
KURUN adı ga._ 
ı olarak gene ö~ 
ası görülecektir. 
ılacak bir yazı-

ismet Paşa Hazretleri dün Konya 
Ereğlisinde üçüncü dokuma fabrika

mızın temelini attı 

Dün Belediyeden şubelere izahname 
gönderildi. Defterler dağıtıldı 

Şehrimizde yeni mebus seçimi
ne ait hazırlıklara baılanmışhr. 
Şehir meclisinin mebus seçimi için 
yirmi beş bin lira tahsisat koydu -
ğunu evvelce yazmıştık. Meclisin 
evvelki günkü toplantısında da, İs· 
tanbuJdaki 'bütün mahallelerde 

mebus seçimi ile uğraşacak mü • 
messiller de seçildiğinden dün be· 
lediyede bütün şubelere bir izah -
name gönderilmiıtir. Bu izahna -
meler kaymakamlar tarafından 

{Devamı 9 uncu aayıfaıım ı lad .ntaaundm). 

<llenmı 7 lnd qy:fanın S Uncu •Utununda, 

r Dr. iffet nalm Hanım 
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Okurlarımıza bir k~la~Jık- -
•• 

Üz Türkçeden karşılık-
ları yazma ya başladık 
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Milletler Cemiyeti toplantı haiınde 

Yugoslavya devleti tarafından 
Marsilya facia11 hakkında Millet· 
ler Cemiyetine verilecek muhtıra 
günün, bütün Avrupada en derin 
ehemmiyetle düşünülen hadiıeıi • 
ni tetkil ediyor. Herkes bu muh· 

canlı bir merakla bekliyor. i olarak bellenecek kelimeleri kitap forması İ 
Daha şimdiden bu muhtıranın J .......... --~~!.~~.~~.~~ .. ~~!~.~ .. ~~~~!!e başhyoruz j 

Orta Avrup~lletler araıı/ Dokuzuncu yaprağı;;;~~b~;;;;·; 
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Fransa ordu komisyonunun raporu 
(Jlatör1e işleyen köy değirmenlerinJll 

"F ransanzn komşuları 
dövüşe lıazırlanıqor!,, 
Eğer barışın bozulmaması isteniyorsa,Fransa, 

elinde güç/ ü bir ordu bulundurmalıdır-

Paris, 20 (A.A.) - Ordu Ba -
kanlığının bu yıl için istediği ak -
ça geçen Yıl aldığı akça kertesin
dedir. Parlamento ordu komisyo -
";unun raporunda beş milyar 689 
milyon frank konulmuştur ki ordu 
bakanlığının istediğinden 380 mil 
yon frank azdır. Ancak sınırların 
pekiştirilmesi için Törünün iste -
diği 800 milyon frank bunun için
de değildir. 

Raporda Alman ordusunun sa -
yısı ve silahları uzun uzadıya an
latıl111aktad1r. Rapora göre bugün 
Almanyamn silah altında bulun -
durduğu adamların sayısı 480 bin 
olup bunların 300 bini Rayşverdir. 
• Q35 yılında bu 480 bin kişi 600 
uin? çıkarılacaktır. Silah altında 
bulundurulan bu güçlü orduya ye
ti: :· r: lmiş yedekler de katılacak o
lursa \lnanyanın devşireceği or-

du sayısı 4.900.000 i bulur. 1935 
de Almanya bir kaç gün içinde beş 
bu~uk milyon kişiyi silah altında 

tophyabilir. Sınırların sağlamca 

tutulması için kurulan gönüllü bir· 
likleri bundan başkadır. 

Raporda Almanyanın yetişmiş 
dört bin kadar pilotu blılunduğu 
ve pek çok ta uçakları olduğu ya
zıhdır. Kurup fabrikaları top 
yapılarını arttırdığı gibi barut 
fabrikaları da yapılarını çoğalt • 
mışlardır. 

RaRorµn ~onunda deniliyor ki: 

Anlaşmalar ve silahların bıra
kılması için v~rilen bunca emek
lere rağrpen, fransanın komşu -
lan döğüıe hazırlanıyorlar. Ba -

rıfın bozulmaması isteniyorsa 
Fransanın güçlü bir ordu elde bu
lundurması ge:ı:ektir. 

ing~liz Kralı, bir nutukla 
parlamentoyu açtı 

İngiHz• hükumeti, MilletleT c~miy~i QİP_!~ e inin 
genişlemesini, sıyasasının en esaslı noktası 

olarak devam ettirecek 

Londra, 20 (A.A.) - İngiltere 

Kralı, bugün parlamentonun ye
ni celsesini açmıştır. Kral, nut -
kunda demiştir ki: 

"- Dünya sulhunun uzahlq\a· 
sı meselesi, hül<umetime çok ciddi 
endişeler vermekten geri kalma -
maktadır. Ji\i,kurpetim, Milletler 
Cemiyetinin otoritesinin genişle -
mesini siyasetinin en esaslı noktası 
olarak devam ettirecektir. Hüku
metim, silahları bırakma konfe
ransı meselesinin muayyen netice
ler alınmasına, daha müsait bir 
politika havası içinde, tekrar baş
lanmasını ciddi bir surette ümit et
mektedir. Bu arada ayrıca görü
şülebilecek meseleler hakkında u
luslar arası bir anlaşma elde edil
mesi için çalışılacaktır.,, 

Bundan sonra kral, Hindistan 
kanunu esasisinin tadili projesi 
hakkında söz söylemiş ve demiştir 
ki: 

"- Uluslar arası ticaretinin 
tam 'hızı ile tekrar başlamasına 

müsait olmayan unsurlar mevcut 
o1mas~na rağmen, gelecek sene de 

lngilterenin dünya kalkınmasın.da 
ön ayak olmasına müsaaçle eden 
itimat ve teşebbüs fikrinin devam 
etmesini görmek en büyük ümi • 
dimdir. 

Ticareti bahriye vaziyeti endi
şeli bir surette nazarı dikkate 
çarpmaktadır. 

Yük vapurlarımızın c'ddi vazi
yeti ya~ında tetkik edilece~ ve 
parlamento, aanayiin bu şubeıine 
muvakkat bir yardım yapabilQJ,ek 
için tedbirler almağa davet edile -
ccktir.,, 

Kral, kulübele~in yıkılması işi
nin ilerlemesine temas ederek u • 
mum nazırlara iakan işinin daha. 
iyi bir §ekle konması için tedbirfer. 
almalarına müsaade edeceğini bil 

dirmiştir. Naziler, bir müddettir 
hava mün~kalatının inkişafını gör 
müşlerdir ve bu hususta yakında 
tedbirle~ alacaklardır. · 

Ziraat ve Ringa balığı sanayi -
inin yeniden tavzimi de nazırların 
meşgul oldukları ve dikkatle ta • 
kip ettikleti meselelerdir. 

japonyanın cevabı 
Londra, 19 (A.A.) - Sir Jon 

Simon bu akşam bir saat kadar M. 
Matsudeira ile görüşmüştür. Bu 
görüşmede Japon sefirinin bir çok 
mütalealar serdettiği ve bu müta • 

lealarm müzakere edi.bıekte olan 
deniz ~eselelerinin derhal hallini 

ümitlendirecek mahiyette olwadı
ğı ve bununla beraber müzakere -
lert devam imkanını. vermekte ol
duğu anla§ılmışhr. Vakit geç ol -
duğu için sefir mülahazalarını ik
mal edememi§tir. Buna binaen, bu 

görüJme}'.i diğer lngilz - Japon 
müzakereleri takip edecektir. 

Sir J on Simon yarıl\ ve yahut 
çaı;şamba g\inü başvekil ile Iiabi -
neyi ve Amerika heyeti murahha -
sasını vaziyetten haber.d8tr edecek
tir. 

Japon çe~abının şimdiki Japop 
tekliflerinde tadilat imkanını der
pit e~mekt~ ve bu yolda' müzake -
rahn nafi olacağı bildirilmekte • 
dir. 

Japon 
kruvazörü 

{l}ınacak muamele vergisi 
Ankara, 20 (Hususi) - Mus - larına mukabil yüzde &ili dorl 

taf~ ~em~l Pa§ll ve B~n~ırma ~~- r.uş v~rgiye tabi tutuldu.ki•:~ 
va~~ındekı ~otorla ışlıyen ko_r lıyerek kanunun düzeltı~~ d 

Yokosuka, 20 (A.A.) - Japon degırmenierınden muamele veıgı- .temişlerdir. Fakat Meclııııt. 
İmparatonı, nazırlar ve 20.000 ~en si kanunıı mucibince vergi alınma- ması yüzünden bu mesele b~ı 
fazla insan 8,500 tonluk Suzuya sı değirmencilerin şikayetlerini ceye bağlanamamıştı. Bu de_.,, 
kruvazörünün denize indirilmesi · 1 k 'd' H Jb k ı.. l bl>"" mucıp o ma ta ı ı. a u i ~u ame e vergisi kanununun .. 
merasiminde hazır bulunmuşlar· değirmenler susuzluk yüzül)den maddesinin , buğdayı kor&l1"' 
dır. Bugün bir tayyare gemisi in • küçijk motorlarla itl~ttirilmişler - nunl\nun tadili 11ras1nda rıııı 
şasma başlanmışt~~· .. di. AIP.kadarlar Büyük l\1illet Mec · liyetle ha\!edilmesi kararlşf 

Suzuya kruvazoru, en son mp - ti"sinin geçen toplantrsufa mpracaat mıf, encüll\endc müz~}te 
del İngiliz kruvazörlerinden iki etmişler, yi.izde on sekiz kazanma- başlanmıştır. 
defa daha kuvvetlidir. Altı pusluk ~ -
15 topu, 90.000 beygir kuvvetinde Bahkesirde beledi;e Soyadı 

2 
~izamnartle 

dört türbini vardır. Sürati 33 mil reisliği B k "] ıte 
1 d aşve a e .d 

tahmin edi mekte ir. Ankara, 20 (Hususi) - Balı - p 

Si/alı alış v~rişinin 
kontrolu 

Nevyork, 20 (A.A.) - Ameri
ka birleşik törüleri,' ıilahsızla,nma
da genel bir anlaşmadan bütün u
mutlarını kestiği için silah getiren 
ve çıkaran bütün far,rik~cıların 
işlerini kontrol edecek bir proje 
yapılmasını öteki uluslara söyle -
mi§tir. 

Amerika dış b2kanı ~- Mul 
demiştir ki: "-Silah alışverişinin 
uluslar arası kontrolu i~in Ameri
kanın çizdiği proje bugün Cenev • 
rede toplanacak olan silahsızlan -
ma konferansı biirosuna verile -
cektir. M. Musolininin Amerikan 
projesini soğuk karşıladığına dai~ 
M . Vllsondı.n lai l..iı ı apvı lnua• 

mışhr. 

Hiç bir Alman, 
harbı tstemiyor ! 

Berlin 20 (A.A.) - M. Hitle -
rin mümessili M. Rudolf Hess, pa
zar günü Bermer Hafen,de deniz 
ameleaine hitaben söy,lemiş oldu -
ğu bir nutukta onlara ŞUI\U söyle

mittir: 
"- Eğer bir ecnebi size Alman

ya hakkında bir şey soracak olur
sa şöyle deyiniz: l\iç bir Alman 
harbı istemiyor! ,, 

M. Hess bu sözlerine ilaveten 
ak~\ ve marutğın bütün milletletin 
zimamdarlarına barı§ davasına 
yalnız emtianın normal bir SUJet -
te mübadelesinin ve kar.şılıkh an -
iaşma arzusunun hadim olabilece
ğini söylemiştir. 

İtalya hükôm~ti 
istikraz yapıyor. 
Roma, 200 (A.A.) Dailey Tel-

gr'-f muhabirinden: 
halya hü,kumeti, 200 milyon li

ralık yüzde 4 faizli ve 9 sene v~~e
li ikramiyeli bir istikraz yaps.cak
hr. ikramiyelerin mikdarı her ıe -
ne için 5 milyon lirettir. 
s:::::ı=:····-······· .................. ._ ..... . 
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n soy adı alacaksanız bunlar.- fi 
H dan birini beğ_çnebilirsiı;ıiz. ~~ 
ii Erkek - Arkan ( = Galip), ii 
ii Aslım (Fayda) i! 
•• r• 

ia Kl.Z - Ayla (Akıl), Bağdu" ii 
~i (Şua) ii .. .. 
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kesir belediye reisliği vazifesinin ı\nlwr, 20 (Hususi) - . 
1 

Balıkesir valiliğince görülmesi kinci kanununun ikisindeıı 
1 

Bakanlar heyetince kararlaştı. ren meriyete girecek olan sO f 
Bir suçlunun geri "alan nizamnamçsi bugün Dahili~ 

cezası kanlığınca Başvekalete fer' 
Ankara, 20 (Hususi) - Adam 

öldürmekten suçlu, 1stanbu\da 
mahpus Ahmet oğlu Nedimin has
l;l,lığt clolayısile geri cezasının affı 
Bakanlar Heyetince kestirildi. 

ıl 
V AKIT - Okuyucuları~ 

adı nizamnamesinin esa$1• 
tün olarak 11 inci ~ayıf 
bulacaklardır. 

· M. Musolini ve M. Şuşing 
muvazenesini araştırıyorlar 

Roma, 20 (A.A.) Musolini - J Mac~ristanm ~üzahare\ift; 
Şuşnig görüşmelerinin ikincisi çok olan Avusturyanın Tun•.,_ 
samimi bir h(lva içinde geçmiştir. sında müte~afik \rnvvetler f 
Bu konuşmalarda fevkalade bir d'° müvazene temin etınek 
§ey olmam~ı v.e Avrupa meselele- . k b 1 i~ . .. . . sıne te rar aş amaıma 
rıyl_. R=1l~ .muvaftnct ıtetkıkı. k 1 k'k J·· ·1 ~ İ rece sart ar t e l ı o ... 

t edı mışt r. K b ·· ıAk 1 d tr 
• A • ... eza u mu a ~t ar a ' ,.J 

Neşredılen resmı tebhide de· 1 l b .. --l~J 
·ı· k' an aşQı.a (\nn u uc m ...... , 

1\1 ıyor ı: . . . . . · :ı.~ 
"U ı· · ş · ·· ı"k tı hııar ettırılmes·nm mev 
,~~uso mı - '1.§ntg mu a a d ... . 1 . .,e 

iki memleket araımd,.ki sı\u an - olma ıgı teyıt ey emış 
lMmayı kuvetlen~irmiştir. Bu yan - A:yuıturya kültijr 

..mülakat esnasında iktısadi bün - betlerinin inkişaf~ · Iüzuıo&J 
yesi tarsin edilen ve ltaly:anm ve 1 rilmiştir .. , 

Sofyada üç su .Kastçı 

idam edildi 
ugos avya 

kanlıdır! F 
Sofya, - V.:mro tethit komitesi C 20 (A A ) /. 

azasından olup hükumet tarafın - 1 encl:_r~~l . ( h '.'t.~rPe\lot\ 
; 1 aşına oru erı u.11\ _1 

dan tevkif ve muhakeme edilen Ü<s • k l du""nku·· toP"., oa nn ar nm it'" 
suikastçr idama mahkum olmuş· 1 16 k da s\l.rmyştW"· ti 
lar ve idam edilmişlerdir. l 1an~~an'so~ra hiç bir leP~ 

B~nl.,rı~ arasında en azılı o).a- ı · de '.Romen ~e ' 
d 5 

meır.ışse ~ " t 
nı Dedo Georgi ismin e 6 ya.şın- vak dış bakanlan Bell1'~ 
d(\ bit haydut\u~. Bu .adam.m şım - nün gösterdiii büyük tO~ 
diye kadar tespıt edd~ cınayet - lığı dçğerlfCmektçdirJer. ~ li ll, 
leri 39 dur. Ve Georgi bunların l nın C~cv,red~ ~ ~ ~ 

k ·1 ··1d·· .. gos avY.a. · --' tıf ı .. 
hepsini k~me suretı e o urmuş- rini elde eclecek~riJıe aJ!!'!"' uö 
tür. Bu müthiş haydudun ~u 39 duğunu söyle"lli~lerdir· • ·~ >l.. ~aı 
c\nayetinden 'Al\açla daha bırçok • .., 1' W ~ """'i" 
belli olmayan cinayetleri olduğu Sıs dagıtma Y':I ' 
JAUhakkaktır. Bir rivayet~ göre Londra, 20 (A.A.) / ~ ~ 
Ge9r.gi ıimdiye kadar 80 de'ı_l faz - da gidiş gelişe engel ol~:~ 

· k · ı· b ı · · ·· ·ne b '..t.~ ı, ınsan esmış ır. ne e ırmesı uzerı... ıJ' .. P.' 
Georgi muhakeme esnaııncla mühendia.in sisi da&~tııı. e e f 

ke1:.1ıdiıini mi.idafaa etmek için: duğu ültraviyoleli lllak; b' 

"- Evet 39 İI\sanı keserek öl- da yeniden konuşul~ 
dür~üm. Fakat bu benim arzum· mı!tır. 

Yat~~~~ la yapılmı§ değildir. Bu bir zaru • 
re~ti ve \>en yaptım. Çiink\i v•zi -
feı;n cellitlıktı !,, demiıtir. 

Bu suretle 80 den fazla insanı 
koy\U\ k~ser gibi boğaı;layan hu 
azılı haydut iki sün evvel asılmak 
suı,:etile idam e~\bııiJtiT. 

Bir tayyare denize 
düşmüş! 

Melburn, 20 (A.A.) - Va.ra -
tah körfezindeki kuml~a düşçn 

bir tayyare iskemleŞ,İı 19 ilk \e§ -
rinde, Hobart'tan Melburna uçaı;ı 
tayyarelerden birinin denize dil§ -
tüğünü ve içindeki 9 yolcu ile iki 

ık .. .. e cela1 ~) 
i gun onc :s ıi•ı tJ 

örlü altın~a bırakan "tı'~t. 
bRıht~nberi yerini yti ete~~ 

1 r ~ 
tı. Y '=ğmur, ara a ~iı1e1' 
gece ga~eteı;niz ~ 
ceye kadar ıürdÜ· ~ıı ~ 

. Kandilli raaath~ .-•• 

d
. ... . .. ırYiind\iı oı tP 
ıgme gore, &- 1. 1 "'111or 

kadar yağan yag fti.id~f ~· 
re tut.maktadır. ·c ~-ti' 

Jflh' w ... batıdan karışık esiik•e~ 
yede 4 metreye Y 6•' 
~===:::-:--. il" g 
pilotun boğulduklı.~ 
tedir. 
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1 
·~!_eti er 

kiyen -:-k. f·ı ~ ı ı ı m 
,._en be · 

. ö~ t .. rı gazetelerin bQf-
rı fazeteı:~k,edir. Ôz: Türk-
,, İ.f i rın bat yazın ya • 
&iib.:!l. "de en büyu·· ~ .. ·· •· 

"'"" d l gumuzun, 

M. Bujar 
1 seneye mahkum! 

, itle,. ~~l et adamının can . 
"l e 'w • • 11 i/4 Kını gene gazete - 41Nestle, , çikolata fabrikasının 

IQy/aJ. 
ırr. arıncia okumufnt· İstanbul tubesi teflerinden M. Bu-

t," t ,. ar aleyhine, bir müddet evvel a • 
" bii .. k 

• 11 dile· .. ~ devlet atlamı • çılan tedbirsizlik ve dikkatsizlik· 
"~ 6~·;~, okurken yıllar ö- le ölüme sebep olmak davası, Is· 

f' .,,, • nı gibi geçti. tanbul üçüncü ceza mahkemesin· 
e l: .,,, "' 
ıJI' lcecle id' de bitmittir. 

w , nL ,__ ım, hoca bize gra - M h k et' 'nde M Bu-, r w ~ • .,Y u a emen ıcesı , · 
.. ' QlllQt orclu .. Oımanlı Jilini ,· ann fabrikaya ait bir kamyon 
ıı o,,.. rnıf tı : 
"' 41~··•Q"1ıca b" I • • fabrikanın dıt kapısından içeriye 

·~e,. tfn'ehk~~tt ı, l arııı I ve girdiği sırada, direksiyon yerin~e 
Ve b • up ey er. El cuı bulunduğu ve bu suretle otomobı -

' ,.,._ elıga liıanı Arap ile km i " ~ ··tev Ji kapıdan içeriye so a a ugra • 
, CJ'«'I/ Clıttur. 

Qrı o .,_. . tırken, kamyonu orada oynay~~ 
~0ctı " n 11fr YQfınJa bir .Ü· t -ıt-,. i'lın • el Şarlo isminde bir çocuğa çarp 1 gr 

, h0c arı elterlerine yaz- ve çocuğun ölümüne sebep oldu • 
ı/"i ~ız, · erteıi Jerı bu l k 

oızclen b . 
4

. ğu sübut bulmuftur. Suçu a~u at· 
~ oltız ez ae ıate ı. }arının müdafaaları reddedılere~, 
deiiJ Y~adık, ytilnız o- müddei umumilik makamının mü· 

Selim ve 
Teşekkür 

En çok beğendiğiniz 
söz hangisi ? 

Okurlanmız arasında açbğmıız 

"selam ve teıekkür,, yerine buluna· 
cak öz türkçe sözler ne olmalıdır? 
anketi bitmiıtir. 

Biz, Bonjur yerine Günaydın, 

Meni yerine Sağol demeyi yerinde 
bulmuttuk. Şimdiye kadar anketi· 
rnize ge~en cevapları tasnif ettik. 
Gelen cevaplara göre teklifleri fU 

suretle topladık: 
Bonj ur yerine : Günaydın , Bay

gün, Akgün, Aktan, Güneyi, Gü
ney, Şengün, Tarıdaol, Sağlamal, 

İlgon, Gtinuğur. 

Mer~i yerine : Sağol, Bayula-
rım, Alkış , Avkış, Varol, Öğün
ederim, Yaşa. 

Şimdi biz, bu yeni karıılrldan 

okurlarımıza tekrarlıyor ve ıonryo-"ı/Qfh __ ' •ozlertlen birini bi- f k · ·· ı ·· M B 
ı. ._,,.,,, ,_ taleaıı muva ı goru muf, · u • 
'lQc IR, • d ruz : 
ı a, bi%[ • ,·ar ceza kanununun 455 incı ma • ı 

err fe/tti mi lalalra- ' l' Bunların banıisini beğeniyonu· 
" desine göre bir sene hapse, otuz ı· ? 
~İfrtl k ı . nuz. • 

fn'ce ntekt K b l" ra para cezası, iki bin iki yüz u· il Bu sorgumuza gelecek cevaplan 
Q"'"Q d " ep er e a ru" muhakeme masrafı ödemeğe da tasnif edeceğiz. En çok beğeni· 

i,..,· :.11clii. Dilimizi unat- :r 
t,. ~ n oır ·• .. ., mahkum olmuştur. len karşılığı ileri süren okuyucumuz-

te böyle ,_ aud.,.., çocuga ıe • Ja beğenilen karJılığa rey veren o-

/ Ka.dın 
Bıçak çeker mi ? 

Mehmet Efendi isminde birisi· 
ne karfı, aarhoılukla bıçak çekti· 
ği iddiasiyJe mahkemeye verilen 
Arap Feri de Hamm, Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemeı:nde 
muhakeme edilmiştir. 

Mehmet Efendi, kendisinin 
davacı olmadığını, eıaıen hanı. 
mın kend:ıine bıçak çekmediğini 
ıöylemİf, Feride Hanım da: uHiç 
bir kadın bıçak çeker mi? Bunun 
aslı yoktur. Aslı olsaydı, Mehmet 
Efendi benden dava~ı oludru.,, 
demiştir. 

Polis Hakim, bekçi Ömer Efen
dilerle Zeynep ve Sultana hanım -
lar, ıahit olarak dinlenilmişlerdir. 
Polis ve bekçi, bir patırdı ve bağı
rıfma itilerek eve koşunca, kapı· 
da Mehmet Efendiyi Feride Ha· 
mmı zaptetmeğe uğraşır bir vazi
yette gördüklerini, o sırada Meh
met Efendinin elinde bir ~kmek 
bıçağı bulunduğunu anlatm!şlar -
dır. Diğer tahitler bir şey görme
diklerini bildirmişlerdir. a. .. ~Y ılar. Tıbb"ı ve sıhh"'ı kitaplar k "I ,. ... uyuculanmıza armağanlar verece-

~ a. .... •lttePte.. ,_ "' sergisi i iz. Muhakeme, diğer poliılerin 
..... ;ıQ i.1• •• •• f•Rtını, devlet ka -~ "T 111 d bb d ı•------•·-------•ı çağırılmaaı için ayın yirmi altısına ıı.,..,.•erekti "ı''~· Bir iıtida ver~ Üçüncü mıntaka Etdi a o aaı Yollar bırakılmıştır. 
1.. "~. l · •tıdcımı yazdım tarafından Cağaloğlun a oda bi· - ----------
""' •tec1·~ ' hh k' ~hl' defil~~ını iı olımyacak nasında birinci trbbi ~e sı i ı · 

İı ~41111 1• Fakat yapmadı • taplar sergiıi açılacaktır. Sergi· 
llid .ı na.ıl oldu~ de tarihi eserler, Arap harflerile, 

Gı,ıı kend · • . b d ll 1 l •, ' İatic/ 1•ıne verdiğim Türkçe ve ecne i i er e yazı mıt 
~ tt,,fllınc1:~~ okuduktan ıon • bütün eserler, sıhhi ve tıbbi mec· 

'· ır bora esnı • "b • mualar, Türk hekimleri tarafın · \..~ lf gı 1 

\ it r •ı1tııw, dan yazılmıt ilmi ve edebi ve sa· 
~ etiJd• 8 • Oo.c.ccn 1Cı1'1t11 • 1r -lıalcıu Jakl eSeN1:"r1 :f üHi bo -

Bir yazı davasından 
Vali Bey dün bir vaz geçildi 

teftiş yaptı "Hafta,, mecmuasında çıkan 

Konu şumlarJ 

DiyorJar diye ~eğil 
Alaturka denen mu•iki, le.le 

çakıır, elilbayle tekke gibi eıki 
tarihe karıttı. Bir kaç ıene ıon
ra "Neyle, meyle bir alay mah • 
bup ile" •eri kabrine gidecekler 
bile olmıyacak ve bugün, mey • 
hanede can çekiıen inceıaz ya • 
rın peyke dibinde ıon neleıini 
verecek. 

Bu böyle olacak. 

Peki, fakat halk türkülerimiz 
ne olacak? .. 

Cümhuriyet, hiç bir rejimin 
aklına gelnıiyen yararlı bir iıi 
daha bafardı. Saz.dan ve ıözden 
anlıyan arkadQflar, üllre ülke 
cloltl§tılar, bu türkülerin hem •Ö

zünü, hem •azını derlecliler. Söz. 
ler olduğu gibi kalacak ve .a 
- milli duygularını kaybetmiye. 
cek biçimde - yeniden beıte
lenmiyecek te - yeniden beıte. 
garp tekniğine uygun dü:z.eltile. 
cek. 

Bizde bu ifi ba§arabilecek l:ieı
tekar ı;ar mı? Yoktur derneğe 
kimsenin dili varmaz. Ancak bu 
iı yalnız. bilgi iıi değil, duygu 
İficlir. it b~ına geçip halk tür • 
küıünü bestelemek lazımdır. Bu 
bir İf değildir. içten gelen bir 
hamledir. Böyle bir hamle hiı • 
ıetmiyenler, türkülere el ıürme· 
melidirler. 

Bunu, aman, Y ahuJinin ezan 
okumaıına benzetmiyelim. 

Bir gün köy halkı Y ahuJiyi 
yakalamı§lar, minareye çıkar • 
mıılar, ezan okutmuşlar. 

:·ahudi ezam hem okur, hem 

de arada bir usulca - diyorlar -
diye mırıldanırmıf: "tailahe il • 
lôllalı - Ji;yorlar" ,ibi .... \ i· l'ii.ı · · '· ıyılJarı climJilı kimleri tarafından icat edilmit 

tt..~,.~ lfrtae Öyle bir baktı iti· Aletler, tarihi, 11hhi müesseselerin 
.... , .. "~ lrlrttan .. a·· lr ' 
ı, OJıle b. 0 um optu. resim ve planları, molajlar ve 

.. ......_ ır •iizdü · "• 4 tıerıc1· · · · sair bütün doktoların memleket 
\, erteli,.· b' 

1
' elendi dedi, ıen hizmetine taalluk eaen bHtün e • 

~>ılfı", ll~~r adam mı •anı • ıerleri gösterilecekt:r. 

Vali ve belediye reisi Muhittin bir yazısından dolayı, morg hade

Bey yanında yeni nafıa mühendisi mesinden Osman efendi tarafın • 
Nuri bey olduğu halde dün Boğaz· dan muharrir Nizamettin Nazif B. 
da Yaınlzuı yollan tcftiı etmiılir. ı ·-ile meemuanın n ıriyat müdürü tl
Muhittin Bey bugünlerde diier ta• hami Safa Bey aleyhine hakaret 
raflarda yapılan yo) ve köprüleri dava11 açılmı,, d•va, nefrİyat mü

de gözden geçirecektir. dürü hakkında tecilen, aleyhte ka-

Bet senelik programıyla te• • rarla neticelenmitti. 

pit edilen yolların yapılması hara• Osman efendi, dün davaya ba· 
retle devam etmektedir. Yalnız kan lstanbul ü~üncü ceza mahke-

Hallı türltiilerinin be•telerini 
Jüzeltmelı lazımJır diyorlar Ji • 
;ye notaya ıarılmamalt 6•relıtir. 
Beıte, hele milli beıte, içli bir 
Juyuıtan Joğar. 

Selamı izzet t~ <tt:ı..!, ". bu iıtidanın hali. 
.,,. ııs.. , Eserler on bet Birinci kanuna 

'di,.. rn?; ~ektep, medrese kadar ıergiye gönderilmiı olacak· 
A.. ita di" · Brr tle Okur ya • . ~ ... _ .rorııı11 b it hr. Sergi ikinci kanunun birinci 

934 "bütçesine konan 347,000 lira 
latanbul ve çevreai · yollarının 934 
J'ıh sonuna kadar olan tahıi .. 
satı idi. Bu yıl sonuna kadar an • 
cak 250,000 liralık yol yapılaca • 

meıine, davasınlan vaz geçtiğine 

dair bir istida vermiftİr. İstida, u• Bir anlaşamamazlık 
ortadan kaldırıldı ' ·cq )Qlt/ a , bak tııraya .. 1 ,yQ,.,.

11
• Clftı, iıtidayı kala : gunü açılacak ve on beı kinci ki· 
· nuna kadar açık bulundurulacak· 

ıu1en mütaleası ahnmak üzere, 
müddei umumiliğe gönderilmi, • 

~ :~ı:~.Ycl~ eledi, haytli git tır. Sergiyi herkes gezebilecek· 
..._ti ıerıne .6 . tir. 
~ "iıı,. .. .... gı ı yazmanın 

Ilı •• ·dQ,,_ • 11 ogren? 
"'Cltlq ı. '•tici amı 

......_ "Q/P>ı--' •uratınıa farp. 
~ Se • -.ı. 

lıQ '1ırt i.t ·c1 
~ ı,,.Qdri111~ anı decli, miıü • 
~. (°tıı'>l, S ~n tlolayı kabul 
~l. enın iıt a· "'. I· ll "Q••nı t . e ıgın Yere 

14~ '"leı 4 ayın ettim. 
fii 'tlı t, • QPııınd · · 
~ ır Qd a lf ııtiyen de-
h )/e olcJ QrtJrrı ilk Yiikıu" ·· 

~~ cı11 ·4· u. nu • 

Mühürlenen defterler 
Ermeni katolikleri idare he • 

yetinin bulunduğu Taksim Er· 
meni kili1e1indeki evrak ve mu -
amele defterleri, hüktlmet me • 
murlarınca ve bir heyet huzu -
runda mübürlenmiıti. 

Bazı noktalardan evrak ve 
defterler tetkik edilecektir. ı:et-

.. "iti,. .~ ' lilrn . . 
~ 0rı;J,.de f•rndı gene gözle- kikat henüz batlamamı,tır. 
~-~ o,.Q ~evrüip d ...... IUllHllllllllltlUl ......... ---·-·-··ıın-·--u•.-
.. ~.,., Qrfı4 bir • uruyor. mlJ bir yolımrqlar araıntla anı· 

11 •e11Q eıki zaman 
'Yoıu 'b. yorum. 

gı ı bir var- j S•drl l!tem 

ğı anlatılmıttır. tir. 

Afman kaymakamlan Vali ve belediye reislik maka • 
mı, bu yıldan artacak yüz bin lira· 
nın diğer bazı yolara tahsiıi Şehir Ordumuzu ziyaret etmek üze· 
meclisinden istenmi,tir. Kullanıl· re memleketimize gelmit -0lan ve 
maaına mezuniyet verilen bu pa • bir aya yakın bir zamandanberi 
radan 19325 lirası Topkapı - Kü- burada bulunan Alman kayma • 
çük çekmece asfalt yolunun ta.mi • kamları kaymakam Rode ve kay· 
rine, 8226 lirası Üsküdar - Hacı makam Y odel buıün Berline git· 
Hasna hatun mahallesinde yapı .. 

P mek üzere memleketimizden ay· 
lacak istimlake, 500 lirası aıa • 

· d rılacaklardır. bahçe - Çubuklu yolu üzerın e 
yapılacak küçük bir istimlake, Alman kaymakamlarına dün, 
4172 lirau da Pata limanı yolu i- Alman konsolosu tarafından bir 

ziyafet verilmif, ziyafete tehrj • 
mizdeki Alman kolonisi de ittirak 
etmıtir. 

çin yapılacak istimlake harcana -
caktrr. Geri kalan mikdar tasarruf 
edifmit olacaktır. 

D ~ H R .f Efen d 1 Nasıl Görüyor? 

1~ ' 
r.,. t.... . . .. 

Çubuklu ıaz depolannda par • 

layıcı maddelerin verdikleri fire

ler için ardiye resmi alınmaması 

gaz ıirket]eri tarafından istenmit

ti. Belediye ile ıirketler arasındaki 

hu yüzden çıkan anlatamamazlık 
tehir meclisi tarafından verilen 
bir kararla ortadan kaldırılmıthr. 

Bu karara göre, parlayıcı ma • 

yilerin depolara girme ve çıkma 

tartıları araıında tahakkuk ede • 
cek noksan fire farkı olarak kabul 
edilerek bu mikdar için ardiye res· 

mi tahakkuk ettirilemiyecektir. 
Ancak bu fire mikdarı yüz kiloda 
iki kiloyu geçemiyecektir. 

"'"~ - t .. - -- -
tiiıt ot-~Yan futbol J Jn .. iliz oyuncularının birçofu 18• j ... Bu maç değil, bir facia. Futbol l ... Onlar da "Aslanlar l'ibi döfü,. ı Dehri Efendi _ N d' . h ı 

-·ıq' 1) maçı . • • ., ~ d' larm hal ük d' • e ıyeyım, er y,. 
ehıi Efendi... btlanmıf. Biz böyle maç cörmedik... böyle o~nanmaz ıyor •f· yan· t. .,, ıyorlannıt. Sen bu ııe ne der-1 ğitin bir yoiurt yeyi,i vardır, derimi 

]ara ıebnce... ıın? ... 
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~ ~Ş~~~o:~~~=====~~ YJ:!1:::~1:;? Kanadı Yal'al; ...... KDŞ 
Hliinıll tsıanbulda günde bet yılı alı- Nakleden . Şel· - J 
U U 00 elı' mış varil yağ kullanılmaktadır.· Karnı acıkmış mıydı?.. Pek • . amı zzef İİİİİİİ 

1 Bu yağların altmıı, yetmiş varili ~~rk'..~da ~eğildi. Zili çaldı. Şilt ve 1 -d Bu 1§ kendinizi hiç kilrış .. 

H 1 

Trabzondan, diğer mühim mik. • ıs~uı getırtti. Yumurta, tereya • ırma ını~ deme!ı, 
·"! n 1 n 1 tarı da Karstan gelmekte idi. Fa- gı ıstemedi. - Kendimi düşünem d" 6JI ~ kat Karsta süt tozu fabrikası açıl· Saat dokuzda sabırsızlığı art• cukları düıüqtlüın. e ım, ço-

J;J O ıatnes Ş h . . dığından şimdi oradan ancak eski h. Kalktı, giyindi. Elbisesi fazla b -;e~ik Bey iyileıtikt~n sonra ~l<itı e nn anahtarlarını uşağına uzattı: "Sen miktarın yarısı gönderilebilmek· ~çık_renk gibi geldi. Onları çıkar- uny ; ul edeçek ıni? 
, namusun gibi korumasını benden iyi bilen tedir. _ı, sı~ah tuvaletini aldı. Sonra va· k- mrivaki ~ar mnda kala. Kars süt tozu fabrikası çalış • lızlerı yerle tirdi .. Hayli avundu ca • !-lem hıs pek tabii bi 

1 

.ı.,., bir kahramansın 1,, masını arttırdığından lstanbula Şefik geldi. · ~ap\<ın bir dam bir genç r ~:~; .ı~ Lj .. btnea Yilzüg"u·· a t V I ·ıı ı· . f' . d" .. .. .. Kars civarından Lı"ç yag" go·'ntler"ıl· Ağır adımlar... ıgfale çahşıyc>r, .. Genr k k' "~b • •ıl k • • ç ı.. e u - pıı e ının şere ını uıununuz, a- " . O • ız ımıe-'!ıı • ttj Yllf ~ ıçınde yüz sene- sil kumandan! memesi ihtimali de vardır. Bu ~at' açıldı. ~·:··· b n_u ::imoye etmek, ilk gün-4~ •lii 8Öıij ~~~n bir damla zehi- Ar.zames uşağının y\izünü gö- vaziyet karşısında Trabzon yağla· e ma yaptıklarına pişman ol· ·~ ;rı ımaye edeı1e düşmez 
Jt . 8• ı ıııldadığını gör- rmiyordu. O, acııba kendisiyle rının fiatları artacağı, şimdi 70 - muş bir kadın !ayrı takındıktan mı·:· '.'." henüz gitmiştin .. Şefik ~ 1 •tıy,, ku alay mı ediyordu? 90 kurut arasında satılan yağl,rm sonra baıını çeyird i. sem .ça gı~ltı · Vakı>.\~r birbirine ~tlı•tıııiı ~."daıı yeni bir ka· - Sen de bir esir değil misin, !(arslan yağ gelmediği taktirde- .. Ş~fik ~yakta duruyor, fakat ~~n.c~lenıyor. Bund n ıonra Fer. 
•"nede 

81 1 

•evinmiıti. f\r- prens Natinin ta!i&iz oğlu? Sen 140 - 160 kuruşa kadar çıkacağı ruzgara yakalanmış bir ağaç gibi . ıyı ulmuı ve artık seni r•hat \!ı· ı,. 
0

\U\ n sevini d ? tahmin edı'lmektedı'r. sallanıyordu. Kıpkırmızıvdr. Ya • bı'akmasmı ıöylemiııtir... lht"ıy .. l"'n '•l.ı u kend" • yor u · de benim gibi bir yalansız değil ,, • ~ • Lı.; , .. öle ~~ ~e bilmiyordu... misin? Sen ve ben: Bu kaleden, Palamut rekoltesi kası çözülmüş, kravatı yeleğinden azı m:l~plardan da bahsettim. ~i:ı, ~111.a. bir cbe,gı ıçin m .. i? Yoksa bu milletten ve j,u topraklardan dııarı fırlamı lı. ba - .. ~:'d~e~di kababatlerinizi '\ .... , aıık ld Türkiyenin bu seneki palamut A' D"ğ" na yuıue ınız 
._:••. •..• • as nı o ~receği ne bekliyoruz? Diirli ve isken der - · · · 

0 uştünüz mü?.. · •u . rekoltesi kırk be bin ton oldugvu Şef'k ")" d Söyl" k ~ •liğij 
1 

• gibi iki methur . hükümdardan . 
1 

•• 81'. uyor san ı.. Hayır, .. - . uyorum, eI\dİmi dü • ı,''1tt•ğı:••nçle kaeadı.. - bif teklif karşı~ında kalsan - ileri sürülmektedir. Bu seneki Şefık gulmıyordu, Şefik yutkun • ;unmedım. ı.,,d.~ Prens~ la~1:· \ıangisiııin yanında kalmayı \er- palamut, nevi itibariyle geçen e- mağa, nefe almağa çalışıyordu.. - Ben de kendimi di\§ünmü. ı: atının oğluna ses- cih edersin? neye göre çok iyi olduğu gibi re· - Hayır, dedi, öldürdüm .. O yorum. tı.' b U k A · k d' · kolte de, ger.en yıl müsteınııı. ...l'ı • adam "'ld" d" s · 'llil. oeni k l . ıa rzamesın en ısıııi tec- ' ~, " 
1 0 

ur um. - ~· sor~\IYa çel<eçek'er. lyı" 
1 Sık a enın ·· t il ğcr enelerden fazladır. V ~ ~) i ar .. ! Orad uı ~azga a- rübe ettiğine kaniydi. Fakat, (Is. eyere çöktü... cevap ver. Ufı uıatm\\o 
t:. •on def an (Perae_po- kender) e satılmış bile olsa, haki- Yumurta sabşları - Ya Şefi,\Q B ·1 • ..,. a ol k - 9 - eyı • 

.6, ara seyredece • hti söy!iyec~i •. Çekinmedi: Karadeniz mıntıı.kasmda yu. - ~yileştikten sonra on~ bu 
la!, 'Zaıııesin • - Diiriinın yanında bulundu- murta satışları devam etmektedir. .- Süheylii seni hemen ça"ğıd - yolda ıf de vermenin Qoinı ola. \,~dık bir t1duıagı ef~ndisine ill"' müddetçe prensler gibi mes- O rduda dün ıüz yumurt iki yüz tıgımın sebebi mühim. istikbalim cağında israr ederiz .. Hem bu iıte 

0;"11> kolu::'d~ .. ~htıyar ku- ut ve müreffeh yatadım. Babam on kuruş üzerinden, Samsunda· s~nin elinde. Benim değil ya, be- fazla lekelenmiyorsun l;i .• Vicda• ı a.da.n '"ıkt 1 sırdı. lran; yabancı bir memleketin 1440 yumurtalık biivu"k sandrklar nım istikbalimin eh~mmiy~ti vok nın dam" t 'h F k d 1ı>o."l'ıa.- ıs' ı v.r .. d. F k ·r:9 - k f k J , • • • • u~ erı .. . a at oktor Şe-
'<l\ ~•• kend" • 11rensı ı ı. a at, ben onun ya- otuz üç liraya satılmıştır. lnebo· artı ' a at Şakirle Nerminin is • fık ıçın ıyıleımez \Jiyor. '~~: . ı ya ymı uıağma n~da bir köleden farksız yaşı- lucla yüz ywnurta iki yüz elli ku· tikbali. O lan şey feci ... Vaziyet ta- - Keııdioini görebilir miyill\ 1 

~~a ~tka~ tane d k yordum. Dô.riinın yaııında ve ruş\ur. Bartında ise :yumurtanın mir edilmez bir şekil alabilir. Ben Z b t 
.. , ~.d~u\~naun ! e o al .. Yanı- Daranın memleketinde ölmeyı· çok ihtiyatsızlık, delilik yantım. - a ı nm nezaretinde, hu• ~.. ... l U "h d yüzü iki yüz elli kurııjlan iki yüz B < tanede •. 
1 r,.;· tllk Y tercı e erim. (lskender) gibi on be< kuruşa dü•mü•tür. unu sen herkesten iyi bilirsin... S 1 ' ı ç!l.tıl:ı)'ayaf~ı:je~kl~n 111- mağrur ve !;Ilgın bir hükümdarın , , • Doğrusnu ıöyliyeyim, ben kaba • e ma on sözlerini de evvel• 

r. yuııarı- •<<' kl .. •:ıJıl"'I tun.) "M Zeııtinyall• ve kuru meyve h r den hazırlamııtı: be . . . k ~ çı6nenmt:k, is e.ııtyor at ıyim, ben mücrimin. Ferdi . N 1 S 

d .. 

nım ı~ın i inci clefa esarete beni t:=-t.: ~ - eyapa ım ühevl~ f•da • erfeyı ko~na ıöyleriın, dedi. , o.ı .. .., __ .... 

ek d 
A d 

.e.
11 

ıt ~lt , ara istecli1 yo k ~ .,., ~ 
UJm emektir. vruplı'; !n bir çok fino;ıalar h SıHık sıraıı ıana g-'d;·.· C! ... -: --vı· • 

>t~rı~tnes k 
'-., duru alenin tepesinde "-· 

~··ı. l}'ordu H • a..~, 04te ~ · ava karanlık· 
.\ ra. bulutlar dola,tı· 

ı~ıı tıa.rn 
~" ea k eg~ ]) enı,Ji 1ıı .. ~('r .. 

b. -....... ç atladı: ıne_ıgy. 
~~~I ellltid' ~ ~ket ·~ kurdui?u bu g" l ,L eliıı Yarın M L-~ u:ıe 
...,~ ~it e Reçecek B "'edonyalıla-
~'h-J ıııa oe .. en de topra 

""4. e'k or. ,Ç.ec .. · • ~ ~ti ( l) egım... Bu güzel 
~ · Ce Iıktırft\ak · : 

'

C\ l}'ışid" .. ., ıatemıyo 
. ta . ın ruhu b . 
1 

ııp em > )'e~· eder. p ası~-
l'ı~t'\tl lf b. . e.rsepolis ka-

lb._- rn... ın cıu-ın k . i~lt;t _-"""'! bit t anı ı.le 
~\rı .k t~ıe d opr,ktan yapıl-
~~ e-· ". uvarlar.ı t . ılt ld,, ·••tgı ile .. a.J yerme 
. t) rntı rn :Yukselmittir 
1-t~,.,.' k()ıa" k emleketi (lak . 
l.. ··~e)!d J ola en'1~a im. F Y tealim etm k ~l ' . akat, '(At e 
\il ıqttt Dal'~ Qr oaya) Ya 
\i 'ttıak~~n :Yıkıl-»-.. ~~ bM gü-e ,, o.cın ">ginı .. •. ı Jtr]'] gö ... I . gorurıe 
Qt

1 
ı e 1 ... erı k ·· ' ~ ~ altınd r skenderiıı o~ o~cak .. 

~i a'bel' . a can ver eskın kı
(~tıı&eııi:ı:ı lesJinı ecekler. Şeh-

tta hur.... eder.aenı h" 
el> }' ••U k ' lÇ . l\ o ıa) h ananuya--'-

ltir \l~ arap ol ~ ... 
ıtlr- ndan mıyacak ~ t' ın o"} .. 
......._ •trern " ıı u bu aö 1 . ~il ~l' ege haıl z erı 
t~aıı ~a.rrıea • h . aıtuşb. 
!)· a a ye rın k 'ıı~ ·~er S!rıağa it apılarım 
\def,. ek ku- arar vermi• r 

"1 ••ıand y ••• 
-....... anın 

~~· Şeb . Yanına 
t' I)! l. tı d'• 
1, • > llq}L U§Jn •ı~· ttın ana le ı · ~ ı ve ttıab s ım eder-
•a~e~l. l'eri,n utların )" ..,_. ır I alt ane-
~ .. , ltcfa. • ran k •nda. da t . 

"'Q t'tte u~a azı?, 
"~t.:'İı te~leketini nda.~ları a
'1)! ~ o <l 1tn ed duşmana 
~el 1-.Ca~ l'alnıı en bir asker 
\ l~ehl'e. (;lnıı ! ;: tek olarcik 
l~l~ el ~rae zıktır hu . .. ı~ tra it Polis) i d .. gu· 

~lttı ' kend· U§mana 
ekten f ı kızın.y ı:...ı ark -.. eu.)'. e 

aızd J ır. ran 

Arzames -ğının sözlerinden Türkofise, Türkiyeden zeylin ya. Güya kendisini de tehdit edi • ne aJd., Mmaye etti diye Şefife utanmıııtı. ğı almak istediklerini bildirmek· ı medyunu ıükranı.ın .. Ama biraz • yor arını . .• d b b 

- Seni denemek ı"stedı"m 
0

_ tedirler. Lehistan zeytin yag"mdan a ana orçluaun .. Bunu aana bir - Ben de herıeyl Şefiğc itiraf et· ·· "ht d l:. • 

!um! ' g- başka kuru meyve de alacağını '!un 

1 

ar e eceKımi düfünmeınit-tim. Onun· ne kad r iyi yü,rekli, ne tım .. isyan ettiğini anltyorum .• 

Diyerek d l'k ı bildirmi~tir. k d .. h kA J..l <LI 

e ı anının boynuna • a ar mu>ama a ar o ~uğun'\ ~akkın var. Fakat elimden geldi-

ıar;ldı ve alnından öptü. izırıirde tUtUn satıfl da bilirsin .• Aıoına onu yalnız bı· ği kadar çocuklarımı müdafaa et· litıyar liumandan bu sırada lzmir ınıntakaeında tütün ıa • rakmamalzydım. Peti oıra gitıııe- tim. Sen istiyorsan reildeL yayını_ germiı ve kalenin anahta. tışları hararetle devam etmekte· !iydim, konu1urlarken yanlaruı • - Red<l~iyecelİİiillİ bjliy,or. ~~· hır okun ucuna bağlıyarak dir. Düne kadar sahlan tülün da bulunmalıyım. Fakat bitirin bir aunuz •. tsıediği~ her f yi r.apa. 

uşman karargiihına atınağa ha- dokuz buçuk ınilyon kiloya çık • haldey<.lim. B1o1rada bekledi..,.. Şe- cağyn. zır~anmıştı. Fakat, uşağın söz- mııtır. Fiatlf): 35 - 65 l<ltı:\ıt a· (i,k geldi. Bana: S.Çlma içi den: l~n kumandanın uyuşuk ruhunu raıındadır. - O adamı öldiirdi,i,gı.! dedi. "~l!J!<.a, biri Qlaay'1~ Jioynuma bırden ateşlemişti. Ve yere düıtü .•. Kan beynine san,IJP. 11,ğl r~ı, ~i>:e ıö.ı:lendi. Biz 

Ar~mes elindeki yayı dizine Mewl~ket, memleket do· hücum eti~ O andan beri kendine olll\•••Y.d,k ~il nir~i. Hem ondan 

vurarak bir anda ikiye böldü .• Ve dolaşan bir Yahudi kafilesi gelmedi. Kendini kaybetti ılmı· is\edijim ne.lir nki? •. ,, 
okun ucunda,.ki anahtarı u§ağına B .. 

1 
. beki R yor. Aralarında ne o)mut? Tefer- Bazı imanla,r vardır, böyle i• • 

1

. d ugun ge mest enen <? • •• • • • • ı k k · · :ı.. ~ çs ım e erek: manya ba>,ıdıralı R.ecel JS:.aro) va • ~uatıyle bilmıyoruın. Şef ık gırtla- ere "'?ş'.°a ıçın; yaz\ları da sıy· 
puruna 317 Lehistanlı y ,hud i gına ıanlmış ve kafasın> kırını.f. rıL,n~k ıçın ;raradı l,nııtlıird}r. Sü • 

. - Bu dakika~an itibare1', §eh -
t\n ve kalenin muh.afız\ sensİ\l 
~avrum 1 Bu ana tarı al.. sen, 9· 

nu namusun gibi korumasını ben· 
den İY,İ bilen bir kahramansın! 
Bundan sonra onu taıunak v~ mu· 
hafaza ·etmek ıana düıer ! 

Kalenin tepesinQÇ esen serin 
bir sabah rfu:garı Arzamesin alnı
nı o\cıuyordu. ihtiyar kumandan: 

- Ölümün eli ba§ımda dola-

ııyor! .. 
Diyerek ~aleden atağı inmişti. 

Arzames kaleden odasına dön
düğü zaJi.llan iyice ayılmııtır. 

(Devamı var) 

( ı) Ccmşit. Persepolisi tesis eden 

dört hüküındaIJn sonuneusu idi. İran 
tarihinde Cemşid'n Dara kadar büyük 
şöhreti vardır. Cemşid lranhlara şa· 
rabı tanıtmış ve (Nevruz bayramı) nı 
icat etmiştir. Asurilerden §a.rap içmek 
ve buna bcnziyen uyutucu vç uyuştu
ruçu içkiler kullanJllö.k günah sayılırdı. 
ArıJ.dfln asırlarça zaman geçtikte!\ son
ra Ce~şid İranlılara üzüm suyunun 
nsana hayat ve neşe verdiğini gösterdi 
ve o devirden sonra şarap Pcrsepolis· 

ten bütün Asyaya yayıldı. l. f'. 

vardır. Bunlar evvelii Varnıodan Evet, duvara ç. rp çarpa kafası· h~l~ hayatıyle yoğnılmyştu. l,Ju 

1 

.

1

. b dırAlı Velns vapuru ile uı kırmı . Ferdı kafa tulmuı, teh- gıbı ışlere karıımak için y,aratıl. 
ı,ıgı ız ('.» ..... y d. . l N m t y 1 b' Hayfaya gitınişlçr, fakat Filistin ıt etınıt o acak ..• ~yse olan o.l • ıı ı.. a nız ır cihet va d • Ş b~ıneti izin vermediği için ora· ~uş. He".'e~ geldıgıne çok sevın· fik iyilçşirse kızacaktı. Fa~a~ d ~: 

ya çıka"'°'mıılar~ır. So'oll"•, Şira dım. ~e?ı dınle canım: Kızma· torlar ümitsizdi. Herhalde bir :e. 
adasına gitmişlerdir. Oraya da dan, s_ınırle~mede~ dı?l~. Biraz ~eden evvel aklını lophyamı.ı:acaÇJl<aınan>Itlar, ancak Leh konso• e~el soyledıın: lstıkbalımız senin gını söylüyorlardı •. 
!osunun teşebhüsü ile on bet gün el.ınde. Sana telefonda haber ver· Maktul h~kkındaki ilk talıkikat 
kadar orada k&labil\niılerdir. dıın: da fenaydı. Üstünde büyük bir ta-

Bu onüddet bittikten sonra 9 • - Hemen bir otomobile atla • ba~ca hulu11I11U lu. Mektuplarla 
r•YI da terk etınek mecburiyeti yıp gel. Feliiket oldu. Şefik Ferdi- resımlere gel" ce: onları Sefili hasıl ohnuf, bu defa ayni v~ur- yi öldürdü. Eğer gazetecilere ya· yere dü meden masanın üst~ at-

la SeJiiniğe gitıniılerdir. kala?ırsan bir ıeY söyleme! Diye mı tı. ~ıaniğe de çıkam~yan 317 Le· tenbıh le ettim. Selma onları yalimıştı. Artık 0 

hiıtanı Yahudi, bu defa Pireye Gazeteleri qkumadın demek? maceradan eser kalmamıştı .. Kur• 
gitmişler, orada da kalınalanna ~sasen kısaca Iazmışlır. Yarın şişi nazlığına haytan oluyordu. Sü • 
im\<iin olmadığı cihetle bu defa ~ırler. Ben kendime göre bir ifade h~r.1.~v l<ooaaının ilk eve getirdiği 
tekrar kendi memleketleri Lehis· veçdim. istersen sen tekzip ed gunu kovmadığına da seviniyor • 
tana dKönnıc1ğe karar vcrınb işle< ve ve bizi mahvedebilirsin. Ne iste:: du. lıte kız i iD• yo,rıyacaktı. Bu • 
Rece! aro vapuruna inmişler· sen onu ya,p, günlerde de omı yanında alakoy-
dir. - Ne söylediniz? ması liizımd~ Sö_ylJy,e~klerini oııa 

H bir bi,t: öğı:etmeliydi. 

Y aşuvaların duruşması - er şeyden evv~l Şakir.le Kızın kapamı "''"du N~?rmini ko11ıW1ak la;u;ndı değil w .. - · ı 
Gümrük resmi k~a,kçılığı ya -

pan Yaşuva Bahar kardeşlerin du· 
ruşmasına bugün öğleden sonra 
sekizinci ihtisas mahkemesinde 
başlanılacaktır. 

mı, Sen bu fikirde değil misin? ~ Söyliyeceklerini sana öğre. 
- Evet. teyım. Unutmazsın ya? 

- Hayır, unu~a.m. 

A -Dedim ki: Ferdi Bey S'ühey· y 
la Hanıma musallat old K ... - av kon~, Y.erin Ku• 
d k u. ocam lagı var derler. 

a ço kızdı ve ani bir hiddetle .• .(Devamı var) 



~ 
Giresun da 

cinayet 
Giresun, (Hususi) - Bugün 

ıehrimizde feci bir cinayet ol
muttur. Bir gencin ölümü ile ne
ticelenen hadise fU suretle cere· 
yan etmittir: Daha genç olmala
rına rağmen piyasada oldukça 
zengin ve iyi bir mevki sahibi o
lan Gedikali zade Etref ve Yusuf 
zade Hakkı Beyler etrafındakile

ri ııptaya dü§ürecek kad~ temiz 
ve ciddi iki dostturlar. Bunları 
gece gündüz bir arada bulmak ve 

görmek mümkündür. Bir kaba
hatleri vardır, o da her ikisi de 
muntazaman akıamcıdırlar, hem 
de iyice içmek suretiyle aktam
cıhk. 

Dün gece bermutat iki arka
da§ Mehmet efendi loka:ntasma 
gidip gece yarısına kadar ıükU
netle rakılarını içip yemeklerini 
yemişler ve gülerek şakalaşarak 

lokantadan çıkmıılar, kendi yazı
hanelerine gitmişlerdir. Bu sıra
da bir silah sesine koşan devriye 
Etrefi yerde kanlar içinde inler
ken buluyor. Hakkı efendi de tu
tuluyor. 

Haatahaneye kaldırtlan Eşref 
Bey iki üç saat kadar yaıadıktan 
sonra ölüyor. Ölmeden evvel a .. 
lınan ifadesinde Hakkı efendi ta-

rafından vurulduğunu söylüyor, 
şimdiHk katil sebebi belli değil
dir. Müddeiumumilik hadiseye 

el koymuıtur. Meselede bir ka
dın parmağı olduiu rivayet edili -
yor. 

t ıı 

Balıkesirde iki 
vak'a 

Balıkesir, 18 "(Hususi) - Dün 
gece istasyon civarında. iki kişinin 

yaralanmaaiyle neticelenen bir va
ka olmuıtur. Uzun·Hasan isminde 

bir fırıncı İzmirler mahallesinden 

kebapçı · Mustafa oğlu Hasan ile 
arkadaşı Bursalı Ahmet oğlu lb

rahimi muhtelif yerlerinden hı -
çakla yaralamıştır. Bursanın Da -
vut kadı mahallesinde oturan U .. 

zun Hasan bir iki senedenberi ka· 
rı koca gibi yaşadığı kadının Ha
san ve lbrahimle görüımeıinden 
müteeuir olarak bu vakayı yap· 
mııtrr. lbrahimin yarası hafif iıe 
de kebapçı Hasanın yarası ağır • 
dır. Her ikisi de derhal haıtaha • 
neye kaldırılmıştır. 

Uzun Haıan vakadan ıonra 

liaçmıt ise de dün sabah Edremide 

-- - -- - --- - -----

Malatyada bir 
• 

cınayet 
Malatya 18 (Hususi) - Ge

çen Cuma günü Malatyanın Or
taköy maliyesine bağlı çılğm ve 
Ağrıdere köyleri arasında bir ci
nayet olmuş, Şerefhanlı, Elif ad
lı otuz yatında bir kadın atılan 
kurşunlarla öldürülmüştür. 

Bu" cinayet bundan bir buçuk 
ay önce işlenen başka bir cina • 
yelle yakından bağlıdır. 

Şerefhan köyünden Muhtar 
Abuzer oğlu Hüseyin köyden öl
dürülen Elifle dört seneden be • 
ri karı kocadırlar. 

Ancak Elif altı ay önce köy. 
!erinden Ali adlı bir delikanlı İ· 
le görüımeğe başlamış ve en son
ra da Ali ile birlikte kaçmış, be
raberce yaşamağa baılamı§tır. 

~lifin hu hareketiyle namu • 
sunu lekelemiş sayan Hüseyin, 
Elifin kardeşi ve diğer hısımla -
rı arasında kaçıranı ve kaçanı 
öl.dürmeğe karar vermişlerdir. 

Bu karar üıerine Hüseyin ve 
yoldatları bir buçuk ay önce A-

liyi bir vesile ile köyden dııarı 
çıkarmıtlar ve öldürerek kaç • 

· mıılardır. 

Zabıta o zaman yaptığı tah -
kikatta meselede alakadar oldu
ğu anlaşılan iki suçluyu yakala .. 
mı§ ve ancak Elifin kocası Hü .. 

aeyinle babası Abuzer ve Elifin 
kardeşi Yusuf kaçrnağa muvaf • 
fak olmutlardır. 

I 

Bu kaçanlar Aliden sonra da 
Elifi koUamağa ba,Iamıtlar ve 
kadının Cuma ünü Malaıyt& 

gelmek üzere yola çıktığını ha -
her alınca pusu kurmuşlardır. 

Elif, öldürülen sevgilisi Ali
nin kardeti Abuzerle beraber 
yolda yürürken ani bir yaylım a-

teşine maruz kalmıı, caniler ka
dını nişanlıyarak attıklan için, 

değen kurtunlarla Elif hemen öl
müş; Abuzer kaçarak kurtul • 
muttur. 

Zabıta, kuvvetli bir müfreze 
ile katillerin peşine düşmüıtür. 

giderken jandarmalar tarafından 
yakalanmıt ve ıehrimize getiril • 
miştir." 

Dün gece ikinci bir vaka da 
Dinkçiler mahallesinde bir evde 
olmuştur. Kahveci çıraklığı ya • 
pan sabıkalılardan Remzi eski u -
mumhanecilerden Emıalin evine 
girmit ve kadını kolundan bıçak· 
la yaralamıtbr. 

Ziraat mütehassıs
ları Mersinde 
Mersin (Hususi) - Sıcak 

memleketlerde yetişen nebatları 
tetkik etmek üzere memleketi -
mize gelmiş olan iki ziraat mu • 
tahassısı ıehrimize gelmişlerdir. 

Bunlardan birisi Gospodin 
Lavrcicancava'dır ki, Moskova -
da sıcak memleketler nebatı tet

kik komisyonunun reis muavini 
diğeri de Leningratta merkez 
nebatat enstitüsü meyve ağaçla
rı mutahassııı d~ktor Avram Ja
restidir. 

Her iki mutah'assısta refakat
lerinde Vilayet ziraat müdürü 
Avni Bey olduju halde Mersin, 
Tarsus ve Lamastaki bahçelere 

giderek narenciye, harnup, zey • 
tun, badem ve emsali meyve a • 
ğaçlarmın vaziyetlerini tetkik ve 
bazı yerli portakal, limon ve 
mandarinlerden aşı kalemleri al
maktadırlar. 

Mutahassıslar Mersinin por • 
ta.kal bahçelerini beğen.mitler • 
se de bir çok bahÇelerde ağaç !- • 
ralıklarının dar olduğunu ağaç
ların fenni şekilde dikilmediği • 
ni aöylemiılerdir. 

Çanakkale 
haberleri 

Çanakkale, (Hususi) - Edir· 

neden Gelibolu yolu ile gelen 

Trakya umum müfettişi İbrahim 

Tali Bey yanında iskan ve maliye 
-.ü, ..... ~ .. L. .. ; nlJucr• J..- u .. .... ;ı:..,.
timizde iki gün kalmış, iskan ve 
maliye itlerini gözden geçirerek 
dönmü,Ierdir. 

lf. ~ 11-

Halkevi çalışma programı ü

zerinde daha canlı ve zengin ted

birler almak üzere başta vali Sü
reyya Bey olmak üzere maarif 

müdürü ve bütün merkez ilk ve 

orta mektep muallimleri ve ko· 

mite idare heyeti üyeleri Halke

vi salonunda toplanmışlardır. Bu 

toplantıda komitelerin eksik üye

leri tamamlanmı§ ve her ko~ite
den ayda iki defa halka duyurul

mak üzere gelen işler istenmit 
ve yazılarak zapta geçirilmiştir. 

Bundan sonra her hafta Halke
vinde (Temsil, konferans, kon

ser) gibi halkı yükseltecek ve 
soysal ülkülere doğru götürecek 
toplantılar yapılacaktır. 

Yugoslav muhtırası est 
perdesini kaldıraca~ 

..... (Bllf tar-atı ı inci eayıtada) 

münaseıbetleri adeta alevliyeceği 
söylenmekte ve onun bir takım 
tehlikelere sebep olacağı ileri sü
rülmektedir. 

Gerçi hu srrada toplanan MiUet · 
ler Cemiyeti meclisi her şeyden 
fazla Sar meselesine ehemmiyet 
verecek ise de Yugoslavya muhtı· 
raını da ihmale imkan yoktur. 

Yugoslavya muhtırasının bu 
kadar büyük bir ehemmiyetle te
lakki olunmasının sebebi, Marail· 
ya f adasına ait pek mühim sırla· 
rı ifşa etmesidir. iŞmdiye ka • 
dar Macaristan ve Avusturyadaki 
Hırvat tedhişçilerin faaliyeti faci· 
aya sebep olarak gösterildiği hal
de Yugoslavya hükumetinin daha 
mühim bir takım amil ve unsurlar 
da keşfettiği anlaşılıyor. 

Deyli Telgraf gazetesinin dip· 
lomat muhabiri tarafından veri • 
len malumata göre, Yugoslavya 
hükumeti İtalyayı da bu işte met· 
haldar gösteren mühim deliller 
bulmuştur. 

Muhabir bu noktayi mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

"Yugoslavya murahhasınm 
yüksek mevkili İtalyan memurla -
rının İtalya toprağında hazırla • 
nan Hırvat suikastine vakıf olduk
larınıı söyliyeceği hemen hemen 
muhakkaktır. 

"İtalyanın Paveliçi teslim et • 
mek istememesinden bir çok şey· 
ler çıkarıldığı gibi Sinyor Musoli · 
ninin hariciye müsteşarı olan M. 
Suriçin Triyesteli olması üzerinde 
da btr laa,n "1--lmr.ıld~chr .. . 

Deyli Telgrafın diplomat mu· 
habirine göre bu inkişaflar, Fran· 
sayı hiç te iyi olmayan bir vazi -
yete düşürüyor. Fransanın mak
sadı İtalya ile Yugoslavyanın ara
sını düzeltmekti. Kral Aleksan • 
drın Fransayı ziyareti de hu mak
sadı gözetliyordu. 

Ayni muharrire göre, bu yazi· 
yetten en çok istifade eden taraf 
Almanyadır. Al.manya bu fırsat
tan istifade ederek Almanlarla 
Yugoslavlar arasındaki kuvvetli 
bağlara ehemmiyet veriyor. 

Bu ıırada Yugoslavya muhtı -
rası yüzünden endişe duyulması· 
nın sebebi ,budur. Tehlikenin Ö· 

nünü almak için çalışılıyor. 
Tan ğazetesine göre 
Tan gazetesi baş makalesinde, 

Yugoslavyanm Milletler Cemiyeti 
konseyinde suikast mesuliyetlerin~ 
den bahsetmesine temas ederek 
diyor ki: 

"B d 'k bir ura a çok nazı ~ıı 
vardır. Eğer Avrupa ha 
landırılmak isteniLuıiyor~· 
lenin tetkikinde acele etıt' ·~ 
zım gelir. Bu müziıkereııı A 

l astı· 
vafık bir zamanda o ili d" 

k ıh .. .. bıı k~ pa ıtasının ıu unu dt~ 

likeli bir surette tehdit e ı.: 
• O"' 

hişçiliği mahkiim eyleJlllf 
letlerin hiç birisinin lak•~ı 
ması netices!ni verecek J 
siyasal bir tabiat göstere'd• 

Belgradın fikri ha.kk~~ 
bir malumat yoktur. Z• ... ~ 

•Uetıv 
yor ki Yugoslavya roı J 

ı .. olJ11 .ıı gu arına tercuman ~sr 

MilJetler Cemiyetine dş t" 
kısımlar, bugüne kadar 1 .ı ·,e ~· 
kattan elde edilen netl "it 
Iecek ve muayyen bir ~eeti 
olmazsa manevi mesuM.1da 

k . E ~ .dd' edı ce tır. ger ı ıa 
1
• 

b fe' Yugoslavya dosyası ll sı1 

Yİ tenvir edecekse, f ra~ıe 
ciye Nazırının da ı<ral ..; 

'tıtl" 
drın yanında kurban gı 
taç eden ve Fransız toP: f 
yapılmış olan bu müth•

1
' I 

h ıt. ne şartlar altmda a:ı tel' 
teşkil edilmiş olduğunu.~f 
dilmesi bütün Avrupa 11 

bir menfaattir. ı• 

Her şey YugoılavY"~ 
Romanya, Çekoılova1'~i~~ 
çük hilaf, bir blok lı;.~ ~ 
istinat olacaktır. 'f e~ 

1
t,P; 

Beyin Belgratta vuku bıJ f"J 
na.tında Türkiyenirı }ıt~ 
Yugoslavya ile olan do•fj 
.... h .. tf ,..,;"; muhafat3 il(/ı 

söylemesi, Ankara b. f"J 
de ayni vaziyete t.~bı ~I 
kuvvetlendirmektedı~· ,of 
bu meselede büy~ 
lılık gerektir.,, • j 

......... ~'' 
Eksperler ni:ı:a~ 

yapııac~ esi6 
Eksperler niza11111aft' i jJt 

pılması için bugi.in ihZ1~ııt~1 
de bir komisyon kur\l "-" 

ar ~· rın ilk topluluğunu Y ı~ıı ~1 
misyonun çalışm~sıll~jt 1 
kaleti namına Turk0

• ~~~ 
b " d" .. H rettıtı şu e mu uru ay 

iştirak edecektir. 

----.-..---------------------------------------------.. ---------·---~d tıl VAKIT'ın MlllT Romanı: 18 tetler içinde, elimde defter dal - Etrafına kırmızı kalemle çer- Akıam oluyor ll·. ;'~ ·ıl ...... ..._ _______ ..._._._._... ....... _._ .. 

batında güvercinlerime yem ve
rirken nasıl gördüğünü anlatı • 
yordu. 

Bunu okuyunca: 
- Vay çapkın, dedim. De • 

mek kendisinden kaçan bir ak • 
raba kızını gözetlemif, bunu ıöy· 
lerken o sabahı hatırlamağa ça • 
-Jpyordum. Acaba ne kıyafette 
idim? 

Ergin bu gönderilmemiş mek· 
tubunun ıonunu §Öyle bağlıyor • 
du: 

Yarası 

Burhan Cahit ····-···-··· ................. .. 
"Aysel, Aysel.. Ben en temiz 

sandığı dudaklarda çamur par .. 
çası görüp tiksinen talihsiz bir 
gencim. Dilerim ki, tesadüf ha • 
na ıenin saf ve masum yüzün • 
den ıaadet getirsin!" 

Defter elimde gözlerim bu sa· 
tırlara çivilenmiş gibi kaldım. 
Vücudüm kızgın bir örsle vurul

muf gibi. / 
Kasabanın bu tavanları oyma· 

lı eski zaman evinde yapayalnız 
dakikalarca ba§ım, vücudüm a • 

mışım. çeve yapılmış bir sayıf ada şu sa- Annemin geltJJe5
• l)tt~1 ~· 

O tükenmez dakikalarda ka • tırları okudum: Bu defteri ayırd~J11· 1'.ıı f 
fam bir dinamo gibi İ§ledi. Ne· "Küçük bir tepeyi aşınca onu rer birer istif ettlf11.' 1'aP1 

ler düşünüyordum. Bunlan zap- birkaç arkadaşiyle beraber kum· lan bağlıyordutJJ ~J Jııı'' 
tetmeğe imkan yok. larda top oynarken gördüm, de- Hemen odadan fır: f· 

Bahçeye çamaşır seren Ayşe- niz kıy af eti içinde vücudünün ~ * fil edir:i' 
nin neşeli bir İzmir türküsü tut- bütün hatları, hareketlerinin tek- Muharebe de~~ııiitle 
turması beni kendime getirdi. mil incelikleri belli oluyordu. Ya· zeteler o zafer gu ı~t· . ,J ı 

·yo' ,ır u Şimdi bu defteri ne yapaca • nımda küçük kardeşi vardı. Bu çok haberler verı d ıı lı tı'ır 
ğımı bilmiyordum. yaramaz sevimli kız bir gevezelik Fakat (ErgiJ1) eJ1eıf' 

"kati ı (Ergin) in müsveddesini ya • eder diye kendimi bu tatlı man· Bir akşam büyu .e 'ı 
pıp ta bana göndermediği bu zaradan n:ıahrum ettim. Görün- sordu: }(,1'~te),I~ 
mektubu bavulunda, hem de bi- memek için yavaşça ricat ettim. _ Ergin Çatı3 }<tııP )f1 
ze yolladığı bavulunda saklaması Bu belki ömrümün en büyük çap- epey oldu. Bir J11~ :f: 

k 1 ... ld A ba bıt i· ~ ne demekti. Bunu bilerek mi ın ıgı o u.,, madık. ca "il 11' 1~ 
yapmıştı?. Bu satırlar burada bitiyor. durmak kabil~;: Y'~f ~ 

Mazileri arasında yakaladı- O günü pek hatırlıyamadım. Baham befll ıcı:ıt" 
bahsl'n açıirnasıJ1. ~ ll .. 1? ğım bu parçadan sonra ötekileri Çünkü biz hemen her gün saat- clı. er'~ 

de ayrı ayrı gözden geçirdim. Bu lerce denize girer, çıkardık. Fa- ıaca cevap ver · e 11' 1'11 t 

defterin hemen her sayıfasmda kat (Sevim) in yanında oluşuna - ÇanakkaleYutı"'~f' 
b k h · b" .. ·· ·· k b b h mak ı'çı'n deg~ iJ, J11 ·bili u oca seya atın ır &unu yazı- gore şeytan ızm unu ana a- •fe!l 

h. ber vermeyişine hayret ettim. için gitti. Vaı• 

ıtıi11 
ll:e 
dit 
her. 
i~itı 
~al> 
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Ytrı: 
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ıtıa, 
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tar~ 
ltıa 
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'v 
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titı 
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~\ıtrı. 
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~k 
ltq~ 



l<unıaş alırken al dalı-
mamak 

• • 
ıçın •• 

P.foda k ı ·· ı·· t" )" krep· 'l1t .. nın daima değitmesi ve pekli umat arın tur u ur u .. 
---~ tur)ij türlü kumaılar çık. )ere ayrıldığı da malumdur .. Y~n: 
-İıld &ebe~ c!..maıı kumat seçi· 1 lü kumatlar içinde de kalın ıplıklı 
'~ ~amasını hemen he· olanlar hemeıpun veyahut bveed 
dit. ı~~:ca~ bir hale get!rmekte· iımi verilir. Jerıey !le ıarmö~I k:i 
~ .. kçıler ve dokumacılar bize matlar dokuma balınde degı ' 
İıiıı t~~ !•ni Çetitler çıkarmak ile itlenmiı gibi triko halinde olan 
~ırlerile adam akıllı yarıt kumatlardır. 
~li •dırlar. Her ıene yeni Bugün safi yün, ipek, pamuk, 
,._: ~:~~~. dokum+içimli ve yep ıun'i İpekten ve hunların biribir • 
~lı\ ıulu kumatların piyasaya )erine karı•tırılarak meydana çı· 

~•Ilı 1.. .. 7 d ~ları . ~ruyoruz. Bu yeni ku· karılan karıtık kumatlar an maa· 
~: ıaımleri hazan hayalden da madeni iplik karıttırılar~ ta 
'-t;ı.r. 1 •r, hazan da dokunma imal edilen kumaılar da vardır. 
-. L 

1 e alakadardır. Hatta bas· M d .. "plik ve ipekle karıtık o· 
w_ "lllftatl . . . a enı ı . . ~1İlle .. arın ıarmlerı basmanın 1 k maılara lame kumat denıh· 

\'elh ıore değiımektedir. ;; v: arada aırada moda olduk· 
1....,.. ••ıl bu ·· k k ·· 1 B ·· n ~ p ıun artı eten, yun, tan sonra unutu uyor. ugun e 
'de:llluk ve ıun'i ipek madde· ziyade moda olan ve fabrikalar 
"ıli~. lllaınul kumatlardan hah tarafından piyasaya çıkarılan ku· 
9'ıt bir~.0~· Bilakiı bu maddele· matlar karıtık kumatlardır. Aht 
L._"d~ ınne karıttırılmaımdan verit yaparken bunu bi)erek hare· 

~tlar çı~~~ ipliklerden yapma ket ediniz. 
" 0 ıoruyoruz. Bundan bat· -----------
~rtd:Yelerin görünüt itibarile Tavas haberleri 
.. .,Or M IUn olma11na da çal"" 
~ İ~"eıeli ~ne benz:yen pa· Tavaı, (Husuıi) - Maarif me· 
~ ıe benzıyen yün, yüne murumuz lımail Hakkı Bey ile 
t Yen ı 'I . ~tlee le un ıpek bulunuyor. Buladan .Maarif memuru Vefa B. 
~ eten, yün, pamuk veya becayit edildiler. 
~ ... ,_ Japılına kumaılar ıatın a· t ö-'- ..-ilen bu Garip köyünden umail oğlu 

'
ır_rııt gün bunların birbiri • 

ırdm d A 

'tl•rla k •aın an hasıl olan 
'-a •rıılatıyorı•z. 

l. '. Yiizden k 
~ ıııaan • umat ıatın alınır· 
... ......._'---taşırıp kalıyor. Çünkü 

-L.... ''allatın ·· 'aten . . yun mü, pamuk 
•lciıatu ını, ıpek mi, aun'i ipek 

anlqılanuyor. Yabua 
NI, il IÖzüne inanmak Jbım 
L~ ar. Bu nl 
~ 1"1\i • nu a 1'eraıber kumq • 
~ 'b.z flnden ayırt etmek için 

~ ~t~lÇar~ler vardır. Meıeli 
i"' zihd!ugu ~a~an .pamuktan 
~ iae Paın ıerınbk h111i verir. 
,..,, uktan daha ziyade 

~ 3-fi 1iiıı 
t.L~ld &.~mat avuç içinde bu· 
~ 1:a1t U•u zaman burutukluk 

~>'etle ~:z. Safi İpek dahi ek
~ll ao tınaz. Kumaı alın· 
~ ,.._.i de nra evde bir yakma tec-
~~ L·l'~Pmak kabildir. Ku· 

1 oır ık· , l'k \a it, l" . 1 ıp ı çıkarılarak 
~'-'~n ıle İpek eriyonnU§ ıi· 

lı ~Yanık kokusu da aaç 
~~ l u ıibidir. Pamuk iae 

Jttııt a ev alır ve yanar. Koku 
.,_ Yanıiı k k ~ .. ll\llft.. .. _ • • 0 uıuna benzer. 

""111• :-.. ıııınle · · ~ ıf ad rının ekaeriya bir 
'1~! e etınediğini yazdık. 1 • 

"4i. 'Cevap be • 
nı tüpheye d ·· .. () Uf Ur• 

ıc-c1a 
~ ~ e ı,..,::rtti ~i ! 
L · ~iıı bi d ın hıddetini bildik-
~, d· r aha k' b (t_. . csllllıedi .. ım1e u meae-
)\lt.lill) den ha;.unler ıeçiyor 

ııı. 11 Yok. Haber de 
... ele. 
"'"- ı ben n . k~ l•lip eyım, ne olacağım 
İ~tiai 1 •eni ik' • . · 
..... ili tercih '. ıatıyen var. "'-· ;e-._p Verd~dıyorıun dedi
' .-ıc.t 0 .. ım. Peki dedi
ttı._ bir lteliın IUndenberi buna 
sı• ııı.,.lb e d ol.ıun ıeçmedi. 
4- ~ftııdanei~I miyim, yokıa 
"'-? oı d-.ı'tu'flrıa hır ~kailik çıktı 
~ '&t , ö . k ııtemiyorlar 
~ .... t ilce ııt • ,...._ "delcil er, aonra vaz. 

er de be • 
-ek • nım ıuru-

•- • İa•-- ıçin hir teY hi1-
..._ ilat.L -ıııezler. 

~~ is.inde 

mer, ayni köyden Hüıeyin oğlu 
lbrahimi bir alacak meselesinden 

bıçakla yaralayıp öldürdü ve ya· 

kalandı • 

Tınaz köyünden 13 yaşında Du· 

du hanım, Karaköyden Ali oğlu 
Ahmet tarafından zorla kaçırılmıt 
tır. Ahmet yakalandı, kız da e -
beveynine verildi. 

Aydoğdu köyünden lımail oğlu 

Mehmet gece evine giderken Mu· 
ıa ve bet arkadatı müıelahan yo• 

lunu keamiıler, 9 lira paraıiyle 25 
liralık taatini alıp kaçmıtlardır. 
Fakat failler kim ilen yakalandı
lar. 

Ayni köyden Şükrü ile lımail, 

bir itret mecliıinde Arif, Abdul • 
lah, Uyu ve Mehmet tarafından 
bıçakla ağır ıurette yaralanmıtlar• 

dır. Dört arkadq zabıtaca tevkif 
edildiler. 

Foto Yıldız 
Aırandiımanlar ve artistik fotoi • 

i'aflar, her nevi amatör itleri pyet 
ucuz fiatladır. 
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kaynadıkça dudaklarımı ııJJ'IYO
rum. Beni en ziyade tüpheye 
düıüren ve korkutan onun tekrar 
Edimeye dönüfü, amcanım ura: 
rına boyun epesiydi. Bent 
mektuplarla iıtedikten .anra o
nun Zehraya avdet etmesi ... Bu 
bir facia olacakt•· 

Fakat defterindeki yazılar-:· 
• • • kalbı'mi kemı· 

Onlar bır an ıçın 
1 • 'Ik' atıyor. O 

ren ıüphe erı 11 ıp l d • hatıra ar 
defterlerde bana aır z h 
çok. Fakat Edirn~den ve e • 
radan hiç bahıetmıyor. 

Peki evdekilerdeki bu ıurat. 
ne? 

d b"" "k annem Ne annenı, ne e uyu 

b
• .. '-un beni karfılarına •· 
ır pn o.. .. be. 

lıp (Erıin) le olan munue ti· 
• • klini anlatmıyorlar. Ken· 

mızın te b'l • 
dimin bili ne olduğunu ı mıyo-

rum· Büyük annem bol bol dualar 

Anketimiz 
"'"''"•nı11ıınıı1111ıııı11ıııu11ıın111ıı111ımııı11111ııııııı1111ııııı1111111ııınııı111 11ıııtnıı11 

... <Bal taratr 1 ınct •J'lfada> ı --ıı'nı"n m f 1~ ' t' J k h"k' .. ı.: d' d -~ asra ma ve .Kazanca ıt ı· at, a ım, munen ıı, oktor ola• 

parmağını bu delikten içeri sokarak ara- rak etmek mecburiyetinde kah• bilir, bilbaıaa muallimliii çok iyi 
dı, aradı, gene keıti. gene biçti, gene yor. yapabilirler. Belki maddi kuv~t 
parmağını delikten çıkarmadan dönüp Sonra, ıonra .. Bunu söylemeli aarf ını icap ettirecek ıahalardaki 
karıısındaki röntken filmine bir kerre bilmem, erkeklerin para kazan • itlerle yalnız erkeklerin me ul ol• 
daha baktı, gene yarayı kurcaladı ve k d f l" d" · "hf f ti 
kt k b d k

.k b. k .. "k mıyan a ını tu ey ı ıye ııtı a maları mevzuubahı olabilir 
r eı a ı a sonra ır uçu kurıu- . . . . • · nu yanındaki tekerlekli beyaz çinko etmelerı de var; bu da ıtın hı111 - 1ıin güç tarafını erkeklere bıra· 

masanın üzerine fırlatıp attı:. noktaıı.. kıyoraunuz .gi~i geliyo~~- . 
Hasta bakıcılar gene yarayı temiz- Ortaköy Şifa yurdu, İıtanbulun en -Tabıatın verdıgı bır fark do• 

lediler, operatör hanım tekrar bu ınaz. güzel yerindedir. Hastanenin müdür· layııile .. 
Jum ayağa yakla§tı ve onun kanalizas- lük odasında konuıuyoruz. Küçük likör - Şehir ve mmleket idaresinde? 
yon ıirketinin eline dÜ§mÜf bir İstan- kadehini hizmetçi kadının elindeki tep- Doktor Hanım biraz durdu, sonra 
bul sokağına dönen tabanını enine bo- siye bıraktıktan sonra bir keıtane teke- yavatça cevap verdi: 
yuna dikti. ri aldım. Duvarlar Cemal Nadirin, _ Onu da yapacaktır. 

Ürüncü kar•ılat .. ımız anket görüt- Ramizin, Ratip Tabirin imzalarmı ta-:s :s ·7 - Kadınların siyasi haklanndan 
mesi için oldu. Boğaziçi ıırtlarında ııyan renkli ve orijinal karikatörlerle bahsetmediniz? 
süslü bir odanın penreresinden bir da- dolu.. Koltukların kenarlarında yas - K d :s - a ının ıeviyeıi yükıeldik· 
kika ağaçlan ve mavi suları seyrettik- tıklar, du~rlarda ~nteresaan Tesimlar. 

d b ad b. b. k.. ··k ·· 1 çe, bu noktada da fark olmamak 
ten sonra arkama döndüm. Beyaz göm- •ura a ur a ın ır uçu ve guze 
lekli doktor hanım, geni§ bir yazıha _ §ey, buraya bir haatane müdürü odası lazım .. lılemek lazım .. Kadın ted· 
nenin karşısına miıafir iskemlesine o- halinden ziyade sevimli bir huıuaiyet ricen bu hakkı da kazanacaktır. 
turdu. Bana da yazıhane sahibinin veriyordu. Burada bir nokta vardır: Bü • 
yeri dü§tÜ. Doktor İffet Naim Hanım devam yük kütleden bahıediyorum. Tah • 

- İstintak baılıyor, efendim. ediyor: ·ı k ki ıı ve ıeviye yü ıe iği kadınlar i· 
Dedim. - Kadın ıeviyece ataiı kal • çin olmadıiı ıibi erkekler için de 
- İmtihan deyiniz, dedi, yüzünüz- mıttı, erkekle anlatmaıı mütl<ül 

de bir mümeyyiz hali var. oluyordu. Hayatını kazanmak 
mevzuubahı deiil midir? Bugün 

S 11 
· ·· ~ d'k ıiyaıi hak ıahi.bi olan bir kıaım er-

ua crı ogren ı ten sonra cevap mecburiyeitnde kalıtı kadının il • verdi: kekler kendi zevcelerinden daha 

- 1914 - 1918 arasında er· 
keklerin harbe gitmeleri dolayııi· 
le it sahasını kadınların i§gal et • 
meleri tabii idi. Bu suretle it saha· 
sına geçen kadınlar bu yeni haya· 
tı benimsediler, aynı zamanda hür 
riyetlerini de kazanmıt oldular. 
Bazı Avrupa memleketleri için bu 
günkü iısizlikte kadınların İ§ sa -
hasmı doldurmut olmalarının da 
belki tesiri vardır, fakat bizim 
memleketimizde çalııan kadınlar 
ekseriyet değildirler. 

Y aıayıf güçleşmiştir; bir erkek 
hem kendisinin, hem zevcesinin, 
hem de çocuklarının hayatını te • 
min etmek kudretini haiz midir? 

Bizim me~ekette b~u müm· 
kün görmüyorum. Billlaı .. timdi 
evlenmek iıtiyen erkekler umumi
yetle kadınlarının da kazanca 
y•rdım etmelerini iıtiyorlar! 

Sonra kadın nüfuıunun- fazla -
lıiı da mevzuubahıtır. Bu itibarla 
evlenmiyece1' pek çok kadınlar 

t b... bunların hayatlarını 
var; a ıı 
kazanmaları lizlJll .. 

Ben bizim memleketimizd~ ka· 
dınm her halde çahtmaıı lazdll 
geldiii kanaatindeyim· • 

Herhalde kadtn tıpkı e~kek ~-
b. küç "iden beri aynı ıeraıt dahı
. ı d ukutulmalı yetittirilmeli, 

hn e o ' 
1 k 

. _ Libi olmaia hazırlanın&· 
meıe 1&1• 

)ıdır. • t 
T h "li bittikten sonra 2 vazıye a ıı • 

kartııında kalır: ya mealeie ıırer, 
a izdivaç bayabna atılır. • • 

y fakat, demin de aöyleclım, ~ıle 

men de ıeviyeıini yülueltmittir. 
Şimdi bütün bu mazhariyetlerden 
vaz geçip evine dönmesi doğru de
ğildir, imkansızdır. 

- Kadın çahıtığına göre ev ve aile 

üıtün müdürler? Ancak görgüıüz• 
lük ve timdiye kadar yaıadıkları 
hayat tarzının teıiri kadını bu ka· 
bil itlerde biraz ceıaretsiz yapmıt 
olabilir. Bu da hayata girmekle 

işleri nasıl düzeltilmeli? 
- Çahtan kadın heııı 'dıtarda _ı_i_d_er_i_li_r 1_· ----------

kazanmak, hem evi tanzim ve ida· 
re etmek, hem de çocuklira bak • 
mak mecburiyetinde kalıyor. Öte
denberi takip edilen bir itiyat ile 
erkek bununla met1ul değildir hiç. 

TEPEBAŞI 
ŞEHiR TiYATROSU 

TEM S 1 L LE R i 

Çahtmak mecburiyetinde olan 
kadın için çocuk yettitirmek ve 

Bu ıece saat 20 de 

Madam 
San Jen 

onlara istediği şekilde evinde ter· Komedi 3 Perde 
biye vermek tabii kabil değildir. ve 1 batlangıç. 
Muhakkak çocuğunu hizmetçile • Yazanlar: Vik-
rin ve mürebbiyelerin elinde bı • 
raJrac.ktır. Kadm evin ~İlle 
yai'Ctma .__. ~ia~.,.._ W.• 
zancınm llem &lr Jaemmr &aalar& vermekle çahpnuından iıtedi!i l-iLil._ .. , ______ .... ____ "::t 

kilde netice alamıyacaktır. Ba ı· 
~ _ı_-: • ette .-de• tibarla buıiinau vuıy , U 8 1 R 
nen ve çocuk yetittiren bir bdmm B 
hariçte çalıtmaıı ıüçle!iyo~· s.u. ROYADIR 

• • r - --Llarm terbıyeaıne ıh• nun ıçın ':l'oçua ,__. ü ---ı.. 

t
• m edecek müeneseler açılma· "-- f .... - .. 
ım• f ki .• de r--.M liznndır. Aile mut a an ıtı Beateli19a: rcnu 

a "k'd • mühim; yiyecek tedarı ı e ın1& • 
nı meııul ediyor. Bir de umumi 
çamatırhaneler teıiıi lazımdır. 
Son zamanlarda evlere yemek ve-
ren mutfaklarla umumi çama!ır •• 
hanelerin açılıp çoialmaıı hu ıhtı· 
yaçtan doluyor. • • • .. 

Evin intizamını temın ıçın uç e· 

ıulı nokta ... 
_ Kadınlar erkeklerin yaptıkları 

.. ' her qi yapmalı mı deraınız. 
_ Kadınla erkek ilmt sahalar• 

da ayrılmıyabilir: kadınlar avu • 

Yuaaı 

Selma Muhtar 

SOREYY A OPERETi 
Bu alqam ... t 20,30 da 

Kadıköy Süreyya Tiyatroıunda 

KIRK YILDA BiR 
Operet 3 perde. Yazan: Yuıuf Sururi. 

Cama sünü matine 15 te 
Beyoild Mulenrujda 

Cuma akıaııu 20,30 da 
Oıküdar Hale Tyatroıunda 

KADINLARDAN BIKTIM hayatına da ıirae bugünkü geç.~n • 
me ıüçlükleri kar111mda ev but • 

1 

ediyor o kadar. 
Acaba benim teklife razı. ol· 

d 
~nnu ona haber vermedıler '

tında beni ıizli gizli kemiren bir ı Bu mektup ne z&q14ndanberi 
endite vardı. itte bu mektup bu bir mezar ıükUnu içinde bunalan 
kua tarihin karanlığını aydınlat· evimizde bir bomba patlayııı te-
b. ıiri yaptı. u.- emk" ·---1 mi 1 Belki de.. Mad ı nıt-aul• 

ız bana dofrudan dofruya mek· 
~ yazabilirdi. Bu bir muamma 
ki ~e taraftan ıirmek ut.em yol 

yok. ·· ·· ·· k d rıp ..... ra Bir ,un yuzUIDU ız ı ..... · 
cafnn· Fakat her gün kızıpn 

·· "lt··1en· a-•ında· harp pru u ·- • 
_ Alemin bqında atef yanı • 

yor. Sen nip.nmı, düğününü, 
keyfini mi dütünüyorıun ! 

Diye haklı olarak bir azar iti· 
teceğimden de korkuyorum. 

Sustum. 
Şüpheler, acılar, korkular bir 

tutam zehir gibi içime çöktü. 

• • • 
Nihayet bir mektup. 
Meğer füphelerimde hakın 

deiilmitim· Bu acı ıükutun al· 

Zavallı Erıin, bizim fener &· Babam da beraber hep ağlq-
laylariyle tenlikler yaptıfnnız bk. Ben göz yatlanmı göıtemıe
o büyük muharebede ıol kolun • mek için odama kaçıyordum. 
dan yaralanmq.. Gelibolu hu- Fazla teeuürüme mana verirler 
tahaneainde ameliyat yapmıtlar. diye korkuyordum. 
Orada bir zaman kaldıktan son· 
ra (Erdek) hutahaneıine ıötür
mütler. Mektubunu yazabildiği 
ıün kankran tehlike1i geçmit 
ve doktorlar biraz kımıldamuma 
izin vemıiıler. 

Benim mektupta ne bir acı ne 
bir tikayet var. Tam ukerce ya
zılmıf. Kesilen aol kolundan bah· 
ıederken adeta batkaıına ait bir 
vaka anlabr ıibi: 

- "Bir kolumu çanakkalede 
bıraktım. Fakat düımana değil!,, 

Diyordu. 

Fakat "Ergin,, in aade re1mi· 
ni gören ahbaplar bile bu akibete 
müteeaıir oluyorlardı. 

Burada en candan aevittiiim 

arkadqım Mahmure: 
- Ayıel, o senin sahiden ni • 

pnlm mıydı? 
Diye aordu. Ve ağlamaktan 

kızaran gözlerime dikatle bakı· 

yor. Ne cevap vereceiimi bilemi • 
yorum. Ben de bilmiyorum ki! 

' '(Devamı )' . var. 
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Dün ve Yarın 
Kadınlar Adası Tercüme Külliyatı 

Bir atın macerası 

Yazan: Cierhard Hauptmann 

1 .. -----•20 
J. Rasin Külliyatı f Bunun nasıl olup bittiğini bize 

Müellifi: Seha/om Aleiheim 
Ahmet Reşit - H.Nazı~ söyler misiniz1 söylemek ister mi· 

75 Krş. ıini:t? 

kimse olduğumda şüphe fi 

reddüde kapılmamahsıJIJt.
ha çocuk ik-n bile 
§ey)ere az, çok vakıf 
Mukaacleratırna iıl1dlll 
aclanın buhurdaniı1ğl'h~ 
manlar da beıiğimin . ı..41 
sal'mıt'b. ô'tı ! Ben bu a'Plı 

Ona Metüzalem derlercli. Yıl .. 
ların ağır yükü alında ezilmişti. 

Ağzında iki üç difi kalmıştı. Za· 
yıf, cılız, omuzları çöküktü. 

Kulakları düıüktü. Son za • 
manlarda sucu Kosryl'in fıçılarını 
taııyarak yaşıyordu. 

Metüzalem yumuşak huylu, sa· 
kin ve çalışkandı. Fakat zavallı • 
cık pek yıpranmıştı. Bütün gün 
köyün kayğan ve çamurlu yolla • 
rında su taşımasını bitirdiği za • 
man onun için en mes'ut dakika 
önüne biraz saman atıldığı andı. 

Beygirceğiz yemliğini şefkat -
le süzerdi. Orada her vakit çiğne· 
meden yutabileceği güzel ve iyi 
ıslanmış ekmek bulurdu. Kaarit 
ana ona iyi bakardı. 

Beygire gelince, önündekileri 
bitirdiği zaman başını Kaaril a -
naya: 

-Allah senden razı olıun, ~e· 
mek ister gibi çevirirdi. 

Sarkrk çenesi açılmıı, nemli 
gözlerini yumlfak derin inziva • 
sına çekilirdi. 

~ ,,. ... 

En aziz okuyucularım; Metü • 
zalemi timdi rahat görüp te bü -
tün hayatını böy!e geçirdiğini 

zannetmeyin. Zavallıcığın batın • 
dan neler geçti. 

Daha henüz tay iken uzun yük 
aAJ,asına...koıulu anasının ardın

da 'gider ıve kendi kendine iyi bir 
at ola.ağım düşünürdü. Ona, bir 
gün haliıüddem ve muhteşem atla 
rm yanında, mükemmel bir lando
na koşulacağı hissettirilmişti. Fa· 
kat heyhat.. Genç bir at olunca 
ağzına bir gem vurdular ve paza
ra götürdüler. Pazarda onu ora • 
dan §uı~aya, ıuradan oraya, dur -
maksızın koıtur'dular. Çenesini 
bir çok kereler muayene ettiler; 
ve na1larmı tetkik etmek için diz· 
lerini bir çok defalar büktüler. 

O günden sonra Metüzalem i
çin ağır bir esaret hayatı baıladı. 
Oradan oraya giderek, ve müte • 
madiyen sahip değiıtirerek koca
man yük arabalarmı, beline ka • 
dar çamurlara batarak çekti dur
du; başında, kalçalarında, bacak
larında, dizlerinde ve vücudünün 
her yerinde kamçı darbeleri vızrl
dadı. 

Uzun müddet posta arabala
rından birini çekti. Ve arabanın 
çam mütemadiyen kulaklarında 

uğuldadı: drelin - drelin - dre
lin. Deli aibj ayni yolda gidip gel· 
di. Sonra onu bir köylü satın al -
dı. En ağır ve güçlü jşler gördür-

dii; çift sürdürdü, buğday, ıu fı
çıları, gübre yığmlariyJe ve saire 
ile dolu kocaman arabalar çektir
di. Bir kelime ile oraaa ona yaptı· 
rılmadık bir iş kalmadı. 

D~ha sonra onu bir çingene al
dı. Bu herif ona öyle berbat, öyle 
berbat işler gördürdü ki, o zama
nın acılığını bütün hayatında u
nutamadı. 

Nihayet dayanamadı ve çinge
nenin yanından kaçarak Maze -
povka köyüne geldi, Orada bir 
tekerlekçinin yanıııa diittü. Teker
~k;fnln bin a~ boyunduruklu di 
ğeri acaip ve çok cansız iki ara -
bası vardı. 

Arabacı - yani arabanın ıalıi- ------ ------ Ba'bet'te tlerhal dedi ki: 
bi - opu öyle eı:ici yükler a1tın • - Söyliyebilirim ve söylemek 

da kullandı ki .. Sanki o~u~ ıırtı işçi -sınıfı ihtilali 'te isterim. 
et ve kandan değilmiı, tahtadan, Lenin _ Haydar Rıfat Bu vait, hadisenin en mukad-
bacaklarr kemikten deiilmit de des, en ağıza alınamıyacak ikıs -60 Kl"f. 
demirdenm'it ribi.. ,.______ -------ı mına taalluk etmiyordu. Babette 

Ah •. Zavallı hayvancağız .. Kaç böyle düşündüğü için mütemaai • 
yen: 

defa sırtındaki yüklerden çökecek Ruhi hayatta ili.şuur 
gibi oldu ve mide.inae ·ka~ defa - Söyliye'bilirim 'Ve söylemek 

Dr. Yung ,_ Dr. Hayrullah · · ..ı • c..,. .l 
dehtetli bir ağırhiın ezildiiini te ısterım, aeyıp auruyorau. 
hissetti. Bu zamanda da celladı ------

60
- Krş_. ------ı• Derhal büyük bir itina ile ona, 

mütemadiyen deh, delilerile onu mucize gösteren bu kıza 'bir yer 
bir kat daha çileden çıkarıyordu. hazırlandı. Bab~tte elini koltuğa 

lsfehana doğru dayadı ve o suretle 'koltuğa otur .. 
Onun yegane saadeti !U idi: 

~ekerlekçi haftada ıbir ite gitmez· Piyer Loti - f. H. Aliıan du 'ki ruhunun pek derin1ik1erinCie 
di. O vakit beygirin mefialeıi ı,u.. ____ ..... _1_00 Kr_ı_. ----- sakladığı 'bir şeye l>ütün akıl ve 
tün -gün gevİf getirerek ıırt üstü fikriyle bağlı olduğu o ıhareketile 
yatmak olurdu. anlaJılıyordu. Ondan sonra göz• 

J. Rasin Külliyatı il lerini birden bire kaldırdı ve ta. 

b mamen reis Anninin göı;lerine 
Metüzalem bir su değirmen1ne A met Reıit - H. Nazım dikti. Dedi ki: 

de çahttı. Bütün gün aizı, .._ _____ 7s Kr§_. ____ ...,.
11 

burnu gözleri toz ı!e dolarak dö - . - Ben bu liadiıeyi çoktanberi 
ner dururdu. Çarkların bitmez tü- bekliyordum. Daha Benarea'te 
kenmez gıcırtısını da duydukça Gorio B,_a_b_a _____ ı iken 'Ganj nehrinde banyo yaptı. 
deli gibi olurdu. Balzak H d R f imı :zaman bir ıün böyle bir §ey 

- ay ar 1 at olacağını hiuetmiıtim. Nitekim 
Uzun müddet böylece değir· 100 Krı 

------, -· -----• de öyle oldu. Kinunuevvelin 
mende döne döne Metüzalem to - baılangıcında idi ki içinde yaıa-
pallamağa batladı. Gözlerinden S A F O dığıın muhitin birdenbire değİ§tİ· 
birine perde indi, üzeri cerahatle- ğini f arkettim. Kendimde bir ta· 
nerek •iıti. Alf D d H d R f :ı onı o e - ay ar ı at lmn yeni bassalar yaratıldMn.ıı (Sonu yann)" ·e.··· 

r-TAKViM

+ 
GOn dôğüşo 
Glin batısı 
Sabah nıımuı 
Öğle namazı 
ikindi namazı 
A~ım aamıızı 
Yatsı namazı 

lmsal 
Ydıo grçcn günlen 
YıJıa kalan günler l 

çuşuıbı Perşembe 
21 2cl Teşrin 22 2d Teşrin 
13 $ABAN C4 Ş-ABA'N 

6.53 6.55 
16.49 16,48 

• fJ 6 
12,00 12.(1) 
14.S! 14.31 
16.49 16,48 
ıu~ 18.!2 
5.U ~.ıı 

:)25 326 

40 !19 

100 Krı. anladım, gayet 't'lzli olarak anla-t•--------- ~-------

Aile Çemberi 
a. M • · 0 ~ 1 'H Al" -tt-· auroıı - . . ıp.n 

100 Krş: 

Tica.ret, banka, borsa 

dnn. Daha doğnasunu aöy'lemek 
lazım gelirse, malik oldu~ 
huaaların derinleıtiğini, katmer -
lendiğini duymağa 'başladım. Her 
bir hassamın, 'gö'ZUmtih, kulağı : 
mın hudutsuz denilecek "kadar çok 
bilgi uzuvlarına malik buautauz 
bassalar ifade ettiğini birdenbire 
zanneder gibi oldum. 

lkt. Dr. Muhlia Etem 
Her taraftan birden, zavallı 

75 Krt. 
----- -----11 kızınızın tahammül edemiyece • 

ği kadar kuvvetli ve azametli o
lan bu yeni ıteyler o yeni hana -R A D Y O Devlet ihtilali )arım 11ayesinde her tarafımı is. 

8 
u g U n Lenin - Haydar Rıfat tila etmeğe baıladılar." 

lSTANBUL : • ______ 7s Krt_·_____ Babette bunları söyledikten 
sonra dalgın bir halde gülümsi • 

18 - 19,SO Fransızca derıs. 18,30 
Yerek önüne baktı. Kendisine 

19,30 Dans musikisi plak ile. 19,30 ı-------, Sosyalizm tazyik edildiği hissini vermemek 
- 19,40 Dünya haberleri. 19,40 - 20, 
40 :Balalayka orkestrası tarafınadn Rus .K. Kantıky - Sabiha Zekeriya ve kendisinde §Üplıe ve mukave-
havaları ve koro heyeti tarafından 'ta- 75 Krş. -met uyandırmamak için kızı bu 
ganni. 20,40 - 21 Ajans ve borsa ha- •------ -------• sükutü bozulmadı. Babette binrz 
berleri. 21 den itibaren Melek sinema- sonra gene kendiliğinden sözü .. _ 

smdan nakil (Kedi ve keman). Ramon Deliliğin psikoloiisi ne devam etti: 
Nuvaro ve Janet Mak Donald tarafın- - " Ben alicenap, iyi kalpli 

Dr. Bemar Hart - Dr. izzettin dan temsil edilen bu eser için sinema- t'aurence'in alicenap, iyi kapti 
dan evvel oyun mev.ıuu izah edilecek ______ so Krt_·-----• anne reis hanımın yüksek malu· 
ve sinemanın devamı esnasında spiker matlı ve nazari nüfuzlu, alicenap 
tarafından sahnelerin aeğişikliği söyle- ------·•ı iyi kalpli Rodbert.e Kalb'ın hu-
necektiır. ilkbahar Selleri zurwıda bulunduğ\lJDu biliyo -

54~ Khz. BUDAFF.ŞTE :s:so m. Türkiyenyef - Sami z. Süreyya nım, bana vaki olan ilahi liitfü 
18: ıuıene orkMtruı refakaU!1C lluAr 

sarkılarr. JO: Ders. 19,30: Damı mmılkbt. 75 Krş. neden anlatınıyayım. Beni bu ------20,30: Mü5alıabc. 21,os: \'iyıuıadan naklı-n mucize adasının haricine çıka .. 
AVlnTPA NAstL KONSERt. 2S,2:S: Haber· b b" K "k 
ıcr. 23,U: ~lngene orıce.tnatı. ran gizli senıaYİ ıe e ı, oımı 

ns J<h~. VARŞOVA, 11u m. Engerek düğilmü aebebi, Koımik fevkindeki ıebe-
Js: Hllflf havalar, ıprkılar. - ;ı.ıııaau- bi birden bire idrak ediverdim. 

F. Moryak - Peyami Sefa be. J9,15: Oda musl)tl51 konseri. l9,41S: Kon- Ve dütününüz, o sebebi ani bir 
ferans. 20: .Johann Stnuımın en t~1 valllla- 60 Krş. Ç k 
nndan. ıo,10: :Mu&&M~.~OM: Kon.,.rln •.-ı.......,____ -----• ,surette tekrar tanıdIDJ. ün Ü 
dcnımı. 20,r;o: Haberler. 21: Hafif Ntıslla vücudüm bu •daya ayak baım• -
2J.f5: Haberler 22: C'Jıoplnln escrlerln<'IP.n dan çok evvel, weceleyin ruhen 
koııwer. ıuo: Şarkdar, ıs: tteklAmlı kon- ]. Rasin Külliyatı l/J burada bulunuyor -ve ıimdi batı· 
~rlr.r. 2S,Hi; I>ıt.n• :mQsikl!ıl. 

814 Kıu:. BERLtN sıs'7 m. Ahmet Reıit - H. Nazım ma gelen ıeyi evvelinden tama -
17: ıwır muskll. 18: ~pc>r, Son~ar. 75 Krş. miyle hissediyordum." 

19.~0: Org konııerl. "11arkılı" 20,20: Alman ------ --·----
balk şarkıları. 2(),40: Spor. tl: Bachm eser- Babette titri yen ellerini göisü 
!erinden orke,t.,. J)onserJ, 2~: Or~ Vf' J>oro üzerinde tutuyor ve dağınık ta.Ç· 

nıqs1kiııi. 2~,10: 'fC'ptsil. 2S: Haberler. 23120: JarI aÖklÜDC doam döküldüğü 
Geoo musikisi. p • 

ts9% ti.h74 ,1l"ANA 507 m. içİQ ~ilerini örtüyordu. Şimdi 
18: Tıbbi neşriyat, J8,20: Ylyolnrılf!I - • Dai;ztma Yeri : SÖ.Jlerinden yaılar damhyordu. 

plynno sonatlan, J 8,50: yeni lktrutçıhk, 6 Babette: 
lt,tll: MftaalaUe. 19,SI: ~ki Bomaya dair, 

20,015: Haberler. :eo,1~: l'lyana ~arkıları, 21. VAK 1 T Matbaası _. "Akan göz yatlarım •A& • 
015: &nfonlk konser (BUytik konllt'r 11aJo- -. detiınt delalet eder. Bana inan-
nundan naklen), 2S,%0 : Esperantooa, 13,30: 
Haberler, 23,50: Dana muslklal, ı,so: PIAk. . mamz lazımdır, halimi bilen bir 

sevimli bir şekilde ru 
Madamla 'beraber de'ffİ .. 
içinde mesuclane dolaı 
neliirlerinCle, körf ezletiııc11 
me'k zevlderini tadıyord.,
hesiz, maiyetinde bu ... ....a 
Madam1a braber devrı~ 
yalıati yapmak Ü%ere ~•r"'lif 
diğim :ıaman, bu bir t~ 
bi görünüyordu. Gizlid~ 'I 
ye geçirdiğim muamrn-;.. 
9e1eraen ibqka, mu~·~~ 
kadderatnrı 'bana v~_.j 
vel hiç btl" ifeY ilhaııı 

Velhaıil Babette burads 
rini bütün parlaklığıyle 
ben A11a1ım oğlunu, cic~ 
getirecek olan 1ehzadef'ı 
nımda taııyonnn."' 

Reis hanım ona 
mukabele etti: 

- " SevJili, iyi kalpli 
tem, siz de itiraf 
Bütün anlattıjmız ve 

ııiz teYlerin manasnıı 
bizim için çok zordur· ~ 
li olmadığımı memnu•'-'* 
raf ederim. Ben de ıeııçv_ 

lanmda taatlet adası -~ 
yi ıördüm, fakat taha17;! 
ğim o ada ne timdi Ü~Ar,_._.,. 

lunduğumuz bu ada, :dl 

gjzlediği esrarengiz ~fı'J 
rattı. Onun içia, dar~ il":' 
mıyan derin ifadelerillİ' ~ 
da beni l\ilfen tenvir .e 

Babette cevap -verdi= J 
" 8"}" 0 ki L- .,~ 

- ı ınız , ~ ~ 
de iken ihtiyar bir ~i 
retli ilam aıkım, f raıı ~Y.ıt 
adamın iltifatlarını Jl.J 
Fakat bir kontes .,_.,. ,~ 
"Babette, Prenı sizdel' ~ 
ediyor." Alma.nyada ~~ 
p.ir benim yüzümdet' ~~ 
terketti. Ben ne>'-"~'; 
Ben ona, kanımdaıt • ·ftif~ 
~onra bile zerre kad~ f. 
medim. O adama •'1 .,at 
nıukadderabma k ..... lİ' f f 
y.apmak hiç elimdett ,e /; 

Anni burada onu" ,6 i 
ser-ek dedi ki: ·~~ 

· - uPekali., pekil~~ 
en ulvi manasiy1e ıııu ~ "J 
nıza mağlUp oldui01

11~ _,, . .... ·~ 
anlattınız. Size aıt 0 1' i~1 if 
yanlı§ bir iı görıne"::·ç~..ı~ 
biraz tenvir ederıeoı~ ~ 
la.c.ak. Onun için? :idi,lf 
tabiat f ev~indelu 0 

., b" ';1 
biat dahilinde bul"':~" 0tı'otl_ 

1 .. k\11' ,_,, 
içinde nası ınuın ,.çıllı'" J 
ğini anlatınız. Dıtha t,.Jı' t 
Jiyeyim: Esatirl~r~e 

1
,,d,,., 

ii aibi Cupiter 11ih ıctiıı'~'J 
paya bir boğa ıe f"':J.. ...,,.o ~ 
meleye ıenç bir oi }ı\Jf 
ve Ledaya bir Go~O ııe '.J 
de ıörünmüttü. sız;., ~ i 
·· ·· du" bunu aol• '" ,.. gorun , . }11• 

Babette 'iddeth _,tl'~~I 
k"mmda bat•"~ati ~, ~ 
dan aonra 1ıayet ,,,...- ~ 

tavırla de~i ki: ;>'; 
- "Hayır, ~ıti• ~-;:ıı,i· 

na ıijrünen Jupı~r(:De~ 
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mebus seçimi 
ıs.. lara.tı ı ıııcı aayıfad&J ıun kayıt harici kalmamasının te-

' 1"iidüı1 . mini için mahalle ve köylerde 
ele erıne verilmi,, mü- evler birer birer dolaıılmak sure -

le \)İ~l~~V•kte kadar izahna - d "" ..... lııq .. b l tile defterlerin okunaklı ve ogru 
""I lftij "" aıı mıt olan def-• hıeııill d ... 

1 
olmasına çok dikkat edilecektir. 

lngiliz-ltalyan maçının aldıgı yeni renk 
ere agıtmıf ar • lıth 4 - Bir kimıe bir ıenedenberi 

eı., d~ltlt ede nıebuı seçimine a· hangi mahalle veya köyde oturu • 

İtalyanları spor sahasında da "İngilizler isteselerdi, 
t erler· yorsa o mahallenin defterine kay• 
oif di . ın naııl doldurula· 

bir kaporetto'ya uğratırlardı ! ,, 
0 

rılrnektedir t h . dolunacaktır. 
tııt: . za nameyı . • .. 

~ t .. 5 - Kara ve denız erkan ume-

._Ylu) 324 tar'ıhJ' · t"h ra ve zabitan ile küçük zabitanın 
f "'n ı ın ı ap me· . 
"'dl!\ ~una göre, mahalle ta· I ve jandarma ümera v~ za~ıta~ :e 
'ata d zırlanmaıı lazım ge - efradı ve rütbei aıkerıyeyı haız u· 
1-ıc~erler muhtarlıkların niformayı Jibiı bilcümle askeri 

"-tir ~alci 2295 tarihli ka - menıubin, askeri hiznıette .~ulu~ 
in nızanınamenin ikinci dukça müntehibievvel ve ınuntehı· 

!~i htade tevfikan lıtanbul bele- bi ıani ııf alile intihaplarmı kulla· 
tıı L Udu • • d d k .~er 'hllh ıçı~ ~ umu~.i m.ec- namıyacakları kanun iktızaı~n an 

1 
uıere 

1 
1.ll_e ıçın bu .. ıtı .ı?r • olmakla beraber bu sıfatları ı,a~et 

.• kö)"I eçrnıt oldugu ıkıter olunmak ıuret:le deftere kaydedıle 
'hti,.,r t~~e e~kisi :gibi muhtar ceklerdir. 

l 
Yet eri hazırlıyacak· 

6 
_ Mahalleleri Sınırları için -

· ' E:aa • de bulunan aıkeri kıtlalarla yatı 
Ort •tk' 1 defterler iki nevidir. ~ktebi karakol, hapiıhane, tev • 
'Yt .. 

1
• dııo ... Ya4ın1 bitirmemi•, ya 1 d ., :ı- kifhane gibi müessese er e otu • 

~kiı y ırnuftan batlayarak ranlar yazılmıyacaldır. 
~·-· lfına k d d'... . d ~•ı " a ar, ıgerı e ,,.,,ın b' 7 - On sekiz yatını bitirmit o-

İngiltere takımı ile İtalya takı· r 
mı arasında yapılan ve İtalyanla • 
rın yenilmeıile bjten maçın acı a· 
kiıleri gittikçe genit1emekte ve bu 
yüzden bir mesele çıkması bile 

beklenmektedir. 
Londra gazetelerinin verdiği 

malUmata göre Belgratta çıkan 
Vreme gazetesi maç münaıebetile 
JU ıözleri yazmıttrr: 

''lngilizler isteselerdi, ttalyan -
ları spor sahasında da bir Kapo -
rettoya uğratırlardı !,, 

Kaporetto :vakaıı, İtalyanların 
1917 de Avusturyalılara kartı uğ

radıkları hezimettir. 

[ senin Kap?ı·ettod.~n hu ~ekilde 
bahsetmesıne musaade etmeviz. 
Bugün, kendimizi susmağa m~c -
bur ediyoruz. Fakat Yugoslavlı 
gazete bu usmayı yanlış anlama
malıdır, İtalya Yugo lavyada olan 
biten her~eyi göz<.'Uiyor ve ölçüp 
tartıyor. Son hesap göriildüğü za
man bütün hunlara dikkat edile -
ccktir !,, 

İtalyan gazeteleri lngiliz gaze· 
leleri ile de münakaıaya devam 
etmektedirler. 

Romada çıkan 11. Popla diyol 

ki: 
"İı\~liz gazeteleri, tngilterenin 

mane'ri bir mağllıbiyete uğrama -
sından hiddetlenmiş bulunuyor.,, 

rı ttk L 1 ıtirmitlerde bat· 11 el( n ·· f Ja ... lardan med~ni haklardan iıkat 
t, u uıun kaydına mah •· ~ ......._ edilnıit veya ecnebi tabiiyetinde 

ik· 8,,ıl veya o iddiada bulunmut olan ve-
11'1ti t rnıı olan bu defterler · •iiıaı e4rin . yahut hizmeti ecnebiye imtiyazını 

Onun için Yugoslavyalı gazete 
tarafından bu yazı ltalyada derin 
bir iz bırakmıt Giornale D'italya 
Yugoslavyalı gazeteye kartılık ve• 

rerek ıu sözleri yazmı,tır: 
"Vremenin yazısı, vakitsizdir. 

Bu yazıda, spor ruhu, civanmert -

italyan oyunculardan Mezza 
lik, doğıı.ıya, ve siyasi mesuliyete 
saygı duygusu yoktur. Biz hiç kim-

Littoriale gazetesi de: ''İngiliz
lerin kafası İngiliz sisleri ile' bu • 
lntlammş olduğu için dışardan ge
len ışık demetini gönnek ist€ıni • 
yor.,, diyor. 

trj h pazartesı ve 20 ıa· haiz olan veya ifliıına hükmolu -
~e k .. er rnahaHenin müroe•· td oylerd nup da itibarı iade edilmemi§ veya günü yapılacak 
illh· e muhtarlara tet· 'ıt• 1! ola .. mahcurı'yetine hükmü la hak olup maçlar 

Betiktat (Şeref) ıahasıncla: Saha 
komiıeri Kemal Bey. 

Beıiktaı - Süleymaniye Genç T. 
saat 10 hakem Bahaddin Bey. Betik· 
taı - Süleymaniye B.T. taat 11,15 ha
kem Mehmet Salim Bey. Eyüp - Ka-
11mpqa 1. T. ıaat 13 hakem Adnan 
Bey. Beıiktaı - Süleymaniye 1. T. 
ıaat 14,45 hakem Sadi Bey. Yan ha
kemleri: Bahaddin ve Zarif Beyler. 

l. T. aaal 11,45 hakem Saim Turıut 
Bey. Vefa - lıtanbulapor 1. T. ıaat 
14,45 hakem Suphi Bey. Yan hakem· 
teri: izzet Aaaf ve Hikmet Beyler. 

ıb,r cagından o günler· a.. en 28 'k da haciz kaldırılmamı• olan • ı nb l F '--'"4Qbe .. ı inci tetrin ]934 s ıta u utool heyetinden: 
t. IUnü ak k d )arın ve ıuihal ile tanınmıt olan, 23 - 11 - 1934 cuma ıünü ya -
'lllll 1-.p . famına a ar 'elit nalııye ··d·· I . cünha ve cinayetle mahkUm olan· pılacak resmi lig maçları. 

ll\i nıu ur erıne teı Tak · h a .... b ! 01•caktır. lar ..... bunları iıimleri hiza11n- "m .. .. .. da: Saha konüsed 
.ı oir n·· h d k" h t h . 1 k Muılih Bey. 

B - Küçük ıahada: 
Vefa - latanbubpor Genç T. saat 1 

12 hakem lz.zel Aıaf Bey. 

Voley~ol 

"tfterı . ua a olarak yapılan a ı meıru a aneııne yazı aca . Galatasaray - Beykoz. B. T. ıut 
'it erın . tır ı 1 1 tre Yaznıa ıtinde mü . • ı 11 hakem ımail Rıfkı Bey. Topka-

'taaaek ~eya ınuhtarlara yar • 8 - Defterlerin yazılmaıı bit • pı - Anadolu 1. T. ıaat 12,45 hakem 
l. "'dtn lü uzere kaymakamlar ta• tikten sonra altları mahalle niü • izzet Muhittin Bey. Galatasaray -,,&· Zumu k d . . Beykoz l. T. aut 14,30 hakem Baıri 

•lrtden h. a ar memur ve- mes. sılleu veya. kö~ ihtiy'r heyet • Bey. Yan hakemleri: .Ekrem ve Nihat 

F enerbahçe sahasında: Saha komi

seri Nuri Bey. 

Voleybol ve baaketbol heyetinden: 
23 - 11 - 1934 cuma günü Gala

tasaray lokalinde yapılacak maçlar: 
F enerbahçe - Vefa, ıaat 17 de, ha· 

kem Feridun Bey. latanbultpor _.Top
bpı, ... ı J 7,30 .. hakem Ali .Rıtlwua 
a.,.. Saba Amiri E.,.._ .. ,. .... 

ıç bir erkek nüfu • ı ta f d d erı ra ın an taa ik olunacaktır. Beyler. 

Bir kaç söz 

İyi d~ir .. u!~~ ulus denebilmek için orada dil birliil, dilek birliil aranır'• 
Dil tunlu urae dil birliii o~yınca ıereji ıibi dilek baliii de yoJıtUr. 

aoyu varhiı al . · · Öz türk d w n Y nız ,lllfAn taıı deiil, temel tatıdır da... Onan .açın 
Yonlara çe:la oıru ıidit bizim kendimize ıeliıimizdir, milyonların mil· 

Y tmaar, kucaldaııp kenetleımeıi demektir. 

lcenlimdiyedek ıelip seçenlerden birtaJnmlan dilde bir a,nhk gö,....k, 
ı aralannda k dil" . • . k ld . &unu da do w •• •• Uf ı gıbı bır yaprnacıkla anlaırnay• oyu u, . 
l'l'U, uıtun .. nar-'- "B d . . -~ıiın!. Sız benim ka -= en ne en aenın ıırana ınec....-

• trına vükı-'!"'"'' d" ·· k" d'I savatiyle ıtte b J ıı:nn •• ,, ıye kuruldu durdu. Busun u 
1 

• 

1 
u ayrılıklar kökü-..ı- .. ._ .. 1.. N 1 A-L-- devletin batkendı o dulı:ta nuen ıo&u uyor. aıı ......,. . 

1 
n ıonra Türk Anadol bi ı·w• . d h kından. daha dennden 

•11 adıyı bu u r ıaını a a ya la .. a .. d •'kaftOZ 
tiirlc ıun e Anadolunun ıuraarnda buraaında aınıP 

Çe varlığı b ·· .. J L- lad r • ...ı.ayada ıtılda utün u uı çevreıinde toplamaia _., 
1

• ....-- •• 
Yan ıon İ•mar - .. . b' h .. ıdı Uluı, Bu· 

Yiik O d . "' , oz turkçeye l'idi9e yem ır az • k 
l!ıiyec n erı~ Parmağı ucuna bakıyor. Onun aöıtereceii yerde ço !~ç-
lilcte e~ dı!ekte birlik aibi dilde birlik de kendini söıtererek. hep ır, 

yuluelrnenin du'" L.-: •• •• •• ı -•- . gumu çozu ece&tır. 
O ·· ·· er Elve-J'İr •-· b~unun gelmesi uluılara &'Öre bir ıöz açıp kapayınca ~eç" · ıu ız y·· k .. inaJlcı bütün ıonuna 

kadar ur çocukları aavaıta üstümüze dufCll ' h adımında 
ayak d" T •nJptibın er aldu~- . ıreyerek yapalım. VAKi ' ı .. ) ~ 'le ken· 

liU ııbi T .. kl"' w.. • lı d bütun var ••• ı dini v . . ur ugu kendine ıetıren bu atı fA • .. 1 1 öı: türkçe-
nin L• e~ıttır. Burün okuyucularına ıunduiu bu bö ıel er,__ en .. ok 

uır ıu .. oıınan ıca• .... "' 
kun n once yerleımeıi iıten erek konuyor. k 

•nılnuı •Özlerine burada bir çok kartılıklar ı,uJunac:a tır. 
lllı: D w i, nin baıtırdıfı 

•- ın bu iti ba "T"rk DT Araıtırına ernel , . '41f'arrıa der . • . ıaran u ı ~ .. . de en çok bu dergıye daya· 
~ 1111dır. Gazetemizin bu yuzunde biz . lak olmaya koıuyo-
!ıaa T lıvıılılı:larla bir dil kütüiii yapıp ders•~~ ul w -relerde bulun• 

• a . ":din -rıı ııı ·-
"-uıa. ı.._rama dersiıinde Oımanlıca l>ır '° ld d ıösterilmiıtir. Bizim 
' uunlann lerde bulundu an • ı..ıbnaını yanı ııra nere nc:.k bizde bir ıözün - ne de· 
Jııı...ı • 2 da bunlar olmıyacaktır. A • 'bi •_.ı -. ııtedii" .. . k k rtıhfı varsa onlan bırı n1141en ••· 
Mal"?. ıne gore - bırden artı • 

ayırae.fnı. 

Büyüle T-rk O d . . -•-ı.k isinde bu büyük yapıya bir tat taıa-
taı.ı u n erının y.-

&Joa ile ırıutlu! 

A - Büyük ıahada: • 
Vela - lıtanbulapor B. T .... ı 10 

hak .... Nuri S.J'. HiJil - BeyJ.n.,.i 

Oz t\irliçe Iiartıhklar 

Abdir, ı. Parlak. 2. Sulu 
Abdeıt, 1. Annma, 2. El suyu, 3. 

:Yunuğ. . 
Abıhayat, ı. Bengi, su, 2. Bengı, 

yahut menai suyu, 2. Dirlik 
'.Abıru, Yüz suyu. 
'.Abızülil, Dunı su 
'Abi, t. Atalar. 
'.A.bid•n, 1. Bayınd~r, 2. İşlen • 

miş 3. Şen 
Abdal (Derviş man.), 1. Arzı 

'(Münzevi "ennite" man.) 2. 1\fay
mak, 3, Siyez, 4 Sınık 

(Ahmak manasma olan ahdal i-
çin: Bak: Aptal.) 

Abet, ı. Aygak, Aykak, 2. Boş, 
Boş iş, 3. Çürük, 4. Saçına. 

Abeıle ittiıal eden, Yelkovan 
Abeı söylemek, Yabana söyle -

mek. 
Abide, 1. Bağana (Sütun, direk 

man) 2. Bekgiitaş, 3. Bengü (Men
gü, menkü --= ebedi, 4. Bengfüaş 
5. Bitiğtaş, bitiktaşr (Yazılı abide 
man.) 7. Dikili taş, 8. Kurçak 
(Heykel man.) 9. Sıntaş (Bir su -
reti temsil sden taş man.) 1 O. Yü-

ğtinük. 
Ahit (Abd), 1. Karabaş, 2. Ka -

ravaş (Daha çok cariye man.) (K 
T.): 3. Karnak (Yaşlı halayık 
man.) 4. Kul, 5. Köle, 6. Tikin (A
srl manası Prens, Han lPhi hir Un-
vandır.) 

Ahit, 1. Tapman, tapan, tapıcı, 
2. Tapmç, 3. Tapmıcı, 4. Tapnağ
lu, 5. Tapsak. 

Abluka, Kabal 

Abluka etmek, Kamamak. 
Abonman, Bönk 
A.braf, ı. Ala 2. Alaca benekli, 

3. Çapar, 4. Toğa ala 
Abuı, ı. Asık, yüzü asık, asık 

yiizlü, 2. Burtur, 3. Butur, 4. Cıtık 
5. Çatık, yüzü çatık, çatık yiizlü, 
6. Ekşi, yüzii ekşi, ekşi yüzlü, 7. 
Förtük, 8. Gonsur, 9. Hont, ıo. 
Kiklik, 11. Somurtkan, 12. Sorut • 

kan. 
Abus görünmek, 1. Çatınmak, 

2. Somurtmak, 3. Tomkunnak. 
Acaba, 1. Azu, 2. Ebe~·, 3. Er · 

kin, 4. tkin, s. lrkin. 
Acayip, 1. Inaktı, 2. Mungadm

çığ, 3. Sanbaşka, 4. Tan, 5. T:ı.nak 
6. Tangılanç1ğ, 7. Tansı, 8. Tansık, 
Tansuk, 9. Toşhı.m, 1 O. Y :wlak 
(Yaman, pek bUyi.ik, pek, gnyet 
gi.izel man. 

Acele, 1. Ağtaıı.ı, 2. Acevit, 3. 

Aladı, 4. Alat, 5. Aşga, 6. A. gıç 
7. Aşuk, 8. Bat, Pat, 9. Calt, 10. 
Çabuk, çabukluk, 11. Evdi, 12. E
ve, lve, 13. Evedi. 14. Ev t, 15. Ev
gi, 16. Evis, 17. Evme, 18. Eyrek, 
19. lvcek, Evcek 20. lvdik, 21. 1 -
vedi. 22. 1veti, 23. l \•i, 24. Kakşa, 
25. Kay, 26. Kısıavul, 27. Mendeı:;, 
28. Ovccik. 29. Şep, 30. $ım1?a, 31. 
Sımgar, 32. Sındak. 33. Tazar, 34. 
Telesik, 35. Terk, 36. Tez, tezlik, 
37. Tizgir, 38. Tıztk. 39. Yaprağın, 
40. Yelep, 41. Y elgin. 

Aceleci, acul, 1. A bıdık. 2. Çal
ka,rı1;ı.. 3. Ceremetci. 4. Ffı.:lekli. S. 
Efirkli, 6. Evcik, Evecek, E\•ecik. 
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Cumhuriyet ·kurucu ve 
yapıcı bir varlıktır 

ia yetecektir aanırım. Diyebiliriz 
ki, Er..eğli.hez fabrikalı ile,.memle· 

Ereğli de üçüncü dokuma fabrika· 
11nı kurınıYa ıbaflıyoruz. ~u ıay • ketin ökonomik :varlığı his 01.una • 

dıklarım dokumaya ait olan ıana· cak surette kuvvetlenecek ve zen· 
yi programının eserleridir. Sümer- ıinkııfecektir. Erejlide, ıemk-ka 
bankın dijer mevzuları bugünkü ıabalr, gerek köyden gelen vatan· 
sözlerimin 'haricindedir. datların ıöıterdileleri .evinç ye -

Cumhuriyet kurucu ve yapıcı rindedir. Bu müee.e.e için balkın 

~ir varlıktır. Türk~e~ yeni bir fab-ı · Sümerbanka yardım etmek yolun
rıka kurulauiunu •tılmekten mem da elinden .geleni yapmak ıayreti-
nun oluyorlal'. 'Müsaae buyuTuraa· .. . . . 

· d' b' · d' 1. h'"t"" ne te,ekkur ederız. Hatıplerın he -
nız şım ı ızı ın ıyen u un ı 
memlekete Ereğli bez fabrikasının nim ~e arkad&§larım için ıöyle • 
vasıflarını anlatayım. dikleri lütOflir ıözlere ayrıca le • 

E x.ı· b f b 'k · b • fekkürlerimi ıunarım. Büyük Ön-re• ı ez a rı ası ınce e.z ı-
çin kuruluyor. Şimdiye Jcadar derimiz Reiıicumhur Hz. ne bugün 
memlektimizde yapılmayan saten de her taraftan ttapn .co;kun ıev· 
ince astarlık, mermer.tabi, beyaz gi tezahuratına ,.tıit olmaktan 
ve renkli.patiska dokunacaktır. 15 çok müteha11iı oldUk. Bu samimi 
bin ii ve 250 tezgah olacaktır. ve uil duyguları Reiaicumhur 
Yı&IB1ZJ»ı fabrika pamuk ekicilere Han.etlerine araetmek benim için 
7 bia balya iıtiyen3eni bir müıte- tereftir. 
ri olacaktu.Pamuklu dokuma itini Şimdi hep bera1'er dejerli iti -
pamuk 7etiıtirmek .İJİ ile birlikte miae, Er~ili bez labrikaamın te -
~ · ediyoruz. P.amuklar.nnız.ın melini atmak İ!İne ~vi~le 1Ja9lı -
hem 'Cİhl :hem miktarı isin aldığı- ,alan.,, 
mı:ıtedhitJer müabet neticeler :ver- :8qvekll \tiz. rtlidelllle 

Niide, 20 (A.A.) - Be.tv.ekil 
lımet'Paıa Hazretleri, yanlarında 

J>ün \"fl 'l"arın 

TercUme küllly.b 

jfiVJ: u 

Dr. Bemard ifhri 
Dr. lzzeddin 

Deliliğin 
Pısikoloiisi 

Fiatı llO llCVl'Uf 

Daiıtma ')'eri: 'Vakit Matlı.ası 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye 'Dlütehanııı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. tstanbul 
Divanyolu No. i'.l8. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah te1ef o
nu: Kandilli 38, ıl3e~lerbeyi 48. 

Af v· "'yeti 
Afyon - Gazlıgöl yolunun O rOOO - o+212 ki 

ruınHa yapılacak (2939) lira be8eli kefifli parke dö~ 
934 'tırihinae aaat 14 te ~ncümeni Viliy.ette ihale 
açık uulJlıe mün&kauya lkonuJautundan talip, olanların 
mimffla '.Encümeni viliyete •e Ckeıifname .;ve :prtoameyi 
yenlerin Nafia Be! mübeneli.liiine nıüracaatJarı ilin o1fl///ll' 

Kiralık · Daireler 
Poıta ve Adliye binasına en yakın yerde :A.nkara 

de Othan'bey lbanmCla 'Matbuat Cemiyetinin bulunduğu 
'Otla Dahi ikiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, 
lere, pzete, mecmua idarelerine mükemmel daireler • •' 

idarıe evine muracaat ... 

1Kltıibı satıp çıkarıldı. Dünya cdcbjyatın<an seçil 
özlU hikayeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit :Matbaası - İstanbul 

8elinik Bankası 
mektedir. Görüyorsunuz .ki fahri • 
ka 'kurarken çiftçilerimiz aynı ... 
manda faydalanmıf ıaluyorlar. E -
reili b.z .fabrikauna - elektrik 
aantr.alı !"e ifletmıe sermay,eıi bir -
likte olarak - üç ıltuçalk mily.on li
ra riıaal'Cenacalctır. İf•lm-iben ılZSO 

amele çalı9aca'k, 4 milyon metre 
kumaf çıkaca1k -ve •,Ynca 500 bin 
kilo .i~e i,P1ik e1de ~dileceKtir. Sü
mer bank 1.935 ~ılı .bjtmeden Erei
Li ıltes labrika11n1 ıifle'-'ie ıMtla
taaıdmr. Verıcliiimia ~ 
harcanacak paranm mikdan, te • 
şebbüsün ehemmiyetini anlatma -

Ökonomi ve Nafia Bakanları Ce - ~··----•-11•-mı_ı,,,_,....w_ı ___________ _ 

Tesis tamtı•: 1888 

Sermayeıt: 30.008.008 ff 
ldsre merkezi : JS1 ANBVL 

T.Drklyedekl Şabe'lerl: 

li.I ve Ali Beyıier ır.e maiyetleri er· 

kanı olduğu balde bu sa'bah saat 
yedide N"ğdeyi ~ellendir.diler. 

P.qa Hazretleri tekmil Niide ;ve 

oi~u:ı halktnrn l:aeyecanlı tezahür
leri ıle kartdand!lar. 

ismet Pata Hazretler~ hükô • 
m-et dairesini teftit ettikten aonra 
}ialkevinde tereflerine verilen 
çay ziyafetinde bu1unmutfar, ıon· 
ra 'Halk 'Fırkasını ve belediyeyi 

Öz tü1'Cçe 1'arJı1ık1ar 

mak, ya1vannak man,) 

ziyaret etm:tlerllir. 

Ba1velc::ıl Hazr.etlerı, 

sonra Aliettin tepem~ tariAi bir 

çok eaerleri :tetkik ~lar, 
muhtelif müe11eseleri ıemnnfler 

ve 'Kaya arılı elma "bajlarını ,aör
müılerd.ir .. 

D.öııiifle, halkm içten aele.a ..
ıi re aayp ıteahüriri ;araunu sa
at !1 "de otoımo'bt11eı1e Bor'a ha
reket etmitlerdir. 

ivecek, 7. Evcen, evecen, 8. Evgin 
ivegen, 9. lvek, 10. 1veldi, 11. İvi
di, 12. Kavdır, 13. Kavdu..""lllu, 14. 
Kayan 15. Tatalacr, !8. Tclesik, 
17. Terekli, terkli, 18. Yelejen 

Aciz, 1. Alık, a1mk (ahmak, bu
dala ınan. 2. Alu (ahmak buda!a 
ma.n. 3. A'J)ışık, 4. Aydaşrk, S. ~e-

Acelecilik, 1. Eveklik, 2. lvecen
lik, 3.1 vıenllk. 

•sta•h11I • Galata we lstaabul J 
Samsun • Mersin . Adana 
Yunanlstandakl Şube1er1 : .... 

8e1Aalk • Kavala • Atlaa • P11-
• i8i1frm11m Baıltra maıme1eleri, Kreili ateılluplan. Cari 

tan klfadt. &ham w Tah•itit \asalar ic81'1• 

Acele el•ek, ı. Alaklamak, A -
letlamak, 2. A,f nnak 3. Aıukmak, 
Aşıkmak, 4. Cahlamak, 5. Çap -
mak., 6. ıÇalmak, 7. Dombulm.ak. 8. 
Eftiklemek, Eftik etmek, 9. Eviş • 
mek, ıo. Evmek, ı 1. tvemek, 12. 
lvrnek, 13. Imrr,ga.nıak, 14. Kaba -
Iannıak~ 1.5. Kıbn:tmak, 16. Seğirt
mek, 17. Şımdamak, 18. Tahran -
roak. .tafranroak, tavranmak, 19 .. 
Tavratmak, 20, Tels)mek, 21 Terk 
lemek, 22. Tezikmek, 23 Urnuk -
mak, 24. Üğürtmek, 25. Yelmek, 
Yilmek, 26. Zom bul damak. 

ceriksiz, 6. Casık, 7. Caiapa, 8. 
Çolpa, Çulpa, 9. Çorlu, 10. Çöçen, 
11. Çöştelek, 12. Döşünük$iz, 13. 
Eksin, 14. Elkit, 15. Eme yaramaz, 
16. Emsiz, 17. Enez, Eneze, 18. 
Engül, 19. Gevşek, 20. Güçsüz, 
21. Gücü yetmez, 22. Herken, 23. 
Keperim, 24. Koptak (Kaba, ter
biyesiz ınan.) 25. Mıymıntı, 26. 
Pısırık, 27. Savşalak, 28. Silviz, 
29. Sünepe, 30. Süneşik, 31. Şa.'ır
mrş, 32. Tutkun, 33 Uyuntu, 34. 
Yalımr al~k, 35. Yargrr, 36. Ya .. 
sık, 37. Yılık, 38. Yılmrş. 

Ôz Tüı·kçe Karşılık/af 

Acele ile, acilen, aceleten, 1. 
Anatla.yı, 2. Bürüm~, 3. Çabucak, 
çabuk çabuk, 4. Çalığ, S. Çapar, 6. 
Ç~rçabuk, 7. Elden, tez elden, 8. 
Evdiye. 

Acemi, 1 Başbilmez, 2. Çolpa, 
çolpu, 3. Elevey, 4. Ol~um, ı. Tor, 
6. Torlak, 7. Toy. 

Acente, Cumuşçu. 

Acibe, 1. Tanalmku, 2. Tanğ -
sakJ tansak, 3. Yancı. 

Aciz (Acz) 1. El yetmemek, 2. 
-.._.-!-1!1-......... , ... 

Acizle istemek, Tilmünnek, Til
minnek (ümit ve hasretle bak • 
mak, şikAyet ve meraretle ağla -
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Aciz görütımek, Basmmak. 

Aciz kalmak,, -olmak. 1. Alık -
ınak, 2. Apışmak, 3. Armak, 4. Ça
Jırmak 5. Elikmek, 6. Gevşemek, 7. 
Katkalmak, Ketkalmak, 8. Ocu .. 
mak, 9. Şaşalamak, Ş~rr.mak, 10. 
Uzelmek, 1 ı. Yılmak. 

.ı 

Aciz kılmak, 1. A~ak, 2. 
Gevşetmek, 3. Şaşırtmak, 4. Yıl • 
dınnak. 

Acuze, 1 Cadı, Kancık, 3. Ko • 
<'akaıj, 4. Kurutka, 5. Kurutkan, 8. 
Sinnek (Yk: (Sin- mezar) (Bak: 
Fert.ut). 

Adale, 1. Bulçun, 2. Bul~k, 3. 
Çiğneti ( Ayaklann ve omuzların 
kaba etleri man. Çiğin =0muz ar
ka.) 4. Kaba et (But man.) 5. Kon 
et, 6. Sekirden 

Osmanlıcada 
yerlerini 

kullanılanların 
alacaklar 

GAftTL•MATllAA 
KlJTUPHAH 

1934 - YAKIT Matbwa 



Soy ad1 nizamnamesinin 
esaslarını neşrediyoruz 

11 - v~.K!T 21 İkinci tetrin 1934.--. 

Nafia Vekiletinden: 

lMaD so_yadları kullanılamaS ~ J tüiüne yazdırır. Bu çocuklar bu 
yeniden takılamaz. Bu aBlarrn adı kullanmağa mecburdurlar. 
mufas_aal listeleri Dahiliye vekil- Ayrı ,a,ıyan erğin (Retit) 
liğinden Nüfus dairelerine yo1.. çocukların aoy adlarını baba se
lanır. çer 'Ve nüfusa yazdırır. Ancak 

Madde: 12 - Tarihte 8n al- bunlardan erkek erginler ve dul
mıf büyüklere ıilifik anlatan soy- lar akıl hutabiı ve akıl zayıflığı 
adları bu kifilere ilifik resmi ka- ile malul delillerse babalarının 

tlar vuika}ar1a sa'bit olmadık· aeçtiii aoy adma - haklı sebep
: 'Jnailuaı1amaz w yeniaen 'ta'kı- ler dolayısiyle - itiraz ederek 
lamaz. kaymakama ve merkez kazala -

:Hayeiarpqaela ıUmrüldetımit olarak maktaı 25 x 2 S x ı m m 
ve tulü 2100 m m -olmak ibere -alınacak 50 ton lam:\ demiri ıs. ıı . 
934 tarihinCle 'ıyapılan münakasada talip zuhur ebtıediğinden 27 • ı ı . 
934 tarihine müaadif Salı günü saat 15 te pazarlıkla mübayaa edile

cektir. Pazarlık Vekalet Müsteprlı1< makamında yapılacaktır. m.Hp

Jer Ticaret odaıı vesikası ve 212 50 liralık teminatı muvakkatel~ri

nin malsandıfına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümuneiine 

uygun banka kefalet mektubu ile "çek kabul edilmez" birlikte ayni 

gün ve saatte komisyonda bulunm brı lazımdır. Talipler bu hueuda
ki Jattnameleri parasa olarak Ankarada V.ekıilet Malzeme Müdür: 
lüfünden alabilirler. (7895) 

inebolu Belediye Riya~e1ind~ll. 
'Madde: .ı3 _ (7, 8, 9, 10, 11, rında Valiye bu adı değiştirte • 

ve ~! inci) ımadcleleFe aykın o- bilirler. 
lJarak tallilmıt ...nar Nüfus Kü • Ayrı yafıyan evli erğin erkek· 
tükler.ine ve 11olam wtıtlarma ler, akıl haı1talığı ve akıl zayıf: 

Belediyemizin 35 kilovat kudrelinde me\'öut elelttrik ~tinin 

arttırılması için mübayaaaı enelce ilin olunup geri il>tra1r'1ah (70 -

122) beygir kuvvetinBe bir dizel motörü ve yahut (80 - t2b) Jıe;y. 

gir kuvvetinBe buhar makinesi ve ayni kuvvette dinamo ve teferrü

atı satın alınacaktır. ıı..mazlar. lıiı ile malul değillerse kendı 
yazı d1--- k d'I . l Y~zilmlf o'.lanlar 'Nüfus kütü- soya ...... '" en ı erı seçer er ve 
iüDüD ba)ua'1ıiu ~er kaymaka· Nüfusa yazdırırlar. 
'llUlllD veya ...Iieinin yazılı em • Evli kadınların soyadlarını 
riFJe 9İJ1İfir ve bir 'ftt1tle yenisi kocaları seçerler ve Nüfus kü • 
,..mıır. 7 inci ma11aeaeki ekler tu'klerine yazdmrlar. 
ıre Wireler ,.,nne .cJe (Ojlu) Madd~: 22 - 'Evlilijin feshi 
._.. veya .botanma hallerinde de, ço-

,..a.le: 11 -Jtir soydan ve- cuk anasının yanında bile olsa 
;ı. •ler, _,aCBan yoka 1Veya 21 inci maddedeki çocuklara soy 
,deiif'i..ek istiycn'lana, .ortak aaı seçme bak ve vazifesi baba-

Wr MfMI seçiP Nüfus :kütükleri- nrndır. 
• w (lojmı lkijrtlanna pzdı • Madde: 23 - Baba ölmüş ve 
nılıif.,Jer. A.ncak bir soy'1an o1 • karıaı eYlenmemiş olursa ve ya
.ıyan'lar ettakl&fa .ayni 'M>Y adı- but baha akıl hastalığı ve akıl 

111 
alamazlar. zayifliği yüzünden vesayet altm-

Maclie: 15 - Bir köyde ila bulunuyor ve evlilikte devam 
~ im- phirde ve bir kasaba • ediyorsa 21 inci maddedeki ço • 
- Wr mahallesinde bir soydan cuklara ıoy adı takmak ve Nü • 
Olaa aileler ayni soyadım kulla- fus lcütüğüne yazdırmak hak ve 
ıııa1)itider. Ancak bir soydan ol • vazifesi anaya geçer. 
mıyanlar ayni soy adını birden Madde-: 24 - Babanın ölümü 
kullanamazlar. Bir köyde bir şe- ile ana evlenmemiş veya baba 
hir ve kasabanın bir mahallesin- akıl bastalığı ve akıl zayıflığı yü

Bu makineleri gerek kullanılmıt ve :gerek Jcullanılmamıı "Olarak 
''mevcıit ıartnamelerine göre'' satmak iitiyenlerin 934 'senesi fıirindi 

Knnun ayıam sekizinci gününe '.kadar .:bu baptaki -btitün 4!ilcliflerihi 

Belediye Riyasetine bildirmeleri ilin olunur. (7893, 

kan hısımsız ve vasisiz bulunan lar da bu müddet içinde radları • 
ve ya anası ve babası belli olmı- m seçip bu defter1'9'e ya2dırır • 
yan çocukların ıoyadlarmı köy • lar ıve .dolum leifıtlarına koydu
lerde muhtar ve ihliyar heyeti rurlar. 
azaları Ye ma'hallelerae 'beleBiye Madde: 33 - Mu1ıtar1ar ve 
mümessilleri 'kaymakamların ve mahallelerde mümesıiller 28 • n
merkez kaymakamı bulunmıyan .ci oırnuldede yazılı .Jriıneelerin 
muvafakatini alaT&\t -:seçerler ve aoyadlarını 2 • 7 • 936 tarihine 
merkez ılcaza1armda ıva1ilerin kadal' seçip tha:nrJaaıldan soy -
.nüfus kütükletine yazdırırlar. .aaı aefterlerine yatırıafa ve lıi-

Madde: 29 - 27 inci ve 28 zalannı imzalamafa "Ve wnu 
inci maddeler.de yazılı çocuklar valilere veya bymakain1m im
erginlik çağına girdiklerinde ken-ı zalatmağa mecbur8ütlar. 
dilerine takılmış bulunan soyad- Madde: 34 - Köy muhtar 
larmı mahkemeye müracaatla ve i'htiyar heyetleri qıüfus claire • 

değiştirebilirler. lerinclen verilecek nümunele • 
Madde: 30 - 2 - 7 - 936 lari-

c1e 11it 'Soyıdatı ölmıyanlar ayni zünden vesayet altına alınını~ ve hine kadar kendilerine soyaaı 
_,.atflt-'1'~ ıiUırlarsa bu ai evlilikte zeval bulmut ise 21 in- sdÇWWWll)'Mllere .aH w fl&'f*WlıM ... 
bunla.rdan ilk müracaat eden i - ci maddedeki çocuklara soyadı Jar ..,ıa h11tııleıl'tll ._. 8'h1:. 
çia lcallul olun11P •iğerlerininki seçme ve nüfus kütüğüne yazdır- ği Mmtefer tan'fmdan ı°'*dt ~ 
değiştirilir. Deği,tırmemekte ıs • ma hak ve vazifesi babanın kan çilip nüfus kiitükleritle w 'tiotum 

rar edenler olursa bunların adlarına hısımlarından en yakın erkeğe kağıtlarına yazdırılır ve bu ~u • 
{Bü.Jük, Küçük} gibi öbürlerin- ve bunların en yaılısına ve kan retle seçilen soyadlannı bu kim
den aynlmağa yanyacak sıfa! • hısnnatnndan eıırin {Tetit) er - •1er lmDaD11Jağa ...... _. "' 

re göre kendi köylerinde yaıı • 
yan - ,yerli ve y~ - La 
1-4 pr1il..l .,.... .. ,.~ •• 
Jan qrı ......... •tma'k aswe eY 

(aı1e) sıruı ite .ayaclı 'deh•rle
rine seçirip 'hizalannda soyadJa
larını yazınaia ve soyaclmı ~ • 
mek .. lg .... _. h ... W ..,, • 

lar katdarak ayn1ık yapı1IT ve kek yoksa vasiye ait ohır. lar. . 
yolda Nihaa Kütükleri11e ve do- Madde: 25 - Akıl hastaltlı Madde: 31 - Seyadı ıeçı. 
ğum kağıtlarına geçilir. ve akıl zarıfhfı yüzünden ve~- minde kendilerini haklı ve vaz~ 

BOLÜM 111 _,. altnaa alıllllllf 1'ulaaaa ergı· fell aörenler arasında çıkacak 
Soyaclı seçim hak ve vazifesi • {,.,idili) .oyaau ~~' ihtiliflar knılud&' kaymıkım • 

Ma d • ..nL...- ...... ... lar ve 1--ymaL-- bufonmıyan 
dele: 16 - Neaebi .sahih o- --lırca. a..-ı 0 ,,_a.a ,,. ... -"" - ~ --lniı~ merkez kazalarında valiler .-eya 

lan çocuklar babalarının soy a • -r " nüfala Y- • ,-- adde !6 Bir e .. .ı~ -fi · bunların memur ecJeceii kimse • 
d 1 M 

• - .~.,-
mı taJır nr. · L.:' 1 h il 1 La.,naD& baba, v•· ler taraf ıtUlaa katiyet e a o u • 

Nesebi sahih ofnHyan çocuk· aa 6s, över~ a ' '1 )JüyÜk baba ve kardet- nur. 
lar atalannın (Ana babalanma) .....:~ .-, h- JIOLOM iV ,._ diler kan civar ve sı 
soy adını takınırlar. Ancak ba • ~~ ao~larını eeçtİ • 
banın tanıması ile veya hakimia '! ··fasa yazdırmak vuifeai 
kararı ile babanın soyadını abr- rtP DU • • . batbDJll• aıttır. 
lar evın d bi ... ,.ı--. Bu akı'abalar aa r - ~· 

M~dde: 17 - EYlit edinilell alara bir 90yadı takıla • 
çocuk evlat ediııaıin .oyedııu olnuya akrabalardan erıiıı ol -
tatır. Evlatlık mukavelesi bosu- :-s. ::na. akıl haatalıit ve a • 
luraa kendi babasının .ayaclılll aya fi ~ dolayııiyle vuayet 
1 kıl saJI •·· d a ır. bulunanların .aya ını 

d __ _. niD- altında "f • • ta Madde: 18 - Ka ın n-•e k L-1. ve ve vazı esını • 
d L akıp tılrın& .... b 

ce babumın SOJ a 1111 oır itafka kim"' yoksa " eY 
kocr.sının soyadım al":· -. flJ:n. bllıılaran soyadım eeçip 

K .. -_ ... ı ölen kadın gtene d hat d·..wr Ancak bunlar "' • ___ ..... e· ··fasa yas .. • • 
ca:nnın soyadım ka)........-- nu. -•-.vaolar erainlik çalına bas ru11 soy erıın CKP•·.r .. _ ,_ • ·1 
vam eder, isterse ba :C,y adı- irdikleriode ve haaıaıar .~yı eı -
adına döner. Babasının bunu ~klerinde aıahke~e~e ~~raca • 

d .. k ı·stiyeo kadın .ıı-- d "ııürebılırler. 
na onıne .. k"f' ~üne atla bu aa-a• eı 
bir yıl içinde Nufrıı u uı Madde: 27 - Babaaı, anası, 
yazdırmaia mecburdur. dul baba tarafından erkek kan hısı· 

M dd . 19 - Evlenen . olm•van veya olup ta akıl has-
a e. . "b n yenı aıı ..., d 

l d""" ıünden ıtı are k" 1 .. ve akıl zaylıflıiı yüzün en 
ev en ıgı d lır ve es ı ta ııı k" "k 
kocasının soy a ını a b. r daha vesayet albnda bu!)un~ uçu -
kocasının soy adına 1 lerin toyadını vası erı seçer ve 

dönmez. _ Evlilijİ bozu • nüfusa yazdırır. 
Madde: 20 

11 
kadın bozul • Ayni vaziyette bulunan akıl 

lan veya bo"":.daıı toDJ'll bu haıtalıiı ve akıl zayıflığı yüzün-
ma veya bofad kullanamaz· den vesayet altında bulunan er -
kocUJPID • ını ıinlerin de soyadını vasileri se-

Soyaıllarımn yazımı 

Madde: 32 - 2 inci Kanun 
935 tarihinden 2 • 7 • 936 tarihi • 
ne kadar her ev reiıi evinde ya
tıyan bütün fertleri soyadı seç • 
mek hakkına malik oldukları • 
nm bu adlarını seçerek ve bu 
hakka malik olduğu kimselerin 

hak ve vazife sahibi olanlarına 
seçtirerek köylerde muhtar ve 
ihtiyar heyetine, mahallelerde be· 
lediye mümeasiline yazdırmaia 
ve yazılan defterin kendi evi hi
zasını imzalamasına veya mü -
hürlemeie veya parmak izini 
basmağa ve doium kiiıtlarına 
bunların soyadlarını koydurma -
ğa mecburdur. 

Kendi evinde yqıyanların 

soyadım ıeçmek ve yazdırmak hak 
ve vazifesini haiz olan babalar, 
analar, akrabalar ve vasiler bun
lan yukarıda yazılı müddet için
de ıoyadlarını aeçip ya bunların 
yafadığı evin reisine Yeya Y&f&· 

dıkları köy muhtar veya mahal -
le mümessiline yazdırmağa mec
burdurlar. M-dcle: Zl - Bir evde yatı. çer ve nüfusa yazdırır. 

ukl."n ve ayrı yafıyan çoc Madde: 28 - Anasız ve ba- Kendi soyadım bizzat yazdır-
y~n~.a..ıerin tof adını bab~ seçe.~ k k Jriiç~f kütü~üne ve doğum ku· basız ve baba tarafından er e 1 mak İstiyen ergen erkeklerle dul-
ve Nu uı • 

na veya eqıiıa kitiı.r. kendi ... 
neleri hizasını imzalatmaia ve
ya mühürletmefe ve mühW- de 
yoksa parmak ızi Ue wdik et • 
tirmeie ınec,,urdarlar. 

Köyde yaııyan her ferdin bu 
defterlere yazılması mecburidir. 

Cöçeheter de ,,ir yerde nüfu ~ 
sa kayıtlı olsunlar obnasın1aT bu 
deFtre1ere yazılacak ve hiza'a • 
rına kayıtla oldukları nüfua dal • 
releri iıaret olunacaktır. K•yrt • 
sızlara da kayıtsız itareti verile • 
cektİT. 

Madde: 35 - Her belediye 
tehir veya kasabalarının 'her ma· 
hallesine birer mümessil v,.ya 
memur tayin ederek 2 - 7 • 936 
tarihine kadar bu mümeaaillere 
mahallelerin yerli veya yabancı 
bütün fertlerini ve bunların soy
adlarını nüfus dairelerinden ve
rilecek nümuneler daireainde 
yerli veya yabancı soyadı defter
lerine yazdırmağa ve her e\t hi -
zasında o evdekilerin ıoyadları
nı seçmek hakkına malik olan 
kimselere imzalatmaia ve 32 in
ci ve 33 üncü maddedekilere de 
kendi hizalannda imza koydur • 
mağa veya bunlara mühürletme
ğe ve yazı bilmiyenlere parmak 
izi ile tasdik ettirmeie mecbur • 
durlar. 

Belediyeler kendi hudutlan 
içindeki ıöçebeler için de ayn 
bir defter tutturmaia ve bunlann 
nüfusa yazılı olduklan yerleri de 
bu defterlere yazdırmaia ve ya
zısız olanlara kayıtsız itaretl 
vermeğe mecburdurlar. 

- Arkası yarın -
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Tercüme Ktılllyatı 

Sayı - 11 

H. d6 Balzak 

Haydar Rıfat 

Gorio Baba 

KIŞ GECELERi 
V aktinizinaaıl geçireceğinizi 

Düşünmeyiniz 
H. dö BALZAK ın 
HAYDAR RIFAT 

Bey tarafından Tlrkçeye çenilen : 

GORIO BABA 
iıimli liyemut e1erinden bir tane alarak 
okuyun! 370 uyıfa • Yalnız 100 kurut 

Teni merkezi - VAKiT YURDU 
Ankara Gaddeai Iıtınbul 

~------------------OllDlllllDIBlıliDlllUDlllllllllRHlllllllllDHllll•ıııııı ı•ı:a lllllLEUB•llll 

1 Devlet Demir yolları 116nlarl 1 
Haydarpaıada vapur iskelesi yanındaki satıı baraka11 bir ıene 

müddetle ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müzayede 24 • 
11 • 934 tarihine müsadif Cumartesi ıünü lıletme müfettiıliiinde ya. 
pılacaktır: Talip olanların 200 lira teminat ile hazır bulunmaları ve 
fazla izahat için Haydarpaıa ıarına müracaatları ili.n olunur. 

(7746) 

,. ~ 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
Mesajeri Servisleri 

Yaptığı yeni Ye mühim tqkilltile 

14"İ • 50 Kiloya kadar koli ve paketleri 
Saati saatine evlere ve ma§azalara 

kadar seYk Ye teslim etmektedir. Telefon: 24220 (4936) 
..... 

f _______ ••_ta __ n_b_u_ı __ e_v_k_•' ___ M_u_d_u_r_ıu_ı_u ___ ı_ıı_n_ı_.,_. ____ ~I 
Edirnedeki üç ıerefeli camiin alçı çerçevelerinin yapılması 21 • 

11 • 934 tarihinden itibaren yirmi ıün için açık kırdırmağa konmut
tur. istekliler kırdırma ıartlarını öğrenmek üzere her ıün öfleden 
ıonra lstanbul Fen Heyetiyle Edirne Evkaf Müdürlüklerine gelmele
ri. ihale 12 • 12 - 934 çarpmba ıünü saat on dörtte Edime Evkaf 
Müdürlüğünde yapılacağı ilin olunur. (7865) 

1 

Askeri fabrikalar umum 
Müdürlüğünden: 

Orduda mühimmat i,terinC:le çalıımak üzere birkaç uata alı
nacaktır. B11nlara bir müddet stajdan sonra ıösterecekleri elıli· 
yete göre 52 liradan 126 liraya kadar ücret verilecektir. latiyen
lerin istida ve vesikalarile Umum Müdürlüie müracaatları. 

·DAoA 
BiQiKT-ilO.E~N . . /#. 
RAl-IAT .. ·~D~j 

!AA~~MmrouAAı Hemşire annıyfil------------------~---

,(7804) 

Edıme ıçın ucuz seyahat !stanbul 5 inci icra memurlu -

25 ık• · T · 1934 ta "h" Birinci veya ikinci sınıf hemıi- ğundan: 
ıncı eınn rı ın-

d Ed. · kubıl b .. relerden taliplerin Aydında Sıh· 934/ 4703 e ırnenın Uf ayramı mu-
bet" 1 1 k ] b .. ilk hat Yurdu müdürlüğüne müra· ipotekli olup tamamma iki bin 

nase . ıy el yapıbuacla !'.an uy caatları. (3618) 
mereaıme, stan ve cıvar halkı- altı yüz kırk altı lira takdir olu • 
nın da ittirik edebilmelerini ko- .. -•••G-ö•z-•H•e-k.im_İ ___ ıl nana Galatada Sultan beyazıt ma-
laylqbrmak maluadiyle, Şark de- hallesinin kömürcü sokağında va • ı 
miryolları idaresi tarafından E- Dr. Süleyman Şükrü ki eski, 11, 13, 15, 19 yeni 11, 15, 
dirneye24lkinciTe•rintarihinde Babwi, Ankara caddeai No. 60 17/ 17/ 1, 19 No. larla murakkam 

T Telefon: 22566 
fevkalade tenzilatlı bir seyahat ve 11, 13 numaralı salhane kapısı 

Salı sünleri meccanenclir .. 
tertip edilmiıtir. ve 15, 17, 19 numaralı üç dükki -

• 
24 • XI • 1934 tarih Cumarte- Yukarıda ıösterilen itbu fi- nın yarım hi11esi açık arttırmaya 

Deni%yolları 
IŞLETMESi 

Acentelerl Karaköy - Köprübqı 
rel.42362 - ')irkecı Mühürdarzadc 

Han Telefon 22740 

Karadeniz Yolu 
GOLCEMAL vapuru 22 

ikinci Tetrin PERŞEMBE günü 
saat 20 de Hopa'ya kadar. 

"7903,, 
si ıünü lstanbuldan saat 8,45 te atlar ıidit ve geliı ücretleriyle çıkardmıt ve 13/ 12/ 934 tarihin - ,ı•----A-g_v_a_l_ık--}';-o_l_u __ _ 
hareket edecek olan 106 No. tre- bilUınum verıileri ihtiva etmek. den itil;aren fartnamesi herkesin 

' ·ne ilave edilecek hususi yolcu a- te olup tam bilete tibi büyük görebilmesi için daire divanhane· ANTALYA vapuru 21 ikinci 
rabalan ile bu seyahat temine. yqta olanlara tatbik edilecek. sine talili edilmit olup 23/ 12/ 934 Teırin ÇARŞAMBA günü saat 
dilecek ve o gün gidecek yolcu. tir. tarihine müsadif pazar günü saat 19 da Ayvahğa kadar. (7886) 
lara (idit ve geliı olarak qaiıda 4 yatından 10 yqına kadar o- 14 ten 16 ya kadar lıtanbul betin-
gösterilen levlralôJe tenzilatlı lan çocuklara 106 • 107 ve 322 • ci icra dairesinde satılacaktır. Mersin Yolu 
biletler verilecektir. 323 trenlere satılan alelade ten- Arttırmaya ittirak için yüz'de INEBOLU vapuru 22 ikinci 

lstanbul ve mevakifi müteca- zilatlı çocuk biletleri verilecek - 7,5 teminat akçesi alınır. Arttırma Teırin PERŞEMBE günü saat 
viresi dahil istasyonlarla lspar • tir. bedeli; muhammen kıymetin yüz- 11 de Payasa kadar. (7887) 
takule, Hadmıköy, çatalca, Ka . Bu tenzilatlı biletler azimet - de 75 ni bulduğu takdirde ihale 
bakça ve Sinekliden Edime için te, 24 ikinci T eırin 934 tarihinde yaprlacaktır. Aksi halde en son art Kadıköy 2 inci sulh hukuk ha -
gidit ve geliı: 106 ve 322 trenlerde muteber· tıranın taahhüdü baki kalmak ü • kimliğinden: 

1. inci mevki 8, - Lira dir. Avdetle 25 ikinci Teırin ta- zere arttırma on bet gün daha Kadıköyünde Osman ağama. 
2. inci mevki 8, - Lira rihinden 30 ikinci Tqrin dahil temdit edilerek 7 / 1/ 935 tarihine hallesinde söğütlü çefme cadde • 
3. üncü mevki 4; - Lira tarihine kadar Somplon Sür'at müıadif pazartesi günü aynı saat- sinde 286 No. Iu hanede mukime 
çerkeaköy, çorlu, Muratlı, Se- treni hariç umumi trenlerde mu- te en çok arttırana ihale edilecek· Nezahat Zehra hanım yanında bu-

yitler, Lüleburgazdan Edirneye teberdir. Biletlerin avdet kısım - tir. lunan 13 yatında Arif kızı Fehi • 
ridit ve geliı: larinın Edirneden hareketten ev- 2004 numaralı icra ve iflas ka- me çocuğa mumaileyha 28.10.934 

1. inci mevki 6, - Lira vel yolcuların ıiıeye ibraz ede- nununun 126 ıncı maddesine tev - tarihinde vasi tayin edilmit oldu. 
2. inci mevki 4,50 Lira rek. kayıt ettirmel ..... \ menfaatle- fikan ipotek sahibi alacaklılar ile ğu ilan·olunur. 
3. üncü mevki 3, - Lira ri il'1izaaındandır. diğer alakadarların ve irtifak hak-
Kırklareli, Kav~kh, Taıağıl, T enzilith biletler 22 ikinci kı sahiplerinin dahi işbu gayri 

Babaeski, Alpullu, Pehlivanköy T etrin tarihinden itibaren Şark menkul üzerindeki haklarını ve 
ve Uzunköprüden Edirneye ıi - Demiryolları istasyonlarının ıi • hususile faiz ve mairaf a dair olan 
4if ve ıeliı: ıelerinde ıatılmağa baılanacak • iddialarını evrakı müıbitelerile 20 

.......... "" ................ ""'''··..,._,_·-----~· .... 
tı, bedelinin paylaımaıından ha • 
riç kalırlar. Alakadarların iıbu 

maddei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla ma 

1. inci mevki 4, - Lira ttr. . gün içinde icra dairesine bildirme- ·lumat almak iıtiyenlerin dairemi· 
2, inci mevki 3, - !ıfFa i lıtanbul, 15 ikinci Teırin 1934 leri lazımdır. Akıi halde hakları zin 934 14703 numaralı dosyasına 
3. üncü mevki 2, - Lira MODOR!YET tapu ıici1lerile ıabit olmadıkça ıa- müracaatları ilin olunur. (3itl) 

ğundan: . 

Bir borçtan do~: 
olan bir adet lnl1 tJ!.. 
dan kiğıt kesme ., 
man mamulatın~ 
adet Avusturya 
det Avusturya 111all' 

iki adet ufak Jr~ 
Sirkecide Sana•• ;J' 
de 22 - 11 - \ 1 
günü ıaat 16 dan ff. 
r1nci arık arttırıP• ' 

~ ·ıee: 
ile paraya çevt•. d• 
olanların mahalhll 

n• ıO nacak memuru 
li.n olunur. 


