
karada her giin bin tale
e sıcak yemek verilecek 

- 2nci sayıfada -

Kolombodaki binlerce 
malaryalı can çekişiyor 

- 2 ncl saylfada -

='\ 
Yazı İşleri Telefonu: 24379 Cumarteai, 22 BirincikAnun (12 inci ay) 1934 idare Telefonu: 24370 Sayı: 6093 • 31 Sayısı 5 Kuruş 

smet in önü kabinesinin istif ası şayiaları asılsız 
llradaki Antakqalılar 
irticaı tel'in ettiler 

Beşiktaş dün Galatasarayı yendi 

obaz Mehmedin yaraladığı gençlere 
teselli mektubları yazılacak 

uğday koruma 
yasası 

Geçen yıl ülkemizde buğday ürü -
· <hasılatını) korumak için bir 
Yapılmıştı. Bu yasanın bir tek a
l'ardı. Bu da çiftçilerin bütün 

hl yorularak, alın teri dökerek 
tan çıkarabildikleri kazanç ile 
bilmeleri i~in iyi bir ökonomik 
kurmaktı. Gerçekten bu yasa -

claha ilk altı aylık verimi çok iyi 
Bununla bir yılda dört, heş 

>'on lira arasında bir gelir elde e -
'leceğt oranlanmı~, tahmin edil -
iken bu ~nyının altı milyonu bu· 

anlaşıldı. 
~"cak bir yandan da Anadolunun 
Çok yerlerinden sızıltılar başladı: 
'1ıııtılar en ço!i kara değirmenle -

un üğüterek evleı·inde ekmek 
yoksul yurttn.,lnrdan geliyor -

l>ııtın irin bir bucn1c iki aydan be
yandan Akra TJalmnhğı (Maliye 

leti). hir yandan da Kurultay en
leri hn yasayi düzeltmek le-in 
ordu. Simdi artık bu çalışmalar 

..... .,. .. ı~•u \\" UU);lldJ h•H uıııcı 

vokc;ulJar arasında lıemen bir 
titr c;ıkarmıyncı.k hir kılıfa 

) girme'<: üzerec1ir. Bufdav ko
Yasa~ındn ne rribi de.Tic;iklikfor 

~acafrnı arıkça gösterebilmek icin 
~ bira7. <l"ha aydınlatmak isteriz. 
t \"le ki: Bngiine kadar ,·üriif"I 
hnc) ,·erinde olan yasa,·a p.öre iki 
~İşiJikten hiiviik olan kentler ,.e 

r ( - kasnhafar ve ~chirler) un 
i ''eriyordıı. Yeni dei!ic:ildikler 

ldıktan sonra artık hu ver"İ :ral· " . ~ fah,.ikalanndan :tlm:ı.raktır. 
.. \"lelikle hüviik ı:;nr1arrl!\ otur:m 
er ,.e ekmelclerini kenc1ileri evle· 
Pişiren :rnksul horantalar ( = a· 

~il \'ergisi nrmiyecektir, Bu ver· 
tından sonra ,·erecek olanlar 

>trı fabrikalarda üğütülen unlar i· 
Pılmış ekmekleri satın alanlar -. 

O..,e-.... · · · · · d b .... , vergısını, ıçın e on inden 
~:.:: fazla) can ( - nüfus) bulu-

buYilkçe şarlardaki degirmenler
llmak düşünülüyordu. Bundan 

(:::::Yerler bu yasanın yürüm çevre
ci tatbik sahası) dışında kalacak 
e gene büyük şarlardaki yoksul 

"talardan ister istemez "ergi alı-
tr ~u • • k' h • · ~ nun ıçın ı, u yer)erdekı 

'ti kara değirmenlerinde öğütüle -
,.,~ardan da vergi alınacaktı. 
-~ a 'toplantısında yapılan uzun 
&:alardan sonra Kütahya Say-
'°'( Somer'in ileri sürdüğü oy 
( r) ~okluk ( ekseriyet) katın-
ı~) l'l~z~inde) daha onay ( = mu -
~ goruldii. Şimdi artık bugünkü 

·şııesime (= karara) uydurulacak
" kadar var ki, öğüttükleri un -

' k" ''~rgi veren fabrikaların ya
b Uçuk kara değirmenleri de 

4't Unlar satılık un öğütemi9'ecek
~~aYed \'ergi kaçakçılığı yapma

t rlarsa iğeleri ( = sahibi eri) 
-ltt lltuıacaklardır. 
~a.y ~oruma yasasında yapıla
'-tbitıkJıklerden sonra yürüm 

k) bakımından elde edilecek 
'-« (- genişliği) anlatabilmek i-

~ce şu .. •· .. t' k t. nu goz onune ge ırme 
~imdiye kadar buğday koru -

ita g6re büyük küçük üç yUz 
l\ı kent ile şarda bulunan bü· 

Antakya ve İskenderun
luların Ata 1 ürke sevgi 

ve saygıları 
Antakyada kürd Mehmed a -

dmda bir yobazın Türk inkılabı a· 
leyhinde irticaatkarane sözler söy· 
le::liğini, §apka giyen gençlerin üs
tüne adamlarını saldırtarak bu te· 
r; ~ • gençleri yaralattığını yazmıf -

ttk. 
Dün bu münasebetle şehrimiz

de bul:.ınan Antakya ve lskende -
ronlu'ar Halkevinde saat 13 de Be§iktCJ§la Galataaaray dün Şeref •tadında karıılCJ§tılar. BqiktCJ§ sıfıra karıı iki sayı ile maçı ka . 

zandı. Bu maça ve birinci devre •onunda kulüplerin puvan vaziyetlerine dair yazıları altıncı sayılada 
bir toplantı yaparak bu irtica ha - bulacaksınız. Yukarıki Tesim dünkü maçta Galatasaray kalesinde bir· vaziyeti gösteriyor. reketini tiddetle tel'in etmiılerdir. .... _ ,_...... _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ 

der!:P::;;:!: A:;;~~: v:~:~~:; y----g,_o_s__.la _ ____.k_a_b_ı_•n-..--.es-ı• _k_u_r_u_l_d_u __ 
r ftyfur açmıf ve bu toplantının si- u v 
yasal bir toplantı olmadığını ve 
yalnız soysal olduğunu söylemiş 
ve Kürd Hocanın Antakyadaki 

Devamı 4 cil sa·rıfanın 1 lnd atıtununda) 

Bomba! 

Venizelosu öldürmek 
istiyenleri muhakeme 

edecek jüri heyeti 
korkutuluyor 

Atina, 21 (A.A.) - Bay Veni
zelosun hayatına ka&detmekten 
suçlu on yedi kitinin muhakeme
sine karar verecek jüri heyeti aza
sından dördünün evleri yanında 
dört bomba patlamıttır. 

Jüri azaları şimdi kuvvetli •bir 
muhafaza cı.ltındadırlar. Polis bü
yük ihtiyat tedbirleri almıttır. 

Muhakemeye yarın Pirede baş
lanacaktır. 

yük ve küçük her türlü un fabrikala -
rından ve knradeğirmenlerinden \'er -
gi alınıyordu. 

Bundan sonra sadece bu vergiyi bü-
tün ülkemizde sa~,ıarı yüz yirmiyi geç· 

miyen un fabrikaları ,·erecektir. Köy
lülerden ve küçük kentlilerden başka 
büyük şarlardaki çiftçiler bile - ye
tiştirdikleri buğdayı kara değirmenle
rinde kırarak evlerinde gene kendile
ri ekmek yapıyorlarsa - un vergisin
den kurtulmuş olacaklardır. 

Asım US 

Yeni kabinede muhalif 
fırka mensılpları .var 

Mustafa ihsan 

Katranlı sandaiile deniz
ler aşan spo1 cumuz 

Cezairde 
Başbakan Bay Vevtiç dış .bakan

lığı da üzerine aldı 

Ceyazirde çıkan U. Depef Al
jeriyen adlı gazetenin 8 kanun sa· 
y1aınc:la Mustafa İhsan adlı diplo -
malı bir Türk mühendisinin Ceza
yire geliti anlatılıyor. Belgrad, 21 (A.A.) - Bay 

Y evtiç, kabineyi genit bir ulusal 
esas üzerine kurmağa muvaffak 
olmuştur. Batbakanlıkla Dıtitleri 
Bakanlığını Bay Y evtiç üzerine al
mıştır. 

Kabine fU suretle kurulniuttur: 
Bogozib Yevtic;, Başbakan ve Dış 

Bakan, General Jibkoviç, Harbiye ve 

Bahriye Bakanı, Koyis, Adliye Ba -
kanı, lzoyadinoviç, Maliye Dakanı, 
Popo\iç, Ormanlar ' 'e Madenler Ba
kanı, \'eli mir Popoviç, lçbakanı, Gi-

Uçan otel 
Büyük hava yarışına 
giren tayyare içinde
kilerle beraber yandı 

Kahire, 21 (A.A.) - Amıter -
damla Batavya arasmdaki gtdib 
gelme yolunu bet günde yapmak 
ist:yen Holanda poıta tayyaresi 
Rutbahdan on mil cenubda, yal -
çın kayalrla dolu bir yerde yan -
mıt olarak bulunmuftur. Tayya -
reye bir yıldırım çarptığı tahmin 
ediliyor. 

lngiltere ile Melburn arasın • 
daki uçu§U yaptığı zaman içinde 
olan tayfalardan bafka tayfalarla 
hu uçufa girişmit olan "Uçan otel,, 
oldukça ağır bir posta da tatıyor· 
<lu. 

Kazaya uğrayan tayyarede yal
nız üç yolcu vardı. Bunlar, Aneta 
ajansı müdürü M. Beretti, bir Hol· 
landa1ı iş adamı olan M. Kort ve 
Batavya üniversitesi tıb hocaların
dan M. Valf idi. 

riç, Maarif Bakanı, Vuyiç, Munakılat 
Bakanı, Kojul, Nafia Bakanı; Maru
şiç, Muaveneti içtimaiye Bakanı, Ur
bani, Ticaret ve Sanayi Bakanı, Yan
koviç, Ziraat Bakanı; Aur, Bedeni 
Terbiye Bakanı; Ha..qnbeyoviç, Veka
let Heyetine Memur Bakan-

Yeni Bakanlar saat 18.30 da yemin 

etmişlerdir. Yeni kabinede eski radi -
kal muhalefet fırkasına mensub Bay 
Jszoyadino,·iç muhalif Radyosiç Fır

kasına mensuh Bay Kojul ve köylü 
Demokrat birliğine mensub Bay Yan· 
ko,·iç bulunmaktadır. 

Devaau ' tınco lllll ııanın :l lnd ıı1ltununda ·==== ... ......---········----·, .,- ------········ ...... --·-
ii Asılsız şayialar ~I 
ij Ankara, 21 (A.A.) - ismet H 
li İnönü kabinesinde herhangi bir ii 
" ~ H anlaşamamazlık çıktığına ve ka- il 
!! binen!n istifa ettiğine dair ıayi· ii 
p ~ 
:: aların tamamen asılsız oldugw u - :: 
" ~ 
!j nu bildirmeğe Anadolu ajansı fi :: . . . . r: 
:: ızınlıdır. •1• " . 
'---·-..... ·----=·--····-.. ···----··· ~ ......... ______ ···-········-·----···-~ 

Saylav seçimi defte~leri 
bugün . asılıyor 

Saylav seçimi de/terleri hazırlanıyor 

Yeni saylav seçimi için mahal - ı martesi günü aktamı kaldmlacak
leler tarafından hazırlanan defter· tır. Adlarını bu defterlerde gör -

ler, her nahiye ve mahallenin mü- miyenler defterlerin asılı kalacağı 
nuib yerlerine bugün asılmı§ bu - on bet gün içinde belediyede soy• 

lunacaktır. Defterler on bet gün a- lav ıeçimi teftit heyetine yazı ile 
ıılr kalacak ve 5 ikincikinun cu - bildireceklerdir. 



26,250 Sterlinlik 
Kolombodaki binlerce \ 

malarqalz can çeki iyor 
Kolombo, 21 (A.A.) -Malar- f rasız olarak büyük miktarda yi _ 

ya salgınına tutulmuı olanlara yi- yecek, içecek tedarik etmektir. 
yece~ ve i~ecek :dağıtmak İ§İ gün Şimdilik hükUınet ulusal yar _ 
geçtıkçe bır mesele oluyor. dım için iane toplamağa çalı • 

Uzak bir çok köylerde oturan maktadır. f 

bütün .!halk. bir yerden diğ~r ~ir Hükumet 26.250 İngiliz liralık 
yere gıdemıyecek kadar halsızdır. kinin ıam ı t B 1_• • 1 .. k . . .. ar amıt ır. u Ktmn er 
Boylece a~lık da endını goster • r 

• h t ı · · ı k "h . ge ınceye kadar kinin pahalılrg"' ı 
mıı ve as a ara ıyı o ma ı tı • .. . 
mallerini de hemen hemen yok surecektır. 
etmittir. Salgına tutulmuı bütün vili 

Fazla ölümün önüne geçmek i- yellerden acıklı vakalar meydana 
çin ıtek çare, timdiki halde yüz - geldiğini bildiren haberler gel -
lerce yardımcı bulabilmek ve pa - mektedir. 

Britanya İmparatorluğunun 
hava nakliyatı 

Londra, 21 (A.A.) - Avam 
kamarasında Bay Sassoon, Bri
tanya İmparatorluğu içinde bava 
nakliyatının genişlettirilmesi için 
bütün alakadar hükumetlerin ıa _ 
mimi olarak el birliğiyle çalışma
ları lazım geldiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

Projede başlıca üç nokta var_ 
dır: 

1 - lmparatOTluğun bir cok 

kısımları arasındaki tarifeleri bü
kümle§lİrmek. 

2 - Seferleri esaslı olarak ar _ 
tınnak. 

3 - Birinci sınıf posta İrsali • 

tını lırtpa,ratorluk içinde hep tay
yare ile göndermek. 

Projeye göre, hava postası 

Londradan Hindistana iki, Doğu 
Afrikasına iki buçuk, Singapur'a 
dört, Kap'a dört ve Avusturalya -
ya da yedi günde gidecektir. 

Haftada Hindistana lbeş, Sin -
gapur ve Doğu Afrikasına üç, ve 
cenub Afrikasiyle Avuıturalyaya 
iki posta yapılacaktır. Seferler 
geceli ve gündüzlü olacaktır. 

Böyle geniş bir iş için zaruri 
olan alanlarm ve f\\o\arm yaı>,.\ 

ması iki seneye bakar. Projenin 
tatbik edilmesi için alakadar hü -
kumetlerle konuşuyoruz. 

Harbı vasıta olarak kullanacak 
hiç bir hükumet yoktur 

Londra, 21 (A.A.) - Hemen 1 " ·· ı · ve gelecek sene, 
b.. .. I .

1
. gunu soy emış 

ulun ngı ı2 ga~eteleri, Bay Go- I sulh usulleri :1c 1~n~dilumiye<.ek 
ering'in Röyter Ajansının B . ı· b ' 1 ı~ • • er ın eyne mtlel ibır mese e çumııyaca-
muha:bırıne munhaııran verdiği ğı 'hakkındaki ciddi kanaatini bil
beyanatı gösteriıli bir biçimde dirımiı ve demi tir ki: 
yazmaktadırlar. § 

· . - IMeıuliyet ihissi ne kadar az 
Bay Goerıng beyanatında Al - oluraa olsun "f l"k ti · ••t . , e a e erın en mu -

manya tarafından hır hava hücu - hi•i olan h .-'-' ı k L ı 
hı . . . . . '!t ,, a.oı vaırta o ara KU -

mu te ıkeaı fıkrını gülünç !buldu- lanacak hic 11.. • h··1_-. 1-.ı 

Silah sabşları 
Londra, 21 (A.A.) - Avam 

ıfa.maraında, lngilterenin silah sa
nayii ile alakadar ve bunda men • 
faat tabibi bir azanın alınmıyaca • 
ğına dair teminat vermesini isti • 
yen bir mebusa cevaben M. Mac 
Donald, tahkikatın krallık komis -
yonu tarafından yapılacağını ıöy
lemiftir. 

Mebus, komisyonun, •lngiltere
de mütemadiyen tüphe tohumları 
saçan kimseleri davet edib kendi
lerinden iddialarını isbat etmele
rini istemeğe salahiyeti olu'b ol -
mıyacağını sormuftur. 

M. Mac Donald, buna "~üphe
siz,, cevabını vermiıtir. 

Bay Simon 
Londra, 21 (A.A.) - Dııi§leri 

Bakanı Bay Simon, yarın Bayan 
Simon ile birlikte Noel yortuları -
nr geçirmek üıere Fransan1n c.e -
nubuna ıgidecel<tir. 

Bay Simon Paristen geçer"ken 
Bay Flanden ve Bay L&.val ile go-

rii!ecektir 

- 'Dlr UKumet yoıuur. 

Şako harbi komitesinin 
tetkikleri 

Cenever, 21 (A.A.) _ Şako 
harbi istişari korniteıi, bu ıabah 
Bolivya ile Paraguaya gönderile ~ 
cek ailahlara konulan Ambarıo • 
nun ihlal edildiğiM dair lngille • 
re hükumetinin yaptığı ifıaatı tel· 
kik etmittir. 

. ingiliz muhtırasının Bel~ika ve 
Norveç hükumetler!ne verilmesine 
karar verilmİ§tİr. Zira, söylendiği
ne 1göre silahlar ibu iki tnemle -
ketten gönderilmittir. 

Uruguay ve Şili hükUmetleri 
de, transit hakkının ambargoya 
dahil olmadığına dair bı.~r izah -
name göndereeklerdir. 

Leh teşkilabesasiyesinde 
değişiklik 

Varşova, 21 (A.A.) -Ayan, 

diyetin 26.1.1934 <le kabul e\Hği 

teşkilatı esasiye tadili projesinde 

bazı değişiklikler yapmağa karar 

vermiştir. Ayan bu değişiklikleri 
ofuz gün içinde 'bitirecektir. 

kinin 
Bize göre: 

Bandırma -İzmir 
• e s r sı 

Ankaradaki hayır müesseseleri her "' 
bin talebeye sıcak yemek verecek 
Ankara, 21 (Kurun) - Halke- ta içinde 2 defa toplanarak )r.Jı' 

vi içtimai yardım şubesinden bir kara mekteblerindeki muhtaç *" İi 
ay içinde fakir mekteb talebeleri - lebeden 1000 kişiye her gün sıcı), ıtr 
niıı panı5ız iiiçlarına verdiği pa - yemek ve~ 11eği kararlaıtmnıtl et 
ra 150 lirayı gcçmişt:r. Ankarada Bu kararın ay batından itibar~ 
çalışan hayır müe11eseleri ıon haf~ tatbiki icin tertibat ahnmıfht· 

- Demlryollar Umum mii· 
dUrU Bay lbrahlm Kemale -

Bandırma. /zmir clemiryolu. Hilaliahmerin Yılbaşı balosu . 
nun aize geçtiğini oranın yolcu • ı, 

lan önce para, İf bakımından an- :.. Q 
Ankara, 21 (Kurun) - Hita - ı lantılarma devam etmektedir. 

liahmerin vereceği yılbaşı balosu Ankara Bayanları. balo İÇ"' • lamıılar•a ıimdi de ıu uki va • , 1" ı 
gonlann yerine Je biraz daha ağır komitesi her gün, lzmir Say lavı ''İsmet İnönü Kız Enstitüsü,, .. 

Bay Rahminin Batkanlığmda, top. tuvalet ısmarlamı~Iardır. l 
bcqldarının konulma.ile gelen '!t 

Jeğiıiklik daha ~ok gözlerin~ ıi. 111111111111111111111111111111111111nın11111u11111:111ıunn:nın:1:11111111111uıı•11 

recektir. Balkan andlaşması 1 Kaymakamlar arasında 
Bu iı yerincletlir. Varolun! ökonomik konseyi Ankara, - Ergani maden k•r 
Ancak .. Ancakt da var mı, de.. L'independance Rouma.ine ga· makam lığına Başkil kayma.k_.-

meyin. Var. Ancak, fU Bandırma zeteıinde okunduğuna göre, Bal • B. Hamdi, Baskil kaymakaınJııı' 
• lzmir arasındaki eltıpruin I• · kan antlatmasına dahil dört devlet na Hozattan B. Ali Rıza, Anaoı&St 
tanbulclan kalkma zamanını ne · /. 

murahhaılarından mürekkeb ola • kaymakamlığına, Mard=n enını1 ~ 
yapıb yapıb Jeğiftirtin. Görecek- u..-. 1"' 1f rak tqeKKül edecek ve dört mem- müdürü B. Necati, Andrine fe 
.iniz, varolun diyenleriniz ne ka- leket arasındaki ökonomik müna- den B. Cevdet Turgutluya Kıtl• • 
dar artacak.. ı · d h • ' sebet erı a a ziyade sıkılattır - dan B. Said, Kulaya hukuk nıe l' 

Bugün vapur lıtanbuldan öf - ... , mak için en iyi çareleri arayıb zunlarındnn B. Cemal, Bünya-...-
leden ıonra üçte, tren Bandırma- konıeye bildirecek olan Balkan vilayetler idaresi genel müdürlii • 
elan gece yarınna doğru kalkıyor. k ' ~ 

itili.frmn ökonomik onseyi mu • ğü memurlarından B. Faik, Şat, q' 
1%mire •abah 8 de varıyor demek. ..... 

rahhaı heyetleri teıekkül etmit ve kı~laya Boğazltyandan B. Bal•" 
Bandırma ile lzmir arcmnda Ba - r 

dört devlet murahhaslarının iı:.im- Bog"' azliyana nüfus genel müdür ır 
lıke•ir, Soma, Kırkağaç, Akhisar, " • 

l leri biribirlerine bildiriJmittir. g"'ii mermularmdan B. Necmi, pO 
Maniıa gibi büyiik uilayetler e _.,., 

Ökonomik konseyinin ilk defa zata Mesudiyeden B. lımail Jt~. kazalara merkn olan yerlere yaz JP 

B al b .. k Atinada toplanması da kararlaı • kı, Göreleye Bozkırdan B. Hallll klf geç uğrayoruz. ur an üyu 'V 
tırılmııhr. Konseyin hangi tarihte Küreye lncesudan B. Muzaffer, d . vilayet, büyük kaza mer - ır 
toplanacağı daha tamamen tesbit nig" e Karadeniz Ereğ"lisinden kezi olıa Ja gece yarı - .J! 
olunmamıı ise de bunun 1935 ilk- Emin. Karadeniz Ereg"liaine G.~ ıından •onra yolcu almak, yolcu ~ .,.. 
kanunun baılangıçlarında olma11 ten B. Mümtaz, Gence Cernıı1'14. 

çıkarmak, yolcu karıılamak güç ,,. 
çok muhtemeldir. B. Hayri, Kiziltereye Gebze~dell bir iıtir, vcmtaları eltriktir. Bu 

:::::::::::: m=::::::::=:.:::::::::r:::=:=:::::::: Rıdvan, Gebzeye Gölpaza ~ 
rinl.ercle olgnıcız Ja.. -~~_..., 7\r aVUtlURta l(B~KllKlRT D. \.laman T , l:>lpa-zarın~"' 

Bu birinö ıebeb •. Katarda ya. ı· 'd B M h ed Al' F k .,, 
ŞayiaSl aSılSJZ iTi en • e m 1, e e,- f' 

taklı vagon yoktur. Olıa da her· namurdan B. lamail Hakkı, S' ~ 
L,...1•n buna b111• mek huabına gel. Tiran, 21 (A.A.) - Arnavut - b b S d B r.'ft' 
R~ tüue a a amsun an • ~ . , 
mez. Bu iki. Çoluklu çocuklu ıe - luk matbuat büroıu, Arnavutluk- Kozana B. Halilin istifasile 1'~i' 
yahatlerde gündü~ yolculuğu ta ikantıklıklar olduğuna dair ya· ne Çarşamba.dan B. Muzaffer, U • 

Y"ıculara ne kadar elv.,-iıli iıe, hancı kaynaklardan çıkan haber - • 1 ··r t' l'k t k'" ~ aı rincı gene mu et ış ı s an 
1

• 
yollarcloki uta.yonlarcla uyandı - lerin doğru olmadığını ve bütün dürlüğü muavinEğine Samur.~t, 
racafı canldılı balıımınJan o ita - ülkenin tam bir aükUnet içinde bu- makamı B. Naci tayin edihnıf~ 
dar elveriflitlir. Bundan bafka lunduğunu bildirmektedir. 

ci'ndü• katmları ger.e katarlann - Vaşington andlaşması nın 
dan idareye ahcı ucuza itletilebi-

dir. 

Bulgaristanın ihracatı , lcccği de besbellidir. lıtc bunlar feshi d&I 
Tokyo, 21 (A.A.) _Japonya. Bulzar gazetelerinde okurı v· da ü~iincü, dördüncü, beıinci u

bebler. Madem, öğleden •onramı 
vermekle günümü kaybediyorum, 
hiç olnuızıa bütün gün yolumda 
giderek akjamı l:ımirJe bulufa -
cağtmla buluturum. Bundan Ak -
hi•ar, Maniıa gibi lzmire yakın 
iıta.ayonlann yolcuları günübirlik 
lzmire gelib gideme%ler diye 
taaalanmanın da yeri yoktur. 
M aniıa için her gün bCJ§ka tren 
vatdır. Altlaiıor 4a frenin güntlii:ı 
ge,meai baha•ına bu kazançtan 
vaz geçer. Bunu yolcuları 6ir ge • 
ce tutmanın /zmire vuecefi ita -
zaıtç ile de lıarıılcqtırabiliriz. 

Bu ıözlerle vapurun l•tanbul· 
dan çılnı ıaafini öfleden aonra 
yetine sabah olmalı üte.lifim 
anlaıalmıfhr, .anınm; bir talrım • 
lan derler iri deniz yollan İffet • 
meıi buna evet deme2; rece olun
ca hem kamara bileti ıatacrıltlar· 
dır, hem böylelikle lzmire dol • 
ruca denizden gidifin tistünliiğü
nü koruyacaklariır. Bize göre bu 
.,,ara lar'kt ne iıe onu bmir Yolcu· 
larından alıınlar; yani siz Ban
dırmada bilet verirken alma• 
yı vacleclini%; elverir ki yatakıu: 
lzmir yolu bir kere gündüze ~evri
lib 14-15 saate in.in. 

Yofl, bu olmıyacakıa, bari vapu
ru lıtanbuldtın bete altıya tloftu 
~aldırtınrz: Hiç olmazıa l•tan • 

nın huaün bir telyazısı ile Vaıing- ğuna göre, Bulgaristan bu seıı:.r -
ton muahedeıinin feshini bildir - rice 3740 vagon yaf üzül1l ~ ylf 
meıi bekleniyor. Telyazısı, Va - mı§tır. Geçen ı~ne çıkardıi• ııı" 
tington sefiri, Bay Saitoya, Ame _ üzüm 1957 vagon idi. lhrşÇ :eııe 
rika hükUmetine verilmek üzere nan ya! erik mikdarı, geÇel'l gir 
gönderilecektir. 80 vagon iken, bu sene 4~ ;; ~·· 

1 
nu bulmuştur. Geçen sene ,eıt' 

Sara yollanan asker er gon olan ceviz ihracatı bu ıttt' 
'hra~ Londra, 21 (A.A.) - Kırkı 187 ye çıkmııtır. Elrna 1 b,.ti• 

zabit olmak üzere 980 kişilik İn- gelince, geçen sene 37 -vagon J\~ 
ıiliz kuvveti Sar'a gitmek üzere ce çıkarılmış iken b11 sene a e~ 

Geçen• 
bugün Duvr'da.n vapura binecPk - 7 vagon çıkarılmıştır. b'l bu ,e' 
ler, Cumartesi günü Sarbrinken'e nin 15 vagonuna nıuka 1 

' ıııaı' 
"hac o varmış olacaklardır. ne 37 vagon doma.teı 1 r 

Stokholm, 21 (A.A.) - Sar'a muştur. 
7
o .,., 

gi.decek İsveç kuvvetleri, dün sa • Küçük soğan geçen sene 111eıt' 
at 21 de alkı,lar arasında yola gon bu sene 43, büber, g~e .r.eıı 

' ··tun gc:;y 
çılmııtbr. 43 vagon, bu sene 48, tu 1g.tB1 

S 1 bu sene atı amoel nsül sene 1622 vagon, 00 ..,.,o 
Şikago, 21 (A.A.) - Samuel Yumurta g;~en ae:ı~ :ıvuk g~ 

İnıull'e kar§ı açılan davada jüri bu sene 21 ' c.a 224 'ke' 
heyeti ıeçen ıece saat 3/ 45 den İ· sene 241 vagon, bu senel 74 ~.go"' 
tibaren müzakereye çekilmit ve mit tavuk geçen sene 
kapalı blmıfln-. bu sen~ 265 vagon. .--

Müddei umumi lnsull aleyhine kl ... d · · k'" ·· ca ~ clolandırıcılık ithamında bulun - lngılız omur o 
~~ s~~~ ~ 

lnsull "Midde - vest utiliti,, •ir- (A A ) lıı~ .. , 
'!t Londra, 21 · · -- ,..-

ketinin 344 bin 729 dolarını do - • rıtef 
kömÜT ocakları aahip1erı -c~ 

)andırmaktan suçJudur. taJY 
=~~~=======-===~===~! konseyi kömür ihracatını ,1 ' 

bulJa bütün bir gündüz kazand -
mı§ olsun. Saygılariyle •. 

Bildik 

için Lehistan kömür ocaklat~:JJ 
hiplerile yapılan anlaınıayı t 
etmiıtir. 



ruoa almanak
lar; ayarında! 
.İr ctrkadCJ!ımız bir kitabının 
•rnı yaparken "Avrupa al -

_ klcırı ayarında!,, olduğunu 
, >'t'r, 

"rupa kitapları gibi .. 
~rk clc~n·im yahud deği§imi -
ltrtık kaldırılması, dillere ya -
tfrrıe:İ i3tenecek sözlerden bi
bıı sorcla;ı yahud bu boydan 

'1Clftırmalardır. 
~Qn lilan Avrupaya okuma
. fi. Falan lalan Avrupadan 
11 el eri-
~ .... 
~ bi:: neyiz, neredeyiz? Biz 
. '~iz! Avrupalı biliyoruz; öy. 
111nı2sini c!e fotiyoruz. Dava
bır s5z!crle mi ispat edece -

~ele Anadcluyu A&yanın gar
t:nfl bi!c, Avrupanın §ark e
e yerle~en lstanbullular, J •• 

l gazeteleri için büsbütün 
! 

~~klE;r deAil denemeler 
tp cztürkçe olıun özencile 
l>trf 3·a.zıları ayıran bQflıklar 

~l'oruz: "Ôztürkçe yazı ör -
tri.,, altında da yazanın tura-

&irn .. •· ·• b" d -. ovunme, ıraz mey an 
duymuyor musunuz? 

~i "Öztürkçe yazı denemele-
tıeler.. Görüyoruz ki da,...a 
ola::ak yazı yazacak kadar 
a<.:ık. 

~Uzumsuz cinayet 
aşlık bir gazetede oku -
bcqlıktır. Ne cinayetin lü

\ ~ ol:ır, ne bir lüzum üze -
''vam öldürülür. Bu bir cina
\\ak am!ır. Burada denecek 
J / (Yok yere bir aclama kıy-

'----~----~Y--o_ld_•_t~-

~ al ebe birliği 
~dbk kongresi 
•ili Türk talebe birliği yıllık 

~h-t&ini dün yapmııtır. Kon • 
• ~,Cince idare heyetinin bir yıl
ı\ l 
~tna raporu okunmuştur. 

okuyıın birlik reisi bay 
tt sözlerini ~öyle bitirmiş • 

·~ ~tkı::ıdaşlar, on be§ yıllık 
. ır mnziye malik olan bir • 
·~.bu memleket gençliğinin 

~· t\ doğmu~tur. Temiz bir ül
~ ç.alı~mış, daima gençlik 
~ tlife tutu§muştur. 
~~~le temiz bir kurumu sebep
~aksatsız inkar etmek, bü
~ leket gen~liğinin kurdu -
·.,efli nıaziyi çiğnemek de • 

~it 

\ı~te haftaya yeniden top • 

~ bak ______ _ 
ı an,Ankaraya giden 
illan musikişinasla 
~~ görüştü 

tadan verilen bir habere 
~rıknraya gitmiş olan 
~Usikişinaslarınd:ın Prof. 

1 .\nıcara halkevinde bir 
\ ı"errn · ştir. Konserde Bat • 
't~~?net İnönü ile, Ankara 
\:;~e ınensub birço!< Jdmse· 
' \!l <.: r.rlut lardır PMbn . 

•et '. .. .. . • 
• ıı~ '··Onu Prof. Kemft 1)e-
t~f drya gö:ri?~mÜftür. 
b. ')~kında şehrimize gele • 

~~t 
'~' ~raftan Roma operası 

Dikkate değer bir vesika 

On qıl önce Mele~qosun başkanlı
ğındaki konqrede verilen kararlar 
O zaman kılıklarını değiştirmeği, saçlarını bile kesmeği 

sözleşti ren 
şimdi 

papaslar kılık yasasından sonra 
neye gürültü koparıyorlar ? 

Kıyafet kanunu çıkınca, bazı 
papaslarm itirazları yükselmişti. 
Bugün elde edilmiş olan bir ve-

' sika, şimdi gürültü koparan ru • 

hanilerin çok evvel kılıklarını de
ğiıtinnek isteği ile beraber saçla
rını da traş etmek istediklerini 
göstermektedir. Bu vesika, 1923 

de Fener patrikhanesinde yapı -
lan kongreden sonra çıkarılan 

Ortodok• kongresinin %abıt ve 
kararları,, adındaki kitaptır. 

Kongreye patrik Meletyos baı -
kanlık etmigti; Kongreden sonra 
bu zabıtları neşreden kitabın yir
mi betinci sayıfasında patrik: 

" - Her taraftan ruhani ayin
Ieıin kısaltılmasını istiyorlar; bu-

nun ne dereceye kadar mümkün 
olacağı düşünülebilir; keza bir -

çok kimseler ruhban elbisesinin 
eski sadeliğine ircaım taleb et -
mcktedirler.,, 

Dedikten ıonra, kılık ve kıya
fet hakkındaki dütüncelerini de 
din kitaplarına dayanarak fÖyle 

anlatmıştır: 

Rıhtım 

Soy adı 
Nizamname resmi gaze

tede neşrolundu 
Soyadı nizamnamesi resmi ga

zetede çıkmıştır. Nizamnıımenin 
15 inci maddesi şudur: 

Madde 15- Bir köyde, bir 
kasabada, bir tehirde bir .soydan 
olmayanlar aynı soyadım seçmit 1 
olurlarsa bu da bunların ilk mü - J 

racaat edeni için kabul olunur. j 
Diğerlerininki değiştirilir. Değiş. 
tirmemekte israr edenler olursa 
bunların adlarına büyük küçük 
gibi bir çift veya herhangi bir ek 

"Eski devirlerde ruhbanın el - ı lfıl edilmeıncli idi. Fikrimce rnh
bisesinin şekli değil, renk ve lüks banın harici kıyafetinin tebdili 
bakımından vaziyeti mevzuu bir çok muktedir ve iyi gençleri 
bahsolmuştur. Havarilerin za.ma - nıhanilik mesleğine celbedecek -
nınd:m beıi ruhanilerin hıyaf eti, tir.,, 
sivillerinkinin ayni olup, yalnız "Kıyafet hakkındaki karan -
sadeliğine ehemmiyet verilmi~ ve mrzı ittihaz ederken, Havari Pav
bu sebebten renk ve lüks noktai rosun Korintoslulara hitaben yaz
nazanndan bunlaı·dan ayrılmış - drğı birinci mektubunun 11 inci 
tır. babının 14 üncü ayetine uygun 

Zaman geçtikçe işler değişti - ve kadim kilisenin usullerine mu
ğinden kıyafet de tebecldüle uğ - tabık bulunduğunu dahi ilave et
ramrştrr. Bununl:ı beraber bugün memizi teklif ederim. Havari, 

·bile ruhbanile köylülerin kıya - ruhbanın saçlarını kestirmelerini 
fcti birbirinden farklı olmıyan ve cemiyetteki kıyafetlerin sivil -
birçok köyler mevcuttur. Çiftlik - Ierinkinden farklr olmamasını 
Ierde ve bazr kö:ıı·lerdeki pazarlar emretmektedir. '.Ancak renk ve 
aynen köylüler gibi elbise giyer - lüks bakımından kadim kilisenin 
ler. mevzuatı muhkem kalmalı ve ·di -

Bugün bu hususa bir karar ve- ğer tef erriiatmm bazr Sino'dların 
recek olursak, sivil elbiseyi ruh • meV'".liİ mukarreratmdan ibaret 
bana yakışacak bir sadelikte na : bulunduğu göz önünde bulundu • 
zarı itibarc almamrz icab eder. mlmahdır. Herkes bu miit.aleayı 

Kıyafetin değişmesi serpuşun kabul ve tasvib etmiştir. 
değişmesini icab ettirecek ve saç- Kongre zabıtlarını yazan kitaıb, 
lar da kesilmek lfıznn gelecektir. kongreye iştirak eden ruhanilerin 
Saçlaıın kesi]i olma~r hakkında bu hususta birlettiklerini de bil • 
1NC1l.ı'deki avet hic bir vakit lh· dinnektedir. 

şirketi mukavelesi 
Hissedarlar bugün 
mukaveleyi tasdik 

ed~cekler 
Ankarada rıhtım şirketinin hü

kumet tarafından satın alınması
na dair mukaveleyi imzalamış 
olan şirket müdürü bay Kanonj, 
tehrimize ,gelmiştir. Şirket hisse
darları umumi heyeti bugün top
lanarak Ankaradan imza edilen 
mukaveleyi tasdik edeceklerdir. . 

lstanbui rıhtım ve antrepoları 
yıl başından itibaren hükümeti • 
miz tarafından idareye hatlana • 
caktır. 

Şirkett~ bulunan ecnebi me-

Şeker istihsali 
Şeker fabrikalarımızın 

bir yıllık istihsali 
Gelen malumata göre, Turhal 

teker fabrikası çalıımasını bitir • 
mi§tir. Fabrika bu sene 900 va • 
gon şeker istihsal etmiştir. 

ilavesile diğerlerinden ayırt edi • 
lir ve o suretle nüfus kütüklerine murlar çıkarılacaksa da, burada 
ve doğum kağıtlarına geçirilir. ttenelerdenberi çalıımıf ve işleri 
Müteaddit nüfus dairelerine ay • f i>ğrenmi~ olA.n Türk memurları 
rılmı ıolan sehirlerde nüfus dai .. yerllerinde bırakıl~caktrr. Çıkarı • 
e · d h~ b. · b dd . lacak memurlar hır senelik maaş 

Bu sene 450 köyde 7000 köylü 
pancar ekmiştir. Ziraat ve it ban4 
kalarımn ~~tirakile kurulan bu 
~irket, köylüye 600 bin Jirl\ ver • 
miştir. Gelecek sene köylüye 120 
bin lira verilecek, pancar ekim 

sahası da daha ziyade genişliye • 
cektir. Bundan başka şirket köy. 
lüye 200 tırmık, 200 araba, 650 

pulluk, 1 r. b:n dirken, 15 bin ça
pa, J S bin de sökme beli diye is
tihsal aletleı i dağıtmıştır. 

Bu sene Alpullu, U~ak, Eski • 
tehir, Turhal fabrikalarının şeker 
istihsalatı 6000 vagonu geçmiştir. 
Yapılan hesaplara göre, Türkiye -
nin ihtiy8:cı da 6000 vagondan 
fazla değildir. 

r sın en er ırı u mn enın . . 
t tb.k. d b' k b dd l nısbetınde ikramiye alacaklardır. a ı ın e ır asa a a o unur. _ 
Aynı aile efradından biri taraf m- ı m~-=a=h=a=l=le=r=d=e=b=u=l=u~n-=a=n=la=n=t=a'!':r::-a":"":f ı=n=-
dan bir mahalde tescil edilmif O· dan taşınması bu madde hükmün. 
lan soyadı o aile efradının diğer f den müstesnadır. 

_.: 

Kent Yazıları I_ 

Okkay sana 
Mustafa pehlivan! 

Dünkü gazetelerin birin de 
Mustala pehlivanın bazı sözleri 
vardı. Yarı ağır ölçüde önüne ge
leni ıırt üstü yere seren ve lıenür. 
çocuk denecek kadar genç olan 
Mustala pehlivan diyordu ki: 

- Spor uğrunda her§eyi leda 
ederim, hatta sevdiğim kadını 

bile! 
Hey Mu61ala pehlivan, eğer 

bu &öz.ün gerçek ise, eğer bir gün 
gelib de bu •özünden caymıyacak 
isen inan ki yok •akalclan ak •a -
kala gelinciye kadar senin &ırtın 
yere gelmez! 

Zaten yalnız. pehlivanlıkta de
ğil, &porun her çefİdinJe bu İş böy 
le değil midir ya? 

Yoksa bir yandan pehlivanlı • 
ğa, bir yandan gece uykuıuzluğu -
na .• Bir yandan koıuculuğa, bir 
yandan nargile tiryakiliğine .. Bir 
yandan bok•örlüğe, bir yandan 
akıamcılığa kallntılclı mıytlı, iıin 
alt taralı ringde, yahutl alanda: 
-Peı! 

Deyib fapa oturulJuğunun reı· 
midir! 

• • • 
Okkay ıana Mu•tala pelali ' 

van! 
Gene diyor.un ki: 
- Ômrümcle his cigara içme

dim, ağzıma hiç içki koymadım! 
Gene içme ya&Jrum, gene koy

ma oğlum! 
Hoı, ben •ana burada pabucu 

büyük hocalık tcularmyorum, An
cak o %•lılnmı i~enlerle, beriki agu 
yu yutanların, hele bunların ara -
sına çeşni Jeği§tirmk soyundan 
biraz ela gece uyku.uzluğu lalan 
lilan kar11hranların kırkından 
ıonraki hallerini İfte görüyoruz.: 

Okıürük •• tıkttrık.. hapıırık .• 
ne/eı darlığı •• yürek çarpınhaı .. 
bcq dönme.i, göz kararmcuı .. bel 
ağrııı ••• bacak azın .• hatta bu iı
lerde biraz lazla ileriye gitmiı ise 
bolbol lakrüdclarjan!. 

Onun için: 
Okkay •arıa Muıtala pehli • 

van! 
Ne cigara iç, ne içki! .. Dedifİll 

gibi, ye tereyağtnı, yut balU1ı, 
kaymağını, aç göğıünü Jeli poy· 
ra.za.. Şiıir enıeni, ger pazılarını 
•alla kollarını, çık ringe •• Ônüne 
geleni, yakala enıeıinclen vur ye
re! .• 

• • • 
Muıtala pehlivanın, pek laoıa 

gidecek bir sözü daha vardı: 
- ... benim için tereyağı, bal 

katlar lezzetli bir ıey varıa o da 
sinemalarda gördüğüm harb fi -
imleridir; ben harb filmlerin 
•eyretmeğe pek bayılırım! 

Ôyle iıe can ve yürekten bir 
daha: 

Okkay ıana Muıtala pehli -
van! 

Senin bu sözün, bana mef hu'r 
yiğitlik ıairi Adil Girayın: 

"Rayete meylederiz kameti 
dilcU: yerine,, 

"Tuğa bel bağlarız. züllü 
semenbıi yerine,, 

~""'- ~._lavrn passini bir kon. 
. '"le~ .. 
• u2cre tehrimize a-el • 

1 - Ankar~ li~eainde.'l yet!;cn~er. cemiyeti dün Halkevinde yıllı .'ı kongrelerine devam etmi§lcrdir. 
Ko~gr~cl~ cemıyetı.n kapanmasını ııtıyen azanın istekleri üzerinde münakCJ§alar olmuı ve istekler reel • 
jtleclılmı§tır. Bu reıımae kongrede bulunanları görüyorsunuz. 
l 2 - Galata.aray lisesi talebeleri dün mekteplerinde bir kon•er vermitlerdir. 

Diye söylediği bağatırlık ıiiri • 
ni hatırlattı. O çağlarda ncuıl bir 
takım faİrler meyden, neyden, 
nazlıdan, naz.eninden Jem vurur
larken Adil Giray böyle bağatır • 
lık ıiirleri ıöyliyerek bu yoldaki 
yanık yüreklere au aerpmİf ıe •en 
de fimdi birçok delikanlılar Be • 
yoğluna züppelik, hoppalık, dan-

(Lütfen •agıfayı çeviriniz) 
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Dilimiz üzerinde _,,__ ... ____________ .-_ 

er- emen 

~ 
T. D. T. C.nin son nraştırrna1an, şim

diyedek - Lehçei Osmanidcn başka -
lilgatlerin Ar~pça kökden çıkmış 
gösterdiği (Ye) ile (kadur) ın 1'tir!~çc 

1 
o1dnt'1lnu ortaya koymuştu. Diin öğ· 
renclik: Gc:ıe bizim Higatlerin, grn· 
merlcrin Farsçadan geçmiş bildiği 

Etıbba odası J Şehrimize gelecek bir 1 
Dünkü toplantıda yeni seyyah vapuruunda yangın 
yıl bütçesi kabul edild" Her ~~e olduğu ~ibi bu ıene 

Soyadları 
alanlar 

(her) in Türkçeli:!i <le anlaşılmıştır 
ki, sonr~clan o!ı:ıa <!~.'.;ilmi~. 

Türkçenin tek taşım esirgcır.ek, 
bana gerçekten Lir l~tiklil savn~ı duy
gusu Yeriyor: (her) gibi köklenrnfş 
kelimeler üc-tür.<leld işgiller silindikçe 
sevincim artıyor. 

'Şimdi bir dileğim şu (hemen) de ..• 
Dün gece elimin altındaki lı:itapl3rn 
baktım: Kamtl!lu Türki ile ondar. son· 
rıı çıkan ]Qoatlerdc birer (fa) imi 
var. Farsçadan demek istiyorlar. 

Yeni TUrkçc l<ıgat, harf inkıJ~btn· 
dnn hemen önce ikinci b3skısı da öy· 
le. Dizim Bay Bnhnddin, belli daha 

Dil Encümenine gcçmer.ıf~ Atattir· 
kün sesini işitmemiş ikenw (Ltt"ati 
Cudi) Türkçe kelimeler için hlgat 
yapm:ımış, hemen, işaret.c:izliğinc ha • 
kılrrsn, orada Arapça oJr.:ak lazım! 
Ahmed Vefik Pnşa, Jehçenln Türkcc 
Jrnlimelcri ~resında ynzmrştır. Bu lyt: 
"Hemen - Edat. DerhnJ, birdUziye, 
yalnız, .ancak, azkaldı, kariben, he· 
men,, dıyor. Son (hemen) Farsçası o· 
lacak ... 

Y~ Burhanı Kati ne der? Farsça 
JQgatın kendisi. Ne yazık, asıl tercü· 
mcsini edinememi~fm. Bendeki bun _ 
dan a~.fabe sırasına dökiilerek ~ıkanl• 
nıış nuslrndır. Baktım, (hemen), yok; 

(hemnna) lnr. işte okuduklarım: 

" Hemana - Zahiren ve ~-··· 
~~hk·ı . _.wı.ınen ve ·~ 1 mn Ycrındedir. 

"l'ürkiyde (heman) odur. 

. "Arabiydc (büve hüve) denir ve 
Şıbf h ve nazir manasına.,, 

Su mütercJm Asımı nasıl hayır fle 
nnmazsmız? Buna göre Farsça obn 
(hemana) dır dn (hemen) Türkçedir. 

• • 

Antakyalılar irticaı 
tel'in ettiler 

-- (Ba2 tarafı ı inci sayıfada) 
hareket.ne dokunarak bu rnürteci 

adamın iç yi!zünü anlatını§ Antak
ya. ve İskenderun hall:ının bundnn 
dolayı duyduğu teessürü at-li b. 
d"ll - l . -s ır ı e soy emı~tir. 

Bundan sonra aöz alanlar da 
hep ibu mevzu etrafmda aöylenıit-
ler, Kürd Hocayı ve bu yobazı tu. 
tan nilelri nefretle nnmıç'lardll'. 

Bundan aonra toplantıda bulu
nan Antal<ya ve lskeı:derunlulann 

eevgi ve saysı duygularının Ata -
türke b:r telyazısile &unulmasır.a 

' Antalcyadaki hndfoede yaralanan 

temiz yürekli gençlere de birer te • 
eclli ve tebcil mek.ubu yazılması
na kıırar vrilerek toplantı sona er· 

migtir. 

Toplantıda ün:versite mezun • 
]an, talebeleri, tüccarlar, esnaftan 
mürekeb oldukça büyük bir kala· 
balık göze çarpmakta idi. 
• 

ırı ııııı 1111ıııtıııııı·11 mırı ıı ıı rı ııııııııııırııııı ııııııımıııaırıuııııuııJJlll" 
FiTRE - ZEKAT 

Bu ilYd Tayyare Cemiyeti c. 

vinize ze.rf bırnkacnktır. Fitre 

ve zekfitınızı bunun jçcrisine ko • 
yunuz, adınızı, sanmızı yazıp ge. 
ri veriniz. 

:rJ ııımı;, --~ır!f.l-g11A1ag1111m 

dinilik, düttürley!a1ılz lilimlcri 
seyrctme8c ko;ark~:ı bu cöziinlc 
bu.ğatır'ık J olunda yanık kalmıf 

)liircldcrP. su serpm ·, oldun: 

Uk~ MuWz/a pch • 
NvanP 

O man Cem 1 Kaygısız 

l de şehnmıze gelrneıı beklenen 
Etıbba odasının bütçe toplan - lleyyah vapurlarından "Arandora 

tısı dün saat 15 de Cağaloğlun • Star,, vapurunun lngilterede Su. 
daki merkezinde yapılmıştır. tamton limanında yandığı habe • 

T oplan~ıyr idare heyeti reisi ri çıkmışsa da, bu yanamm ehem 
Dr. bay Niyazi ismet açmıf ve miyetsiz olduğu anla§ılmıftır. 
toplantı hakkında aza1al'a iza • 
hat vermiştir. Bu arada azadan 
bir kısmı söz alarak tekliflerde 
bulunmuşlardır. 

Dr. bay Süreyya Kadri, dok • 
torların aylık kazançlarına göre 
sınıflara ayrılmasını ve ayda yüz 
lira kazanan doktorlann ayda, üç 
yüz lira kazananların altı ve üç 
yüz liradan fazla kazananların 
da on iki lira kazanç verıisi ver • 
melerini teklif etmiı ve bu teklif 
birçok münakaşalra yol açmııtır. 

Sonunda bu teklif tekrar mü
zakere edilmek üzere, idare he • 
yetine havale edtlmiıtir. Bundan 
~onra doktor bay İbrahim bütün 
etıbba odalarının bir araya top -
lanarnk bir merkez vücuda getir -
melerini istc~İf, istek kabul edil
mİ§tir. 

Taıradan gelen doktorların e • 
tıbba odasından vesika almadık • 
ça muayenehane açamamaları is
tenmİf, kabul edilmiştir. Bundan 
sonra dıt kısmmm fazla harab ol
duğu, tamir edilmesi ve binanın 
altında bulunan dük1<anların kü • 
tüphane haline ıetirilmesi. bura
da tıp fakültesinde ve hp okulla
rında okuyan talebelerin istifade 
dmeleri iıtenmit ve istek de mu
vatık görülmUtUil". 

Bu iş için de 5 bin lira tahsisat 
istenmiş ve idare heyetinin kırk 
bet bin küsur liralık yeni büt -
~ui kabul edilmiştir. 

Mustafa Ihsan 
~ (Bat tarafı 1 inci aayıfada) 

Bay Mustafa lhıan dört metre 
uzunluğunda bir küçük kanu 
ile yer yüzünü, denizden dolatma 
itine girişmit 'bir gemic:dir. 24 lia• 

tındadır. lııan'buldan 1933 de 
çıkmıı. Cezayire, Kızd denizi ge -
çerek, Nilde dck.~an, Akden:z :k, • 
yılarmdan, G kanun gecesi var .. 
mııtır. 

Gazete, Muıtafa lhsıl.nın bin .. 
diği ve (Ankara) adını verdiği 
tanda.im CeznyiT limanında alın -
mı§, üzerinde bu t:özü pek Türk 
gencini ıgöıterir bir resmi ile bir • 
l:kte, bu gezgin gemicilikten yana 
öğrendiklerini anlatıyor; 

Sar.dal l:atranlı bez.den yapıl -
mışhr. Motorsuzdur. Bir yelkeni 
vardır. 

htanbul B~ykoz spor ku1übün. 
den olnn Muatafo. İhsan F c.s ve Ce
zair kıyılarından geçerek ve Tan· 
jeyi clolaştıktan scnra. lapanyo.

1 

Frnn"a sahilelrinden Manşa, orn -
dan Hcmburga citmek, Hamburg
tnn Ren nehrine geçerek Tuna yo· 
lu ile Knraden · z:e inmek niyetin -
dedir. 

Gazete ibay Mwtafa lh'1D.nın 
kel'di'lerinde iyi .duygular bırak • 
tığını söyledikten ıonra §U uı.tır • 
la:-ı ilave ediyor: 

"Bııy Mudafo. lhsnn Ankara 
ndlr kiicük kayığı He giriatiği bü • 
vül· seyııh .. ttc muv ffnlt ola~nk, ve 
Türk bayrağını 'bütün bu sahiller
de dıılenl ndıracaki:ır. 

Kendisinden evvel 1895 rene -
sinde b.ıy Mehmcrl ismin:lc bir 
Türk tarafından idare edilen "Fe-

Yangın, vapurun güvertesin • 
den çıkmıı ve taife taraf mdan 
görülerel: büyük zarara sebeb ol
madan aöndürülmüıtür. Vapur 
seferlerini yapabilecektir. 

Seyyah tercümanları için 
kurs açılıyor 

Birincikanunun 25 inde, ıeh -
rimizdeki seyyah tercümanları İ· 
çin bir kurs açılacaktır. 

Tercümanlara güzel sanatlar 
akademisi profesörlerinden M. 
Mamburi lstanbul tarihi ve ~bide
Jeri hakkında ders verecektir. Bu 
dersler, her abide yerinde o abi
deyi göstermek, izah etmek sure
tile yapılacaktır. 

Desrler bittikten sonra kursa 
dvam edenler imtihana tabi tutu
lacaklardır. imtihanda muvaffak 
olamıyanlar tasfiyeye tabi tutula
caklardır. 

Florya plajı meselesi 
Arada çıkan ihtilaflardan do -

layı istimlak edilemiyen Florya 
plajına be1ediyenin mahkeme va • 
aıtasile bir kıymet takdir ettirmek 
istediği yazılmtf tr. 

T e~kil edilen ha'kem heyeti 
mahnllinde tetkikat yapmıı ve 
istimlak fiatını kararlaştırmak i · 
çin araziyi ölçmüştür. Hakem he· 
Jeti raporunu yakında verecektir. 

Rapor alındıktan l!onra bele • 
diye istimlak bedelini bankaya 
yatıracak ve plajın istimlak i!ini 
bitirecektir. 

Galatasaray lisesinde 
konser 

Dün Galabsaray lisesinde mu .. 
o.ilim Bay S3zai Asaf ve bay 
Seyfeddin A:::.fın idareıinde ta • 
)ebe tarafından bir konser veril 

mi~tir. 

Adliyeyi kuşku'andıran 
ölüm 

Samatyada Hacı Hüıeyin ma· 
halleıinde Kuleli aokakta 55 nu
maralı evde cturnn Andon Y orgi 
isminde altmışlık bir adam gece 
apanaız ölmüştür. Poliae yapılan 
ihbar üzerine hô.diseye müddei u
mu:nilik el koynıuı, ölüm fÜphli 
aörüldüğii için ccsed morga kal • 
dmlmı;;tır. Andon Yorginin 27 
yatındaki oclu müddei umumili • 
ğe verilmiitir. 

I<adınlar b!rliği adını 
değiştirecek 

Haber verildieinc göre "Ka • 
dınlar birliği,, l\dını değiştirmeğe 
karar vermiıtir. 

----ııııııııı----amaıı aıı:ıımwu ...._ 
va'd,, isimli küçük kayık Türk b::ıy 
rağını bu ı:ı.hillerde dola~tırmı§ • 
br. 

B y Muat fa Ihsan 12 metre 
boyundaki kayığ1 ile Bahrimuhiti 
geçen Amc. ikc:.lr der.izci Edvard 
M:ilerden hiç de daha az bir de • 
nizci değildir.,, 

&tiktaıta Kılınç Alide Yıldız 
caddeıinde oturan malul Tayya • 
reci Bay Osman Şaban (Uçak), 
Büyükadada Kadıyoran cadde -

ıinde 77 numaralı evde Bay Hik
metle Yuauf (lren), Bayındırlık 
Bakanlığı iatiktaf mühencFslerin • 
den Bay Hilmi ile aileıi efradın -
dan Urfa orta . mekteb müdürü 
Bay Cevdet, Ceyhan tahaili.t mü· 
fettiti Bay Aıım, Bilemedik divİ:i:· 
yon atelyesinde Bay Burhanedd;n 
(Baykal) deniz kaymakamı Bay 
Hidayet, Osmaniye tela;z İ•laayo
nu elektr :k memuru Bay Hayri, 
lnhiar memurlarından Bay Nuri, 
Devlet matbaaıı ma.kinilllerinden 
Bay Fahri ile küçük Saim kardeı • 
ler (Boıut) Kaçakçılık büroau ıi-

vil memurlarından Bay Servetle 
kardeıleri mütekaid yüzbaıı Bay 
lhaan, Umurca fabrikuı müdürü 
Bay Cemal, Düzce ııhhiye memu· 
ru Bay Ahmed (Demir), Beyoğlu 
polia merkezi kahvecisi Bay Ali 
(Gökçe), Emniyet müdürlüiü 
müteferrika memurlarından Bay 
HulU.i ile kardeıi mülazım Recai 
(Hikimoilu), Anadohıhisan ma-
nifaturacı Bay lımail H~kkı ile 
oğulları Bay Afif ve Behzad (Ka· 

man) ıoyadlarmı almıılardır. 

Tıb ve Hukuk talebe~eri 
A tinaya gidecekler 
Tıp ve liUKUK taıe:oeterı 'lo -

mestre tatllini Atinada gi"Çİrme • 
ie karar vermiıler, kendilerine 
müıar.de verilmeıi ~!'in üniveni • 
te rektörlüiüne müracaat etmit • 
lerdir. 

Mühendis mektebinde 
imtihanlar 

Yüksek mühendis mektebinde 
bir haftadanberi ıüren huıuıi İm· 
tihanlar ~itmittir. Netice birkaç 

cüne kadar belli olacaktır. 

ltalyanın yeni Ankara 
Büyük Elçisi 

İtalyanın a.çık bulunan Anka· 
ra Büyük Elçiliğine, Belırad orta 
elçisi Sinyor Galli tayin edilmig -
tir. Yeni elçinin önümilzdeki a -
yın altııında ıehrimize geleceii 
bekleniyor. 

Boğazlar komisyonu 
raporunu hazırlıyor 
Boiazlar koaıiayonu 1934 yı · 

lı~ aid olan raporunu hazl1'la· 
maia hatlamııtır. Rapor iki aya 
kadar bitirilecek ve uluslar ku • 
rumuna ıönderiluektir. 

Bay Ali Canib Yöntem 
Reiıicümhur Atatürk, Türk di· 

li tetkik cemiyeti merkez heyeti 
azasından Ordu mebuau bay Ali 
Canibe Yöntem aoyadmı Yenniı • 
tir. 

Kalb durmasından ölüm 
Şifhane karakoiunda l'Ui altı 

numarada oturan ve altıncı no • 
ter karıısındaki makine majaza • 
sının hamalı bulunan Hayim, 
köprünün Kadıköy iakei=ainde 
kalb durmumdaıa ölmüttür. 

SiYASA 

Deniz konuşnı 
larının geriye 
bırakılması 

Deniz konuşmaları Londr~da jStel 
l'inciteşrinde başlamıştı. Dunkil 
ıraCJar bu konuşmaların geriY' 
kıldıiını haber veriyor. 

Çünkü bu konuşmalardan )liÇ 
Jletice çıkmadı Yalnız bu sayed• 
kadarlar başbaşa verib konuşınu: 
]er düşündüklerini anlamış ol 
Japonyanın bu yıl bitmeden '\' ~ 
ton antlaşmasını bozacağı 111• 
kak sayılıyor 192:? de imzala-' 
antlaşma lngiltereye 5, Ameıik11' 
Japonyaya 3 deniz inşaatı 

tayin etmişti. Japonya bU 
bete bağlı kalmıyacaifını açık~a _.." 
di. Bu yüzden dünyanın en bliY'V' 
niı devletleri arasına mühim a 
girdi. Fakat bu ayrılık henüz 
bir f elAket mahiyetini almaınrt 
nuyor. 

1922 yılının Vaşington antl 
bu üç devlet arasında deniz Y 
karşı geldiği için onlara bir ha.Yli 
ra ve emek kazandırmıştı. 

1922 antlaşmasının temeli ol,ıl 
bet, o zaman a1Akadar devleti 
her birinin özlediği emniyeti ~ 
diyordu. Japonya artık bu nisbe 
na lazım olan emniyeti koru)-:Joı' 
ğını pek açık söy1ememekle berabt'' 

nisbetin beraberlik esasını J'lk 
11 ve bu yüzden .Japon prensipleri 1 

rinde tesir ettiğini iddia ediyor ~1 
nun için de arkadaşlan ile bir tll 
muını istiyor. 

Fakat Vaşington muaheclesfll' 
1ı olan bir takm muabedeler ~ 
nr ki, onların bu muahede il• Al 
likte yıkılacağı anlaşılıyor. S-::.. 
her hangi de\'letin Çin de I< ,s • 
mahsus bir nüfuz mıntakası teli'_, 
mesini meneden "Dokuz devıet:.r fi 
ahedesi, bilyiik Okyanosta a~...-. 
1niiızfll!m lale.ala• .adin1n,.Jc hı , 
dört devletin birbirine alt .,.ıo 
hürmet göstermesi muahedesi.~ 
lardandır. Amerikalılara göre ~fi~' 
ton muahedesi bozulduktan ~ ~ 
teki muahedelerin de bir kıyoıe 

ma~ ~ 
Bununla beraber JaPonlşr, ı 

re ve Amerika ile müsavi bit 11 

dairesinde deniz inşaatı hakk-' 
mekle beraber bu hakkı kull•~ 
fikrinde olduklarını ileri silf11'; · 
Belki milşavat hakkrnı kazan~ 

1
, 

diklerini söylediler ve bil> ü1' '11' 
inp.atını tahdit için tekliflerde 
lundular. 1~ 

Vaşington muahedesi ilP " 
da onun hükmü daha iki sene 'ıco'f( 
ği için gelecek sene Vıı~lngton ~ 
ranaının toplanması ve gene bfr .,,-11 
meseleleri mevzuu bahaetıadi 
niyor. Bunlar arasında, BUyiik JJii'tJ 
nosta kuvvetlerin muvasendlı eftı'I. 
Oknayos sahillerindeki büyüle ;11) 
ketlerdekl vaziyet ve denfJ 11' 
meseleleri bulunuyor. Belki de .. 
seleler üzerinde ihzarı bir pJı1ll' 
nuşmalar yapılır. .,ı 

ö. R. ool' 

rnıınınnJllllllltnııııınııınmntııııııııtllllllllllıı 

FiTRE - ZEKA 1" .~ 
b. 1'K''J 

Fitre ve zel;itınızı ır fll 
vermekle, olu. olsa onun 
üç bet günlük yiyeceli çııı-t· • 

'f 
cıık bunları Tayyot.reJ• 
Uluıal itlerimiz baıarılıt• 

KURUN BALO~ 
KUPON: 5,, 

. 11ı•f' 
r a kapoaa ke• P •• 
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121 YAZAN: iSHAK FERDi 

Kurun'un edebi romanı: 10 

GÜL ÜSTÜNE GÜL 
KOK LAYANLAQ 

hn~erin Uton ~ileii DlrlJı 
~iri olınk yakalamaktı 

Çii yenebilecek ,eyleri yeme • ========= Yazan : SeJami izzet Kayacan 
nin çok mükemmel bir ıey oldu • 
junu kimse inkar edemez. Bilha&
sa fazla gıda almıı olan kiımele • 
rin bir müddet çiy !eyler yemele • 

tdonyalılar (BabiJ)e girdikleri zaman lskender, rinde- çok faide vardır. Fakat yal-

kendis nin bir mabut olduğuna inanmıştı !.. ruz nebati teyler yemek herkesin 
itin" geln:ez. Bununla beraber gı-

lakender BASiLE dütündürmüıtü. da meselelerinde yapılan ıılahatın 
nasıl giıdı ? lskender, kendisinin mabut ol • çok faideıi 15örülmüttür. 

duğuna inanmazdı. Bir Makedon- Çünkü h~z eskiden yumurta 
~ kalenin üatünde kanlar 
Jatıyordu. 

sözünde durmut ve Ba
İaini canevinden TUrmuftu. 

askerleri Tanın yaralan-
•e ajzından bir söz almak 

kabil olmadığını ıonınce 
an eflerindeki oklan ata • 
eden imneğe baılamıtlar • 

~inler ve asilzadeler teh· 
"-1danmda Kifayı aralarına 

, (Babil kurtuldu!) diye 
k cenub kapısına doğru 

lardı. 
ıünlerdenberi büküm • 

)(izünü görmiyen halk ilk 
l&ray önünde durdu. 
Dlrayı görmek istiyoruz. 
bağırıfıyorlardı. 

ın ölümü ıarib bir hadi.e • 
Jiiziınü meydana çıkarmıt
rl sarayında yoktu! 
y menıublan, hükümda • 
i yoldan on bet gün evvel 

edip ıittii
0

ni söyledi· 

yaimın mabut olıwbilecefine At:n& akı çok o!"n gıda tar alırdık. 5011 

lılann da, lspartahlann da inan • yapılan tetkikata nazaran vasat 
mıyacaklarını kendi de bilirdi. Fa- büyüklükte bir insan için günde 
kat hazan içinde bir füphe hal:n- 72 gram yumurta alması kafidir, 
de duran bu inanıtt, süze! bdmb halbuki eskiden 120 grama kadar 
!&rap meclisleri çarçabuk alnlen çıkanlırdı. Bu 72 gram yumurta 
dirirdi. lıkender o vakit kendiı:ne a:kı iıe et ve sebze kantık olan 
tapılırcasma hürmet edilm•lni her gıdada vardır. Onun için yu • 
muh'tindeki1erden beklerdi. murta akı mikdanna o kadar e • 

Babil asilzadeleri l.kenderi hemmiyet vermeğe lüzum yoktur. 
kendi elleriyle Dlrinm sarayına Keza Yitamin ve tuz mikdarına da 
l'Ötürmiiflerdi. çok dikkat etmeğe hacet yoktur. 

Zenıinler, tehrin baral> olma • Bunlar dahi ııdalarnnızda bol 
dan dütmana açıldıicıdan mem • mikdarda mevcuttur. Elverir ki 
nun ıörünüyorlardı. bu maddeler uzun müddet pif • 

Asilzadelerden hiç b:rinin ne mek ve saire yüzünden gıda kıy
kifan•i, ne de erzak ambarı metlerini kaybetmit o1maıınlar 
yatma edilmifti. lakender lran 70 kilo ağırhiında olan hir İtÇİ 
aıilzadelerini memnun etmek için için lazım olan ııdanm 32 gram 
teh:r içinde kendi haheri olma • yağ ve 560 gram ekmek, un Ye ha
dan hiç bir Jdmıeye itkence edil· mur itleri a•bi maddeleri ihtiva 
memeaini ıiddetle emretmifti. ebneai lazımdır. 

lıkenderin bu s~ueti, lran a· Yemekleriırfzde dikkat edece-
' ıilzadelerini Makedonyaldara bo- ğimiz nokta gıdalanmızm karııık 

yun eimeie mecbur etmifti. olmuıdır, yani hem sebze, hem 
laJr.ader, üt sb 8' 88C9 .. • etten mürekkeb bulunmasıdır. 

hirde .-ilk ,_.,......_ ft ._ • Yabam aebze veya pifmemit ııda-
zadeleıbl atman 'im ka • kesin ıidGp elleam•ine m6a • larta yapmak kabil delildir. 

llb·· .,ı" ,,.tmistL ZenR
0

nler hnı>arato• Çunk ü bütün insanlar yalnız seb • 
kaçtıiJDa kmıae inan- run -.rayına pzel kızlar hediye ze ve meyva ile geçinıeydiler, o 

ediyorlar, içi mukaddee afrap kadar .-.. ve ID8J'V& bulmak ~ 
o aahab l.kenderin or • 

ISıabile g:rince herkes anla -
İti, Dara Bab:1den kaçtık • 

'aııra, yolda tedarik ettiii 
apın maiyet askerini ya • 

'1.rak, lskenderin Persepo· 
dönen aıkeriyle ka11ılat • 

lt 'bir hafta geceli gündüzlü 
ııya1tlarla döğüfll'lüttü. 

ıene böyle bir gece ka· 
a lıkenderin askerlerin • 

hıı\a.mı .kurtararak Medya • 
fb. 

• • • 
der, 'her ne bahasına o· 

la.hile ıaireceiini .ciylemit • 

eri Bahil asilzadeleri ve 
)•rliler, yerlere .kadar iği· 
hüyük bir sev :nçle karşı • 

ar, Makedonyalılardan 
l~rmemek iç'n, lskendere, 
ın dediği gibi: 

Sen allahm oğlusun!,, 
~tlerdi. 

er, Mısırı fetettiği gün• 
ltendiıini allahm o§\u ta• 
8abillier de böyle .ay • 

tlırur ve azametı büs-bü • 
lfb. 

dolu testiler gönderiyorlardı. hil olamazdı. 
Büyük lskender, üçüncü ,Unü 1 yemeklerimizin inlihabıncla 

akıamı lran imparatorluğa tacmı hayvani gıda vasıtalarında yu • 
giyerek ha1ka yeni bir kıyafe~le murta akının fazla mikdarda bu • 
ıörünmüftü. Sırtında bey~z b:r lunmasma dikkat etmemiz icah 
cübbe, baımda parlak bır taç d Ç" Jcü• yumurta akı ibtiyacı-

ı 0
.. . . e er. un 

vardı. skender, arlnm gıyın • yalnn sebzelerle tedarik ed• 
diği gibi giyinmit ve (Keylıusrev) ~ ette olunak yemek mik. 
]erin yaptığı ab ·deler üstünde ye- ~e y ialtmamız ve bu auretle 
ni Makedonya imparatorluğu kur· ~d ço balt.--1.lara fazla yük 
d .. •1.. • • mı e ve Ka.--

ugunu ı an etmııtı. .....-ık} • llznm ıelir. Çünkü 
ı ·ı d • • l 3.. eaıemız 
ranı er en o gün ııçı. ırz-~ 150 gram ııtır eti yerine 2250 

larm ıayısı da az de~~dı. Dünya- gram patates veya havuç, yabud 
ya meyda~ ~~n Darlnm tah· 1700 aram ıapanak, 450 gram be
hnda yen: hır nnparator oturu - zelye püresi yememiz icab eder. 
yordu. h d 1 

V d. k" t 1 ... ü ... "l'- 1 Yemeklerde ayvant gı a ar • e ye ı se ız aç ı u 3 uıK ran • d 1arm 
h··k- d · d. M d d b" dan sıyade nebati ıı a ter • u um an 11m ı e ya a ır • • . G d 

b. · x. w.+wf cibı tavııye olunur. ı anın ya • aatrapm ımayesıne sısınm•:r•. b h 1 k. 
., • • kınında meTZUu a ı o an ımse • 

" Ben, zafer hırsızı 
değilimi" 

l•kender, Babile giri9in°n be
fiııcİ günü, D.irinın Medyadan 
tetlarik ettiği büyük bir kuvvetle 
çöle doğru uzandığmı duydu. 

lıkenderin bütün d'leği D~rl· 
yı diri olarak yakalamaktı. Ba • 
bilde bir kumandan bırakarak 
orckııunun bir kıammı aldı.. Y o
la c'lrtı.. D~r~nm P""!ine dü!lÜ. 

e (Büyük lı'kender) diye lskender, Dari ile kal'1'ı kar • 
\ .. genç İmparator artık fıya harb etmek isf yordu. Bir ak· 
0utün insanlardan üstün 9am, oıtalı?tı karanlık baııtınnca, 

nin vazife ve mesle~i nazan dik • 
kate alınmalıdır. Teıadc!inin iki 
Maslı mabadı n.rdır: Vücudu 
muhafaza etmek ve i! görebilecek 
bir hale getirmek. Vücudu muha • 
faza eden madde yumurta aladır. 
(Et, balrk, ıüt, peynir, yumurta); 
it gördümıeğe yarayan madde ise 
hayvani ve nebatt yağlar, şeker, 

nitaıta, ekmek gibi gıdalardır. O
nun için bedenen çok çalJ!ılıyor • 
sa yağ ve teker ve ni~aıta gibi 
maddeler ahnm!l.h, fikren colt ça • 
lı91lıyona biraz fazla mikdarda 

1-ılamıftı. lıkencler · n kumandanlanndan bi-
o, Mısır<lan Yunanistan& ri: 

as göndererek, Yunan· 
"'-butluğunun tanınmasmı 
'İtli. ]spartalıtar isken -

-lthas "la röyle bir cevap 
dı. 

- Hatmetmeap!. dedi. Dara
nın kararıihına yaklutık. Müsa
ade P.deneniz, bir baskm yapa· 
hm? 

yumurta akı almmalıdır. 

'.Bir kerre daha furaıım hatır • 
latalım ki insan D""Pnhasıran ne • 
bat ve meyva yiyen bir çocuk de
ğildir, bi~ün lete1·k;"lil itibarile 
kantık bir gı-laya muhtaç olan 
bir ma "'ktur ! 

Zeyneple Üstün kıyıya geldikle
ri zaman, onlan deniz kenarında 
buldular .. Tekin suyun yüzünde 
tat kaydırıyor, Ayıen çakıl tafı ile 
deniz kabukları tophyordu. 

Aygen kalktı: 
- Nerelerde kaldnm? 
Sesinden, hisaiyatını anlamak 

kabil değ"ldi. Şaka mı ediyordu, 
yoksa içine bir f üphe mi düflllüt
tü ! 

Oıtün, kollannı havaya kaldır· 
mıf, batmı sallıyordu: 

- Bana yardrma kotunuz di
ye az seslenmedim. Zeyneb Ha • 
nım hattalancb. 

Tekin karısına baktı. Kadm 
bembeyazdı. Göğsü bağn açd • 
mıftı. Batı önüne sarkmqtı. 

Bir atılqta ona kottu. 
Y orulnıuı, birden bire üzer:ne 

fenalık gelmifti .•• Sıcafm, f&11l • 
bm da tesiri vardı •• Amma iJilet
mi,ti ••. Fenalıiı geçımitt: .•• Koraa• 
Jannı çözdükten sonra rahat ne • 
fes almıttı 

Ağır ağır geri döndü1er. Köye 
geldikleri zaman Zeynebin bir te
yi kalmamıftı .. Dönüfle kocası • 
nın koluna girmesi, yalnız onun • 
la mefğul olmaıı kuvefni artır· 
mıftı. Yemekten sonra kaçan key· 
fi yerine ge1meğe baılıyordu. Gi • 
rift tuttuğu bir sırrın yükü kalktı. 

Fakat timdi de Aygen huta 
gibi duruyordu. Onun keyfi kaç • 
mıfb. Her halde bdmm ba lrii • 
zünlü bati, onu hasta gördü diye 

olamazdı. 

- Sizin neniz var? Diye sor
du, yoksa siz de mi ha.ıalandımz? 

Aygenin yanaklan al a1dı: 
" H ' d. d. ar.tayım ... ,, ıyemez ı. 

- Yoruldum, dedi. Gülmek • 
ten ,söylemekten yoruldum, susu· 
yorum •• 

-Sakın ben hastalandım d'ye 
keyfinizi kaçırmayın. Benim yü • 
zfunden kimsenin ııkılmuım iı • 
ten!em. 

lstuyonda bir gaziw,oya girdi
ler. B"rer çay içtiler. Bu hepsine 
iyi gel:1i. Dördünün de ııcak li • 
monlu bir çaya ihtiyaçlan vardı. 
Şarap hep!ine biraz ezg:n1ik ver· 
mi~i, he!e Tekinle Aygenin i.aa • 
bı neritandı. 

Öyle yor1'1Jn dü!mi?~erdi iri. 
B'r Hatten fazla ga7.'ıı<>da otur • 
dul"r. F.vvela s:!&rsonla, ırnra pat· 
ronl'\ l\h"ı .. b oHı.,lar. Y rı:ta e,_:ne.., 
tavu1·1arla ıerc•leri seyredPrek 
•nradan, buri'!•d .. n konuttular. 
Patr-0:ıı ava meral·lrydı: 

- 7,t .. n burı-.ı~ ('İ'· ... ·lı .l"" ava 
mP .. "''"'lı olM""""'t 1 ... 1.a ~e;:;;t-1:r. 

o·yor ve onlarft bin türlü av 
hi'-~··Mi ıııın1a'"n7o-du. 

0 s .. Ün pi;n::" .J .. n l""fl'"""t'!UD.l" · 

o; 1 .. ..,_:8. ke'T?fi .l .. ~,_:..,e ... ~ı . 
m:~ti. G.,.z;n<'~uva ker..ı;s7n'n ~e 

• 1 ... fftrfWI .... "'"'"""._. 

-:i;ı;;;··d5;;-~·~de.n itibaren doma-

tes suyu veriliyor. 
Hintlilerin Zend lisanmda Maz

danan kelimesi "ilstad öğüdü,, ma 
naıma gelir. Bu öğüd insanları 

gıda ile bir şe!dlden diğer telde 
lc:oymayı öğretir, tedrict gıda al • 
mrıkla insanın def şt;"ne kanaat 
e ,"'r. On·,n i:;n ye:ı"!:>''ecek bü · 

bir zaman meıhur avcı olduiunu, 
b:r kurıunla üç taytaD birden aı • 
dilrclüiünil anlattı. 

Kalkmqlar, heaah carilyorlar. 
ken, IÖzünü fiiyle tamamladı: 

- Amma iman evlendi miydi, 
aVCJlıia wda etmeli •• 

Ve ıene bir türkü tutunla· 
Bir kut TUl'dum kınalı •• 
Kanatlan yaralı •• 
Aysen, ten ten, dik bir aeale 

çdatb: 
- Katü aeale herke1in canım 

ıdayonun. 

Tekin, ıene bnmım koluna 
ıirm:ı, önden yiirilyordu. 

Sekiz trenine 1etiftiler. Bindi
ler. Gelitten çok daha Mllİz aeda· 
ıız, çok daha u ıürilltüaiiz din • 
düler. 

y ataklarım. JMbktan IODl'a 

Üstün kanama: 

- iyi bir gün reç?rdik, dedi, 
Bugünü unutmıyacağnn.. Amma 
bize pahalıya mal oldu. T eldn. 
alb lira yerdim.. 

Batım aalladı: 

- Bu murafı çlbrmalıyız. 
Aygen CeYap vermedi. Uyu• 

muttu bile. 

-3-
Fahir Beyin on odalı tüzel bir 

evi vardı. Konak yavrusu dediii 
bir evi, az bir tadilitla apartıman 
haline lco)'lllUftu. 

En üst kattaki iki oda bir sofa 
da Oıtünle Aygen oturuyorlardı. 

Ostünün dediii g'hi, orası i • 
deta bir yuva idi. Yol ü.tündeki 
pencereleri aarmatıklar bürümüt
tü. Manzarası da güzeldi. Hem 
Haliç hem de Boğaz görünüyordu. 

Yemek odaları balkonlu idi. 
Afağıda Fahir beyin bakımlı bah· 
çesi vardı. 

Fahir bey, yeni kirac11mm kö
peğin can kurtaranı olduğuna 

görünce, kan kocaya güler yüz 
göllerdi. Fakat Oatünün ondan bir 
fey kabul etmemeaini, batti eve 
kadar gelib bir kat tem:z elhi.e al
mamasım bir ür'lü affedemiyordu. 

- Neyse, artık pençeme düt • 
tün. Hele bugün karma t.abçede 
topladığım çiçekleri hediye ede• 
yim, ileride göriif üriiz. 

Üstünü ııkaık diYet ediyor, 
Aygen de bahçede artık kendi e • 
Jile çiçek topluyordu. 

Üstün Fahir Beyin hOfUD& gİ • 
d'yordu. Çaiıtkandı, yazife eever
di. Terbiyeliydi. Yavat yavq Üs
tüne de kendini sevdirdi: 

- ileride seninle beraber çalı • 
tacağız, diyordu. Sen! bir itin ba
tına geçireceğim, daha fazla ka • 
zan.acaksm. Rahat edecka:niz. 

Üstün batını sallardı, ne evet, 
ne de hayır derdi. Y ~lnız, adam a· 
kıllı bir di:kkan açmak için, çok 
•ennaye lazımdı. O sermayeyi ne
:-ede bulacaktı?. 

- Merak etme, dürüıt çalııan 
inr.an1ar günlerden bT gün it,erini 
bih·ültiir1er. Orlara sermaye Tertı
Ct;k 7Png'n a~am bulunur. 

~k~derin ho§una gidi· 
ltend~aine mabut deme· 

J·k--n-'er b 0 -l.J.e"te cev21h .. e,.~i: 
- Ben zafer hınızı de~1lim. 

Taze 1:1ej·va1 anlc.t::.lıl,, dor.:a . l .. n ye.-ck' ~ri bi. er b:rcr tarif e · 
Tek0 n1 e·1e cu~a gez:mfsi b'r 

az canını sıl:mış'"ı . Onlar,a ark ,..a. 
rütme1erine taraftar de~ild;, Ba 
dostluk Üstün iç:n teblikeU idt. 
Bunlan da bir ıün ima etti. 

d d . ' e e erız .,, 
P İakenderi günleree 

Gün doğuncaya kadar bekliye· 
ceğim. 

~( Devamı var )' 

der. 
tea aibi çiy yenen gıdalardan en "Kızartaırı3.dığm teYi çiy ola
fazla mikdarda çocuklara yidir • ı !rak ye, çiy olarak yiyeceğin ıeyi 
inekte 9Qk faide vardır. Şimdi ço- de kızartıp ye!,, 

{Deftmı ftl')' 
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Pazar günü 
başlıyor 

Lig maçlarının birinci devresi bitti 

Beşiktaş Galatasarayı 2-0 yendi 
Dünkü netice daha çok Beşiktaşla 

işine yaradı, puvan farkları 
F ene} bahçenitı 
azaldı 

934 - 935 ıampiyonluğu 

1 maçlarının birinci bölümü dün 
yapılan Galatasaray - Beşiktaş 

maçiyle kapanmış sayılabilir. 

Yugoslav - Fransız milli takımları 
· arasında yapılan maçta Fransız 

Balkan futbol şampiyonası kendi memleketlerinde yapılma • 
maçları bu yıl Yunahistanda Ati- sını hesablıyarak şampiyonluğu 
na şehrinde yapılacaktır. kazanabilmelerini çok ümid edi • 

Şampiyonluk maçlarına 23 bi- yorlar. 

Fransa - Yugoslav 
maçının tafsilatı 

rinci kanun pazar günü, Atina 
stadyomunda başlanacaktır. tık 
maç, Yunan ve Yugoslav mill' ta
kımları arasındadır. Maçlar ikin· 

Fransız - Yugoslav maçı bi • 
ci kanunun birinde ditecektir. k p · rinci anunun 16 ıncı günü arıs· 

Yunanlılar bu sene milli takım· te fena bir hava ile 35,000 seyir· 
larını bir an evvel hazırlamışlar, ci önünde yapılmıştır. Fransız ga· 
muhtelif oyuncularırun kabiliyeti· zetelerinin yazdığına göre hava .. 
ni denemek için Macaristanın nın fena obna1nna, ycTlCTin lt.,.y 

meşhur Uipeşt takımını getirtmiş- gan ve çamurlu bulunmasına rağ• 
ler ve bu M'lcar takımı ile milli men Yugoslavya takımı ilk haf -
takım n- · \ ~•~rine iki maç yap- taymda çok güzel oynamış, hatta 
tırmışlar :ı . . Yunan milli takımı Fransızları yeneceği fikrini bile 
il.k. maçı 2 - 3 kazanmış, ı'kin ~ · · 

vermıştır. 
c:sınde 2 - 2 berabere kalmış
tır. 

Romen ve Bulgar milli takım
ları Atinaya varmışlardır. Yu
goslav milli takımı da bugün Pa
riıten Atinaya gelecektir. 

Yugoslav milli takımı kuvveti
ni denemek için Pariae gitmiş, 
milli takımı ile bir maç yapmış ve 
ancak 2 - 3 gibi az bir farkla 
yenilmittir. Fransız gazeteleri 
Yugoslav milli takımının hızın . 
dan ve nefesinden takdirler ile 
bahsediyorlar. 

Dünkü maç Beşiktaş tarafın -
dan sıfıra karşı iki sayı ile kaza -

nıldı. Bununla hearber maçtan 
evvel yapılan muhtelif tahminler

den hiç birinin kazandığı ileri 
sürülemez. Çünkü çamurlu top • 
rak ve berbat bir hava altında or

taya konan oyun hiç b!r safhasın

da ortanın bir santim ibile yukarı
sına çıkamıyan bir oyun oldu. 
Havanın bozukluğu yüzünden 
stada gelemiyenler beyhude esef 
etmesinler. Örnekleri çok olan 
dünkü -maçı kafalarının içinde, 

Fakat Yugoslavlar ikinci haf
taymda, birincideki iyi vaziyetle
rını muhafaza edememişler üçe 
karşı ki ile yenilmişlerdir. Bunun
la beraber Yugoslav takımı pek 
güzel oynamış, sol i~i ile açığının 
ustalıkları Fransızları şaşırtmıt -

tır. 

Yugoslavların oyunu, tama -
miyle ortn Avrupa tekniğine da -

,.,. ... :rk~·.Jku:1 :.Bı ..... ,.-ı- ı.A ..... btcurr=- ,Galataıaray - Be§ikta§ maçından bi T görünü§ ve bir seyirci 
nıı te nı ı e oynayan vus , -ı 
Macaristan, Çekoslovakya takım- gözlerinin önünde §Öylece can.. de becerdiler. Şunu da fer'r 
ları derecesine varamamı§tır. Ya- Iandırabilirler: mıyalmı: Dünkü takımları 1~i'~ ~ 
ni birinci değil ikinci safta sa - Umumiyet itibariyle incelik ve ı bahçeye çıkardıkları tJ:·dİ sç ~ 
yılabilir. lieıapla alakası olmıyan hareket· daha o1ğun ve işlekti. ÇJ t~6"ıı" ~ 

ler, yan geçitleri bırakıb duvar .. açığa ;~rerek buranın bo! rıe.ı~, 4~ 
lan delerek öbür tarafa geçmek daha ıyı doldurmuşlar, ·,ıı ~- ~, 
ister gibi sürüşler, rastgele vuruş· gene yerine alarak muhtı'1 ,.,,.r"1~~ 
lar ve yalnız zora dayanan bir o .. tını düzeltmişlerdi. Gal,.t 1' bt~~ 
yun! bekleri ile hafları bugün ç:,ıi~ , 

• • "' bad oynadıkları için bu fir\J 
Siyah - Beyazlılar rakiplerine de Beşiktaş akıncı hattınııt 

niabetle (daha ustaca demiyelim) me işini kolaylaştırıyordu· ,J 
daha becerikli davrandılar. Hiç :t· :to :t- dri~~· 

1. • 1'• J~ 
değilse rak:.b kaleye yaklaşıldığı Galatasaraya ge ınce, ııt'" ~ 
vakit, bu yaklatma hareketinin yerine Suavinin oyııaıtl" eııi 9' ~ 
bir gösteriş olmadığını, topu ka .. başka takım kadrosunda 11 r ,a ~ 

. tu! ,. , .11' . 
leye sokmak için kaleye yaklaşıl.. şey yoktu. :Vuruşlar, tu ,.1,..- • 

dığmı unutmadılar. Sonra çamur· rüşler bozuktu. Or_ta~a~dauıet 1" ~ 
lu saha onların işine daha çok ya· söylece parlıyan hır ıkı S ,.ııt-* ·~ 
radı. Ağır ve kapalı oynamakta ;eketle rakib 'kale önüne y ~ > 

ısrar eden sarı - kırmızılıları uzun ctı ~~ 

Bu yıl Balkan futbol şampi -
yonasını hangi milletin kazanaca
ğı belli değildir. Yunanlılar, yap- I 
trkları uzun hazırlığı, maçların Diinkü ma. ~a Top ~apı - Eyüp takımları bir arada. 

• • • (Devamı 9 unc·ı snyıfnno S on 4"ıd 
paslı açık oyunla bunaltma ışmı ~ ı ~ 

•• . e k"rf 
' tuttu: 1 rin, düşüncelerin üzerinde gün· ı hırslarıma, hiddetlerıın . f ~ 

- Bunlara inansaydım, ne l 1erce durdum. Seni hatta iş gö· dak büküyor.d~~· . ykırf lı1'~0-
KURUrt'un Mlllt Romanı: 4S 
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Burhan Cahil Köroğlu ...................................................... 
1 amadığım 0 heyecanın esrarı j - Benden nasıl ,Şüphe ettin. 

bıy .. özülüyordu. Kalbim taş Bunları benden niçin sakladın. 
ugun ç "' B · .. · k k d 1 · k ·ıd· Taliin kahrına ugrayıp em gormıyece a ar göz erın 
esı ı. d tı'l kalan hayat sev- karar mışmıydı?. Şiıpheiendiğin 

genç yaşın a aı ' 
... b' dalı evinin havasında anda tabancana sarılacak bir elin 

gııını ır o d k d ? S . "b' d" ..... k dının yuvasın a a ra- yo muy u. emn gı ı uşman a-
ve sevdıgı a d · .. ... .. b . d ld 

b 
·nsanm saa e- teşıne gogus açmış :r a am a a-h ı uyarımı . 

yıp u an k l k=mlerdi? tılmış hır koca adını nasıl taşır? 
tinde pusu uran ar ' · · 

d
..... b. isyanla o • Artık kendımı tutamıyordum. 

Zaptedeıne ıgım ır B'l · k d ·· 1 d. tutu sarstım ve ı mıyorum ne a ar soy e ım. 

nun omuzlarını P Dinledi, dinledi. Sonra ellerimi 
haykırdımı 

.. k · 1. · l. tt' Akl işte bu bırıbırıne a .ıot yapmak lazımsa yapardım. Fa- rur en gız ı gız ı seyre ım. 1 • ıtıclırtı1 "" 
kat bir yarım insan olduğumu bi- dolu, hisleri gergin kadınlar ev ve hareketler be~~ ~ 111 giill ~ 
ierek bana hayat arkadaşlığı et- işleriyle uğraşırken bile dalgın o· O ilk mektu~u a ıgı ancJııO· 
meğe söz veren senden şüphe et- }urlar. Halbuki sende böye bir rumu kaybedıyoruın l:rce Jl 
mek iç'n bu mektublar kafi de- değişiklik yoktu. Yalnız bir nok- yatağa kapanıp saat J' 
ğildi. Yalnız beni düşündüren tada yanıldığımı şimdi anlıyo - saydım çıldıracaktıtıl· acıl•rıt" I 
senin bir iki kere tekrar etti- rum. Ben bir yandan böyle şüp- Sana açılamad~Ç~ublat'~ 
ğin bir sözün oldu. Bu heyecanlı he verecek kudurtacak mektub - çime çöküyordu. e ına'1',. '1 
b h l , , ı· . kapan &"' 

u ran ı günlerde bana acımak- lar alırken bir yandan da senden ka arkaya ge 1111 eni1' 
lan, şefkatten bahsediyordun. bu §Üpheleri kıracak her zaman- olan yarayı yeniden y 1 ./ 

~o~a.sına acıyan bir kadının sev- kinden üstün b :r sevgi bekliyor· iiyordu. h atı~ I 
gısını artık tüketmiş demekti. Yal- dum. İşte bunda aldanıyor<lum.. işte o gün!erd~ a:~~t' fi' 
nız bunun hırsla, hiddetle ağız - Çünkü sen, bendeki buhranı dı kaçtı, kalbıın bır p i l<'V. 
dan kaçmış bir fikir olduğundan hissetmediğin için her zamanki ne geldi. Bütün neŞrıede ~ 
şüphe ettim. Mektubları aldıkça halini değ;ştirmedikten başka be- tim. Bu yara, Çanak a at•• ti'~· 
da şüphemle beraber sana düş - nim ıinirlenmelerimi sebebsiz bu- mu parçalayan kur!u~ y e1'İ1o ,ti' 
künlüğüm artıyordu. Fakat oka- larak daha sertleşiyor, daha aksi- ~ok zalim oldu. Hal~ ç at'Jı c;ı1' 
dar kontrol ettiğim halde bu §Üp· leşiyordun. Ben senden yumuşak Sesi, uzaklaşan bır y ""'' f 
heleri kuvvetlendirecek bir işaret dil, güler yüzle ifade edilecek bir lanın inilt:si gibi yaya§ y 
göremedim. Hareketlerin, hisle - sevgi bekliyordum. Sen benim dü, tükendi: 
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Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -10 

KadıkÖlJÜn mahalleleri 
Gazeteciler Kralının sarayına girebil
mek için tel örgülü üç hattı geçmek lazım 

ka.dıköy semti, yukarıda işa -
ettiğimiz gibi ihmal edilirken 
ıeıntin ~uları da, çeşmeleri de 

t t\unağa baılamıştr. Biz, hurn· 
't ka.dıköyüne suların nasıl ve 
~~"hl d"' "' 

' 

.. 

ege aş an ıgını yazacagız: 

SulC\r, Uzun çayırın üst tara · 
da. Üç pınar denilen üç kaynak

çıkarak Baş hafiye Ah- ı 
paşanın Peynirci çift • 

denilen araz!11in,den de 
kabna alarak bir yolla 

hane civarında Osmaniye ma-
lleıinde Rıza paşa, Acıbadem 
~ında Sürmeli Ali paşa kat • 
la.rı da batka bir yolla Kadıkö· 

gelmekte idi. Bu iki yol, 
a.1arı birleş.tirlldi. Künklerin 

tısından fazlası harah olduğun
' hu suların çıkttkları yerden 
lanarak Altıyol ağzına kadar 
~ ellilik bin boru döşendi. Bu 
lardan günde elli ıton su alınır· 

on yıl önce günde iki yüz ton 
lltnış, battal çeşmelere de su 
tiJrnişti. 

Çeşmeler 

Bu çalışmalar ara-sında on ma· 
lieyc de yeni çeşmeler yapı1 -
Hı. Bunlar Kurbağalı derede, 

hanenin bitişiğinde Koca Ha-

lğa çeşmesi - bu çeşme battal 
yenilenınişdi. - ayni yerin 

\rında Hasan paşa camii biti-
'ndeki çe§me, Halid ağanın 
"tlü çe§mesi, eski itfaiye ka
lu bitişiğindeki çe~me, Pa -

• ~t yerinde köşe başında Mısırlı 
·~an ağa çeşmesi, Kadıköy 

" llıarnı bitişiğ:nde Hekim oğlu 
1 ~i Pa§a çeşmesi, kilise lbitişiğin-

Sürmeneli, Çarkçı mahaHe -
14de Rıza paşa, ayni mahalle
. 
4 

Yeniçeri Hüseyin ağa, Mühür-
1~ t civarında Rıza paşa, Gazha
~ ltıahallesinde iskele başın.da 
~ t:"akkithane sokağındaki çeş • 
• t~ri idi. 
l.. Bunlardan sonra lkbatiye ma
'\!l~inin Hüriyet ve Adalet so -

· ~tarının birleştiği yerde, Ka
~l efendi sokağında, Hünkar 

jt~~ını bağında, Nazif efendi so· 
'~tında, Mısırlıoğlunda, Hayri 

~l'\di sokağında, Karayanide Çe· 
'~ •okağında, Mühürdar ile Mo • 
' 1 \ arasında Misk sokağında bi • 

~t y ld "'. . d "k" > • e egırmenın e ı ı çeşme 
\t>ıldı, 

1(. I[. 1/-

~tada bazı büyük çeşmeleri 

~ aı.ı gönül çözülüşü damla dam
g;ak bir zehir gibi içime aktı. 

'~l ıllardanberi ucunu, tılısmıını 
tı, arnadığım ·bu esrarlı gönül a • 

1 
birdenbire açılıvermişti. 

't ~a\'a.llr Ergin, sana asıl şimdi 
~~0turn. Dipleri nemli saçla -
\ . a. Parmakların dolaşırken hen 

1Siıni döküyorum: 

~ b Zavallı Ergin, keşke o va
~ ~na. her şeyini açsaydın. Keş
~l.lreğini kemiren bu şüphder
\t kurtulmak için kafama bir 

fl.ln k d ' tı ~ı say ın ... 
\ lerırni yüzünde gezdiriyo • 

' Gözleri ya§lanmı§. 
':' Sa.na yıllarca evvel ne sÖy· 
ı ıtti .... E . B" d ... ·1 b" '>&ti ·•• rgın. ır egı , ın 

4'l~ &enin bir damla göz ya§ına 
~ ı. 

~ila!ını avuçlarrma bırakmış, 
tl\eL • t" b' 'b' ·~ ıs ıyen ır yavru gı ı ıo-

Bir Amerikan gazetes;nde o - ı götürüldüm. Dikkat ettim. Kar-
kuduk: dinal Rişelyonun yatak odasına 

Amerikanın gazete kralı Ran- benziyen odada idim. Beni bu • 
doif Kearat dünyanın en cömert racıkta bıraktılar ve gittiler. 
adamlarından biridir. insan Ho- Ben de yattım, dinlendim!. 
livuda kadar vardıktan sonra o - Gün doğarken uyandım. Ha -
nu görmek isterse Kaliforniyamn va güzel ve ılıktı. Son teşrin çi
Sen Simondaki çiftliğine doğru çekleri etrafa tatlı kokular dağı
çağrılır. Burasının adı çiftliktir, tıyordu. Ortada gene bir kimse· 
ama, ona müze demek daha doğ- ler yoktu. Bahçeye çıkıp bir hah
ru olur. Onu gözleriyle görmiyen, çivan buldum ve kendisine sor• 
-söylenen sözlere inanmak iste· dum: 

Kurulu§unclan, 1293 yıl sonra Kadıköy 

kimlerin yaptırdığını da kısaca 

yazmak istedim: 
Osman ağa mahalesindeki Sö

ğütlüde Koca Halil ağa, ayni yer· 
de diğer bir çeşmeyi Halid ağa, 
ayni mahallede iskele sokağında
ki çeşmeyi Hekim oğlu Ali paşa, 
ayni mahallede gene iskele soka· 
ğındaki cami çeşmesini Mısırlı 
Osman ağa, kilise çeşme11ini Sür· 
meneli Ali pa§a, Çavuş paşada -
ki çeşmeyi Çavuş paşa, Mühür • 
dardaki çeşme ile Çaikçıdaki çeş
meyi serasker Hasan Rıza paşa, 
diğer çeşmeyi Sanla Marko Ah -
med efendi, Çarkçıdaki diğer bir 
çeşmeyi Yeniçeri ağası Hüseyin 
ağa, vapur iskelesinde babüsa • 
ade ağası Mehmed ağa, Çilek so
kağında Mısırlı oğlu Hayri bey, 

Hünkar imamı Naz:f lbey de Şe -
hiremaneti, Rasimpaşa mahalle
sinde ayrılık Hasan paşa, diğer 

çeşmeyi rükaptar Ahmed ağa, Ha

sanpaşa mahallesinde Gazhanede 
Şehremanetli, lkbaliyede Koca 
Halil ağa yaptırmışlardır. 

Papazın bah~esi 

Kadıköy semtine son verirken 
bir vakitler İstanbula şöhret salan 
iki yerinden de bahsetmek iste
rim. Bunlardan biri 'Papazın 
bahçesi,, diğeri Hamd:nin gazi
nosudur .. 

Bir vakitler İstanbul del ikan -
lılarınm ağzında şu şarkı vardr 
Derenin sağında kaybettim seni 
Papazın bağında kaybettim seni 
Gelinlik çağında kaybettim seni 
Papazın bağında kaybettim seni 

Papazın bahçesi Kadıköyün.ün 
"ehli diller yatağı,, idi. Buraya 
en çok tabiatin nefti sükutundan 
hoşlanan Ahmed Rasim gibi der
yadiller gelirdi. Papazın bahce -.. 

sinde bahar akşamları bülbül din
lemeğe gelenler o kadar çoktu ki, 
bu tehacüm o devrin şairlerini bile 
get:rmişti. 

Bahçenin, aşağı yukarı daimi 
müdavimlerinden biri olan üstad 
Ahmed Rasim etrafına çok sevdi
ği arkadaşlarından şair Andelip, 
Eyüplü Neş'e, Muhs:n merhum, 
Borazan Tevfik, Ayı Raşidi toplar 
alem yaparlardı. 

Kurbağalı derenin karşı tara -
fına düşen •hu yer vaktiyle bir pa· 

pazın olduğu için bu ismi almış • 
tır. Bahçenin etrafı duvarla çev
rilmiş, oldukça büyük ve sık bir 
ormanlıktır. Bahçeye giren man· 
zara namına hiç bir yer görmez. 
Ağaçların sıklığından gök yüzü 
bile kaybolur. 

Burası yazın karanlık geceleri 

insana tatlı bir ürperti verir. Pa· 
pazın pahçesinin en güzel zama• 
nı, ateş böceklerinin en bol oldu· 
ğu mayıs ortaları idi. Burada ya • 
pılan alemler, 1stanhulda dillere 
destan oluyordu. Yaz geceleri 
sofralar kurulur, kazıklara büyük 
cam fenerler asılır, fenerlerin ışı -
ğı altında saz ve sözle sabahla -
nırdı. 

<Dernmr ,·ar) 

Türk-Yunan muhtelit 
mahkemesinde 

Türk- Yunan muhtelit mahke
mesi bir gün önceki celsesinde 

l 'etrakisin Türk hükumeti aleyhine 
c ;tığı bir davaya bakmıştır. Ptrakis 
davayı kazanmıştır. Sonra Mura
itakis ile Alibertinin Türk hüku
meti aleyhine açtığı dava gözden 
geçirilmiş ve davaları reddedil -
miştir. Vafyadisin davası başka 

güne bırakıl~ıştır. 

mez. 
J/. J/. J/. 

Gazeteciler kralı, değerli mi
safirlerini, b~r tayyare gönderip 
aldırır. Ben tayyare ile uçmak· 
tansa trenle koşmayı tercih ettim. 
istasyonda üç otomobil ile kar • 
şılaştım. Biri beni taşıyacak, biri 
eşyamı götürecek, biri de beni 
karşılamağa gelenlerle dolacaktı. 

Epeyce bir yol aldıktan sonra 
"Hearst çiftliği,, adını taşıyan bir 
levha ile karşılaştık. Ta uzakta 
bir dağ tepesinde parıl parıl ışık· 
far yanıyordu. Gazete kralının 
Pvi, konağı, sarayı, hayvanlar 
ht.hcesi, şatosu, her ıeyıi burada 
idi. Fakat buraya varmadan ev -
vel tel örgülü üç hattı geçmek la
zımdı. Her hat, öteki hattan bir 
kaç mil uzaktadır.. Her hattın 
kendine mahsuı bir kapısı var ve 
hu kapıların her biri elektrikle iş
liyor. Otomobil bu kapıya var· 
dı mı kapı kendiliğinden açılı -

yor ve otomobil geçtikten sonra 
tekrar kapanıyor. 

Sağa sola baktınız mı neler 
görmezsiniz? Ayrlar, aygırlar, 
develer, kangurular, lamalar, 
zebralar ve bunlara benzer çeşid 
çeşid tuhaf hayvanlar. Asıl vah· 
şi hayvanlar tepede ve demir ka • 
fesler içindedirler. Fakat buradi 
arslanlar cambazhanelerdeki do -
laşan, bitik, ölgün arslaniara ben
zemıyor. 

Ben bu hayvanları ertesi sa • 
hah gördüm. Gazeteciler kralı • 
nın sarayına gecenin geç bir vak
tinde vardığım halde tayyare ka
rargahının ışıkları yanıyordu. Bu 
ışıklar hem burasını donatıyor, 

hem de gelen giden tayyarelerin 
rahatça konmalarına yardım e • 
diyordu. 

Etraf ta kimseler görünmemek
te idi. İtalyanın rönesans dev • 
ri tarzında dö~enen bir claireye 

kuluyor. ı Senin odana katible odacıdan ı olsun silebildim. 
- Peki Ergin, diyoum. Sana başka iş zamanından evvel ve * * * 

bu mektupları yazanı, karanlıktan sonra giren kim vardır. Y ahud Bir sabah sanatoryoma 
alçakça, kurşun sıkanı bulabildin belki bir başkası odacıyı kandı - gitmiştim. Ergin sabahın ikinci 
mi? rarak bunu yapdırmıştır. Sen anla- sütünü içiyordu. 

- Hayır. malıydın ki vaka, hadise söylenir- S d h d k k B 
- Kimseden şüphelenmedin - un an un an onuştu · en 

iten, is bat edilecek tarafı olma - artık Mani saya döne::egv imi söy. 
mi? 

yan haberler iftiradan başka bir )edim. Biraz dü•ündü. Sonra: 
- Herkesten. 'S' 

- Sakın senin Urfalı katih şey değildir. Çok yanıyorum ki - Aysel, dedi. Sana kocalık 
yapmış olmasın. 

Birdenb"re başım kaldırdı: 
- Peki bu senin hatırına ne . 

den geldi? 

bunu vaktinde haber alamadım. edemiyorum. Hayatını yalnız bı
Cinayet yalnız tabanca ve bıçakla rakıyorum. Fakat bu benim elim
o lmaz. Böyle sinsi s:lahlarm aç· de olmayan bir şey. Bu halim 

tıkları yara hazan bir insanı ha- seni düşündürmes'n. Gençsin, ha
yata küstürecek kadar zehirler. yattan her şey beklemek hak -

Derme çatma kurduğum bir 
kındır. Seni bu haklardan mah

- Bakışları hoşuma gitmiyor
du. Bahçeye, sokağa çıktığım. 

zaman hali, hareketi gözüme ba. 
yarım hayatı bana çok gören ta -

tıyordu. Sana mektublar nasıl 
geliyordu? liin bu acı cilvesine de boyun eğ-

rum etmek istemem. Kalbini ha -
na sakla... Fakat arzuların için 
seni tutan bir kuvvet olmadığına 

- Masamın üzerinde buluyQI'· dim. Hiç olmazsa mesud etme -
dum. ğe söz verdiğim bu yarım adamın 

- Bunu başka kim yapabilir. kalbindeki kuşkuyu son dakikada 

. 
ınan .. 

Birdenb:re durakladım. 
Ne demek istiyordu. 

- Şatoya nereden gidilir? 
Cevab verdi: 
- Bilmem! •. 
- Yemek nerede yenir? 
- Bilmem!. 
- O halde ne yapayım? 
Bahçivan etrafına bakındı, 

Sonra: 
- Şurada bir traça var, oraya 

gidin de sorun. 
Gittim. Binanın tam cebhe • 

sine vardım. Kuleler hep Fran • 
sız vari idi. Ve onun için buna 
biraz da bir gazinoya benziyor· 
du. Halis mermerden olan yüz 
mükemmel bir surette işleıunişti. 
Buranın o kadar heybetli bir de • 
mir kapısı vardı gi doğduğu yeri 
bir türlü tayin edemedim. Kapı· 
yı yokladım, kapalı idi. Zil düğ
mesi aradım, yoktu. 

Binanın etrafını dolaşarak bir 
kimseyi bulmak gerekti. Döne 
dolata açık bir kapı buldum ve 
içeri girer girmez yemek odasına 
kavuştum. Burası eli m;tre u • 
zunluğunda idi. Orta$ında iki 
büyük mMa duruyor ve masala· 
rın üzerinde belki yüz çeşit kah
valtı bulunuyordu. 

Masa ~aşında iki adam yeyip 
içmekte idiler. Biri de hana bak· 
madı. Çok geçmeden, bir alay 
genç, güzel, ıarışın, pijamalı kiz· 
la, bir alay genç erkek göründü. 
Odanın duvarları hep nakışlı idi. 
Örtüler, perdeler, hep muhteşem· 

di. 
Hatırımda kaldığına göre He

arts, burasını döşemek için Avru
padan üç gemi dolusu eşya getirt· 
miş. Bu eşyanın b"r kısmı henüz 
yerli yerine kor..mamış bulunu· 

yor. 
Girip dolaşmağa başladım. Sa

rayın içinde mükemmel bir yüz
me havuzu vardı. Havµzun ke· 

(LQUcn ~ayırııyı çeviriniz) 

Yoksa (Aşk mabedi) adı ver -
dikleri sanatoryomda onu yuva -
sına, karısına, sevgısıne ısyan 

ettiren bir macera mı başladı? 

Yoksa bunu söylerken yüzü • 
mün alacağı renge bakıp ona iha
net edip etmediğimi mi anlamak 
istiyor. 

Dünyanın en sedyeli, en onur • 
lu adamı olarak tanıdığım Ergin
in bu kadar küçüleeeğine asla ih· 
timal vermem. F al<at bunun ma • 
nası ne? 

Sakin ve ağır soruyorum: 
- Bundan b:r şey anlamadım 

Ergin. Ne demek istiyorsun? 

Telaş eder gibi oldu: 

- Ters bir manada anlama Ay
sel. Sırf hastalığımdan bahaeclio 

yorum. 

( Devamı var ) 



Balık tutan balıkçı 
Siz ömrünüzde, deniz kıyıla -

rında kamışla balığa çıkanların 

balık tuttuklarını hiç gördünüz 
mü? Ben bir tane bilirim. 

Yazan : J z z e t o ğ 1 u 

Bu ha1 uzun zaman ıürecekti. 
Gelgelelim bir akşam ... 
Evet, bir akfam, sevgili terzi 

krziyle biraz daha geç vakte ka • 
dar eğlendi'kıten onra ahba1>ı ba· 
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Esasen birisi Avusturalya vah • ıem bir kız çiçeği olmak iıtid•
ıilerin'.n mi yokıa Avrupada ycşı • dını gösteriyordu. 
yan medeni insanların mı hurafa • Rukinini ismi Babette tarafıO' 
ta daha ziyade inandıklarını tet • dan verilmiıti. Çünkü Babetl' 
kik edecek olsaydı, Avrupa me • doğan kızın ileride Bihari ı>l'• 
deniyefnin bu şubede dahi Avus- baş kadın olacağını um yordu. 
turaly 7ah iler:nden daha müte • Malum olduğu veçhile Mi.~ 

, il rakki olduğunu meydana çıka • urence filozof ve ıairdi. VaJııtı ismi Alidir. Epeyce parası da 
vardır. Ömründe denize bir olta 
atmaz. Baltk tutan yeğine 'b~lık
çıdır. 

- Paketim hazır mı! 
-..!.:-==..;R=A=;...;..D---:=Y..:...:::::=O~;=;;.:.:..:==ı rırdı... batan vapurdan bir kaç dolıll', . - k. 'f Her neyse kadınlar adasında ı kalem, bir çok kurıun kaleaıı Bugün 

IS TAN BUL: 
Ati evlidir. Eğer karısı olmasa 

Ali dünyanın en bahtiyar adamı o
lur. 
Eğer hikayeci olsaydım, .size A· 

linin kansını, eli maşalr bir kadın 
gibi tarif ederdim. 

Derdim ki: Alinin karm, ko • 
cası kendi ine ihanet etmesin di
'f e tabancasiyle gezer! 

Hayır, A1inin karısı böyle de -
ğildir. 

Ne uzun, ne kısa, ne zayıf, ne 
şişman, ne san~ın ne esmer, ne 
güzel ne çirkin.. Ne, ne, ne .. ne .. 
işte böyle bir kadındır. 

Ali karısından korkar. Korkar 
çünkü bir gün karısı: · 

- Gözünü aç Ali, demişti. Ba· 
na ihanet ettiğini haber alırsam 
senden boşanırım. 

Bunda '.kork cak ne var diye .. 
ceksiniz?. Var. Alinin kansı ze~ 
gindir. AJinin korlan kta haklı 
olduğunu itiraf ediniz. 1 te bunun 
için Ali uslu akıllı otururdu. 

Ali, karşısına büklüm saçlı bir 
terzi kızı çıkıncaya k dar uslu o • 
turdu ... Ondan sonra uslu -oturma• 
manın çarelerini aradı. Buldu. 

alı ldı. 

Artık her cuma erkende111 ol • 
talanm a!rr, evden çikar. Yarı 
yolda ahbabı bir meyhaneciye on· 
ları bırakır. Terzi kıziyle buluşur• 
du. 

Aktam köşedeki 'balıkçıya uğ • 
rar, sırasına göre, lbir, iki, üç kilo 
balık alır, eve gelirdi. 

Kansına nasıl büyük maharet .. 
lerle bu 'balıkları avla.'dığını anla .. 
tırdı. 

- Hazır efendim. 
A•i balık paketini aldı, wnra 

meyhaneye uğradı. Oltalarını is -
tedi. 

Çok geç kalmıştı, karısı hid • 
detliydi. 

- Nerede kaldın! 
- Affet geçiktim. 

--JBalık tuttun mu! 
- Tuttum karıcığım. 
- Ne tuttun? 

- Aç da görürstin. 
Çünkü pakette ne olduğunu 

kendi de bilmiyordu. Buh çı n 
verdiyse o vardı. 

Karısı ihtimamla paketi aç~. 
Pakette iki büyük levrek, bir 

büyük parça da kılıç vardı. 
Aman Yarabbi! .. 
Ali evvela afalladı. Sonra baş-

17,80: Cruveri!t.edclı nakll, tiıkıl&.p 4en

lerf, ym Receb 0.11.F. Gen.el. yazgaıu, 18: 

Fnuısızca, 18,30: Jlmıı8atfk: B yan Aı.lcle, 

18,60: PIAk: D3Dıt mnstıdsf, 19,lO: D0.ııYa 

hııbetlerl, 19,,0: Pllk: Kftrşk 

Maarif v ktu&f n a kenf r 2(1,80: 

l\IU:.lk Solo • Nejıı.t bey, 20,60: por konu~ 

maaı: Eşref Şefik, 21,15: Anadolu ajansı, -
bon:ı.lar. 21,80: Radyo orkestrası, 2%: il~ 

yo caz ve tango orkeıınur. 

823 Klız. BtlKREŞ, 864. m. 

18 - 15 Gündüz ncertyatJ. 18 Bomen 

mn,..lkt•l. 19 Rahcrt"r. l~, lı'S K~ertn ~e-

mw. 20 ımfısn "'· 20.ıo n,4l'i 

mmf r.uıs. 21 Rom~Jl npe :r.aamdan 
L;ra ı•opun arkıları - &izler. :U.45 ~m;

band. 2%,415 Radyo orkesaruı 

228 Khz. VARŞOVA ıuıs m. 

19,15 Piyano keman koruıert. 19,45 Sov
Y~ l!tiuıyoıılanndan ııakll. 20 Pl&k (1ngi

llz prkılıın.) - Konferans, Haberler. 21 

Hafif mnslld. 21~4li Balw-__.rlr.r. :Z Pop\UeT 

ladı yemin etmeğe: senfonik orkestra. knnııert. 2%,.flJ Edebtyat. 
28 Rek1AmJ1 kontıer. 28,35 Damı muıılkW. 

- Karıcığım, kıyıda avlana· 
mıyacağımı anladım. Bunun üze .. 
rine denize açıldım .. Bu balıklan 
sandalla deniz ortasında tuthım. 

Bütün bu sözler para etmedi. 

Karısı haykırıyordu: 

- Kı1ıç parçasını nereden tut· 
tun .. 

- Anlatayını ..• 

- Anlatma, sus .. Defol.. 
Ali çaresiz boynunu büktü. 

mızrak nasıl çuvala sığmazsa, kı
lıç balığı da kamı§ oltayla tutu1a • 
mazdı. 

Ali ile karısı mahkemede ay -

rılık davaıındalar. 
Fak t 'ben Aliyi mazur görü • 

yorum. 
Hiç değilse o her aktam lbahk

tan lbalık getiren bir balıkçıydı! 

, ____ ...._..__ ........ .._...._....._~~--~~ 
TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEM Si L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

HAMLET 

5 perde 

Yazan: 

fi-'. Şekıpir 

Çeviren: 
Ertuğrul Muhsin 

f \f~11~ul ltltdiıJHİ 
SehirTiyatrosu 

nuummm 

tlll 
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Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de 

Delidolu 
fo~11~ul 9ı1tdiqni 

SıhirTiljatl'OsU 
........................................................................................... Operet: 3 perde ıııııımııını narları altın mozayiklarla iılen -
mişti. Her tarafta heykelcikler 
durı.ıyordu. Ben sağa sofa lbak • 
madan havuzun içine atıldrm. 

Güzelce yüzdüm. 

Ancak öğle vaktinde yemek o
dasına indim ve ev ıaıhibini ora• 
da buldum. Onun adeti, misafir· 
lerini burada kalbul etmek ve· on-

larla konuşmakmış. Yaforz He -
arst, yemek sırasında .siyasadan, 
mali İ§lerden veya her hangi mü~ 

him §eylerden lbahııetmez, hafif 
mus habelerden ho lamr, ondan 
sonra kendi i iyle g··cüyle me • 

gul olur, geceleri ibablara ka· 
d r meşgul olur. 

Radyow ile düny da o1an bi -
ten her şeyden haber alır, ona gö· 
re alimat verir. Arad bir de sa· 
rayınm içindeki sinemayı görme
ğe iner. F kat bu sinemanın kol-

Çocuk E irkeme kurumunun 
Tebrik telgrafnameleri 
Çocuk Esirgeme kurumu tara· 

fından hazırlanan "Lüks" tebrik 
te'lgraf kartları hususi aurette Vi· 
yanada lba.sılmıı ço'k zarif ve ÜS· 

lüdür. Bu kartlar her telgraf mer
kezinde bulunur. Tebrik telgrafı
nızın bu süslü kağıtla muhatabı • 

nıza veriimesini isterseniz, arzu -
nuzu telgraf memuruna söyleyi • 

niz. Telgraf ücretinden qka ve
receğiniz 15 kuruş maksadınızı 

temin er. u , etle hem çocuk 

esirgeme k rumun bakm"' 
oldu2u k imsesiz ve fakir yavrula-

rın bakımına yardım, hem de tel

graf mızı çektiğiniz zata ikarıı da 

fazla saygı göstermiş o1ursunuz. 

Çocukları koruyalım 
tukları insanı uyu~turacak dere • Kıt geldi. Kııın soğuğundan ve bu 

cede rahattır. soğuğun getirdiği hastalıklardan yok· 

Yazan: 
Ekrem Retit 

Besteliyen: Cemal 
Reıit 

lllJI 
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Yeni Bir Roman 
Dlln ve yarm 

TercUmo kUillyntı 

Sayı 18 - -
H. Gonzn.l •c; - M nur.icr 

1. Fikri - RASll\I 

Çocuk Düşürtenler 

mukaddes aıuıelerin (mabet uy • bir kaç bin yaprak kağıt ku~ 
kuıu) esnaımda ne yaptıklarını mıştı. Adada bulunan renkli~ 
bilemiyoruz ... Mukalinda evinde madde de mürekkeb vazif~ ' 
olup biten şeYler hakkında kat'i " görüyordu. Bu ıayede Mie La# 
yen malU.matımız yoktur. Acaba rence felsefi bir eser yazoııt; 
orada b~ nevi Lingakült mü yapı· bir de manzume yaratinrflı. 
hyordu? manz mede kadınlığa, ana ı--

Benareıteki Hintliler gibi bir kimiyetinin dünyada yayılnı.-' 
Linga nuruna mı tapıruyorlardı ve aid bu?unuyordu. 

bu esnada, mevcudatın yegane Bu suretle kadınlar adaı~ 
sahibi olan Nişveşvarayr mı ta • uzun ve ınesud bir hayat gelip P
hayyül ediyorlardı?. çiyordu. Çoculdarla beraber -~ 

Her h3lde ukal:nda mabedin- neler de büyüyor ve adanın ilsli 
de bir usul üz ük e Lingaya ben· ınine tamamiyle alıııyorlard" 
zer bir şey görülmiyordu. Fakat Hayat için tanzim olunan gü~ 
Hindiıtanm cenubunda, Cidamba· lik plana her atrafta riayet edili' 
rada gözle görülemiyen bir etev yordu. Bu p1anı tatbik et.ınek ~ 
Lingasma tapınılır. Mukalinda cuk oyuncağı kadar kolaydı. ıeı 
mabedindeki Linga gözle görül • bu sürüleri kendi kendilerini bel' 
meıe bile, ona gene tapınmak ka· liyorlardı. Zebular sema kıılat' 
MI olabiliyordu. Kanaatkar ola· tarafından oldukları yerde .Jı~ 
hm; orada olub biten itleri bil • 1ırlardı. Zebular evvela et I' 
miyoruz, deyip geçelim.. çocuklar diyarında tutulmuf ~ .!Sk 

Her halde Mukalinda mabetleri lıştırılmıştı. Oğlanlar onları ~ 
adanın en ulvi aırnnı temsil edi - ve binek hayvanı olarak kul._...l'
yordu. Oraya umumi bir hürmet· yorlardı. Kadınlar, bir güll 

le, hatta hudai bir raşe ile bakılı- anor ismindeki çocuk bir giill _! 
yordu, çünkü kadınlar adaaındaki le bir zebuya binerek kad'!;, 
mucize onun sayesinde tekrar ede- şehrine kadar gelmek kü~ 
'bUiycwolu... ~---~l'ff;.; ...,, l - ~n. ... n -~-"-' 

Üçler meclıinde reis Anni di· rm i e yarar bir hayvan o~ 
yordu ki: • nun farkına varmışlardı. (JP"' _ 

- Artık muhtaç olduğumuz sonra zebular kadınlar diy~ 
§eylerin hepsi temin edilmiştir: da da yayılmağa baılamıfb· ıtJ 
Tabiat fevkindeki hakikatin atet- Kadınlar körfezi denil~ 
liyen kıvılcımı; bununla ııkı bir ada kıyısında kadınlar, akt ~ 
surette alakadar o1an bir fikir, hep bir arada deniz banyoW1 oP 
ana hakimiyeti fikri, üçüncüsü de pıyorlardı. Sönük ay Oky•0:

ana hakimiyetinin dünyaya tami- kapısını çalmak üzere ikeo, Ja"' 
mi ~azifesi. insanın bir imanı, dmlar dağının hafif bulutu .,ıııs 

bir fikri ve bir de vazifesi olur· rrrken ve güne§ de ton ııııd ~ 
aa 0 zaman bu hayata bir muddet körfezde prrıldatırken Y~ -
daha dayanabiliriz. Semavi iti- bu banyo esnasında ruiıan! i'~ 
kad, dünyaya aid mefkUre, neşir ler, o körfez de ada.~~·~.,
vazifesi... Bunların tahakkuk e .. bir çok defalar kenc:h11nı 11\&11 -
deceğine emin olmasa bile uzun miş olduğunu hatırlayarak . ,,
müddet en iyi hizmetler görebi.. kalindanın tabiat fevkinde.~sl"' 
lirler.,, kek şekline girerek kö~~~;uıa-

Böyle bir telkinin ilahi Lauren- rindeki kayalıklarda goru . tfJ ' 
1 d. ... . b. 1 •b' nıüth1f # 

ce'in fikrine uygun ge me ıgını nü ve ır a~ ... n. g~. ı rdİ· StJ 
biliyoruz. Onun imanı kuvvetli, rette kükredıgını ıoylerl~ J<ii1'te" 
fikri kendisine tamamiyle hakim· nunla beraber bu ınüth~t 1'ir t&T' 

di ve ana hakimiyetinin intişar e· me mukaddes anne1eri hıç ·ıpi• 
d Bı . 

deceğine hiç şüphesi yoktu. O, .retle korkutmuyor u .. de bıt 
cwerek Bona - Dea mabedinde, bütün anneler vücutlerırı . .ıai" 
• aıucıı 1-gerekse Mukalinda mabedinde titreme duyuyorlar ve .., 

11 
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1 b l · b' "d · · · ·· ı· k ona dogr ·~ hiç itiraz ka u clmıyen ır cı • ısmını soy ıyere .. ef P..-

diyetle baş rahibeEk vazifesini larmı açıyorlardı. Bunu~ ~~-pl,..,' 
. . 1 bır ,... t,_ 

görüyordu. Ana hakmiyeti fikri o mucıze hır as an, f ~tı-'-: 
k h halde e ı onda pek: derin bir surette kö • ve yahud ayı, er Y"'•tJ ~ 

leşmlşti. Metre-Dame dea Dames de kuvvetli bir yırtıcı ~a erek t1 
1 d.... d .. - ın d ~ kilisesinden ayrılırken aöy e ıgı bi yukarı an aşagı.7;:- diger ı , 

yrılrş nutkundanberi o fikre ıı· defasında Mis Page 1 lıP 1 
kı bir surette bağlı kalmı§tı. O ısında Ro itayı sırtlanıııc• a 
zaman ilk defa olarak kadınlara: türaüğü göri.ilmüştü. tleıC 1 
"Yer ve gök kızlan!,, diye hitab Bu aralık Tavu• bir a bit-'; 

Heant, oturduğu tepeden 300 suz yuttaşlanmızı korumak hepimi • 

bin dönümlük toprağa bükmedi· Ün boynumuza borçtur. Bu borcu ö · 
yor. Fak t Hearst a rayını gez · demiş olmak için kullan madığımız 

mek icin hiç olmazsa bir sene la· eski çamaşll'lanmızı, çoculdar:ımızm 

zım. Çunl<ü en büyük re sam1a - cıkilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 

rm en uzel eserleri bu sarayın "Himayci Etfal Cemiyeti,, verelim. 

duvarlarını süslüyor. 

etmif, "bir ruhani anala1' o1aca. .. güzel vücuda m:ıHk olan lr>~ 
ğız,, demit, cihan kültürünü len· kek halini almıştı. ? ; j:ıı~ 
kid etmiş ve katolik kilisesinin dairesine geceleri ~ır ~adb"_..# 
kadını h kir görmek yüzünden Laurence, reis .Ann•, _a.....~fr. 
düıı.tüg .. ünü ileri sürmüııtü. · d ·1e ua• :ır :ır ve bilhassa Dıo ata ı i , ••••••••••••D9'"'f Mis Laurence bu sözleri öyle- nasebetlerini gizli tutt'll ,.,# 

Fiatı 60 Kuruş c:Hği zaman Rukminiyi karnında Tavusun şahsı ~a~ar ~e bit f'f 
Bur mn ihtişamı öz alıcıdır barla Hearstın malikaneler:ni bir 

ve bü1:ün dü~yarun nat defi~e_- ı imparatorluk saymak mübalağa 
}eri yığın yıgın bUraüadır. Bu 1n- olmaz.,, 

Dağıtma yeri: V AKIT Matbaası taııyordu. Aradan altı, yedi ay Hnde unutulup gıtmıf g _,_, 
geçtikten sonra onu dünyaya ge· di. (I)e~ t'' 
tirmiş ti. Bu kız çocuk en muhte• 
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A k d D. b k. auz yurttqlanmızı korumak hepim~zin Türk Anonim Şirketi Tercüme Külliyatı 

J-:: 0 ara an ) yar e Jre :=~:i:- ~~::~~ğ=C:~~:U~ ıstanbuı Acentatığı 
maıırlarmuıı, çocu\tlarmuzın esltllcri • Lıman ban. T elelon: 229l5 

Tayyare inerken ve havalanırken ~:CÇocuk eairıeme kununu,, na vere. ·-....... T-r_a_b_z_o_n--..Y __ o_lu---1 
t d ğ d t . b. 11ıııı11111ıııllıııııııı11111111ıııııııııı1111111ııın-lllfljlllllltllt.,..11 s ._ o ur u unuz yer en op gı ı aKarya 

f 1 b• ı • . • Seksen türlü armudu mestur-
Vapuru 23 
~ .. ,., 

ır aya hlfSlnlz ••• - dur. Göksulu armudu me~hur 0• 

lup her biri bir kıyye gelit. 'Bun
dan turşu yaparlar. Suyu gilya 
abı kevserdir. M:üteehhil o!an .. 

Pazar ,Jna ... , 20 de a.. 
lata nbtımından kalkacak. Gidiı . 
te: Zonıuldak. l~lu. Ayancak, 
&msuno Onye. Otdii, Giretu, Ti· 
tebôlu, C6ret1+ Traltıon n Rlnre. 
Dönüıt• bunlara llaHttn Of .-e 
Silnneneye uirayacaktır. 

-4-
f" ayscrinin Ank2.radnn uıak • 

lığı ~ ,s k lomeı, etlir. Tayyare • 
miz Lu u:zakhMı b

0

t buçuk sar.ite 
ahlı. Bununla beraber daha hız· 
Jı b:r tayyb..rt ilo A~karaı~an Kay. 
seriye yaı •m oaaltc tlc varmak ka
bildir ı. 

r-ulmakta olan falnikalar burası • 
ıu yakm hir ıelecekte «>ttfl Ana • 
dolunun b:r Lanıt!t!tl hal:nı ıe
tiretektfr. 

•• tWI 

lar tenavül ederler!. 
" .•. Malatyanm yedi türlü el -

ma.0 1 var,drr. Mala y~ ~ürefa~n, 
ve zenrrln kadınlan. hu Plmal::tl'<l Karabiga yolu 
aı?;acınrla şeı11'i asel ile ebyat 're 
eş'ar tahrir ederler. }{ağrda eb • c U m Q rtesi I \'C 

,,atı müna....~be,ri yazıp elmalar Ü- Ç b · ı · ı-.o 
.J u ~ arşam Q gun ı.:r.ı S21l z 
zerine yapıştırırlar. 01 elmalar de 1 ophane 

Uçu§ nıc~attın~ in~rk~h. ıe. 
ne oturdu,..untu.! koltukl:ıra IUtlk 
bulurtan kemerlerle ıtttifllU bağ ' 
landık. Sonradan öğrendif miu 
göre, bilhr.na tayyare yerdeh kaJ. 
knrkcn ve İherken vaziyete göre 
hızını artırın k ve yehud @ksllt • 
mek mecburiyetinde kalır, Bu ar
tırış, eksiltit o kadar ani olur ki 
tayyaren"n içinde butunal\lar blr 
top clbi bulunduklari yet'ln ileri 
\"ey::ı. ger· sine fırlayıv@rirler. A. 
tak~ kanununun tabii bir neliceıi 
c, .ln bu vaziyet kartmnda bal • 
lı::nm:ık çol: yerinde bir tedMrdlr. 
Eu tc 'lire riyayd etmemek yü. 
zUn:lcn b"r çok kazalar ~ukua 
gelr.i~tir. 

Kayıerld~n Diyath~kirf! klld&ı· 
olan ıııeyab1.timi:ı de hadlıeait 
ıeçt1• BUtün 11eyah1.t1111iz mUd • 
detince yalnıt hir tlcFa hava böt
Iuğdft& tHadiJf ettik. Daha çok 
denizlerde v~ dağhk &t~ıhle te • 
ıadUf edilen bu M!lüklır, tayya
reciler tarafuıdlb tr.k ehımmi • 
yetle 16n ılıraır. Hava botluk • 
larr batah tlJYlreyi buhuuluğu 
Ytrden beş yül fiU!lff &fliıJ& dU
türebll"r. Bt1 llltdfttli t&yyartnin 
kanatll&.rırun ltıtılnıuı ihtimali 
bile vardır. 

ağacında iken taravet bulup ve tıhtımındin btr ••puf hlkar. Gidiş 
k~n1eı~n tesirintlen renk ve fer r-v_t_d_ö._nu ... ·,_te-ftı......,ut ... u..,i-slı,_e .. ıe .. ıe ... reiiiulilİIJiılıoraiilirlıiiiıolıııll ·-----
hasıl eair> keıfial'n buldukta ttıc~- l2mit yolu 

Dununla beraber ıunu da aöy
lemek isteriz ki, biz ne uçarken 
ve ne de ~'ere inerken eb ufak blr 
sarsmb bile duymadık. 

Bunu, pilotumuz Bay Ketrıalin 
tayyareyi kullanmak huıuıunda 
gösterdiği büyük dikkat ve uata. 
lıia borçluyuz. 

Kayseri uçuf İıtaayonunda tay· 
yaremizi ka.rıılayanlar araımda. 
bir zat ~ardı ki, bilha11a ~ildcat 
cözümü çekt:. Meydanda hazır 
bulunan tayyarecilerin Mıpalnin 
ağahey diye hitab etttlderi bu sat 
Türkiyenin en etki p:lotu Bay 
Halim imiı .. 

Bay Halim, cihan ve kurtulut 
ıavaılarına ittirak etmiı, Airı
dağ harekatında Un kazannuı. 
Şimdi kayseri fabrikaıında tec • 
rübe pilotluiu yapıyor. Arkadaı
ları onun yararlıldan, •atanae • 
verliği hakkmda bize o kadar çok 
ıeyler anlattılar ki, onlan kuaca 
yazmak için bile ıayıfalar dotdur
mak lazım. 

• • • 
Şimdi biraz da Kayaerlden 

bahıedelim: 

Tarihçilere ıöre, e.ki KaJMri 
timdiki yer:nde değildi. Buıün
kü tehire yirmi dakika uzubk .. 
ta bulunan Yatıkça tepelerinin Ü• 

2erinde kuru1muttu. (Miladın iki 
yüzüncü 1enelerinde Partb hü
kümdarlarından Sapor (Şapur) 
Kapadokyayı ele ıeçirince ~hri 
yaktı, yıktı. Ahalisini kılıçtan 
ıeçirdi. Uğradığı bu felaketler· 
cJen sonra eski mevkiinin yanın
daki düzlüklerde kunddu. En 
son defa Jcunılutu Selçukiler za • 
manında olmu§tur. Bu . itibarla 
Kayseri öz bir Türk ıeh~ıd.~r. 

Cümhuriyet hük6metı, oteden 
~ri orta •e p.rki Anadolu yayla· 

1 bu··yük" b"r depoıu olan 
arının • • 

K • la" "'"k olduğu ebemmı • 
ayserıye J· • 

yeti vennittir. Ka~ıen. - An • 
kara. Kayseri - Sıvu, Kayse-
ri _' Ulukıtla denıiryollarından 
:!ODr•: lıtanbul - Ankara - Kay 

• D' bekir hava yolunun 
ıııcw yar . d 

b hemmiyetın ere-
yapılmaıı u e • 

. • .._. ...... c:an'lı eaerlerdır. 
cesını goaLe-•• 

~---~1i.er ftan kuru'lan ve ku • 

K•yıert - Diyatbeltlr hava 
YolUlhln ııyrlnı cloyulnuyacak 
kranu Bey dklları Ilı Karadaı il" 

ruına teı&düf ~den kıtmHhr. !v
l~ya Çe~blnln (Balı trem) • btn
tMtiftl Malatya. hu lntma dUı • 
mekt!dfr. E•Hya Çelebi Mtlat • 
Janın ba• ve \,al\ç•lerniclen bl.ha 
ederken diyor ki: 

kur kağıt ve ş~m'i a3ellerin aıtın-
d~n bevaz ve san yazılı beyitler c u m a ' p a • 
luısn olur!. zar, Salı, Çar.:am-

,,... Bu da bu diyara mal1su~ .. " 
htt ı.., ba A"Unlen btf' ,.iplır salt 9 da 

Bu ta;tanıe adetlh hAll tneT • 
tud olua oltnadıitnf bllmiyoruı. 

Tophane tıhtımındin kilkir 

Ya•nız Evliya Celebi bal Ve ibah- rlllllllilllll .... Doktor ..... uıımı ımooı·~ 
~elerlnlrı güzelliiini iftlt.ta anfata H •• • Q 
biHremedlJl Mklat~yıt bir d~ Useyın sman 
R8k yUıUnden •~yretseydl •taba Haseki hastaneşi 
duyRuluını if ule edtbiltcek ite· ı . . .. 
ilme buJ.bflir m=1c11?. dahıiıg• mutdhaa•ısı 

Om~r Nalftb LLll•H Lutbf Aparhmanı ali\ 
-Arkuı va ..... .. .. 7 e lf adar Telefon 518458 

T~ Q ~~E-1·------
l 1 R A AT 
BANK.ASI 

DACA 
BiRiKTiREN 
RA~T-CDi;Q 

ls/ehana. doğttl 
Piyer Lotl - ı.._!-1· ~U~ 

w~____....,.... 

-----d- -,,,,,,_, 
Çocuk uıızr Jt•'i.., 
H. G. Menuıier 1. f · 

l ... ._.. ............. eo;;;..;;k•~-:ı~::;· ı Dalıtma Yerı _,ı 
VAKiT Matb• 



Matbuat Almanağı çıktı l{f PA f"lA~K.A !inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

içindekiler 

Müsİahı~alı 

HUBUBAT UfiLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Denizyolları 

Tahminen 48t6 kı.o ıakarta kanev.çe} 
,, 5588 ,, ,, ip N'' l • k . d 

245 K umune erı omııyon adır. ,, ,, ,, ıonap 

,, 1867 ,, ,, Çul 

Bu d&rt kalem lcöh•e ambalaj levazımı Bahriye deposunda 
teslim şartiyle pazarlık suretıyle sahlacağmdan iateklileriıa 

27 / 11 / 934 Perşembe günü saat 14 te % 15 teminat paralariyle 
Cıbalide Levazım ve müba~aat şubesi ne müracaatları. (8600) 

Dün ve yarın 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 11 

.GORiO BABA 
H. de Balzak 

Haydar Rif at 

1935 de neler olacak?. Yarınki harb ·Eski ve yeni gazetecilik 
· lktısadi buhran ne za.mana kadar sürecek? 

ıŞLETMES • 

Accntelen Karakov KOprüoa~. 

370 sayıta 100 Kr9. 

Dağıtma Yeri 

Vakıt lstanbul 
.\bidln Daver, Ahmed Hlda.yet, Ercllmend Ekrem, Muharrem Feyzi. Betik Ahmed 

' Sırn'nm yazılar. 
1 el.42362 - ':>ırkec Mühürdaua.ı 

--• Han 1 eletoı :t2740 --=l1 &fe;ji 
Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahialeri, ameli 

~Yat bilgileri, f aideli malWııat, hanımlara el itleri Ye aaire ve ıa
lte, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Karadeniz Yolu 
VAT AN Vapuru 22 Birinci 

Kanun CUMARTESi günü ak
ıamı aaat 18 de Hopaya katlar. 

(8620) 

---,~~=:eı 

...... ~~ ·\·\ ;. ı"'~··. ~ .... 
• ., I • l ~ • ', .~•;' ' '" • ÇIKTI 

Her kitapçıda bulunur. 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ... 

ili~~ '~1~1!'~!111~~ ~~lll'illl~~ıı j 

Se inik 
ıı 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 J 

Mersin Yola 
ERZURUM Vapuru 23 Bi · 

rinci Kanun PAZAR günü saat 
10 da Merıin'e kadar. (8602) 

Kitabı satışa çıkanldı. Dünya edebiyatmdan seçilmi§, 
özlü hikayeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - İstanbul 

idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata)I Ayvalık Yolu 

Türklyedekl Şubeler: 1 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami) 
lzmlr, Mersin 

Vunanlstandakl Şubeleri : 

MERSiN Vapuru 22 Birin -
c: Kanun CUMARTESi günü 
akıamı saat 18 de İzmir' e ka • 
dar. (8603) 

~- _.;,,,.,, : •4 • ... . .. 

1935 Yılbaşı PJyangosu 
Büyük ikramiye (500,000) liradır. Göz Hekimi 

SeUiotk. Atloa. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

Dr. Şükrü Ertan 
Babıili, Ankara Caddesi No. 60 

T eldon: 22566 

Keşidesi: 31 Birinci Kanun 19:J 4 akşamı olacaktır. 
Biletler: (2,5 ), ( 5 ), (10) liradır. 

Hemen bir bilet alın1z. Salı günleri meccanendir •• 
ı ..., Al P'w:IWWW ı • ' • .• - '°:?' ~· • . 

""""-~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!11~ .• (.U tlWıcl 7 ıır!A 1984 aa~.uıuıdıın bert .uru~.or.) 

~z Türkçe 1iarıılık1ar 

Ürtük, 32. Yandız, 33. YB§Ir. 
lm, 34. Yoy. 

Hileli, 1. Karışık (Mağşu§ 
man.) 2. Katınka., katınkı, (Mağ
şuş ımm.) 

H 'Jeyi anlamak, Tuysukmak. 
H~a, 1. Çırpı (Bir çırpıda) 

2. Düzlük, 3. Karşılık, 4. Karşı 
kaı~ıya olma, 5. Kesemen, 6. Pe
rese, 7. Sıra, 8. Seş, 9. Uğur. 
. Hizasına getirmek, 1. Düzelt
mek, 2. Sıralamak, 3. Şeşlemek 
4. Tuşlatmak, düzeltmek 

Hizmet, ı. Buyan (Hayrat ve 
lıa~"'nata hizmet man.) 2. Cumuş, 
3. İş, 4. Kulluk (Ben delik man.) 
5. Künlev (Bendelim man.) 6. 
Soygunluk, 7. Tabuk, 8. Tatağ, 
taprğ, 9. Tapık, 10. Tapu, 11. 
Tapuğ, 12 Yumuş (Vazife man.) 
13. Y~. 

Hizmetçi, H!zmetkir, 1. Ayak
çı, 2. Beslek, 3. Besleme (Bil
h~ kUçükten alınmış hizmetçi 
krz man.) 4. Cumuşçu, 5. Çeltek, 
6. Çoraımk, 7. Çöne, 8. Dutma, 
9. Elulağı, 10. Gabış, 11. Ga1ak 
galuş, 12. Gezir, 18. Hodak, bu
dak, 14. lnçü, 15. lşçi, 16. Ka
hrş, 17. Kapı kızr, 18. Karavaş 
(Cariye man.) 19. Kazanat, 20. 
Rulgur, 21. Kullukçu, 22. Kuluk 
28. Kulukçu, 24. Kunukçu, 25. 
Mulak, 26. Odak, 27. Odalık 
(Bilhassa istifra.ş için alman caıi
Ye man.) 28. Sibekçi, 29. Tanaç, 
80, Tapıcı, 31, Tapığcı, 32 Ta
Ptlr, 33. Tapıcı, 84. Tapuğsak, 
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35. Tapukçu, 86. Tutma, 87. 
Ula.k, 38. Uşak, 39. YalcI, 40. 
YamantI, 41. Yaraşık, 42. Yanaş
ma, 48. Y umuşçu, 44. Yülük. 

Hizmet etnek, 1. lş gönııek, 
2. Kulluk etmek, 3. Kullukmak, 
4. Tapınmak, 5. Tapı kılmak, 
6. Tapmak, 7. Tapulamak. 

Hizmetten affetmek, Yas • 
mak. 

Hoca, ı. Bahşr, bakın, pahşı, 
2. Hoca, 3. lke, iye, 4. Kam 
(Şamani din ulusu man.) 5. Yan· 
rClğr. 

Hoka, 1. Kaburcak, (Küçük 
kap man.) 2. Kap (İçine bir şey 
konacak nesne ınan.) 3. Kapırcık, 
4. Kutu. 

Hokkabazlık, 1. El çabukluğu, 
2. Göz bağcılrk. 

Hor (görmek), 1. Aşağılamak, 
2. Gözetmemek, 8. Kınamak, 4. 
Saymamak, 5. Yensemek. 

Hc~-oz, ı. Abalak, 2. Ereç, 3. 
Eteş. 

Hoı, 1. Etgü, etkü. itkü. 2. 
Gökçek, 8. Güzel, 4. tmsik, 5. 
tyi, 6. Kızık, 7. Koyuk, 8. Köre
ğen, 9. Kösüş, 10. Oğlağu, 11. 
Seviğliğ, 12. Sevimli, 13. Süçük, 
14. Süykümlü, 15. Tan, tansık, 
(Nefis, nefise, be<lia man.) 16. 
Yah~. 17. Yaramıktu. 

ıffoşa gitmek 1. Be~enm~k 2. 
Okramak. 3. Yakmak. 4. Yap· 
sımak, 5. Y elime {!itmek. 

Hoı görmek, lrinmek. 
Hoı baht, 1. Kıvhğ, 2. Kutlu, 

Öz Türlice 1Carırtık1ar 

3. Kutluğ, kutluk, 4. Mutlu. 3. Tahal, 4. Tahıl. 
Hoş bu, ı. Güzel, kokulu, 2. Huccet, 1. Belge (Alamet, işa· 

İyi kokan, 3. Şıpar. ret man.) 2. Çek, 3. Dayık, 4. 
Hoş meşreb, 1. Gidişi iyi, 2. Dildağ, dildak. 6. Mücelege, 6. 

Saykı, 8. Tatlı dilli. Tapu, {Mülk hucceti man.) 7. Tu-
Hoş ıohbet, ı. Eke, 2. Konuş- tanak, 8. Tutu (Rehin man.) 

kan, 8. Kon~ınası tatlı, 4. Şen- Huccet getirmek, (Mütekabi • 
gil, 5. Yavrak. len), Bütrüşmek. 

Hoınut, 1. Beğenme, 2. Öğ- Hücre, 1. Göz (Bir göz ev) 2. 
riinç. Gözgere, 3. Kurman, 4. Odacık, 

Hoşnudi, 1. Kebenç, 2. Oğ • 5. Sayat. 
rünçliik. Hud'a, 1. Al, 2. Aldatma, 3. 

Hoınut etmek, Tablatmak. Altağ, 4. Çap, 5. Dek, 6. Dü • 
Hoınut olmak, 1. Ayamak, 2. zen, 7. Evsin, 8. Hözün, 9. Kalt, 

Bayarlamak, 3. Gönenmek, 4.

1 

ıo. Kayış, 11. Oyun, 12. Ongü
Kanmak, 5. Onmak, unmak, 6. lük, 13. Savuz, 14. Süme, 15. 
Silemek, 7. ş:rbimek. Yap, yup. 

Ho§nutsuzluk göstermek, 1. Hud'a etmek, t. Pusmak, 
Bu~ırganmak, 2. Mırıldanmak, 3. (Harpte) 2. Üzünmek, 8. Yab • 
Yüzü asmak. lamak, Yubılamak. 

Hot, kendi (~ağıki mürek • Huda, 1. Aya (Sahio man.)' 
keplerin ilk cüzüdür:) 2. Çalap, 3. ldi, 4. lzi, 5. Kuday, 

Hotbehot, Kendi başına, ken 6. Tann. 
ai kendine. · Hudayinabit, 1. Erekıne, 2. 

Hotbin, hotbeıent, 1. Bennek, Halaza, 4. Kendinden biten, ken-
2. Kendini beğenm·ş, 3. Keser, dinelen yetişen, 5. Toğa, 6. Yoz. 
4. Koğur, 5. Konur, 6. Kosa lak, Huduı, (etmek), 1. Baş gös • 
7. Özün gören, 8. Ozünü beğenen, termek, 2. Çıkmak, 3. Geçmek, 
9. Töngemen, 10. Yaltay, 11. (Cereyan man.) 4. Kılınmak, 5. 
Yıvrrk. Kopmak, 6. Olmak, oluvermek. 

HotbinHk, hotpesentlik. 1. Ben- Hudut, ı. An (İki tarla arası· · 
lik. 2. Doncukma, 3. Kofalma. na konan işaret man.) 2. Anhk, 

Hot enf\iş. kenflini düşünen. annrk, (Hnrlut iı::areti man.) 3. 
Hotkam, Konur. Avırnak, ey:irnek, 4. Avnçhk, 
"iotne,.est 1. T{endini beğen - <Tefr'k i~reti mnn.) 5. Reket 6. 

mi.. 2. <1f!üncek. Benge, 7. Çığ, 8. Cek;çik, 9. Cet, 
Hotre,1 • 'Ril<lHfne ~den. 10. evre. 11 Çit, (Tarlanın etrafı· 
Hububat, 1. Aşlığ, 2. Düven, na çevıilen şey ma.n.) 12. Davaç, 
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TAM SJCAKLJK 

Fiatlarda Tenzilat 

t~ 9de 
VERES/1ı E SATJŞ 

YENi ÇIKTI 

ilkbahar Selleri 
YENi ÇIKTI 

Deliliğin Psikolojisi 
Fiatı 50 kurut f iatı 75 kuru§ 

Dağıtma yeri • Vakit Matbaası Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

Öz Türliçe liarıılıklar ..... 

13· Dilken, 14. Dilay, 15. Hant, 
l6. Hmt, 17. Keli, 18. Kıdığ, 19. 
Kıldık, 20. Kıyırak, 21, Kili, 
22· Mege, 23. Ore, 24. Seğir, 
25. Sengir, 26. Sınır, 27. 
Son 28. T , anç, 29. Taıınç, 

30. Tannan, 31. Tığıt, 32. 

T 1
, 33. Tonç, 34. Torç, 35. Ucil, 

36 l:ç, 37 Yakka, 38, Yıyığ. 
Hududu tecavüz etmek, ı. Aş

mak, 2. Geçmek. 

Hufre, 1. Büktür, 2. Car 3. 
Cubul, 4. Çarsak, 5. Çeyrik, 6. 
Çopu, 7. Çukur, 8. Dayaz, 9. E • 
men, 10. Engeme, 11. Engiz, 12. 
Eksik, esük, 13. Eslen, 14. Gü • 
liik, 15. lrmav, irnav, 16. Kobul 

' 17. Koçu, 18. Kokurdan, 19. Ob-
rı, obru, 20. Obıuk, 21. Oyun, 
22. Onbek, 23. Oşük, 24. Sin, 25. 
Yirim, 26. Yivek. 

Hufre yapmak, Hafretmek, 1. 
B2 lğağmak, 2. eşemek, eşelemek, 
3. Kazmak, 4. Oymak, 

Hulasa, 1. Duru (Duııılmuş, 
mu affa man.) 2. Omay, 3, Örün
dü. iiründü, (l\füntehab, seçil
miş, seçme man.) 4. Öz (Zübde 
ınnn. ) 5. Söz, öğtis, (Çok söz 

man.) 
Hu1asa etmek, ı. Derleyip 

toplamak, (Sözü, i i) 2. Kısalt -
mak, 3. Ozünü almak. 4. Üyiirt-

lemek. 
Huliisai kelam, 1. Sözün kı • 

8asr, 2. üsbekes. 
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Hulasaten, 1. Az sözle, 2. 
Dertop, 3. Kısaca. 

Hulf, 1. Kıyık (Nakzıaht, sö
zünden dönme man.) 2. Sözünde 
durmama, sözünden dönme. 

Hulfeden, 1. Dönek, dönen, 

2. Fırtrk, 3. Güvenilmez, 4. Sö
zünü tutmaz. 

Hu1fetmek, 1. Calknnak, 2. 
Cayraklamak, 3. Dönmek ( Sö

zünden dönmek) 4. Sımak. 

Huliyat, 1. Alınlık, 2. Bezek, 
3. Eşe, 4. Hcşe, 5. Hişil, 6. 
Siis. 

Hulk, 1. Kılgr, 2. Kılık (Hem 
kıyafet, hem de ahlak ve adet 
man.) 3. Kılınç. 

Hulkum, 1. Boğaz, 2. Gırtlak, 
3. 1mik, ümük, ummük, 4. Gert
lepik, 5. Umkü, 6. Yalka. 

Hulul, 1. Gelme, gelip çatma, 
') 1 . . 
-· çıne gırmc.>, 3. Konma, 4. Si-
n ·m. 

Hulul etmek, 1. Gelip çatmak, 
~. Girmek, 3. İçeri oynamak, 4. 
<::inmek, 5. Sokulmak, 6. Uğur
lanmak, 7. Yolukınak, 8. Yü • 
ıtlnmek. 

Hulus, 1. Aı11ık, 2. Doğmluk,. 
3. GPrçeklik, 4. Özlük, 5. Yığış-
uıa, 

Hulus çakmak, 1. Çatmak, 2. 
Sl'kulmak, 3. Yaltaklanmak, 4. 
Yaıanmak, 

Hulya, 1. Kuruntu, 2. Sağmç. 

Sahibi: Asım Uı 

TOAŞ 51ÇA~I 
0,10 % _İNCE LİGİNDE DİR 

HALİS ·isvEç 
ÇELİGİLE Y.APILMISilP 

ARAYINI 

' 

· Telefon: 
TİCAQETHANESl,9 

42878 · - Tefgraf: lstanbul Radi um • P. K. ıs 

Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 
\ 

VAKiT Matbaası - lstarıbO 

Öz türlCçe lCarıılıklar 

dek nı.ın.) 2. Baru, 3. Biçin, 4. Eğ
rek, 5. Erk, 6. Kermen, 7. Kurgan 
,(Eski mezar bakayasr "tumulus,, 
man.) 8. Oren (Hisar harabesi 
man.) 9. Sepil. 

Hisse, 1. Alu, 2. Carına, 3. Co1-
duk, 4. Çuv 5. Diki, 6. Düşelgc, 7. 
Düşelik, 8. Düşe.rge, 9. Düşerlik, 
10. Enek, 11. Henek, 12. Ok, 13. 
Öğün, övün (Yemek hakkında), 
14. Paç, 15. Pay, 16. Sıbağa, 17. 
Tiğin, 18, Tutarga, 19. Urdum, 
20. Uleş, 21. ülü, 22. Ulük, 23. 
Üli.iş, 24 Y argan. 

Hissedar, 1. Ortak, 2. Paydaş. 
3. Ülüşçü, 4. Yarşı. 

Hissedar etmek, Değiştimıek. 
Hisset, 1. Eksilme, 2. Yük • 

sünme. 
Hitam, 1. Bitme, bitim, bi · 

tiş, 2. Bitü, 3. Bit.üt, 4. Ket, kit, 
5. Son, 6. Tayar, tayas, 7. Tüken
me, tükeniş. 

Hitama erdirmek, 1. Alıhınak, 
2. n~tirmek, 3. Sonunu getirmek, 
4. Tozmak, 5. Tüketmek. 

Hitam bulmak, 1. Alkınınak, 
2. Bitmek, 3. Geçmek, 4. Saf -
ramak, 5. Sonuna varmak, 6. 
Tavusmak, 7. Tıdılmak, 8. Tü
kenmek, 9. Tükemek, 10. Ucuk
mak. 

Hitab, 1. Kele, 2. Söz söyle . 
me (Birine -) 3. Söyleme (Bi
rine). 

Hitabetmek, 1. Ayrtmak, (Söy
lemek, tehliğ etmek, bahsetmek. 
konuşmak man.) 2. Aymak, 3. 

Eyitmek, 4. Söylemek. 
Hitabe, Sab. 

n 
Hile, 1. Al, 2. Aldama, .,. 

Aldangıç, •1. Aldatmaca, 5. Al
dav, 6. Aldayış, 7. Altağ, 8. Aygttt 
9. Ayın (Ayın oyun), 10. Ayl:ı, 
11. Bezen, 12. Çap, l&. Çı[.,ıZ. 
14 Çüme, 15. Dek, 16. !)imli> 
17. l;)olan, J 8. Dolam1k, J 9. Dt·-

?Q I"' · ?l F"t 99 G:ı-zen, - . ~vsın, ... . ı , -- r. 
car, 23. HözUn, 24. 1nçkelik, 2~· 
Kalt, 26. Kayış, 27. Kelek, 2;i 
Kotak, 29. Kurak, 30 ::.Weke, 
Oyun, 32. Ozün, 33. Sapalı~G 
31 Savuz, 35 Şaluk, şoluk, ün
Tef, tep, teY, 37 Tesil, 38. 

"l""k 3° ·v · lt 40 Yaı) ytıP• gu u , .,. ı a .av, . ' 
41. Yümlö. 9 

Hile etmek t. Aldaınak, :.1• 

' J) ı. et-
Aldatmak, 3. Aııııak, 4. e.•F.t 
ınek, 5. Düzen kurmak, 6· el _ 
vermek fitlemek, 7. !{elek g 

' et -ınek, 8. Kuranmak, 9. Oyun 1' 
mek, l O. Yuplamak, yubulnı;ı~r, 

Hilekar, 1. Aksını, 2. 5. 
3. Aldağuş, 4. Aldak,. s. 
Aldatıcr, G. Allak, 7. Arkuk, ,.., .. 

'l ~v Bızıkçı (?\hzıkçr, oyunda hl e io. 
pan adam ınan.) 9. Çultur, 

~ 0 Jion8ı, 
Dagrl, 11. Hmaza, ı..... J{ıl-
13. Kaçar, 14. Kayışçı, 15. jS• 
lıkçı, 16. Kırbas, 17. J{urakçı, .. 
kurnaz, 19, Ozüncii, 20. sat~...ı.. 

k (tf ıı..,,. mantı, 21. Saltak, şılta , Si .. 
bahane man.) 22. Smap, 2~: 

0 
.. 

ğc.>cen, singil, 24 Sum, 25. ~~ı;s. 
rren, 26 Tardan, 27 Te\ru~. sl· 
Tilki, 29. Tülek, 30. t!ngtı. 
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