18 24 00 

5.52 
6 .6.? 5 23.12 

12 &.44 :l3.40 
19 24.08 

!inhisarlar U. Müdürlügünden I 
idaremizin Şemıi Pllf& l>eposu Atçılığı 1/ 12/ 934 tarihine mü

aadif Cumartesi tünü aaat "15,, te pazarlıkla talibine ihale edile -
cetinden taliplerin "250,, lira tem inat paraaiyle birlikte Cibalide 
Levazm1 ve mübayaat tubeaine müracaatları. "8052,, 

idaremiz 15 ve 25 aantilitreli k müıtamel bot rakı ıifelerini pe
rakende auretiyle mübayaa etme idedir. 

Temiz ve aağlam olmak tarti yle Kabatat ambanna perakende 
ıuretile teılim edilecek titelerin bedeli eshabma derhal tediye olu
nacakhr. Perakende aatıcılann K abataf ambarlanna ve toptan te -
ahhüde girmek iatiyenlerin Cibali de Levazım Ye Mübayaat Şubesi
ne müracaatlan. "7749,, 

(20 25) eb'admda (3,000,000) üç milyon adet mantar aabn •· 
lmacaktır. Taliplerin tartn&me ve nümuneleri gördükten sonra 
pz.zarlığa ittirak ~mek üzere ( % 7,5) teminat akçclerile beraber 
(3 12 934) Pazartesi günü uat (14) te Cibalide Levazım ve 
Mü'--ayaat Şubesine müracaatları. "7805,, 

-Günün F otogralları 

mı 300 lira kıymetinde bir bap ~ik ımdan Dafi tebliğ edilememit ve 
binui 1200 sehim itibarile 1116 sehi • iıtek veçhile ve yirmi ıün faııla i
minin 192 sehim itibarile 32 terden 96 le ilanen tebliğine karar verilmit 
ıehiminin 144 lira kıymetinde ._ PM oldupnda nmuhakeme günü olan 
Koyundere çiltlifind• f*l'kan "fima • 27.12.934 tarihinde itirazla mah
len •e cenuben ..ııibi Mnel tarlaeı ıar
ben kumaal ile mahdut iki dönilm mik· kemeye ıelmediii takdirde gcya • 
dannda bir kıt'a Nbçenin 192 eehim iti- bmda muamele olunacağı gıyap 
barile 96 aehiminin 144 lira kıymetinde kararı teblil makamına kaim ol • 
ve ıene ayni mevkide tuk çiftlik tarla- mak ütere ilin olubur • 
ıı garp ve §İmal ve cenup yol ile mab " __ _....,......._ _________ _ 

dut bir dönüm mikdatı bahçe 192 "· Sultanahmet Birinci Sulh ha -
himden 96 ıehimi 72 lira loymetinde " kimliğinden: 
ıene llym meVkide dört latafı Mhlbi Davacı Mithat Beyin Konyacla 
senet tarla!an ile mahdut 6 dönüm mik· Konya Bonmarteai aa:hbi Hüıe -
darında bahçenin 192 eehimden 91 

.. - yin Rahmi efendiden alacalı olan 
himi 432 lira laymetinR ve ıene aynı 
mevkide dört tarafı sahibi senet tarla•• yüz kırk lira sekıen kurutun tah • 
ile mahdut 18 dönüm niikdatnlaa iar1ao ıili iç=n M. aleyhe berayı tebliğ 
nın 1200 sehim itibarile 1116 Mhimli\la gönderilen davetiyeler i!zerine ya-
32 sehim itibarile albtaf'din 18 leÜbl zıh metruhata nazaran ikametga • 
66 lira kıymetinde vt ıeae a)'ld metki- hının meçhul olduiu anlatılmaım 
de dört tanlı ..ıülri ..... tile mab4lut 9 dan Dinen tebliiat icrasına ve mu 
dönUtn mikdai'mda tarlanın 18 tel.imi 
28 

lira kıymetinde v• sene aynı mevki· lıakemenin 31.12.934 aaat 14 de 
de dört tarafı .Uibi eenet ile mahdut 8 taliki• karar TeTilmit olduiun -
dönüm mikdannda Mr kıt'a wı. 18 ... dan ynm ve vakti meakUrda M. 
himi 28 lira kıymetinde "' PM atM aleyh ıelmediii yey& muaaddak 
mevkide tuk tbnal AhlM MMt meran Tekil tödlldlftedlli kkdinle bak- , ... ...._ ___ _ 
ıarp aut bahçesi cenup s Armutlu mer- kında gıyaben muhakeme icra • 
aıı ile mahdut 68 dönüm miitclarm* dileceli tehlii makamnıa kaim ol
tarlUm 11 eebimi 196 lira laymetinlie ve.,... mevkide dött tarafı eaJaibi .enet mak üzere ilin olunur. 

ile mtıhclut iki dönüm mikd.-mcla tar
lanın 18 ıebimi 6 lira kıymetinde ve P 
ne aynı mevkide dört bltafı uhlM ~ 
10 aea. ...._... ._, ne ıa 

!AYl 
1928-1929 4~t• ıenesinde IC• • 

dmban itk mektebindfti 2!1 ınek~ 
tep numaralı ıelitttaınetnt kay • 
bettim. Y eniıini çıkattacaiım • 
dan e11c:ılnln lıükiiiü 'oktur. 

Kadm han ilk mektep mezun· 
larmilan 251 No.h tmeT 

ıehimi ve yirml ıekiz 1irıl ~de " 
gene aynı me'fkide clött tarafı eahiln se
net meruı ile mahdut 8 dönüm mik • 
dannda tarlanın 18 selıimin 28 lira kıt· 
metinde ve ıene aym me'fkide dgtt ta
rafı sahibi senet tarlaıile mahdut S dl .. 
nüm mikdarmda tarlanın 11 eeh1mi 18 nuWil MıtUW MMt tarWuile ldlıll•ut 
lira kıymetilMI• •e ,_ aym _.ıııw. 4IGO •••1111 .... ..._... Mt lata wa • 
dört tarafı .-.UIM MDet tuluil• mllh • ..- ti .. bDi ıuo lira kıymetinde bu· 
dut üç dönüm · mikdannda tarla • hnMlup" mezlrUr Jinni bet parça em
nın on eekiz .. lıimi on ıfklz nli ıaJri menkulelerin emlüta 96 Mlii· 
lira kıymetinde ve ıeııe aynı mevkide mi ve arazide 18 aelaimi açık •rttırma 
dört tarafı aalıibi senet tarluile mahnt ile eatılmasma karar verilmiıtir. 
6 dönüm mikdarında tarlama 18 Mhi .. ı - Alac•kldarla " difer alibdar
mi 18 lira kıymetinde" sene aym mn- Jann irtifak hakkı aahipl.nnin ltk sar• 
kict. ıartuın lahibi eenet ıimalen han ri mmtkuller iberia.wd IMlk • 
deresi garban lcumaal cenuben çiftlik lamU ueullyle fals ft .....nfata d.WI 
merası ile mahdut 26 dönüm mikdann- olan id.Llamu it• U... tarilain4len iti
d:ı tarlanın 18 aehiminin 74 Uta kıyın.. ....... Pomi ... içinde nrala miilpit.
tinde ve gene aynı mevkide tarbn 18 • )erile lııirlilde c.nlik icra dairesine bll· 
bibi senet ıimal han dereai ıarp ım....I dinMleri abi halde baldan tapu ıicı1 -
cenup çiftlik ıneraıı Ue nudulut 18 dö • Jerile ..ı.it om•ddsça ..tıı ltedeHnln 
nüm mikdannda tar1anm 11 Mhimi 14 paylapnuında briç bhtlar. 
lira kıymetinde Ye ıene aynı mnkide 2 - Artırma tu' !Miı.eel Gelralik icın 
prkan eahibi MDet ıimalen ı... "--' nMm11rl11lıa odasına ı.- ilb tarihin • 
IU'P kumaal cenap çiftlik meruiy1e da itftmieil ............... lçia açıık-
mahdut 14 dönüm mikdarmda tarlam br. 

18 selümi 40 lira kıymetinde Mr" ~ 1 -1'ale 31.12..1914 pasteli al
nı mevkide dört tarafı eahihi MMt lal'o nü aut 14 te Gemlik icra memmluiu o
luile malıdut 32 dönüm miJrclan9da tarıı datmda yapdaeaktno. Şa kadar ki tayin 
lanın 18 Mhimi 84 lira laımwtincle " blum iılMa amanda artırma Weli ıa:r 
gene aynı IMYldde dört tanıfı aahihi ri menlmlln ma\•!ll!Mn lııyaoe6.m 
Mdet tarlaıile .-hdut 18 dönüm t.rla- ,.Lele 7S pal ... lnwclıir lldl•ıde • IOB 

am 18 ıelıimi 56 lira lu7metinde ft .. U"tll'UIDI teMYa '111111 ktJawlr ibeN 
ne a:rm mevkide dört tanılı aalu"W eenet utnmanm 16 sin daha temdit edile • 
tarlaıile mahdut 8 dön6m mikdumda nk 11.1.1931 tarilaİne mibamf aalı sinü •-------
tarlanın 18 aelıimi 28 lira laJBNtiude .. t 14 le Gemlik icra meanarlup oda
ve ge• aym meftide dört tanlı IÜlW mMla 2280 No. 1a laınwna tnfikan tele· 
senet tarlalile mahdat 892 dönüm itıı.- lif ..... 7ecWı :r..mli Ü~ elıll nlımf 
rile tarlanın 18 eehimi 2530 lira la,.. • tanlmdan taWir olamn kıymetin ,az • 1•·----
tinde •e ... aynı memde dört tarafı de 7S " lnılclaia takdirde ihalesi lera 
aahibi senet tarla1arile mahdut 36 dô • lalmac:akhr. Bu1amdrlr takdirde •bt ,.,. ____ _ 

nüm mikdan tarlanm 18 sehiml 112 Hra 1tet ıene m6dcı.t1e teiatdit edilecektir. 
kıymetinde ve ıene dört tarafa nhM 4 - ktnw,. iftlrak ~ p)'ri 
senet tarla.Jile mahdut 44 döniıı! ım1ı • nMnlml .,...,_ •a laJ1119tlnin :rhde 

1
._ ____ _ 

dannda tarlanm 18 Mhimi 124 lira 1aY'- yedi ~Bu .w.tlacle,.., akçesi ~ 
D!etİnde ve ~ aY1_! mnlôc1e tarkan mlJJi ..... ...._t mektalMa ~et • 
ılmaleıı Bü>iikder!ı Faretepe ve Katnb ..ı.l ......... ~ f;ldelj Jıa. 

Daiıl,,,a 
•• Yerı· 

Muhtelif garetelerde çıkan gllnOn badise:uine ait fo 
tograflarla ıpor mecmaılarında gördüiGnüz spor hare 
.etlerine alt fotograflar yalnız lıtanbulda V AKIT 
ı. DtOphaneıinde sahlmaktadır. 

nJunda JCmltqpJak 2!'J? 'ftl CeDUD aaa't l'İcİnde obınJs Ua.ı......, palJan ft 
l?_.ahçelİ_ ve Ç,_mar~-reki büvük tarla n ıüHe ~--P ~" rib~ " - '-· 
Tavpntepe 1M!J! ve ke~r deresi ve Na J!U I~ llua_••ml78 ~1.ardar_h_ 
kurhunda ':!:Jıane --~~ _ ft ""'-'' ile le tarihiıı~ b=t l!in ~ te~ için 

maJıdut 7500 "ôntm "'·--~ bir la• ~-~ fM_tl~.1PI.,.,. --111· 
ta meranm 18 Milimi 2010 Jlra layme • mat .._. l~IM:IA. Dl/1'8 No. 111 
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&t&- 11 - KURUN 30 ikinci teJrin ı 934 -1 . 
stanbı.al Milli Emlak Müdürlüğünden: .. . 

Muhammen bedeli 
Lira 

4LO peşin pa· 
ra ile 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketı 
Jstanbul Acentalığı 

Liman han. Telefon: 22925 

: Teşvikiye mahallesinin Ahmet Efendi 

~olcıgıoda eıki 19 ve yeni 39 No. lı 
aneoin ilçte bir hissesi 

: Paogalh mahall,sinin Kaya sokağın· 938 " " 
da eski 33 ve yeni 27 No. lı hanenin 

-----------------------
Yarı hissesi. 

: Kltip Kasım mahallesinin Yalı soka- 825 ,, " 
kında eıki 5 ve yeni 7 No. Jı hanenin 
tamamı. 

: Koskad1 Kızıltaş mahallesinin Çukur 400 ,, " 
Çeııne so'.<a~ında eski 3 No. h dükkA· 
nıo tamamı. 

: Boyacıköy eski Sekizinci ve yeni Yu· 1500 ,, ,, 
nus ağa sokağında 13 No. h hanenin 

\'11k tamamı. • 
P

11 
arıdaki mallar hizaların daki kıymetler üzerinden 9 • 12 • 

'~•İle ~r giinU saat J 4 te açık arttuma suretile satılacaktır. 
•kt~ .111uhammen bedelın yüzde yedi buçuk niıbetindeki 

'eufe müracaatları. "M.. (7857t 

<_:ötde .Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

;Je yollarını buJurJar 

ve hedeflerine vasıl 
olurlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da itlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntıh günleder 

imdına koşan yol 
gösteren odur. 

Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 2 

~ .evvel 

Pazar günü ıaat 20 de Ga
lata nhbmından kalkacak. Gidit · 
te: Zonıuldak, fnebolu, Ayancık, 

Samsun, Unye, Ordu, Giresun, Ti
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüıte bunlara iliıveten Of ye ı 
Sürmeneye ufrayacakbr. 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sa it 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Hanımefendi: 

Para saadetin anahtandır. Mes'ut 
olmak için zengin olmak şarttır. 

Zengin olmak için de bir Piyango 
bileti almak lazımdır •• 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
Jileti alınız... 

Tokat Vali,iğinden ; 
Tokat ~iliye.tinin Zile, Erbaa, Niksar, Retadiye kaza

ları merkezınde ın§all tekarrür eden (19646) lira (23) kuru r 
bedeli keşifli dört mektebin inşaah kapalı zarf uıuliyle mü:. 
kasaya konularak 13 - 12 - 1934 tarihine müıad!f perfembe 
günü saat on beşte ihalei katiyeıi İcra kılınacağmdan talip olan• 
ların prtnameıiyle evrakı keıfiyeıini görmek üzere Tokat Vi
layetine müracaatları ve bu baptaki kanun daireıinde vuku bu
lacak teklifnamelerini o gün Tokat Vilayeti Encümeni Dami 
Riyasetine irsal ve tevdi eylemeleri ilan ounur. (8076) 

İnebolu Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin 35 kilovat kudretinde mevcut elektrik kuvvetinin 

arttmlmaıı için mübayaaıı evvelce ilin olunup geri bırakılan (70 -
120) beygir kuvvetinde bir dizel motörü ve yahut (80 - 120) bey
gir kuvvetinde buhar makineıi ve ayni kuvvette dinamo ve teferrü

atı satın alınacaktır. 

Bu makineleri gerek kullanıl mıt ve gerek kullanılmamıt olarak 
"mevcut şartnamelerine göre" s~t mak istiyenlerin 934 aeuai Birinci 
IK4•1Mıını•;.'1!1H .... d1i,ıjfııwııwii ~ .......... laütGa tıeldiflerini 
Bel~ RI~ Mlcllritleleff Ü!ft ôlanar. (7893) 

Öz TürJCçe 1'artılıklar 
;---

5 
Öz türliçe Jiart dıklar 

. Üş" lenıek, ~e~. ~6. Uynıek, Uyük. mi gafir, kalabalık man.) 21. 0-
Yığınak(Bınbın üstüne katmak, ğür (Kalabalık ve sürü man.) 22. 
~llııdarnı ınkan.) 27. Yığmak, 28_ Okür, 23. Olüş, 24. Sang, 25. '.fa· 

Tolay, 20. Toplanma, 21 Toplantı, 
22. Topluluk, ·2a. Toy (Düğün ve 
sevinç cemiyeti man.) 24. Yığı -
nak, 25. Yrğnak (Tecemmü. "Me-

"Combat" man.) 2. Dokuş, Dogüs 
3. Harhaşa, 4. Kavga, 5. Savaş 6. 
Tutuşma, 7. Uğraş, 8. Uruş, 9. U
ııış tokuş. a . kım, 26. Topluluk, 27. Tulp, 28. 

l'e;; ;~~ak, l. Birikmek, 2_ Bir Tunluk, (Yığın, sürü, takım man.) 
~elnıek,rı4Ienılrek, 3. Derilip bir yere 29. Ulus (Kabile, kavim man.) 
'roplan · kınek, 5. Tirilmek, 6. - ten ayrılıp yalnız kalan, 
llıek t ınak, 7. Yığmmak, (Birik - Yetinecek. 

_: a erakfun etmek man.) Cemal, 1. Görk, 2. Görkey, 3. 
liep n, l · Dirilü, 2. Dükeli, 3. Güzellik, 4. Körk, 5. Yüz ~lli • 
l>u ıj, hepsi, 4. Küskütürü, 5. To - ği. (K. T.). (Bak: Hüsün>.: 
'>, optan 6 ..,,.,_ ı· Tü"k ı·· 7 Cemil, t. Görklük, 2. GuzeJ, 3. 
·l\~tn , . uAe ı, e u, . 

gr. iyi, 4. Körklü, 5. Mayt.alman, 6. 

to;;ian, 1. Biredi (Hepsi birden, Sulu. 
4. 'r nıan.) 2. Biremedi, 3. Hep, Cemile (Göstermek), Malkıl • 
~l 0Pf:a.n, 5. Tükeli, Tükelü, 6. damak. 
~:ırganr. Cemiyet, 1. Algın (Toplantı "re· 

~Utii~ .~ · Berça, 2. Biri ki, S. Bütün .. , union,, man.) 2. Bayka, (Tesit ve
'- ""'U 4 w ı · · "fite" an ) ~eı, 

7 
1 • Cum, 5. Dirn"ı~. 6. Du· ya eg ence merasımı ı m . 

ll'ıusu • liep, Hepsi, 8. Kamu, Ka· 3. Bursang, 4. Cankı, (Danışık, 
Ce' 9. Yumuk, 10 Yumki. ( mesveret toplantısı man.) 5. Cay, 

llli ga~aa.t, 1. Alay, 2. aıana, (cem- (DU~n, sevinç cemiyeti man.) 6. 
a. n .. 

1 
ır, kalabalık, kafile ınan.) Ceşen (Velime, hitan cemiyeti~

S. a ek (Takım man.) 4. Bölük, bi sevinç toplantıları man.) 7. Cı-
6. '&u~d (Kafile, kavim man.) vin, 8. Ciyün (İçtima, toplantı 
l'ı1 ğın haay, 7. Bursang, 8. Çaş (Bi ~an.) 9. Denge] (Top -
ı..~~, 

10 
Ik, izdiham man.) 9. Çok- Jantı "rP.union,, man.) 10. Derim 

"&lahaİ Çokum, (Cem mi gafir, (Toplantı man.) 11. Demek (Bir 
(l'0Dl ık ınan.) ıı. Çokuntu, maksat için toplantı man.) 
l'ittı antr ınan ) 12 ç·· 13 De- 12. Dirnek, 13. Düğün (Evlenme 
L , 14 .. . . om . ) '<.l~Jllluk· Gurem (Cemmi gafir, ve sünnet gibi cemiyetler man. 
~ı ltafi rnan.) 15. tmrem, (Cem. (Sünnet düğünü = hitan cemive
:1~~. l{ r, tGpluluk man.) Hl: Ka- ti.) 14. Koş, 15 Oymak (~i~plar 
i'· l<ıı~~llğ, <Bütün halk man.) 0ymağ"r = kitapçılar cemıyetı, lo· 
alyk ~ n1a (Ce!!!!n gafir. kala _ c~sr) 16. Öğrek ( "Cellectivit~" 
~tt .. kal n.) 18. Kurağ ( Cemmi mnn. Toplu yaşamağa alrsmış 
0nıuıu~halık m•n. \ 19. Kürem havvanlara elenir) 17. Oğür, Ol<iir, 

'- 3a ın:ın.) 20. Kiiren ( Cem- 18 Saltak (Topluluk ınan.) 1
9

• 
..._ 

. ting" man.) 26. Y ıym. 
-giriz, 1. Ayrıksı, 2. Yetincek, 
- i hatır, Gönül dirliği. 
- Mahalli, 1. Könnek (karınca 

.könneği) 2. Toplanma yeri, topla
nılan yer. 

Cemre (Yanmış kömür parçası 

rnan.) 1. Kor, 2. Kos, 3. Köz ( Sr -
caklık ve kıvılcnn manalarına da 
geJir.) ·i. Koz. 

Cenah, 1. Bıkın (Cenp, böğür 
man.) 2. Büfrek, (Askerlik ıstı -
J:ıhı) 3. Büyünğ, 4. Kanat, 5. Kol, 
6. Yelek (Kanat ve kuş kanadın -
daki uzun tüyler man.) 7. Yelki . 
· - kıtaatı, Büğrekçi. 

- ı yemin ( nıeyınene), 1. Bu
rangar, 2. Sağ kol. 
-ı Yeıar, (meysere), 1. Cuvan

gar, Cuvankar, 2. Sol kol. 
Cenaze, 1. O lgül, 2. O lü, 3. O -

lük, 4. Sengü, 5. Şarır. 
- merasimi, Yuğ. 
- merasimi yapmak. Kamdan-

nrnk. 
Cendere, 1. Baskr, 2. Basuruk, 3. 

Denıcek (Üzüm sıkma aleti 
man.) 4. Oklava. 

Cenin, 1. Döl, 2. Gonuk, 3. Oğ
lan. 

- i sakıt, 1. Düşük, 2, Düşüt, 

- (1) iver, 1. Alp, 2. Barlas 
3. kavgacı, 4. Tokuşan. 

-(a) etmek, 1. Çapgıılamak, 

2. Döğüşmek, 3. Savaşmak, 4. U • 
ııışmak, Vuruşmak. 

Cennet, 1. Cumak 2. U çmağı S. 
Uçmak, 

Cenp, 1. Böğür 2. Eyegü 3. Yan, 
Cenup, 1. Beriye (Sağ yan 

man). 2. Kün 3. Kündünki bulun 
4. Kün ortusu (ortası) 5. Tislilt 
6. Tüş 7. Tüşlük 8. Yın 

· - Rüzgarı, 1. Akyel 2. Aşağıyel 
3. Isıyel 4. Kabayel 5. Y ağdırnn 

Cep, 1. Kancak 2. Koncak 3. 
Köncük 4. Tıka 5. Yancuk, Yancrk 

Cephe, 1. Al (B.T.L. "Çağ.,,); 2. 
Alın, 3. Annaç, 4. Emik (daha 
çok boyun ve hançere man.) 5. Gi
niş, 6. Kabak (On, alın man.) 7. 
Manglay (Hem alın, hem ordu -
nun ileri giden kısmr (front) 
man. 8. Maykılayı, 9. On, 10. Tör 
(Evin cephesi man.) 11. Yönelce. 

Cerahat, 1. Başbart, 2. Erin, S. 
trin, 4. Sül, 5. Ulek, 6. Yiring. 

- bağlamak, 1. İrinlenmek, 2. 
İrin tutmak . 

Cerbeze, Becerik. f 
-li, 1. Becerikli, 2. Dilçik. 
- ıiz, 1. Ağarman, 2. Becerik .. 

3. Perik, (Bundan perkit.emek ve 
pe1 iktenmek fUIJnri ~elir). 

siz. 

Cenk, 1. Çap gulaş, (mübareze 
Cerevan, 1. Ağın, 2. Akak, 3. A

kım, 4. Akıntı. 5. Ahırgan. 6. Akış, 
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Şişman Y ANKO 
MAGAZASf 

Yeni Postane caddesi No. 39 

M A N 1, O L U K ve R O P L U K 
Şık ve saoıam yünlü ve ipekli kumaşlar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaşlar 

Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit. Hazar ve 61çü üzerine 

Gömlek, Pijama, Ropdöşambr, Kuandöfö 
CIH.~Z TAKIMLARI 

Kıtlık ibtiyaçlarmı temin için muhterem müşterilerin teırifferini 

busaten rica ederiz 

Nefaset - Metanet - Ucuzluk _,. 
J Devlet Demir yolları ilan la r.I J 

ı••--·----~r 
Deniz:yolları ı 
iŞLETMESı 

Acentelerı l<anköy - Köprübaşı 

r el.42362 - Sirltecı Mühürdarzade 
l lan Telefon 22740 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 2 Bi

riiıci Kanun PAZAR günü \ 
sC\at 10 da Mersin'e kadar \ 

"8165,, 

Karadeniz Yolu 
KONYA vapuru 1 Birinci 

Kanun CUMARTESi günü 
saat 18 de Hopa'ya kadar 

"8166,, 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 1 Birinci 

Kanun CUMARTESi günü 
saat 18 de lzmir' e kadar 

"8167,, 

Doğrama Mobilya 
Ve 

Karosöri 

idaremiz için Pııarhlda satın ahnacak olan Yeşil renk deri 
"11 inci mevki için Göztaşı, Bez Hortum, Lastik knor rondelası, 
zımpara toıu, ebonit akkümülitör sandığı parçaları, bekçi kon
trol ~~ati, teferrüah, pirinç ve demir maden vidaları, Galvanize 
.. ç, ppilya, pakura yelken bezi gibi (141) kalem muhtelif eş
yan~ 5/12/934 Çartamba günü saat 11 de pa:ıarlığı yapılacak
br. isteyenlerin mezkur saatte mağazaya müracaatla tahriren 
teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede X işaretlı 
ma 'zerne için nümnne getirilmeıi Ye nümuneıiz tekliHerin kabul 
eclilmi1tceii illa olunur. (8186) imaunonesi ~ . s 

Metinlerle muasır Türk edebıY 
17 • 11 • 934 güaü yapılan ( Hurda Ye Kupınb kiiıt arttır· 

ması) ~~rülen lüzum üzerine pazarlığa çevrilmiştir. Pazarlık 

' · 12 · 934 gününe rastlayan Cumartesi s:!bahı saat 10 da Hay
darpaıa mağazasında yapılacaktır. Girişmek isteyenlerin ] 50 lira 
kartılık!ariyle mağaza müdürlüğüne gelm"leri ilan olunur. (8185) 

Mehmet Şevket ve 
Ali Ulvi 

TARiHi ı1_ 
Lise ve Muallim Mekteplerinin son ımıflarmda okutıl ~ 

lQ. olan Mustafa N~hat Beyin "Metinlerle mu asil" Türk e~ 
tı tarihi,, iki cilt bir arada olmak üzere Devlet Mst 

Beyoğlu Taksim Panorama 
bahçesi geçidinde 
Telefon : 49280 . 

SPOR POST ASI Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

ca yeniden basdmııtır. Fiatı 3 liradır. 

Umumi aa.tıı yeri: VAKiT Matbaaaı. Ankara caddr 
lstanb 

Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve 
gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesi lazım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste

yenler münhasıran S P O R PO S TAS 1 ot okumalıdırlar. 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Belediye Sular ldar~sinden: 
Fatihteki Halkalı ana ıu yolunda yapılacak ehemmiyJ 

rım dolayısile 2/ 12/ 934 tarihinden 12/ 12/ 934 tarihine kaM 
Sah günleri meccanendir .. 

H~r yrde fiah S kuruştur. mutlak okuyunuz. Sahibi: Asnn Us 
Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbaası - İstanbul 

tih ve yakınlarına Halkalı suyu v erilemiyeceii 

Öz Türkçe l<arşılıklar 

7. A'.kma, 8. Çeşme, 9. Ik. 10. Iıkş, 
(bir nehrin akıntısı man.) · 

-etmek, 1. Akmak, 2. Geçmek, 
3. Iğmak, Ikmak, 4. Şorlamak, 5. 
Yöğürmek. 

Cerh, (etmek), 1. Bozmak. (Fe
sih, iptal ve tahrip etmek man.) 2. 
Çapmak, 3. Çüıütmek, (Davayı, 
iddiayr, sözü) 4. Tayndırınak, 5. 
Vurmak, 6. Yaralamak. 

- olunmak, 1. Balrkmak, 2. Bo 
zulmak, 3. Çürütülmek, 4. Vurul -
mak, 5. Yaralanmak. 

Ceriha, 1. Baş, 2. Palığ, (Balık

mak . - Yar::ılanmak, 3. Palu, 4. 
. Uzek, 5. Vurgun, (Eğer vurgu

nı ı' 6. Yara, (Brçak yarası, gönül 
yarası) . 

- dar etmek, Yaralamak. 
Cer, 1. Çekme, 2. Sürükleme . 
- retmek, 1. Çekmek, 2. Sürük-

Jemek, 3. Taıtmak. 
Cerrah, 1. Bahşı, 2. Emci, (ilaç

çı. tedavi eden man.) 3. Smrkçı 
(Knıkçı man.) 4. Undurucu (Te
davi eden man.) f>. Utiici, Ultük -
çi, f Çıkıkc;ı man.) 

Cesamet, 1. Büyüklük, 2. İrilik , 
~. l{ettelik, (Ululuk man.) 4. Ulu
hık 

-lenmek, 1. Bazrklanmak. 2. 
Büyümek, 3. İıileşmek, .ı. Okli -
nıck. 

Cesaret, 1. Alplrk, (Şecaat, 

hamaset "Bravoure, vaillance,, 
man.) 2. Arat, 3. Batırltk, 4. Ka -
kızlık, fi Kezik (cür'et man.) 6. 
Kıyaklık, 7. Kıyanak, 8. Kıyulık, 

-40- · 

9. Koçaklık, 10. Ozbeklik, 11. Sa
Kıyıkhk, kıyılık, 7. Kryanlık, 8. 
Kıyuhk, 9. Koçaklık, 10. Özbek. 
lik, 11. Sara, 12. Tidim, Tidinü, 
13. Yiğitlik. 

- Li 1. Alp 2. Batır 3. Gözü 
korkmaz 4. Koçak 5. Yiğit 

-siz, 1. Boşan, 2. Korkak, 3. 
Kotan. 

- etmek, 1. Batmak, 2. Bazmak ,. 
3. Kıyışmak, 4. Sırtarmak, 5. Tığ
ramak, 6. Tınmak. 

- lenmek, 1. Baturlamnak,, 2. 
Kıyışlanmak, 3. Kıyulanmak, 4. 
Korkı.ısu gitmek, 5. Yüreklen • 
mek. 

- vermek .. 1. Davrandnmak, ~
Kişkirmek, 3. Yüreklendirmek , 

Ceset, 1. Cem dek (Naş man.) 
2. Çeşte, :1. Gövde, 11. Karaltı, 5. 
J.\faslık (Naş rnan.) 6. Ten, 

Cesim, 1. Balaban, 2. Balaman, 
3. Bazrk, 11. Büyük, 5. Erik, 6. Göv
deli, 7. lri, 8. İrkin, İrken, 9. Ket
te, 10 Kocaman, 1 J. Kunt, 12. Sa -
ray, 13. Ulu, ı.ı. Yoğun, (Kalın 

man.) 15. Zöngür. 
Ceste, ceste, 1. Azar azar, 2. Ö

yün öyün. 
Cesur, 1. Alp, (Kahraman "he -

ros" man.) 2. Babayiğit, 3 Baskak 
4. Batır, 5. Batuk, 6. Batur, 7. Cel
lek, 8 Cil'ik, 9. Çerik, 10. Er, 11. 
Erez, Inz, 12 Ersik, Erzik 13. Gö· 
zü korkmaz, 14 Gözü pek, Pekgöz 
lü, 15. Gür, 16 Kingir, 17. Kıyış • 
kan, 18. Koçak. 19. Kolçak, 20. 
Konur, 21. Köröklü 22. Kulık, 23. 

Öz Türkçe 1<artı1ılclar 

Cehr, ı. Üngötürme, 2. Yük -
sek getürme. 

- en 1. Açıktan, 2. Açukluğ, 3. 
Yüksek sesle. 

Ceht, 1. Basım, 2. Cete, 3. Çaba, 
4. Çabalama, 5. Çalış, ("Effort,, 
man.) 7. Didinme, 8. Emek, 9. 
lmek, tmkek, 10. Kınık, 11. Kınu 
(''Application" man.) 12. Obke~ 
13. Uğraşına. 

- (d) etmek; 1. Bi.iktelemek, 
2. Çabalamak, 3. Çalışmak, 4. Ça
lışıp çabalamak, 5. Devcinmek, 
devinmek, 6. Didinmek, 7. Dürüş
mek, 8. Düşemek, 9. Emek ver -
mek, 10 Emenmek, 11. Kadrklan
mak, 12 Katığlanmak, 13 Kanık· 
mak, 14. Kıpmmak, (hareket et · 
mek man.) 15. Kızımak, 16. Kü -
çcmck, 17. Talpmmak, 18. Uğraş
mak, 19. Yckinm~k, 20. Yoptm -
ınak. 

Celadet, 1. Batırlık, 2. Berkilik, 
3. Yiğitlik. 

- göstermek, 1. Tığraklanmak, 
Trğramak, Tıgıışmak. 

-li, 1. Batır, 2. Boz, 3. Gür, 4. 
Trğrak, 5. Yiğit 

Celb (etmek), ı. Baymak, (bü
yülemek man.) 2. Çekmek. 3. E
gelemek, 4. Geltirmek, 5. Getir -
mek, 6. Getirtmek 7. Gönoertmek 
8. Keliktirmek. 9. I\cn<line doğru 
götünııek, 10. Kigürmek. 

Celil, 1. Bayar, Efendi, patron, 
amir.. "Tür,. dere beyi, emJak ~a-
11ihi. "Kaz. Baş" hüyiik memur. 
bü~'i.ik şahsiyet, zat, "Hokmant" 

manalarına, 2. Büyük 3. Eriklil\ı 
(Kadir man.) 4. Etgü, Etkü, 5. 
Orki (yüksek man.) 6. Ulu (Bil_: 
yük, azim, yükSek, . man. 7. U1ıt$ 
8. Yüksek. 

Cellat, 1. A:laçı, 2: Boyunbüke~ 
3. Çabıtkan, Çaprtkan, 4. Çaı~~" 
5. Deriyüzücü, Deriyüzen, 6. Kıfl 
çi (Kirişle, kementle boğan mafl.) 

Celse, Oturum. . 
J31' Cem (Cemi), 1. Arttırma, 2. fil 

riktinne, 3. Birleştirme, Bir ar11Y .. 
getirme, 4. Çoğaltma, Çokla.Şt1'.( .. 
ma, 5. Derleme, Demıe, 6. De'ışı 
me. 7. Toplama, 8. Yığma. ·Je' 

-etmek, 1. Bağşurmak, (Deı }{, 
yip bir amya toplamak, bağla111.~rıı 
man.) 2. Biriktinnek (Te~-nh:.ıc. 
ettirmek man.) 3. Birleştırırt ~' 

B··1'ıt1e , 
Bir araya getirmek, 4. u rıoı 

(Bey s~isin bil~-t?. =Bey as~ii, ... 
cemettı) 5. Burunlemek, 6. J3iifc" 
mek, (Dürüp toplamak) 7 .. ı111e~ 
mek, (Biriktim1ek, su birih-tlt111ı:ık, 
man.) 8. Cryınak, 9. Çol<~il}{iiıl1 
(Toplamak, biriktirmek, ~ Vir .. 
ettirmek man.) 10. Derrııcr~eınek 
mek, 11. Derşümek, 12. pe

1
-...,1ek, 

Oe'fş , .. 
(Toplamak: man.) 13 Jc:.tırnıakı 
14. Dirneştil'mek, 15. " topl'1'" 
16. tıkmek (Biriktirıne~s. J{ıır .. 
mak man.) 17. lıtınek, ııan aS" 

mak, (Han süsin ku'"dı k ('fera· 
kerini cemetti) 19. Ok1~e111an zo. 
küın 'ettimrnk. toplanıa ,. 2Z· 

S kUtıııa"· k 
Salıştmnak. 21. 1 toolauıa 

. <B' 3va nk 'l'ık~emel< . ır :-l ,,4 Topl:ıll
1'' ' 

man.) 23. Tmnek, ""' _ 37 -


