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Her yıl binde on sekiz 
nisbetinde artıyoruz 

}''unan hükUmetini devirmek istiqen 
askeri bir kurum meqdana çıkarıldı 

llmumi nüfus sayımının Birinci Teşrin 
ortalarında yapılması düşünülüyor 

Bir kısım Yunan zabitleri, Plastırasın başkanlığı altında 
bir diktatö!8lük kurmak için protokol imzalamışlar 

t erkos suyu işinde 
zorluklar 

Ankara, (KURUN) - İstatis
tik umum müdürü Bay Celal Or
ta Anadoluda yaptığı tetkik seya- : 
halinden dönmüştür. Bay Celal 

KURUN un sayın (muhterem) 0 • şimdiye kadar yapılan sayım tec
ltıırJanndan biri bize gönderdiği bir rübelerinden elde edilen netice -
bitide (mcktub) lstanbulun su işlerin· ler hakkında bana demiştir ki: 
den sızlanarak diyor ki: - Son defa lspartanın umumi 

"Ben Vefada oturuyorum. Her kişi heyetinde, Marmaris kazasında, 
tibi evimde terkos usyu var. Geçen ve köylerinde ve Mudanyada tec
Pcrşembc günü sabah saat onda su ke· 
•ildi. o gün akşama kadar belki açılır rübe sayımı yapılmıştır. Her üç 
diye bekledik, açılmadı. Ertesi gün tecrübeden de alınan neticeler 
tunıa olduğu için telefon edemedim. müsbett!r. Hazırlanan talimat -
tUnkü su işleriue bakan yasaullardan namelerin tatbik kabiliyeti tahak
(tllemurlardan) hiçbiri yerlerinde de· kuk etmiştir. Alman adedi neti
tildi. Cuma rtesi sabahı Cibalideki su celere göre nüfusumuz senede 
t,fne telefon ettim. Bana söyledikleri 
L binde on sekiz derecesinde art -
oqtşılığı (Cevabı) olduğu gibi buraya 
hzıyorum: "Dün cu:na idi. İşçiler ça· maktadır. 
hınıaz, bugün yapılacaktır. Yanm sa- Kırklareli tecrübe sayımı ikin-
\tc kadar suyunuz gelir ... ,, ci kanun içerisinde yapılacaktır. 

Aradan saatler geçti, su gene gelme· Bundan sonra kati talimatnamele-
di. Şimdi saat on üçtür. Vefa, Unkapanı rin hazırlanmasına ve propagan
Suıeymaniye semtlerinden birbirinde h :ı dalara ha,Janılacaktrr. 
, İr damla su yoktur. Elgün (amme) 
!tini gören kapıların (dairelerin) cu • Numaralama işi memleketin 
llıa günü bütün bütün kapanması ne her tarafında devam etmektedir. 
......... ı..;,., Torko:ıun yabancılard_a __ n~b~e' __ ,~Numerota. i i nisandan itibaren 
ltdiy . . . d . 

eye geçmcsını sı~ c hız de iste• her tarafta köylere varıncaya ka-
dt\.. Ancak ne yazık ki burası belediye· 
lliıt dar teftiş edilecektir. Sayım prog-
~ bir bürosu kılığına konuldu. Cuma rammm kati olarak tesbitinden 
ı.. Palıdır, gece çalışmaz. Belki de 
vııgun bu saatte fırtına, yağmur var evvel alakadar devairin mümes -
lfire patlayan bir tek boru onanlamıyor, sillerinden mürekkeb bir heyetin 
aııarııamıyacak!. Fırtınanın durmasını, dü§ünceleri alınacaktır. 
)ağrnurun dinmesini bekliyeceğiz !.,, d 

b •• 1 b' ek k w - Numerotaj işlerin e ne gibi 
QU soz er ıze gerç ten pe agır 

teld' esaslar takib edilmektedir? , ı. Terkosun belediye eline geçme· :ili isterken hepimizin aradığımız şey 
• ~11ltz yurdumuza yabancı olnnları hu 
'ft1:n uzaklaştırmak değildi. Bir (ama• 
::ırz) da su i~inde yabancılann gös • 
t. diği zorluklardan İstanbulluları kur
~t"rn~ktı. Yukarıya acılannı (şikayet-

ru) yazdığımız okurumuz ise terkos 
~hı yabancılar elinde iken cuma gii· 
f olmayan bir aylaklığın (tatilin) 
s~di yapılmakta olduğunu söylüyor. 
-ıt L •• d L- - " tl ) 'IJU yuz en pcrıcmuc gunu pa a -

4 ',? bir borunun cuma günü yapılama
•tını, cumartesi günü de işleri;. ağır-

Asım US 

- Numerotajdaki direktiflere 
göre ayni belediye dahilinde mü
kerrer sokak isimleri olmayacak, 
mevcud isimler müstehcen ve gü
lünç olmadığı takdirde muhafaza 
edilebilecek, değiştirildiği tak -
dirde, ya o şehrin tarihine veya
hud milli tarihe aid mümkün mer
tebe öz türkçe isimler tercihan 
kullanılacaktır. 

- Sayım propagandalan na -
sıl yapılacaktır? 

(~"aını 2 tncı snytanm 3 QncU stltununıa (Devamı 10 ncu snyıfıınm ı tncl eUtununda) 
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,. 

General Plastiras 

ATJNADAN BlLDJRlLIYOR: 
Dün gece Başbakan Bay Çaldaris 
ile Sübakam General Kondilis u
zun bir görüşme yapmışlardır. 

Görüşmede konuşulan işler gizli 
tutulmakla beraber, hükiımeti de
virmek için kurulan askeri kuru
ma lcarşı alınacak tedbirlerin ko
nuşulduğu duyulmuıtur. Alınan 
haberlere göre, geçen suikast 
kurununda parmaklan bulundu -

Rıhtım şirketinde 

Ali Rıza 
Genel müdürlüğe 

tayin ediliyor 
HükUmetçe sa

tın alınan rıhtım 

şirketinin yılba· 

tından itibaren 
ulusal idareye 
geçeceğini yaz· 
mışbk. Rıhtım 

şirketinin §İmdi

lik Maliye Ba-
Bay Ali Rıza kanlığına bağlı 

olarak idaresi kararlaştmlmı§ • 
tır. Şirketin ecnebi oian müdür ve 
memurları yılbaşından itibaren ta
mamen ayrılacaklardır. Şirketteki 

(DeVllDlı 10 ncu s:ı~ ıfunrn l lncl stltununda) 

Saylav 
sayısı 

[ 
Yeni devrede saylav 
sayısı 400ü bulacak 

1 

Ankara, 24 (Kurun} - Erzu
rum ve Tekirdağından başka, vi
layetlerin çıkaracakları saylav sa

l yıları İç Bakanlığınca teabit edil • 
miştir. 

Bay Çaldaris 

ğundan dolayı yakalanıp sonra -
dan salıverilmiş olan miralay Di
amesis, Zervas ile Avgerinos terfi 
yıl dönümünün değiştirilmesinden 
memnun kalmıyan zabitler ve 
Plastiras taraftarlariyle anlaşarak 
hükumeti devirmek ve Palastira -
ıın baıkanhğı altında bir dikta -
törlük kurmak için aralarında bir 
protokol imzalamıılardır. 

Bazı rivayetlere göre, eski dik-

General Kondilis 

tatör General Plastiras Filorine ci
hetinden sınırı g~erek Yunan 
toprağına girmiştir. 

Sübakanı General Kondilis, rİ• 
vayetler kar§ısında, bunun im -
kansız olduğunu söylemi§tir. Ge
len haberler, General Plastirasın 
timdiye kadar bulunduğu Fransa· 
dan ayrıldığı yolundadır. 

(Devamı 10 ncu sayıfanm l tncl stltununda) 

ı Yugoslavya mühim bir 
buhran geçirdi 

Fransız gazetelerinin yazılarından 
çıkan mana budur 

Yugoslavya Dış Bakanı Bay 
Y evtiçin Cenevre dönÜ§Ü istifa et
mesi, bu istif aya kendisinin kabi
ne içinde en yakın arkadaşı olan 
Koviçin de iştirak eylemesi üze
rine meydana çıkan buhran bu 
defa Bay Y evtiçin reisliği altında 
yeni bir kabine teşkili ile sona er
mi§ bulunuyor. 

Le J ournal gazetesinde bu ha
dise üzerine siyasi bir makale ya
zan (Saint Brice} buhranın var
dığı neticeye göre vaziyeti şu su
retle hulasa etmektedir: 

Kral Alekaandnn ölüdrülü§Ü 
üzerine husule gelen mücadele si-

(Dovanu 6 mcı uyıfanm ' Uııctı aütununda) 
Bay Yevtiçin bir karikatürü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'1ı ......._ Cesur olunuz dostum! Sizi uzun 
~nı edeceğim. Şimdi söyleyiniz 

leaynanam, doktor! 

Bu hesaba göre saylav sayısı 
381 i bulmaktadır. Erzurumun 9 
Tekirdağın 4 saylav çıkaracağı 
tahmin olunmaktadır. Defterler 
üzerinde yapılacak itirazlar ve 
yeni kayıdlar gözönüne alınırsa, 
yeni devre saylav sayılarının 400 

bır müddet ıçın en sevdiğiniz §eylerden J ü bulacağı ileri sürülmektedir. 
Bakalım, en sevdiğiniz şey nedirl 

(Devamı 10 ncu aaydıırun 2 l.ııc1 sQtununda 

Evvelki gün Büyük Ulus Kurultayının dördüncü devresinin sona erdi
ğini ve Kurultayın 1 Marta kadar tatil kararı verdiğini yazmı§tık. 
Ankara muhabirimizin yolladığı bu Teıim, dördüncü devrenin son 

toplantııından bir aörünüfü göıtermektedir .• 
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Berlinde •• bin uç 
• 

Alman ordusile siqalı 
gömlekliler çatışacak/ 

tevkif! 
Türk kadınına 

imreniyorJar 

Bir çok Fransız kadını, 

Hakimlerin alacaktan maaş nisbetlerial 
gösteren cetveller 

Ankara, 24 (KURUN) - Mev
cud hakimlerin, yeni ha.kimler ka-
nununa göre alacakları maat ni. 
betlerini gösterir cedvel1erin adli-

kinci kinundan bqlıyaca)mr • 

, Paris elç mizi kutlıılugor 
Alman ordusunun ' Devletin tek direği,, Paris, 24 (A.A.) - Hususi mu-

yece amklanmuı sürmektedir. Öğ 
rendiiimize göre, haremden önce 

albnıt lira almıt olanlarm maat
ları 70 - 80 ve yetmi! bet lira a1-

iki ay aonra toplanacak bir &"' 

yırma encümeni, hikimlerin bit" 
lunduklan maqlara göre derece
lerini yeniden tesbit edecek, bet 
dereceye söre bir terfi tablOMJ hr 
zn1ıyacak, adliye bakanı bu tablo
dan seçerek münhalleri doldura• 
caktır. baline geçişi milisleri k d d habirimiz bildiriyor: 

iZ ır 1 Türk bayanlığma saylav seç- mıt olanların maaılan 90, elli bet 
lira almıı olanların 70, 45 lira al
mıt olanlarm 55, 40 lira almıt o-Berlin, 24 (A.A.) - Havasa- Öte yandan siyasal polis idare-

janıınm Berfin muhabiri biMiri- ıi yeniden bazı tasfiye tedbirleri
yor: Uluıal teminata rağmen, ai- ne bat vurmuttur. Bu itlerde ulu
yaaal mahafilde içeri durumuna ıal bir gizlilik ıüdülmeai dolayı· 
aid birtakım kaygularm belirmiye siyle yapılan tevkiflerin aayııı ta
baıladığı aöylenmektedir. mamen belli değildir. Fakat ıöy-

Milis kunnnu u'luıal ••yaliat lendiğine göre binlerce kiti yaka
devriminin bittiğine inanmamakta tanmıftc'. 

ve Alman ordusunun Führerin de- Bu tevkif attan bazılannm sebe· 
diği gibi "üçünçü Alman devleti- bi, 30 haziran vekayiinde iteri ıü
nin tek direği,, haline geçmesi ü-ı rülen aynı ahlaki meseleler oldu
zerine kendilerinin ikinci planda i11 bildiriliyor. 
kalmalarını kabul etmemekte, bil- Paria, 24 (A.A.) - HaYas a-
ha.asa 30 hazirandanberi mümtaz jnnıı bildiriyor: 
bir mevkic geçen siyah miliıler bu Paris gazeteleri Berlinde dola
mevkilerini berkitmek iatemekte ıan bazı haberleri ete alarak ge

iıeler de işde güç inhisarını yalnız 
kend1s"ne bırakmak istiyen Alman 
ordusunun mukavemeti ile karp. 
latnıaktadırlar. 

Bu ay baıındanberi orduda ab
nan tedbirler hakkmda ortada bir 
çok ıayilalar dönmektedir. Bi1hu
aa Noel izinlerinin kaldmlmuı ve 
önünmUzdeki cuma geceıi için ih
tiyat tedbirleri almmuı, ukeri 
mahafildeki kayaulan ıöatennek
tedir. 

çenlerde harbiye bakanlığının ni
çin askerin muhafazası altına a
lmrhğmı ve timdi de nazi fırkasın
da niçin yeniden temizlik yapıldı
ğını araştırmaktadır. Gazeteler 
diyorlar ki: 

Üç ha~danberi üç bin kadar 
adam tevkif edilmiştir. Müstantik
lerin iatinad ettiği belgeler ne o1a
bilir? 30 haziranda kurtuna dizi
len Kari Emeat'ni Rayftağ yan
gmmın iç yüzünü anlatan vaıiyet· 
namesi midir? 

Bu Japon zabiti 
bir casus mu? 

Moskova, 24 (A.A.) - Kaba- ve öbürü Çinli iki Mançuri köylü-
rovıktan bildiriliyor: ıünü aramak için sınırı geçtiğini 

U11uri nehri kenarında ve 1 - ıöylemiıtir. 
mn tehrine 30 kilometre uzak. 
lılcta bulunan Verknenikolıki kö • 
yüne 21/12 tarihinde bir Japon 
zabitiyle bir Mançuri emir neferi 
ıelmiıler ve bir Kelhozlunun e
'Yine girerek incecik bir teY ine • 
dikten sonra zabit köyün ortaam • 
da fotoğraf ve nefer de kağıt ü -
zerine bazı notlar almağa bqla· 
IDlfir. 

Zabit bir kaç gün evvel köyün 

Japon zabiti otomobille aınır 
zn,;frezesi kararıahına .evkedil • 
ın~ttir. Tahkikata devam edil • 
mektedir. 

Moekova, 24 (A.A.) - Tas a
janaı bildiriyor: 

Bir kızıl müfrezenin gOya Man. 
çuri arazisine girerek betonarme 
askeri ntihklmlan yaptıtma ve 
bu iıtihkimlarm üzerinden Sov • 

brııaındaki bir Çin evinden ka • yet ~yyarelerinin uçtuğuna dair 
çan 7 yatında bir çocukla bir haf • Harbınde ,ıkan haberler Sovyet • 
ta enel Sovyet ımır muhafızları l Japon münasebetlerini gerginlq
tar&fmdan tevkif edilen biri koral 1 tinnek için uydunılmuıtur. 

Amerikayla lngiltere görüşüyorlar 

Pariı, 24 (A.A.) - Maten ıa
zeteai yazıyor: 

Vqington muahedesinin Ja • 
ponlar tarafından bozuhnan Ü • 

zerine lngiltere ile Vatington a -
rasmda derhal fikir teati.ine bat • 
lanmıt ve Amerikanın Londra bü
yiik elçiıi V qingtona varır var• 
ma:ı Bay Hull ile iki eaat ıöriit

mü§lür. 

Daha dünden Amerikanm önü • 
müzdeki müzakerelerde tatbiki • 
ı;J dütündüğü sryaıanm ana hat • 
~ ~ika deniz idaresi tara • 
fmdan bildin1mi§tir: 

1 - Japon tebaasiyle hatır la • 
• 
ı -

çin ihtiyatlı bir hattı hareket ka -
bulü. 

2 - Deniz nisbetleri müsavili • 
iine matuf Japon metalibatma 
kartı teıriki meaai. 

3 - Aıİıerika ·bahriyesini mü -
aaade edilmit olan azami hadle -
re iriftirmek için tezıiba ıemi!er 
lromılmuı. 

4 - Muhtemel lngiliz • Ame • 
rib müzakereleri hakkında mat -
buat& ve hafka karp mutlak bir 
ketümiyet muhafazası. 

5 - 5 - 5 • 3 nisbetinin mubafa· 
zasına imkan verecek bir formü
lün hazırlanmaıı için Japonya ile 
diplomatik görütmelere devam e
dibneai • 

mek ve seçilmek hakkının veril
mesi uzun çaifardanberi bu hak
lan elde etmek için aavqan ve 
ıimdilik amacına varmaktan uzak 
bulunan Fransız kadmlıiı arasın
da derin izler ve duyıular uyan
dırmıttır. 

Bir çok Fransızbayanları tele
fonla, biti ile veya kendileri ıele
rek büyük elçimizi kutlulamakta, 
sıyaaal hakların hepsine kaTUf&n 

Türk bayanlannm sevincine ortak 
olduklarını en iyi d!lekleriyle an
latmaktadırlar. 

Bunlar arasında ulusal ve ulus
lar arası bdın kurumlamım ileri 
gelen1-eri, Paris avukatlanndan 
Madam Grimpre, Bronsvick, ve 

~luslar demeti yanında delege 
Madam Cillier aayılmağa değer. 

Büyük elçimiz Bay Suad Türk 
bayanlarmın bayramından ötürü 
Fransız bayanlannı elçilikte bir 
çay toplantısma çaiırmıfbr. Gü
zel bir gün geçirilmiı ve yukarda 
saydıfmıız yükıek bayanlardan 
çoğu çayda bukıınmiifbir. 

F ramız k&am kllrumlan bu ni
sanda latanbulda toplanacak ulıu
lar araaı kadınlık konpesine ha
zırlanıyorlar. 

Terkos suyu 
işinde zorluklar 
_. (BapnakaJeden devam) 

lıjından bozukluiun ıiiriiklenib sitti • 
iini, 1 atanbulun üç dört Wiyük ıenıti• 
nin elli, altımı eaat ıu111Z lırahhlnu 
yanayalala anlabyor. 

Biz en küçük bir kitim (ppl.e, 
vesvese) çelmıeluizin cıluaumann sör 
)erindeki dolndaia m.m,onz. Omm 
için ı.~ belediyeainia cama, ...... 
aibi aünl•de t.ile su itlerind. a..n • 
ıizlik, etuizlik aörülmemesini iıtiyonaz. 

Olabilir ki terkoa 1111"11 belediyeye 
aeçtiii aihi bir sün tramvay, telefon, 

elektrik itleri de geçecektir. Banlar~ 
cuma, hazar tanımayan iılerdendir. De
mek iıtemiyonız ki IU çe-rirgenliiinin 
(idaresinin) bütün adamlan yedigün 
içinde bir sün itlerini bırakmaımlar, 

ne cuma, ne pazar hilmeıinler. Su çe· 
Tirgenleriain birolan cama ıünü kapa· 
nabilir. Ancak boru patlaması, ıu ke· 
ıilmeıi gibi danamlar ( nzi,-etler) için 
iıten anla,.acatr ltirer adamın bekçi bı • 
raJolmaıım da am:atın.nak ıerektir. 

Ei• Vefa, Unkapnı, Süle,.mani· 
)'e yakalarmcla (taraflarmda) 111 keıil· 
dili sini• İçinde hir yaqm pku -
olacaktı?. Borularda sa balwmaa~nca 
ıöndürmek için onya ıelenlerin bütün 
uirapnalan boıa aidecekti. Yansın 
•imn (üeti) geniıledikçe ıeniıllyeeek
ti. Sonra, 1'u iıte suçla olanlar oıta,.a 
çıksa, bunlar sorguya çekilae hile sene 
hiç t.ir asılı (faydası) olma,-aaldı. 

Sanıyoruz iri IÖzimib açdrtır. O
nan için bundan arbk (fazla) .mü u· 
zatmanm yeri yoktur. Cuma aiialerin· 

lanlann 45, 30 Ura almıt olanların 
m&&flan 40 olacaktır. Bu, bir i-

Ayırma encümeninin mfhnt.d 
terfie llyik ve tercihen terfie il• 
yik ve terfiye liyik diye yapacai' 
defterlerde derece esaslan göz 1-
niin,.Je tutulacaktır. 

Dahlllye hukuk mUtavirlnın Bat bakanhk mU•tefarl 
•oyadı lyllefti . 

Ankara, 24 (KURUN) - Da- Ankara, 24 (KURUN) - Ufak 
biliye hukuk mütaviri Bay Ekrem bir ameliyattan rahatsızlanan bar 
(Ergoven) soyadım aldı. bakanlık müıtqan Bay Kemali
SovyetReasamlar1nın •ergl•lj yilepiftir. 

Ankara, 
1
24 (KURbuUNd) - Sov- Kartıhklar1 tesblt koml•yo"d 

yet ressam armın ra a açtığı Dil 
resim ıerıiıi Ç&11amba günü ka- Ankara, 24 (KURUN) -
panacaktır. Şimdiye kadar ıergi- encümeni karıılddan teebit ko
yi ıezenlerin aayıaı on bini geç- misyonu bugün Bay Fuad Köpriilil 
mittir. ı nün ittirakiyle ilk toplantısııd 

Amll••z bir ,ayla yaptı. 

Ankara, 24 (KURUN) - Güm- I YUksek lskln koml•yOfld 
riikler umum müdürü Bay Cemilin Ank 24 (KURUN) - J~ 

. f . . • Ba M . ara, ~ yenne te tıt reııı y uammenn Baka ba k l v d yu·· • nınm t an ıgın a 
tayin edileceii pyıalan asılsızdır. . k" k . t 1 f T -w 

ıs an om11yonu op anımı , ~ 
Bay Mahmut Esat yadaki iıkin itlerini tetkik etıırir 

Ankara, 24 (KURUN) - Bay tir. 
Mahmud Esad, inkılab enstitüsün- nahiye mUdUrlerl 
de ders Yermek üzere çarpmba tallmatnamHI 

• hnkara, .r."t \:~V!'f> ..Jr 
Ankara Hukukunda devam I Bakanlığı, nahiye müdüderi°' 

mecburiyeti I mahaue bir talimatname hazırı.-
Ankara, 24 (KURUN) - An- maktadır. 

kara hukukuna devam mecburiye
tinin komılmasım tamim etmek U. 
zere dekanhia yapılan teklif ba
kanlar heyetince bugünlerde tet
kik edilecektir. 

Türk-Sovyet bilgi 
münasebetleri 
Moskova, 24 (A.A.) - Vasıf 

Çinar'm huzuriyle Sovyetler bir· 
tiii bilgi akademisinin dün yapı • 
lan toplanbımda akademi üye • 
sinden Bay Samoiloviçin ikinci 
Türk dili kongresi ve Türk· Sov
yet bilgi münuebetleri hakkında
ki raporu okunmuftur. Kabul edi
len bir karar ıuretinde genel top
lantı iki doıt memleket arasında
ki bilgi rabıta1arının pekiıtirilme
ıini kıvançla seli.mlryarak Türki
ye ve SoyYetler birliği arumda' 
bilıi münasebetleri kemlitomı • 
nun faaliyetini tuvib mniftir. 

Türk ve SoYyet bilgilerinin it -
tirakiyle Türkiye hakkındaydı· 
tara tahsis edilecek türkçe ve nu • 
ça olarak hu1USI bir dergi çıkanl • 
muı dütünü1mektedir. 

Antalyada Kubilay günü 
Antalya, 24 (A.A.) - Mene

men lcabramanı Kubillym ölü -
mUnün yıldönümü burün Halke • 
vinde zab"tler, memurlar, mual
limler Ye halktin büyük bir kala
balık içinde ppılmıt, inJalib ve 

Denizli ve Urfa Valllerl 

Ankara, 24 (KURUN) - ' 
nizli nlisi Bay Fuad, Urfa " 
Bay Nizameddin buradadn1ar;_, 

-
ltalyanlar 

Habeşi&tanın &uçla oid:" 
ğıında ayak direyorl';_ı 

Roma, 24 (A.A.) - Val ti" 
hidiıeıi hakkındaki ltaly9:.'1.:Üv 
aı uluslar kurumu ıenel kit• 
ne verilm:ıtir. • a.ı" 

ltalyan notası, Valvaldaki P" 
diselerin mesuliyetinin babefi .,. 
na aid olduğunda ıırar etnıekt~" 
bombardımanm ltalyan ta)'Y 'llJf' 
lerine açılan atete bir kartı 
ma olduğunu söylemektedir. ,_, 

ltalyan hükumeti, b~ not~;; 
da Habeıistan hükUmetı kell 
ne Valval had:sesinden dlllft 
ziye verdiği takdirde t9lÖ M ,. 
layan ltalyan - Habefl~ 
nır tahdidi if°ne yenide• idltllt 
maya aıuk oldutun11 d• "" 
mektedir. 

Sar kuvvetleri 
Londra, 24 (A.A.) ..- JI! 

kuvvetleri timdi tam 0~ 
Yalnız dört lnıitiz tankf ~ 
gelecektir. Şark ı.--."_!!,1~ 
ci alay Sarbruken ~~----
ıeçid yaparken soıı.Ma 
bk Y&rdı. 

de elğün itlerinin düzeni bozulmamak Ciimhuriret 1olunda her tiirlü fe
için bu değimli (ehemmivetli) •oralı dalrlrlılı ,.,.... .. hazır Türle 
(mese1eyi) gcrel (umnmi) bir ~Örü!le }""" • K bT' f 11_.. 
ince1emeti (tetkik etmeli), gerekli olan 1 ~~nç ıg ?1 ~ ~ ~ym erağa~ ü":ü-
bir yöndem (uıa1) kurm,.ltdır. ıunde bırleııkhğı tekrar edılmıt, 

Aaım US ünlü gencin. retmi, merasimle a. 
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Akelii adam 
Beni bağışla 
Bir kaç yüz yıllarca dilden di· 
dola;an, lakat bir türlü kara· 
ı olnnyan bir hikaye vardır. 

ep:n· b b·ı· · · B. • ız unu ı ırsını:. ır a -
anlatmıs: 

Bir kurunda bir ermiı vardı. 
Bu errn:5in bir kaç kızı vardı. 
rıların içinden en güzel kızı 
" kardesleri kıskandılar; yol· 
htıyuya attılar.. Adı Bünya -
eli. Ünlü Yu•ul Ôlhünc'ü 

l'le cın!atan adamı dinliyen a
Q kal!:mıs: ., ~ 

- Hangi birini düzelteyim -
• , birinci çocukları olan 
İf dejiildi. Y alvaçtı. Çocuk
kız defjil, erhekti. Kuyuya 
Qdılar, köle diye •attılar. A -
lliinyarnin değil Yumltu. 

,,ariste çıkan "Le Couriier 
llctrdole8,, ıunları yazıyor: 
.. T evlik Rü:tünün Pariıe yap. 
•on yolculuğun •ebeblerini 

Qtan birtakım belgeler var -
: Türhiye lıkenderon sanca

Türkiyeye bırakılmasını 
~a ba~armak iıtemektedir. 

11 yapılması için antlQfma • 
değiflirmek gerek değildir. 
tehlilin yapdmasının •ebebi 

"": 
··ı l rak petrol um,, Mum an 
fİmaiincle yeni kaynaklar ol
nu bildirmi;;tir. Ba lıaynak

dcı lıkenderon vüayetinde -. ,, 
lf angi birini düzeltelim. 
l' evlik Rii~tü Arcu Aurupaya 
~deronu istemek için gitmİf 
~LJ;,._ 1Ur lopr.a.ğın n.n51l İ• -
f>a eğini bile11 bir uluıun oeki

)!e bir şey kalMından geçir
Toprak almakta, vermekte 

. denemeler yapmlf bir ulua 
"'lehi antlaşmalardan dııarı 

.ayı prensip olarak ileri 
··~tür. "Yurdda barıf, acun-

~rı,,, diyon:z. Ve bunun için 
elan beri biriken antla§ma 
lan bizimle savaf armın • 

4oıkocaman bir yangın duva
Ol11r. 

ta bir, bundan sonra Mum -
l>cıtı ıimalinJeki petrol kay. 

,. Qrını ileri sürüyor. 
- Peki Mumlan ıurasında, 

Qaında petroller çıksın, bize 
&rınıınla lıkenderon arcuın -
ıac...ı bir yakınlık var. 
&ttlaıılun batı tarafları F ran -
I rnıclır? Alumlun batı ya -
•lterıderon mudur? lıkende -
,Q Musul arasında en küçük 

clQ bir kanıa yakın uzak -
~clır. Bu bir kanı en az al

ltilometreJir. • ~';u yazıyı okuyunca adı -
ı bulamıyacağım bir 

baıkanın •özlerini 
">1. Onun po• bıyıklı H Ak
~lrnq suratını bir lıez da
t• 11 buldum. 
~n bana gö~mÜ§ bQfka -
-._ •• cenub 6ınırlan Ü•tünde 
1.... ~ar:likten sonra kendiıile 
~ettik. 

ftuhtan ıonra BQfkan 

"' 
' Kurban, eledi, ıen lıtan-

", el eğil mi? 
" tvet, dedim .• 

' Ôyleyıe, Jetli, benim 
, lcınırsın. 
~ :rnc:ınız lstanbulun ne -
~~·~!sterseniz gidib 

lIÖreyim. 
011q herke• tanır, Edir -

• Çolıılıı SoCIP ~ 

Atatürkün heykeiil Saylav 
Türk san'atı ve işçisinin 

güzel bir eseri 
Tokat vilayeti meydanına di

kilmek üzere tehrimizde Türk İ§
çiler tarafından hazırl~nan Cum· 
hurreisimiz Atatürk'ün bir hey
keli dü1ı ~amamlanmıt ve heykelin 
Tokada gönderilmek üzere amba
lajı yapılmıthr. Gören mütehas
sıslar tarafından beğenilen heykel 
üç metre seksen santimetre boyun
da yapılmııtır. Baftanbaıa Türk 
san'abnın ve ifçiliğinin eseridir. 

Heykeli döken Türk İfçisi A
nadolulu Yusuf usta diyor ki: 

"- Heykel dökmeğe 1929 da 
baş}adım. O zamandanberi Amas
ya Atatürk heykelini, Bursa hey
kelini ve inlalab sergisinde göste
rilen kadın heykelini ve daha bir 
<'ok büstleri kusursuzca döktüm. 
Şimdi de heykelt.ra§ Bay Nusret 
Hakkının bu üc metre seksen san
t;metre bovtmdaki Atatürk hey
kelini döktük. 

Bütün döküm işini Türk olan 
çmıklanmla yaptığrm gibi, mon -
t.ajmı da hiç bir yaba.ncrya lüzüm 
göstermeksizin gene Türk arka -
daşlamnla meydana koyduk Kon
ya sanayi mektebi mezunuyum. 
Tersanede çalıştım.,, 

:Atatürk heykelini yapan liey
keltraş Bay Nusret Hakkı da, ay· 
m mevzu üzerinde muharririmize 
ıunlan ıöytemiştir: 

"- Memlekette, heykel Clöh1.i -
İnünrlc. en 

00

z 1 ·~ er çı armış o -
lan Türk iftisi. Yusuf ustadır.~ 
heykelimi, memleketimizde yapı -
lan en muvaffak iş olarak kabul 
ediyorum. 

Heykeli Tokat vilayetine bu -
gün gönderiyoruz. Kaidesi mimar 
Bay Şevkı tarafından orada ha -
zırlanan heykelimizi hemen dike -
cek ve açılma resmini yapacağız. 
Bundan önce tayyareci Fethi Sa -
dık abidesini yaptnn. Artvin vi -
layetine Atatürk heykeli yaptım. 
Bu Tokat heykelinden başka An -
karada birt'ok büstler de ortaya 
koymuşumdur.,, 

Heykeltrat Bay Nusret Haklkı 
güzel sanatlar akademisi eski me
zunlanndan tayyareci Fethi Sadık 
abidesi üzerinde kazandığı müsa• 
baka imtihaniy1e Almanyaya tah
silini ilerletme~e gönderilmitti. 

Gazi Antebin kurtuıu, gUnU 
Gaziantebin on üçüncü kurtu

luı yıldönümü bugün saat on al
tıda Halkevinde kutlulanacaktır • 
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dır. Benden var bir •elam et. 
Böyle •öyliyen adamın lıarıı· 

sında aplflp kalmı~tım, ıonra da, 
bana qe dosta gülelim diye an • 
latmııtım. 

Bunu biz coğTalya bilmemez· 
liğin bir örneği sanarak bCJ§ı A
kelli poı bıyıklı btı§kana acırdık. 
Fakat bir gün memleketimize 
mütelta.•11 diye gönderilmesi 
JÜ§Ünülebilen bir Avrupalının 
bana Akelli, poa bıyıklı okumaz, 
yazmaz göçmüf ba!kanı Üe bir 
hizaya gelme.ine bümem ki ne 
demeli? 

Ben timdi, Akelli, poı bıyıklı 
göçmen bQfkanından yaptığım 

sürçmeden dolayı beni baiı§la -
masını ütiyorum. 

Sadri Ertem 

• • 
seçımı 

Saylav seçim defterlerinde bir 
çok yurtdaşların adlarının yazılı 

bulunmadığı anlatılmı§tır. 

Defterlerde adlarını göremi -
yenler teftit heyetine giderek iti -
raz etmektedirler: Bundan batka 
mahalle mümessilleri de defter -
!erdeki noksanlan tamamlat -
maktadırlar. Perıembe günü ak -
tamına kadar lıtanbulun doğruya 
yakın nufus sayısının ahnabilece • 
ği anlaşılmaktadır. 

İstanbul saylav seçimi teftit he
yetinden: 

Saylav seçimi için esas deftere 
kendilerini ve evlerinde bulunan
ları yazmak üzere evJcrine mahal
le mümessilleri gelmemit olanla
rın oturdukları kaza, mahalle, so• 
kaklariyle ad, yaş, it ve ev numa
ra1armm 5 ikinci kanun 934 ak~a· 
mma kadar belediye saylav seçi
mi teftiş heyetine bildirmeleri. 

Mahkemelerde 

Sevgil" sini ö!düren hapse 
mahkum ed;ldi 

Ayvansarayda çivi fabrrkasm
da ça1ı§an sevgilisi Haticeyi öldü
ren Arif hakkında ağır ceza mah
kemesince verilen karar dün bil
dirilmi§tir. 

Arif, kendisini it inden ç11Caran 
ustaba§ı Ahmedi öldümıeie karar 
verdiği vakit önüne çıkan Hatice
yi öldürmüştür. 

Arif, on iki yıl altı ay habse, 
aynca bin lira tazminata mahkGm 
edilmiştir. 

Şıl.ep ve ha1ı kaçakcılığı 
suçlu] an 

Muhafaza baş müdürlüğü tara
fından meydana çıkarılan filep ve 
hah kaçakçılığı suçlularının ıor

guya çekilmeleri bitirilmit ve ev
rakları dün aekiz numaralı ihtisas 
müddeiumumiliğine verilmittir. 

Bilindiği üzere bundan bir 
müddet evvel Galata gümrük tran
sit antrepolarında bir halı kaçak
çılığı olmuftu. Bu i!i Pelligrino 
adında birisinin idare ettiği anla
trlmııtır. 

Gene bir müddet evvel 25 file
bin gümrük resmi verilmeden Tür 
kiyeye sokulduğu muhafaza bat 
müdürlüğü tarafından anlaıı!arak 
kapotaj kanununa muhalif olan 
bu hare'ketlerden suçlu görülen • 
ler hakkında takibat yapdmağa 

ba~lam1mıştı. 
Bu kaçakçılıklarm muhakeme

s)ne yakında sekizinci ihtisas mah 
kemesinde ba~lam1acnlrtır. 

Tet kos şebekesinin 
düze,'t1lmesi işi 

Verilen ma1umata göre, terkos 
şebekesinin düze1tilmcsi iti tama· 
men bitmiştir. lstanbula günde 
33.000 ton su verilmektedir. Ka -
ğıtane - Edirnekapı ve Karaköy -
Kfığ;;;tane sifonları inşaatı tamam· 
lanmı§tır. 

Fatih, Çukurbostan, Koca Muı
tafapa!3, Hekimoğlu, Altımermer 
semtlerindeki tazyık da kuvetlen
dir ·tmiştir. 

Bakırköyünün suyu da yakm • 
da tem;n edilecektir. 

Adala ... a su vermek İ§i de tetkik 
ediliyor. Buraya su taşıya-:ak t~.nk 
alımı münaka.sası yakında açıla • 
caktır. 

J Hukuktaki hadise 
Talebe üç yüz imzalı 
b·r takrir hazırlıyor 

Hukuk Fakültesinin birinci sı
nıfında Hamid Tuğrul adlı bir ta
lebeye üniversite meclisi tarafın

dan bir yıl çıkarma cezası veril· 
mitti. 

Duyduğumuza göre hukuk fa
kültesi talebesi arkadaşlarının af
fı için rektörlüğe verilmek üzere 
üç yüz imzalı bir takrir hazırla

maktadırlar. 

Bu hadise etrafında dünkü du
yumlarımıza göre üniversitenin 
yeni talimatnamesinde fakültele
rin sa1ahiyetleri ancak inzibati 
tedbir alınması İcab eden bir ha
dise vukuunda vaziyeti tetkik et
mekten ibarettir. 

Bu talimatnamenin on f\1tıncı 
maddesine göre talebe inzibati 
cezayı mucib bir !::..rcket yapbğm
da fakülte dekanı ile üç profesör 
ve doçentlerden mürekkeb bir tah
kik komisyonu teşkil edilir ve ge
ne bu talimatnamenin on yedinci 
maddesine göre komisyon mesele
yi üniversite heyetinin tetkikine 
gönderir. Ve bu heyet lüzum gö-

rürse suçlu talebeyi dinler ve ce-
za verir. 

Üniversite heyetinin ceza Vef'o 

me derecesi mutlak ve kat'idir • 
Yalnız üniversiteden büsbütün çı
karma iti vekaletçe lüzum görü
lürse tetkik edilir. 

Müracaat meselesine gelince; 
böyle bir müracaat henüz rektör-
lüğe yapılmamı,tır. Böyle bir ıe
ye ihtimal verilmemektedir . 

Çünkü söylendiğine göre tale
be üniversite heyeti ve fakülte ko-
misyonu önünde söylediği sözün 
ağırlığını anlamı!, sonra rektörlü
ğe gelerek af dilemi§, bir yıl son· 

ra üniversiteye tekrar devama baı 
ladığı vakit talimatnameye uygun 
harekette bulunacağını söylemit • 
tir. 

ŞüpheH bir ölüm zabıtaca 
araştırılıyor 

Zabıta bir ölümün tahkikatına 
elkoymuştur. Vaka fudur: Evvel
ce Yüksek kaldırımda kitabcılık 

ederken sonradan dükkanını sata
rak boşta gezen yetmit yafmda 1-
talyan tebaasından Dominiko Be
yoğ!unda Kamer hatun mahalle
sinde Kızılcık sokağında bir evde 
yalnızca oturmaktadır. Domini· 

ko evvelki ak,am saat yirmi bir· 
de sokaktan evine gelmif, biraz 
sonra komıuları evin içinden bo -
ğuk bir ıes ifitmiılerdir. Bunun 
~zerine keyfiyet zabıtaya haber 

verilmiı, memurlar gelerek sokak 
kapısını açıb içeriye cirmişler ve 
Dominikonun kapının iç tarafında 
kan1ar içinde yattığını görmü~ler
clır. Domin:konun sağ gözü pat· 

Gezintiler 
'7T- - l 

"Putları yıkalım!,, 
dan sonra 

Öptu··gv u··m l ' e ... 
Araya uzun yıllar girdi. Şimdi 

adını unuttuğum lj.r genç, görün
mek için kabak duran bir gazete
de "Putları yıkalım!,, Jiye bağır
mı§lı. Çıflığın içinde Abdülhak 

Hamid, geni§ alnını ikiye bölen 
hara çizgilerle "ibtal,, edilmek u
tendi. 

Bu densizlik Hamdullah Sup. 
hiyi coıtıırmuı ve onun ke8kin 
kar§ılığında, gençliğin erkek ıe -
ai gürlemiıti. Cücelerin kendile.
rini göstermek için omuzlarına 

tırmanacak bir dev aramalan pek 
eıki ve pek yerinde bir İ§tir. Yal .. 

nız bu pek yerinde i§ o kadar çolr. 
kullanılmı§ ve yıprandırılmııtır 
ki, artık onda hiç kimıe en küçük 
bir değer büe bulmaz oldu. 

Dün okuduğum bir yazı, benu 
de bütün ba acı geçmiıi tazeledi. 
"Ôptüğüm el,,adını tcqıyordu. En 
büyük ozanımız Abdülhak Ha • 
mid için yazılmııh. Satırlar a· 
rasında sezdiğim tok ıea, bana 
bu yeni adda olgun bir arkadag 
müjdeai verir gibi oluyor. Ondcr 
okumu§, anlamıı oe yüksehliğtı 

tapmanın tadını duymuf bir a. 
dam omncu var. Sevindim değ .. 
rom. Gönliyle be1lediği yavru -
lanndan ömrünün ton yıllannda 
nankörlük gören Hamid, elbetfo 

o •aygınzlıktan derin yaralar 
almı1tı. Bugün onlardan bir ku· 
şak sonra gelen bir genç, "Ôptü· 
ğüm El,, i yazıyor. Bu yazı o ya· 
ranın •m111sıdır. Ve HamiJ, eli· 
ni öpenlerden bağıılamaıını esir· 
gemez. Yukarda sevindim doğ. 
ruını, demiıtim. Bunun birind 
sebebi o büyük göq.ülde gençli
ğin eliyle açılmıı bir yaranın, ge • 
ne gen~liğin eliyle aaudınlmq ol· 
maııdır. 

ikincisi, gene o yazıda gördü
ğüm bcqka bir değerdir. Hamidfo 
niçin seksen beı yaıında birdeli· 

kanlı olduğunu, nasıl yeni bir piyea 
yazabildiğini anlatırken gerçeği 

görüyor, gö•teTiyor, ozana kültür 
gerek diyor. Bunu genç ağızlar · 
dan dinlemekte bQfka bir tal var. 
Evet, kültürsüz fiir olmaz. Fuzu. 
li dört yüz elli yıl önce: "llim•iz 
§iir, temelsiz yapıya benzer,, de
miıti. Hafız, Hayyam, Sadi, Fir
devsi, Doğu ve Batının bugün ya· 
şıyan büyükleri engin bilgili a
damlardı. Biz onları unutmuı, 

yalnız birer divan, küçücük mec
mualar ve sonra da Kale/ağla -
rının ıiıkinliğiyle kar§lmıza di
kilen ozanlarımızın kınrlığına 
zavallı Şarklılığı •ebeb ıaymı§tık. 
"Akşam,, daki arkada§ doğru 

söylüyor, her ozana en aıağı iki 
dil ve iki bin kitab gerektir. Biz
de herkeıin ozan geçinmesi, de
yifleTİn tepeden inme birer •ayık
lama ıanılmaıınJan, en kolay iı 

sayılmanndandı. Bu yüzden de
ğil midir ki lire sıralarında bu
gün bir aürü §aİr, düzünelerle 
romancı görüyor ve gülümsiya. 

• Jamıt ve sol yanağında derin bir 
yara bulunuyordu. Kendisinin ev• 

veli merdivenden düşerek yara· 
ı. •· dığı ve öldüğü ıanılmışsa da 
yara muayene edilince bu hususta 

yoru.z. 

e~rafh tahkikata lüzum görü1mü~, 
['. min:konun cesedi morga kal -
dn ılmı§tır. 

Zabıta ölüm hakkında araıtır· 
maya devam etmektedir. 

Qezgln 

Dağcı.ık klübünde 
Pertembe günü saat on yedide 

Türk Dağcılık klübünde bir kon -
ser verilecektir. Konserde Bayan 
Enise Abud, Bayan Seyfiye Abid, 
Bayan Samiha Abid, Bayan Naz• 
b F emıh çal•caklardır. 
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Polis haberleri : 

SiYASA 

Vaşington ant 
masının bozulm 

Sabıkalı Fuad 
Hırs1z'ık }a;..arken yakayı 

e.e verdi Musiki işleri 
Evvelki gece Tarakçdarda meı

hur sabıkalılardan Fuad hırıızlık 
yapmak üzere iken yakalanmı9, 
bu arada da batınc!an yaralanımt
br. 

Tarakçılarda Matohi hanmm 
arkaıındaki manifatura ardiyeai
ne aündüzden iki kamyon manifa· 
tura eıyuı t&§ınmııtır. 

Oralarda dolaıan Fuad bunu 
ıörünce ardiyeye girmiye karar 
vermit ye bir En-satını bulub ha • 
malJarla birlikte içeri girmif, bir 
köıeye aak!anmrftır. Ardiye ka. 
pandıktan sonra Fuad İçerde kal· 
mııtır. Saat yirmi bire doğru Fu
ad denkleri açmaya, beğendiği 
kumaşlan seçmeye batlamı\tır. 
Fuad bir aralık dengin birini de
vermiı, çıkan ıürüküyü yoldan ıe 
çen zabıta memurlan ifiterek ka-
pıyı açbrmıılar, Fuadı yakalamıı· 
lardır. Fuad ardiyeden çıkarken 
kaçmağa yekenmiı, bu sırada ba
tım kepenklere çarparak yarmıt
tır. Yaralı hastahaneye yatınl
mııtır. 

ANBARA DOŞEN TAYFA -
Haydarpqa rıhtımında bağlı ltal
Jaıı bandıralı Kuja vapurunda 
tayfa Jojef dün iki numaralı an • 
bara dilferek batmdan yaratan • 
mııtır. 

KALB DURMASINDAN -
Balıkhanede kantar memuru Bay 
Hakkı Eminönünde tramvaya bi
nerken fenalatmıı, hemen V alde
ham yanındaki Hüaıtıü eczabane
ıine girmiıtir. Halckı burada yere 
düterek ôlmüıtür. 

Hakknnn bJb dwmumdan aı. 
düii anlqılmqtır. 

BAKLAVA. DOLANDIRJR. 
KEN - Sabıblıluclan SIY&lb 
Mehmed oi1u ~d Kanın.,.... 
da Ahmedin dükkinmdan iki kilo 
baklava dolandmrken yakalan • 
ımtbr. 

NESIMt DOVEN NESiM -
Huk8yde Kalaycı bahçede oturan 
Nesim ile Hayım rakı İçerlerken 
kOlllfUiarmdan esim de ıeJmittir, 
Biraz sonra ik Nesim arumda kav 
ıa çıkmq, birinci Neaim, ilriaci 
Netimi dö91DÜf, bıçakla &zerine 
hGcum etmiştir. 

Karaden zde fırtına 
Karadenizdeki fntına keailme

mlıtir. Karadeniz pottamn yap. 
malan gerek olan vapurlar liman
dan çıkamamaktadır. 

Berberlik dersleri 
Berberlerin ehliyet imtihanı· 

nm mecburi olması için belediye • 
den bymakamlara birer talimat • 
name gönderilmifti. Bunun tatbi • 
kine dünden itibaıren hqlanılmıt-

tır. 

Bundan sonra her sah günü eh
i" et veıikaaı ohıuyan berberler, 
c!niyet mektebinde berberlik der 
•İ ıöreceklerdir. 

ı Gelenler, gidenler f, 
DA y NECMEDDIN SAHiR -

Kadıköy • Üsküdar tramvayları 
murahhaı azası Bay Neemeddin 
Sah"r A raya ~itm· tir. ~irkete 

"d l:azı i ler etrafında ali.kadar 
al kt. 
makamlar'a ,örüıece 11'. 

IA y GREGOR - Çekoelovak
ya bat konsol su Bay Grepr ka· 
nsiyle b. rkte diin isiali o 

Konservatuvarın yatı 
kısmına alınacak talebe 

latanbul Konservatuvarı yab 
k11mına aiindüzleri devam edebi
lecek talebe almmuı da Konser
vatuvar idarea · nce kararlapıııftır. 

Yeni almacak talebe, yatı tale
beıiyle beraber aynı teraitle gün· 
düzleri okuyacak ve ajız ıazlarmı 
öğrenecektir. 

Alınacak talebede muıiki İatİ· 
dadı veya eski tecrübeler dikkatle 
göze alınacaktır. Diğer taraftan 
Konservatuvar yatı kısmına geti
rilen yabancı ağız sazı hocaları da 
derslerine devam etmektedirler. 

Ancak yeniden afız saz1an al
mağa ihtiyaç hasıl olmuftur. Bun
ların gümrük şartlarına göre dı· 
tardan getirtilmesi me.eleıi ıörü
tii1mektedir. 

Dün yabancı lıocalar, Komer • 
vatuvar b;numda müdür Bay YUoo 
auf Ziya Dernircioilu ile bu me
sele üzerinde konuf11l'Uı1ardır. 

Perıembe pnü verilecek bü • 
yük komer için. dün Konservatu • 
var b;oasmda Bay Seyfeddin ve 
Sezai Asaf tarafından orkestra he
y~v1e " .. """" '"1" vıu,,1"'1-ttr. 

fercümanlar kursunda 
derslere bu sabah 

başlanıyor 
Tercümanlar için yeniden açıl· 

muı kararlaıtın1an kun bu abalı 
1aat dokuzda bi~ derıin.e b~ 
lıyacakbr. 

Dersler Galatasnray hoca1arm· 
dan ve Bizans tarihi üzerine bir· 
kaç kitab çıkarmq olan Bay Mam
buri tarafından verilecektir. 

Dersler kısmen belediye top • 
Jantı ıalommda verileceği sibl, 
lannen de dqarda abideler üze• 
rinde tatbikat suretiyle ıöaterile
cektir. 

Seyyah relme mevs;minin bat· 
lamaıı olan Şubata kadar ders vo 
;mtihanların ıürmesi muhtemel • 
d!r. 

lıtanbuldaki tercüma~ların ıon 
umanlarda yeniden kayıtlan ya• 
pılmıı, fotoiraflan alımmıtı. Ay· 
nca ya"ancıya kartı muamele Ü· 

zerine de dera)ı-,. verHecektir. 

Yunan -Vu~oslav 
maçının tafsilatı 

Atin&, 23 - Balkan futbol tam· 
piyonumda Yunan m"lll atlmnı· 
nm 1 - 2 kazanmaeiyle neticele
nen Yunan• Yu109lav milli takım
lan maçının hakemi Roman1alı 
RadiTleako idi. 

ilk ıolü birinci hafa~da Yu
I09lavlar atmqlar, biraz aonra da 
Yunanlılar bir ıol atarak bember· 
liii temin etmiflerdir. 

s· rinci devre 1 - 1 beraber
lilde bitmiftir. ikinci devrede Yu
nan taknm tiddetli hücum1ara 
geçmi9 ve b. r ıol daha atarak 1 -
2 maçı kaztnm•r.tır. 

Hay Cemil 
Ankara Hukuk F akülteai Profe

sörler mecliai Ankara Hukuk Fa
kültesin"n idaresinde ve yükse'me
ıincle ıeçen yülaek hizmetleri do
layıs • yt~ ıehr·miz Dniverıitesi 
Rektörü Bay Cemtl'e fakultenin 
fahri prof eaörlüğü verilmi,ıir. 

Yang-ın Londrada aylarca aüren cleDİS 
nuımalan kuilclikteıı sonra JapoD 

Salacıkta iki ev Vafiqtoa deniz aatlatmumı 
Dil W!clircli. 

Gümrük mu- kısmen yandı Londra konapaalannm 

h f b Salacıkta Mebut Bay Hamdi· makaad, ge!eoek toplamcm .. 
a aza &f mü· ıüz k.onfenıaıaıım -'·paalanna 

dürlüğü kısım i- ye aid tahta evin Ült katından yan- bulmaktı. Ba 
1
_:j WavnwcJr. 

mirlerinden Bay ım çdmuı, bir oda ile bir merdi- merika er., ı~ ele, J 
Taha in "Krlıç • ven yanmıflır. Alevler yandaki .tenis ıillhlumr azaltmü iateuuWt 
Aılan,, lstanbul Sel&msız Maliye memurlanndan raher INana hangi pnmllt .,. _... 

ıümrükleri baı Bay Memduhun evine e ıeçere ---~c1ı=... ,.,._ ___ ı·..J- koau ... ·"' d k iraincle ..... edecek1erini 
müdürlüaü mi· üst kab tutuıturmQftur. Kadrk6y ~ ... '-'-- ,.... 

• •Deli •• Japoaya clifer devletlerle marı Bay Kemal ve Oıküdar itfaiyeleri yanım ye- beraberlik üzerinde ısrar •ttiiüaİ 
"Oral,, ıicil ki- rine zamanında pldikleri için Bay clirdi. 
tibi Bay Bedri Müteb.id miralay Memdubun evini tamamen yan- Bir arabls fnsiJt.re......,..... 
"Erdem,, Cibali Bay Şevket Akalın maktan kurtarmıtlardlJ'. ...._Uiinl onaylamakla ......... 

tütün inhiaan depo ve imalitha- Bay Hamdinin m siıortuız • uu ~ ·-~ L. ---1:&! -...l.l.-.tİr9c111 

neler muhasib meeulu Bay Ali Et- dır. Bay Memduhun evi ise yirmi ,......,..,._ 6 -..ıurfai 
ref Ve refikası, lltanL.ı 56 mcı • 1 d Japonya baDll bW etme& •-uw bet ı.:n liraya 11gortaıı ır. 

11 
allkaclar olaa ....__.. 

mekteb bocalanndan Bayan Nevi- lapatı için Wr azami w ta• 
re "Kaur,, deniz birinci mülizimi Hay Kecep !'eker lerilli .. ...._ Ueritine Sitl-.....ı 
Bay Saib ve refikası 56 ncı mü- CqmJuıriyet Halk Fırkuı Ge- telrllf etli. Amerika da.._ NGllll!!l 

teb hocalarmdan Bayan Sabahat nel kltibi Bay Receb Peker il• Nihayet 1anm...,ı ... llnlNI • 
Saib "Altan,, Akay itletmeıi Cad· Mut 1aylavı Bay Huaa Raticl bu ::.-.:~ ac11+1m11111·-• 
deboatanı iıkeleai ıite m.nuru sabah saat on birde Karaclenia n- Fllrat .ı.,o.,.... hö,le 
Hayri "Özen,, S6 ncı mekte'b bq puriyle lzmire sidecektir. öaceclen de bilindfli iPıa om• 
muallimi Bay Hikmet "Tadık,, Et Dün de yazdıiımı• sibi Ba1 bti ,...ı Wr ....- .,......._ ... 
yemezde Sancaktar Hayreddin Receb Peker yarm Menemende Nitekim 1'a dnletlei- .. 
mahallesinde oturan Bay Mehmed inlollb tebidi Kubillym abidesi• ...,. t1a ~ clmwww ,.. Wr 
Asım ve oiullan ıazetenm memub nin açıı ramini yapacaktır. Bay =·........,. fab.-ıldal~ 
1 d B 8 h Ad ••an Receb Pekerle birlikte latanbul ft. ann an ay e ram, a,p- ŞimdW.a .........,._ ... 
Türk ticaret bankası lstanbul ıube llyet idare heyeti uumdan BaJ renin yeniden •Plapm -
n memurlarından Bay Behçet, Galib Bahtiyarla Bayan iffet Ha- •ürwii 118tince, ellb._ w 
Pertevniyal tiseıi onuncu mnf ta- lim de gidecektir. tin. deab lafMb ~·-
!ebelerinden Bay Süleyman ''Öz. C. H. F. katibi umumillfin'den: Wl.urm..I '" ws,.lece .. ,.._ 

• b 28 DCI pnpnm &aline ~·· kan,, Hadımkay aertabib muavini Kubilay abiden u &J'ID Zaten v .. ınrtoa .......... 
doktor binbqaı Bay Receb Ç&l'f&mba sünü saat 14,30 da ~9: ıulda beraber iki ,.ı Ma 
"Özel,, Hadrmköy ikinci tube mü- nemende C. H. F. kltibi umumııı Londra nnaahedeai de ı• 
d6rü Bay Cemil "Elbek,, Hadım- Receb Pekerin eliyle açılacaktır. mer'i blacafı ipe, 79nl Wr 
k&yde yüzhaıı Bay Subhi "Öz- KomfU vilayetler fırka ve halkev• nnıaelc i• Wr .. ,.. ftldt 
bek,, Hadnn' öy tüccarlannclan • 're ve ikiter arkadat Beld de V•"ntfloa utlafl 
Bay ~~e ~~,, ~.~~~r~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~ 
topçu binhatılarından Bay Murad çar. 

"Atasoy,, Ga:ılıçeıme tüc<'arlann· 
dan pehlivan Bay Cemal "Erol,, ia 
tihkim binbqtlığmclan mütekaid 
Bay Emin Mahmud. istiWm kay· 
makamlrimdan mütekaid Bay A
H Hıfzı, belediye ikti•lld mH-lürlü· 
lü birinci kıırm tefi Bay Hikmet 
Cafer, lstanbul pul ll"i;dürWiü ka· 
lem imiri Bay izzet Cder, beledi· 
ye müzayede müdüriyeti kontro
lörü Bay Ferid Receh "Şar,, Bur· 
sacla baytar F. "0 rtün,, Bursada 
mütekaid topçu miralaylanndan 
Bay Şevket "Akalın,, lstanbul 
gümrükleri muhafaza baı müdür· 
lüiü Jderkez mmtaka imiri Bay 
Mehmed Ali ve kard~i Hekimhan 
jandarma kumandanı Bav H. lb
ra'him ''Erton,, Osmanlı fıankaaı 
mütekrıid mHdi1rlerinden Bay Os
man Nuri "Be11igün,, lktiaad Ba· 
kanh~ı birinci '""•f mümevYizle
rin.ıen Bıı.v Nuri "K11.vnak .• Kiiblh
ya 1'ueuat ;r1are baııtl~~tibi Bav Ce
Vlld, kana n~""'" Edibe. oplu Bay 
Altan. ka,.~e·· ~fftl telfln.f me • 
muru B""' 1. Ha1cla, karısı telgraf 
memuru. Bayan Makbule, otlu 
Bay Ertuirol "Günalay,, Beyazıd· 
da Cumhuriyet caddeaincle aaatçı 
Bay Tevfik "Dirin,, Kasımpatada 
Evkaf veznedan Bay Feridun ve 
karısı lıtanbul Evkaf mlidürlültı 
memurlannian Bayan Sitare 
ve lcardeti Bay Cezmi "TU 
re,, ç· çekdair kazasın" ba*lı Be
,ikli köyünde oturan Bay Zeynel. 
Kuleli ukeri liseai on birinci 11mf • ı 
tan BaJ A • Necati ve bq aileye 
menaub on beı klıi "Çah1,, Beyol· 
hı T oaıtom mahatleai mümenili 
Bay C'-!Da1 Feyzi ve kardeıi liman 
tirketi tahmil ve tahliye iıçi1erin
de Bay Kemal Feyzi "Türkkan,, 
Sen Benua 1iHli sekblnci 11mf ta· 

ıind-.a 

Yunanistan so~an alacak ,_..__..__.__11111! 
Son ıünlerde Yunanistanda Geçmiş Kuranlar 

solan azhiı duyulmaktaidır. Bunu 28 Blrtnd tllnun 
gidermek için Yunanistanm Mıtır 
dan bet yüz bin kilo solan alaca· lstanbul Cemiyeti a 
iı duyulmuıtur. merkezi 

Bu aojanlann Türkiyeden gCSn
derilmesi imkinları aranmakta· 
dır. Yunaniatanda toptan solan 
fiatlan 3,80 • 4,50 drahmi aruın
dadır. 

Heroin kaçakcıhğı suçlu
larının duruşmaları 

Son aünler zarfmfla pkatanaa 
he-roin auçlularmm durupnuı eT• 
raklann eekizinci ibtiaat müddei· 

umumiliii tarafından ıözden , .. ı .. --... -----~ 
çiri'lmeei için bir kaç IÜD IOIJl'&Y• K u R UN BAL 
kalmıftır. K U p O N : 

Bu bü,.uk heroin lrıa~a~ılık ıe- r • 111 .... - u.ı. _....., 
bekeainin d~ .,.....be 28·18 • 18• 
ıünG baılanacatı tıı,.ıemlmelde • ı:...-------~ 
dir. 

ainden Bay Galib ••AtJcan,, Sen 
Benova liaeai eekizinci tmıf tal• 
1:tetinden Bay Zeki Nuım ''Ya· 

Oku,acaları• 
lıi~JMt 

KUPON: 
wz,, ıoyadlanm almıtlardır. ı! _________ __ 

Noel ve •~neb••• tatılleri ml11aıebeUI• 

iPEK SINEMASI 
fılmial iki aon evel değiftirerek BUGON ma\inelerd• 
Siaemanın bir harilraaı, anealı l O aeaP.de bir mevdaaa 

TARZA 



Kısa 
_,_ ___ _ 

Kurun'un edebi romanı:· 13 
Şehir 

Haberleri " il il ,, 

GUL USTUNE GUL ~ r ~ırı=-·+=· 
k:FRIK.A Nu: 124 YAZAN: iSHAK FERDi 

' iS~en~nr, Oôrôyı ~on~erle öl~üren Sutrupı, 

§ lÇKlLERlN OÇ AYLIK lSTA
TlSTlGl - ispirtolu içkiler iıVıisan 
üç ay içinde yapılan rakı, konyak, li
kör, votka gibi içkilerin üç ayhk bir KOKLAYANLAR 

Hilesine teslim etmişti 
Makedonya ordusu, .şimal eyaletlerine giderken, 

1skender, çadır derilerini samanla doldur.!u 
ve askedni nehirden ~g-!:tl.i 

imparator Saris'i dinlememiı= , ... 
Tan'ın mezarım açmağa gi= 

~Q genç zabit saraydan uzakla
t ken, Saris arkasından yetiıti. 

- Bu ölünün ruhu seni boğa-
~, delikanlı ! Sana acıyorum ..• 

Diye bağırdı. 
Cenç zabit ıu cevabı verdi: 

~ - Mabudumun sözünü dinle
ğe mecburum. Beni, impara-

~~an ~aşka boğacak kuvvet yok . 
Ve atma binerek yıldırım gibi 

· ~nu. 
~'-lris, zabiti takib ediyordu. 

, ~'"anhlardan iki mezarcı, zabite 
lln) m mezar~ı göstermiılerdi. 

ı_ ~ezarcılarla birlikte toprağı 
• i'%ağa baılamı§lardı. 
· . Saris bir ağacın arkasına ıin-

1!ti.. Uzaktan bu acıklı manza
h seyrediyordu. 
(Ta~)ın cesedi beyaz bezlere 

tılrnış olarak çıkarılırken, Saru 
~dini zor tutuyordu. Memleke
i rnüdaf aa eden böyle bir kah= 
anın sonu bu mu olmalrydr? 

' ~lp<lratorun emirlerini yap-

.:ın baıka bir ıey diif ünme
ıl"2ct.blt, -ryanmdaki erlerle 
~ıil.riığa bir oçk köpek getirt -
1!ti. 
<lan) ın toprak albnda ltoli

'lıı \'e kurtlanmış cttedini kö
~~le'rin önüne atmı§lardr. 
~1 ~Öpekler cesedin üzerine abl
~r .• Fakat bw lokma bile ye. 
'den geriye çekildiler. 
Saris dayanamadı.. Sindiği a
ın arkasından kottu. 
~'- Köpekler kadar duyğunuz 

tnu? 
~~Ye bağm:Jr. Genç zabit Sarisi 
Utıce: 

~en imparatorun iradesini tat
~~ttim. Köpekler yemediler •• 

ı. 

Sarü: 
'-- lran Satraplarmm en feda= 
l'ı <>lan bu adamı mezarında ol. 
;~hat bırakalnn ! 

1Yerek (Tan)ın batma eğil. 

, Mezardaki ölüyü köpeklerin 
ağzına attıran hükümdar, Sarise 
sağlığında neler yapamazdı? 

~ .. 
İranlılar, Dara'nm ölümünden 

sonra lskendere iyice boyun eğ
miflerdi. Astlzadelerin hükümdar 
istibdadına alı§kın ruhları lıkcn
dere çarçabuk ısınmıştı. 

lskender bütün lran'ın mefru 
bir J,ükümdarı olarak tanınmı~h. 

lskender kısa bir müddet Da
hilde oturduktan ıonra ordusu
nun baf m!l geçti ve uzaktan uza
ğa Makedonyalıları tehdide kal-
kışan Bahterlerin üzerine yürü
dü. 

Bu havaliden akan büyük nehir 
hem genişti, hem de akıtı çok 
tiddetliydi. 

lıkender, burada, çadrrlarmın 
tersinden tulumlar yaptırdı ve İ· 
çini samanlarla doldurttu .• Üzer· 
lerine tahtalar döıeterek, ordusu
nu bu nehirden k8.f!ı yakaya ge
çirdi. 

Dari'yı hançerle öldüren meş
hur Satrab bu havalide bir tepe
ye ıığmmı~tr. 

lıkender (B~) u bura'da 
YBkaladı. 

'(Besıos) çok gaddar, fakat 

çok zeki bir adamdı. Onu öldüre
memiJti. 

lıkender (Beuoı) ı: 
- Kendi elinizle öldürünüz! 
Diyerek Dari.'nin ailesine gön-

derdikten sonra, ordusuyle birlik
de §İmal eyaletlerine geçti. 

Soğdiyana da vardı. Burada 
dağlara. iltica etmiş mert ve müs
takil bir k~ vim vardı. Dağlann 
tepesinde bir kıle yaparak bura
ya 81ğmmı§lardı. 

Soğdiyan Satrabı, İ!kendere 
boyun eğmemi~ti. 

"- Ben Dara' dan ba,ka bir 
hükümdara kul olamam!,, di -
yordu. lskender bu kaleyi almak 
ve Satrabı diri olarak ele geçir = 

mek istedi. Orduıuyla dağın etra· 
fını sardı, fakat knlc çok yüluek
teydi oraya kutlar bile güçlükle
çıkıyorlardı. 

istafütiğini yapmııtır. 

933 temmuz, ağustos, eylül üç a· 
yında, idare f abrikalan ile idare namr 
na çalı,an fabrikalnr 1,694,782 litre· 
rakı çıkarmı§ iken 934 senesinin aynı 
aylannda 1,591,483 litre rakı yapmıştır. 

======== Yazan: SeJami izzet Kayacan 

§ KAÇAK KA~ITLAR - Lalelide 
oturan Kadri adında bir adamın kızı 

Lale!idel<i arca1ardan birinde içi deste
lerle kaçak sigara knğıdı dolu olan bir 
paket bulmu§tur. Zabıta tahkikat yap· 
maktadır. 

§ BiR HIRSIZ YAKALANDI -:
Kcndi::ine sucu süsü vererek Beyazıd 
de Bayan Müzeyyenin evinde elbise ve 
çocuk çamnşın çalan Bahaddin yaka • 
lanmıştır. Yapılan tahkikatta Bahad -
dinin böyle bir çok hırsızlıklar yapdığı 
meydan.:ı çıkmı!;lır. 

§ ŞiLEDEN UÇ KlŞt GETiRiL · 
Dl - Oıman, Şükrü, Salahaddin ad· 
lannda üç adam Şi'eden lstanbula ge· 
tirilmi§lcrdir. Bun!nr Şilede kanuna ay
kın olarak ormnnlnrdan ağaç keserken 
görülmüş suç halinde yakalanmıı -
Iıırd:r. 

§ KARAKÖY KÖP~OSO IÇ1N -
Belediye, fena havalarda ve akmtının 
kuvvetli bulunduğu günlerde Galata 
köprüsünü bir an önce kapatabilmek 
için bir römorkör kiralamııtJJ'. 

Fakat bugün çıkacak olursa ta· 
şalayacağınr anlıyordu. Zeyneb 
gelmesindeki maksadı sezecekti .. 

Kapıyı çalamıyordu.. Kaldırın· 

da bir aşağı bir yukan dolatı • 
yordu. 

T eıadüf ona yardan etti. Elinde 
biT sepet'le Zeyneb geliyordu. Ay· 
gen ona doğru yürüdü. 

Kaldırım kenarında bir müddet 
konu§tular .. Zeyneb sırf neazkct 
olsun diye: 

- Yukarı gel de oturalım, de -
di. 

Aygen yün paketini göstere • 
rek: 

- itim var, bekliyorlar, dedi. 
Fakat çingograf ın kansı teklifi 

tekrar edince, Aygen bu tekrann 
pek yarım ağız olduğunu gördü 
ve fıraab kaçırmamak için hemen 
kabul etti .. 

Zeyneb özür di1edi: 

- Alla.sen kusura balana ... Ya
tak yapılmamıı, Tekin daha uyu
yar, ortalık daTmadağm. 
Anahtarla kapıyı açtı, Aygene 

§ KERESTECiLER SEBZE HALl 
- Eski Keresteciler yangın yerinde ya· 

pılmakta olan hal binasınm Cibnliye 
doğru uzatılması için bu kısma düşen 

1., • ı ·1 • yol verdi .. arazinin iatim a.nne mrar verı mı~ ve 
rnal sahiblcriyle belediye arasında bir Evin içi tertemizdi .. Her taraf 
anlaşma yapılmıştır. gül gibiydi... 

§ PENÇERE KAFESLERi - Şeb· Kadınlar kapıdan girince, oda· 
rimizde bulunan kafeslerin kaldınlmast lardan birinde teli.t1ı bir hareket 
Şehir meclisinin geçen toplantısında nd b. 
görüşülmüş, fakat bu karan derhal duyuldu •• Yatak ~~fl~rı a 11' 

t:ıtbik etmenin müşkülatı düşünülmüı • vücudun hrıırtısı 1tıdıldı.. Eller 
tü. ' darına dağın duran saçları düzelt= 

Evlerindeki harab Scalesleri tamir ettir ti. Sonra Tekinin sesi, Aygeni 
mek istiyenlere müsaade verilmiyec:ek, 
ba suretle mevcud kafesler tedrici ıa • 
l"ettt orhıdan kallonıf olacaktır. 

ANTAKYADAKl HADiSE -
Gelen haberlere göre, Antakyadaki 
irtica hadisesi muhitte derin bir nefret 
uyandmnııtır. Yobaz Mehmed vaaz 
vermekten kati surette menedilmiıtir. 

Son hadise üzerine §ehirde şapka 

giymek için büyük bir iıtek baılamıt 
ve son iki gün içinde yüzlerce Türlı 

fapka giymiştir. 
§YENİ ADLİYE SARAYI - Ad

liye sarayı eski po1iı müdiriyetinin 'bu· 
lunduğu Tomruk binası yerinde yapıla· 
caktır ve profesör Eğl bunun için bir 
proje hanrlamaktadll'. 

§ ÇENGELKÖYÜNDE ELEK· 
RTIK - Çengelköy, Çakaltepe aha· 
lisi elektriğe kavuımuşlardır. 

§ YANDAN ÇARKLI VAPUR· 
LAR - Akay idaresi yandan çarklı 
•apurlan kııldınlacakm. 935 bütçe • 
sinde Akaya iki yeni ve süratli vapur al 
mak için lazım gelen tahsisat verile • 
cektir. 

~ Bf RlNCt UMUMi MÜFETTiŞ 
- Birinci mıntka umumi rıti\fettiıi Bay 
Hilmi, Toroı ekspresiyle vazifesine git· 
mek üzere yola çıkmııhr. 

ürpertti: 
- Aygen Hanım ıizi hanıi iyi 

rüzgar attı?. 
Oıtünün karnı cevab vermeden 

evve1 biraz duraladı •. içinden ona 
kafa tutm~k. surat etmek geliyor -
du. F al<at Zeynebin önünde ka
bil değildi. Kadını şüphelendir
memek lazımdı. 

Şen 'bir sesle, yan odadan hay • 
kırdı: 

- Bu ne temb'hellik? Hala mı 
uyku?. 

Zeyneb, dizlerine bir JCY almrf, 
iıpanak ayıklıyordu .. Ona dön • 
dü: 

- Bacaklarından ıürükleyıb 
kaldırıana ... 

Zeyneb gülümsedi, bir fey söy
lemedi .. 

Aygen kalktı, yatak odasının 

kapısından başını uzattı. 

Sonra pencerenin önüne gitti, 
dıtarısını ıeyretmeğe başladı .. 

Zeynebe sesleniyordu· 
- Çok mu itin var?. Bugün so· 

kağa çıkamaz mısın?. 

Böyle bir iki havai sözden ıon
ra, paketini aldı, gitti. 

* * * 
Tekin, saat iki buçukta, Ostü .. 

nün yatak odasına girdiği zaman, 
gururla göğsünü kabartıyordu •• 
itte nihayet Aygene söz geçirtrnit· 
ti. istediği olmuştu .. 

Aygen, kollarmm arasına. bü -
zülmüf ağlıyordu: 

- Sen beni sevmiyorsun .. Ha -
yır, sevsen böyle davranmazdın .. 
Yemin et, beni sevdiğine, her za
man ıeveceğine yemin et. 

Tekin ona: 

- Deli misin?. Çocuk musun?. 
Diyor, oktıyor, öpüyor, istediği 

gibi yemin ediyordu. 

Fakat kadının bu bati hiç de 
botuna gitmemişti .. Bu gönül oyu
~unu ciddiye almasa daha iyi 
edecekti. Sevda, bir kaç günlük, 
birkaç saatlik zevk demekti. istik· 
bale dair yemin ne için? Neye ya
iardı?. Her halde o emindi •• 
Sevdası uzun ıürmiyecekti .. 

Aygen yaşlı siyah gözlerini Te
kinin gözlerine dikti: 

- Eğer ben çağırmuaydmı, 

gelmiyecektin değil mi? • 

- Gelecektim;.. Gelmememe 
imkan var myıdı? Seni görmeden 
durabilir miyim?. 

Ve ıüneıin bütün ıılaklıklan 
kunıbnuı gibi, göz yaılarmı ku
rutan bir gülümseyi§le ıordu: 

- Ya gene seni redetaeydim ? 
Bu sual karşısında biraz durala· 

dı. intihar ederdim, kendimi öl· 
dürürdüm diyemezdi ya ... Bir şey 
söylemedi ... Boynuna sardıp öptü, 
saçlarını okşadı: 

- Nasrl olsa ıana. sözümü din • 
leteceğime emindim, dedi. 

* it * 
Aygen, kanapeye uzanmıf, çıp-

lak ayağını güneşe tutmuşu. Tem
bel embel gerindi, sonra ürperdi: 

- Ya Üstün geliverirse? • 
Tekin omuz si'lkti: 

- Yok canım, nereden gele • 
cek!. 

Bir saattenberi, dünyayı unut • 
muş gibi beraberdiler .•. 

Ortalıkta çrt yok ... Her yer sÜ• 
~~ıip ,,.y ! Babil valisinin bü
\ "Ucu dunu saran kurtlar gözle
\j ~ol:nınmtsmıştı. (Tan) ın göz-

lskender Satraba bir heyet 
gönderdi ve : 

llltftf'nlmmı•ımnım•ııııuıflftlttttttmı1nırtttrttn""1rımmt1111Jırm1"""'1~ 

Oda karma karıtıktı, fakat ya
tak tertemi::.di. Ceviz konıol, ce· 
viz karyola her gün oğulmaktan 

pırıl pırıl parlıyordu. Küçük bir 
masanın fütiincle diş macunu, fır
çalar, ltolonya şiteleri vardı. 

kun içindeydi. Yalnız masa sa-

St e~üz kapanını§ gibiydi. 
tis: 

~Seni lskender ölümden kur
~~a nıuktedir değild!r. Fakat 
l bıabudur (Ahora) onun 

ıd etini hala yaşatıyor. Şu kurt= 
b~l\ utanınız ! 
v')'erek çekildi. 
\e 01üyij tekrar mezara koyu b 

' dönd··ı u er. 

~,b 
~~ th oluyordu. 
\~ender (Semra) nın dizinde 
~ lqıu. 
~ç 2:a.bit, Semra'ya: 
1\ an'ı köpeklerin ağzına at
\ \lttlanmışh.. Yemediler. 

b~;.llıezara koyduk. 
. ı. Seınra sadece başını sal-

S~ 
.,, bu hadiseden sonra la

den korkmağa başlamtttı. 

"- Harb etmeden teslim olur
san, seni maiyetime alacağım! f. 
nat ve muknve:net edersen lmleni 
ba§ına geçiririm!,, 

Dedi. Satrab heyete ıu cevabı 
verdi: 

imparatorunuzun ve askerle
rinizin, kaleye çıl<:abilecek kanad
ları var mı? 

Satrab, lskenderle ve onun el
çileriyle alay etmişti. 

lıkender bu hnberi almca kanı 
tutu§tu .. Askeri ba~ına topladı: 

- Şu kaleye çıkabileceklere 

b:rer a ''Uc talan vereceğim. 
Dedi. 
Makedonyalılar kendi mem -

leketlerinde de yüksek dağlara 
çıkmaya alışkın oldukları için, hü
kümdara söz verdiler ve tepeye 
tmnanmağa ba~1adılar. 

lskenderin yanmda bu tepeyi 

tanıyan tek bir çoban vardı. 
lskender çobanla konuştu: 
- Bu tepede Satraptan ba,ka 

kimse var mı? 
- Tepede Satrabın bir bölük 

muhafız askeri ve güzel kızı (Rok 
zan) dan başka bir §ey yok. Ahali 
arka dağlara kaçtı. 

lskender hayretle çobanın yü • 
züne baktı: 

- Güzel kızı mı dedin? 
- Evet .. Satrabın kızına Dara 

bile aşık olmuştu. Hayatta ve tah
tında kc.lsaydı, onu alacaktı. 

- O kadar güzel demek ha .. ? ! 
- Rokzanın karşısında gözleri 

de kalbi gibi erimiyen erkeğe ras
lamadım. 

lskender kendi kendine: 
- Rokzan ... Rokzan ... 
Diye mırıldanarak çadırına gir= 

di. 
'(Devamı var) 

Tek:n, dirseğine yas1anmı~, ya
rı oturur bir vaziyet almış gülüın
siyordu. Açık duran pencere • 
den, aydınlık güneı vuruyordu. 

Tekin, eliyle Aygene gel işareti 
verirken hızlı sesle: 

- Hoı geldiniz, dedi. 

Aygen, ka~larmı çatımı, kinci 
bir yüz takınmağa çalışarak per -
vaza dayanmıf duruyordu. 

Tekin pannaklarınm uciyle bir 
öpücük gönderdi.. Aygen dayana· 
madı.. Bir iki adım ilerledi: 

- Ben Zeynebin yerinde olsam 
sizi dünyada bu saatlere kadar 
uyutmam, dedi ... 

Ve karyolanın yanma geldiği 
zaman usulca mırıldandı: 

- Bugün seni evde bckliyece -
ğim ...• 

atinin i~lemesi duyuluyor~u .. 

Birdenbire doğruldu.. Kulak 
kabarttı .. Tekin gözlerini yarı aç· 

tı. Kadın boğuk bir sesle: 

- Geliyor, dedi .... 
Tekin ağır ağır kalktı, 

di: 

-Yok canım. 

dinle• 

- Geliyor diyorum sana .. 
Evet, merdivende bir ayak sesi 

vardı .• 
- Kolayı var, hiç ses çıkarma. 
Tekin, soğuk kanlıhlda bun lan 

söylerken, dı§arıki kapıda bir a• 
nahlar sesi duyuldu. 

Aygen, saçını başmı yolarak o

danın içinde deli eibi dolaşmağa 
başladı ..• 

Tekin soğuk ter ·döküyordu. 
Üstünün ıeıi duyuldu: 
- Neredesin Aygen?. 

(Devamı var) 
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mll!!Jt.:KfMiZ Dfil~~ Yugoslavya mühim bit 
buhran geçirdi 

Otobüs altında öldü 
sabah karanlığı içinde lzmirde 

acıklı bir kaza oldu 
lzmirde Al sancak vapur iske • J Mustaf aya tiddetle çarpmış, za. 

lesi civarında ihtiyar bir adam o • vallıyı 15 - 20 metre kadar sü· 
tobüıün altında kalarak feci bir rüklemiştir. Otobüsün, tekerlek· 
şekilde can vermiıtir. leri adamcağızın göğsü üstünde 

Hadise şöy1e olmuştur: olduğu halde durabilmiştir. Oto· 
Sabah saat 6 sıralarında hava yağ- büs bu şekilde durduğu zaman 
murlu ve elektrikler söndürülmüı Mustafa hayata gözlerini yummuş 
olduğu için her taraf zifiri bir ka- bulunuyordu. 
ranlık içindeydi. 

Gece nöbetinden çıkan Ziraat 
Bankası buğday ambarı gece bek
çisi 55 yaşlarında Giritli Bay Mus· 
taf a oğlu İbrahim evine gitmek Ü· 

zere Bornova caddesinden gelmiş, 
yağmur bu arada fazla şiddetlen· 
miş olduğu cihetle Kordondan ko
tarak karşı cihetteki vapur iskele
sine geçmek istemiştir. 

Bu sırada lambaları sönük ola· 
rak Alsancak cihetinden konağa 
doğru gelen bir otobüsten kaçmak 
istem:ş, fakat mukabil cihetten 
yani Konaktan Alsancağa doğru 
ısüratle gelen VE şoför Celalin ida· 
resinde bulunan 364 numaralı o· 
tobüsün önüne düşmekten kendi
ni kurtaramamıştır. Otobü-; Bav 

Kızı alamayınca 
Konya Ereğlisinde Yenibağlar 

mevkiinde bir cinayet olmuf, bir 

evlad babasını öldürmüştür. Cina
yet şöyle olmuıtur. 

Bağlar mevkiinde oturan bir 
Arnavud Hatim ağa vardır. Ha -

şim ,ağanın bir kar111, bir üvey kı· 
zı, iki de oğlu vardır. Bu oğulla
rından büyüğü sakattır. Adı da 
Hayatidir. Hatim Ağa üvey la-
zmı sakat olan büyük oğlu Ha

yati ile evlendirmiye karar ver

mif, bu kararını da oğluna bildir

mittir. Hayati buna pek sevinmiş 
ve evlenme çağını beklemiye baş· 
lamıttır. Fakat burada ktz Haya

tinin kardeşi olan Haşim Ağanın 

küçük oğlu ile seviımiştir. ve bun

ların evlenmeleri emrivaki haline 

ge1miftir. Bunun üzerine Haşim 
Ağa da ilk kararından cayarak ü-. 
vey kızmı küçük oğlu ile evlen-

dirmeyi muvafık bulmuıtur. 

Geçenlerde bir akıam iftar ıof-

Hadiseye müddeiumumi mua • 
vinlerinden Bay Fahri el koymuş, 
belediye ır.akine mühendisi hadi· 
se mahalline gelerek fenni tetki· 

kat yapmıştır. Bu muayene ve tet· 
kiklerin yapılması için Mustafa • 
nın cesedi burada, yağmur altında 
iki saat kadar bekletildikten son· 
ra hnstahaneye kaldırılını§ ve def
nine ruhsat verilmiştir. 

Belediye fen heyetinin kanaa· 
fne göre şoför kabahatsizdir. Yal 
nız Mustafaya çarptıktan sonra lS 
• 20 metre kadar sürüklemesi fren• 
lerin iyi olmadığını göstermekte-

dir. Şoför Celal birinci müstan
tiklikçe istiçvabmdan sonra tev
kif olunmuştur. 

babasını öldürdü 
dar olan Hayati baba.sına kızın 

kendisine verilmesini söylemiş, 

babası da it1raz etmiıtir. 

Buna kızan Hayati hemen sof

radaki bıçağı kapmış ve olanca 

kuvvetiyle babasının ka1bine sap-

lamııtır. Haıim Ağa hemen ora

cıkta ölmüştür. Baba k!"tili Hayati 

yakalanmış, adliyeye teslim edil-

mittir. 

iki kollu cinayet 
Malatyada J\dak mahallesinde 

Bay Hamdi, kapıkarşı kom§usu 

Bay Veyselin karıaı Behiyeye kar· 

şı kötü duygular beslediğini anla

mış, Veyseli sokakta yakalıyarak 

tabanca ile vurub yaralamııtr. 

V eyselin küçük kardeıi on iki 

yaşında Mehmed, ağabeysinin S<>4 

kakta vurulduğunu duyunca ev

den bir silah kapıb sokağa fırla· 
mıı, kardeıini vuran Hamdinin e-

lzmir, muallimlere ve 
memur Jara taksitle 

ev yaptırıyor 

İzmir valisi Bay Kazım Dirik, 

Ankarada Kültür bakanhğile 

-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

yasetinin müteveffa kralın seya • 
hati esnasında düşündüğü g:bi bir 
itilaf ve anlatma siyasetine dön-
mesı .• 

Yugoslavya kabinesi hakkıııd 
düşüncelerinden bahseden bir 
zı neşretmiştir. 

Gazete, bu yazısında dif 
ki: 

temasa geçerek mühim bir teıeb- Ve yazıcı bundan sonra şu mu- "Bugün yemin etm:ş ve f 
yete başlamış olan Yugosla 

"lhtimalki Yugoslavya buhra- kabinesinin listesi elimizde b 
büsü it saha.sına abnak yolunda talaalarda bulunmaktadır: 
kuvvetli bir adım attı. 

b kt F nuyor. Belki de bu liste Bay 1. 
İzmir geni§ yangın sahumın nının sonu uraya varaca ır. a- . . . l eti 

kat şurası muhakkaktır ki buh . t çın arzusunu tamamıy e Y 
tam ortasında, yangın sahasını or- t' · t' y · B ba~ ranın başlangıcı böyle değildi. ge ırmemış ır. em aş ·; 
tadan kaldırmak için 200 evli bir Bay y evtiç de Cenevreden dön . maalesef, iştirakini arzu ett 
(Muallimler bulvarı) tesis ve inta düğü zaman hükfunet mahafilin- 1 bütün muhalefetin yardımına 1111 

edilecektir. de beklediği derecede parlak bir olamamıştır. Bununla ber•b 

Her muallimin bu mahallede 

bir evi olacaktır. 

İzmir belediyesi metre murab

baı (75- 100) kuruşa arsalar vere· 

rek, yangın sahaamdaki harabele

ri ortadan kaldırmak yolunu tut· 

kabul görmem:ştir. Skopçina mec- parlamentodaki muhalefeti~~ 
lisinde Cenevre muvaffakiyetini belli başlı şahsiyetlerini kab ııe 
tebrik ve takdir için verilen teklif sinde toplamış bulunuyor Bu111 

ancak bir akalliyet tarafından im- dan biri Bay Stayadinoviçtir. 
za olunmuştur. Bay Yevtiç, Dış zat radikel muhalefete meııs. 
Bakanı sıfatiyle Bakanlar mecli- tur. Uzun zaman mal'yc işferl. 
sinde izahat verdikten sonra neşr büyük bir ihtisas ile idare e ~ . 
olunan beyannamede, Cenevrede şimdi de aynı vazifeyi alnııf. 

muştur. (Muallimler bulvarı) in~ E R d h l 1 ' Yugoslavya davasına müzaharet ski a isist mu a if erin . 
eden devletlere teıekkür edildiği olan Bay ~Kojulj de bugün k•b' 
halde Bay Y evtiçin şahsen göster- nededir. Eski köylü demokr•~ 
diği faaliyet sükut ile geçittiril • birliğinin azasından bulunan 

şaatı Ankaradaki yapı kooperati
fi tarafından denıhde edilecek, en 

kısa bir zaman zarfında iI\§aata 
başlanacaktır. m:ftİr. Yankoviçten ba~ka bugün, 

(Muallimler bulvarı) için icab Bundan çıkacak açık mana §U· y evtiçin en ziyade dayandığı 
dur ki; Kral Aleksandrın ıaluen ki kabine ha§kanı ve bundaJI 
itimadına mazhar olan Bay Y ev • velki kabinede harbiye bakaJll 

eden plan ve krokiler tamamen 

hazırlanmııtır. Belediye yapıla- lan General Givkoviçin ord d1• tiçin siyasi muhalifleri çoktur. d 
cak in!laat için yangın sahasından b·· ük' h" )Ah• t h'b" ol ı· ~ Hatta bunun için diktatörlük ta • uy ır sa a ıye sa ı ı 

raftarlarının ve askeri partinin umumiyetle tasdik olunmakt.d'' 't 
mukavemeti malfun olduktan son- Bu zatin kabineye girmesi, 0 ~ 
ra, milli vahdet ve itilaf siyaıe • da kabinenin müsaid bir su 

taf vesaire verecek, bu suretle u -

cuza mal edilecek olan evler mu -

allimlere hazır olarak on be§ tak -

sitte ödetilecektir. 

İzmir valisi memurlar koopera· 

tifine Ankaradan gönderdiği bir 

telyazısında memurlar için de böy
le hir maha1le intaemm faydalı o

lacağını bildirmiştir. 

Manisada bir cesed 
bulundu 

Manisanın Asmalık timarında, 

T ekeliler çayı civarında bir cesed 

bulunmuş. Manisa adliyesi derhal 

tahkikata batlamıthr. Cesedin ki· 
me aid olduğu henüz anlatılma· 

mııtır. 

Cesed sahibinin bir cinayete 

kurban gittiği, ve öldürüldükten 

tine taraftar olan ve bu hususta karşılanmaımı temin etmiıtir· 
kral naibi Prens Polun muzahere- Fakat yeni hükfunetin ;çe. · 
tini kazanmıt bulunan Bay Y evti- dııa karşı en iyi şartlarla kert~'· 
çin bu siyaaeti tatbik edebileceği ni göstermesine sebeb olan, re~~ 
dütünülecek bir noktadır.,, şahsiyetidir. Diplomasi mesle~ 

Dii-__,,_Etan T.An aa~eteai de Bay YevtiJin gösterdiği pıJ -
de gene Yugoslavya buhranı üze- muvaffakiyet erıdır. (' 
rine yazdığı bir baımakalede Bay 1929 ilk kanununda Gh•J.c

0 si'' I! 
Y evtiçin yeni kabineyi tetkile me- kabinesine iftirake çağrıldil d 
mur edilmesini ve Dıt Bakanlığı. 1932 de Uzunoviç. kabinez i 
nı da kendi elinde bulundurması- Dıt Bakanı bulunduğu zanı t: ~ 
nı memnuniyetle kaydetmekle be- da keskin zekasının, yabancı lJii' . 
raber, yazılarının sonunda Bay setindeki derin ihatasının ,,,~, 
Yevtiçin takib edeceği siyasette yük bir milliyetperverlik dtı!pr" 
zorluklara maruz bulunduğunu rının bütün nümunelerini S" ~~ 

mişti ki bir hükumet ada.ıııt 
bunlar lazımdı. Gene Fransız gazetelerinin neı· 

riyatı arasında Yugoslavyada baş- Bay Stoya Dlnovl~ 
layan dahili itilaf siyasetinin hal- Belgrad, 24 (A.A.) -. S~,r 

gizlememektedir. 

ya ile Fransa arasında devam et- gazetesine göre, eski radıI<- S 
mekte olan müzakerat üzerine na- kasının merkez komitesi B•1 . ..,, ~ 

sonra sazlıklar arasına brrakıldığı k efP'-. 
ııl tesir edeceği şüpheli bir no - ya Dinov!ç'in Y evtiç kabiJl · 
ta g~bi gösterilmekte, Muıolininin girmesine muhalif olmadıi1~iJı" --a .......... , _____ ,....,,. ______ d ______ , bu itilaf aiyuetniden ümidlere dü- dirmiştir. Gazete, hatta r~ 1'a 

iki yaşlarındaki çocuklarını birini k l 1 d 1 k · r.I §ere an atına yo un a zor u çı- ekseriyetinin Stoya Dino'i•-:r ' l 
bacağından, ötekisini ağzından k b' 'h · 1 ki' d ·1 · · ,.ıt arması ır ı tıma Je ın e ı en kimete müzaheret edece .. i'uıııet f 
vurub yaralamı•tır. ·· ··1 kt d" h k İ ~ suru me e ır. makta olan fırka ile u 1~ ' - :~.-

zannedilmektedir. 

Biraz sonra hem Mehmed, hem 'La Bulgari,, nln dUşUnceleri raunda irtibat telakki etıne 
rası batında hu karardan haber· 1 vine giderek H d' · d' d H d' k l · · .:. • d y 'l' k d" L. am nın ye ı ve on e am ı ya a anmııtır. La Bulgarı gazetesı ce yenı ugunu ı ave etme te ır. ~ "' 
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ikinci mektubu yeni bir haber 

getirdi. 
Baı vurduğu bir çok hususi ku-

rumlar bu yarım insana acımakla 
beraber ona uygun bir iş göster -
medikleri için gene inhisar idare
sine girmiı .. Hastalığını anlatmıf. 
Bu sefer Men.emen inhisar muha -

sipliğini teklif etmiş1er. 
Ergin benden cevap almadan 

bu •azif eyi kabul etti. 
İzmir kasabaları arasında gör • 

' mız olan bir kaç parça halıyı da ı tığı ılık sütünü odacı ile gönderi - ı gelen her bahar bir ba.?'1'~, \ 
serdik ... Menemen de bütün İzmir yorum .. idarede bir bukül var.. Şimdi Meral ve Ergin ad~;/' 
kasabaları gibi ucuzluk. .• Mühacir Her hafta kilolarını itaret ediyo - akran gibi kızgın güneş a 'o~c ~ 

Burhan Cahit Köroğlu 
······················································ 
mediğimiz bir orası kalmıttı. Ma • 
nisadan geçerken bizi de aldı. Bil
mem kaçıncı defa bağladığımız 

eıya denklerini (Menemen) de 
çözdiik .. 

{Ergin) iyi, vazifesi de ağır de
ğil •.. Bahçeli küçük bir eve yer • 
leştik .• 

Tıpln Akhisara ilk gittiğimiz 

gibi .• Üstün körü bir yerleşme .. 
Portatif sandalyelerimizi, masala· 
rımızı kurduk.. En değerli eıya -

kutlar gibi mevsim mevsim değiş-- rum. koşuşuyorlar .. Baba kızııı dif' 
tirdiğimiz yuvamız bu sefer de Heybeliden çıktı çıkalı an<:ak oyunlarını pencereden ,,eyre 
(Menemen) de kuruyoruz. bir buçuk kilo verdi. Ben bunu rum... J 

Kış baıladı ... Fakat burada kış lstanbulda geçirdiği otel hayatının Ergin de yazın gelitiııe ıe7 
hafif g~.iyor.. Ben bizim için bozukluğuna veriyorum. Kış ona yro. Tatil günleri onu yorrıı• .J 
Foça gıbı, Bodrum, Küllük gibi dokunmadan geçiyor.. gezintilar yapıyoruz.. P'• 
Akdeniz kıyılarının bildiğim ılık Korkularım yavaş yavaş eriyor. Haziran sonlarına doğrU ı:,t_ 
yerlerinde vazife bulmayı istiyor - Artık normal haline döndüğüne men bir volkan gibi ka~ 
dum. Fakat Menemen de pek inanacağım geliyor. başladı. Dağlar arasırtıı ,) J 
fena değil... Sakin, tıe!'eli ve arzulu .. Öksü • bu sirin kasabanın çok ııc ~ 

(Erg.i~). in kı1"lolarından kaybet· rük. gıcık yok.. yaz. geçirdiğini ıöylediJerj~t ~C 
memesı ıçın ça ıııyorum .. Gıdası • Bahar Menemen dağlarının mor güneşin ve sıcağın hatta f' • 
nı, uykusunu ve İstirahatını proğ- ve sarı çiçeklerinden vahşi koku - sifalı old " sanırdıtıl• ..,,, 
ramin, adeta doktor gibi takib edi- ı l b y uguklnu (E gı· ... ) i et ,l. ar top ıyarak geldi. ogucu sıca ar r •• 
1orum. Güneı arzı yeniden yaratıyor ğe başladı.. bİf .. ~ 

Neş'esi, iştahı yerinde .. Ak•am • 0 b' T kt h b h h ,.. :r gı ı. opra a er sa a taze a- Kiloları beni ürküten 
1
1"" 

ları oturmak, parti parti tavla oy- yat f k · h t ıı 11 ırıyor... ıniyor.. Gıda, istira a ' ..,!, 
n~mak istedigyi halde adeta zorla ı . d h k b" çım e ayrama avuşmu§ ır biri bu akını tutanııyor· j .,., 

yatırıyorum. çocuk sevinci var... Biliyorum ki Anlıyorum ki bu uğıır•ıı,.,,İ· 
tk=ndi üstü sanatoryomda alı• • cia,. 1 • d h t · 1 · 1 :r Dr"r enn en as a ınsan ar için lık gene azmak de-vrıııe 
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geçmışı 

Ganturalı Masalı 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -13-
Dede Gorkud kitabından 

Üsküd'arın kuruluşu 
Yazan: Kastamonu Saylavı Veled izbudak 

Ganturalı geldi. Gara şabgalu 
teküre selam virdi. Tekür (aley
ke) aldı. Ele galı döşediler. Otur
du. Tekür eyitdi: yiğit nereden 
gelürsin? 

zağısı değil midir. Alp erenler ga .. 
rmnndan (14) gayururmu olur, 
sarı donlu selcan hatun köşkden 

bakar. Kime baksa &§kıla oda ya· 
ka. 

Hasan Tevfik Paşa: Harbiye
den erkanı harb olarak çıktı. Er

tır ~nı h~p ~si iken 1886 da öldü. 
e Halil Hamid Paşa: Bordur -
iıı' ludur. Babası gümrükçü Hacı Mus 
O· lafa Efendidir. Katiplikten sıra -

•iyle reisülkütıtab, tersane emini, 
"' &a.drazam, Cidde valisi oldu. 1784-

~e öldü. Fenne maraldı ve bilgiç / 
1di. Davud Paşa iskelesinde bir 

' tekye, Babıalide bir sebil yaptır -
dr. 

1 
Rasih Mehmed Efendi: Hat

i \attı .. 
il' Hacı Tahir Ahmed Efendi: 
~ ~iineccimdi. Riyaziyede çok bil -
~ ~ai vardı. Maarif meclisi reisi ol
. du. 
1 

~ lsmail Rahmi Paşa: Tepede· 

1 
~n1i Ali Paşanın oğludur. Tepe -

,f d;Ienli Ali Pa§a öldükten sonra 
biraderi Seılim Paşa ile lstanbula 

~ t~irildi. 

~ 1828 de !kapıcıbaşı, sırasiyle 
l'urhal mutasarrıfı, Trabzon, E • 
dirne, Y anya, Cezair, Haleb, Si • 

, liıtre, Selanik, Girit, ikinci defa 
ıı~ l' urhal, Kastamonu, Bursa, Preze
te ~İn valiliklerinde bu1undu. Şfirayı 
~vlet, muhakemah cezaiye reis • 

~ ~klerinde bulundu. Valiliklerin
İ' de bir kaç defa azledilmi~ti. 1875 
·~de öldü. 

~· lzzet Ahmet Paşa: Hakkı Pa • 
l' 1~nın oğludur. Selim Paşa ile 

\usya harbinde bulundu. 1837-
d~ f eriklikle An karaya oradan 

· nağdada gitti. Ali Riza Paşaya 
daınıa oldu. Kıbrıs muhafızlı -

' iında lzmit, Adana, Ciddc, Sayda, 
• -'dana, Bolu, Diyarıbekir, Erzu -
~,Sivas, Yanya, Trablusgarb, 

• 
1kinci defa Yanya, Trabzon, Şam, 

• ~c:ınya Hüdavendigar valiliklerin
de bulundu. 1876 da öldü. 

'Abdullah Kamil Paşa: 1878 
~ 01nİT1iva iken öldü .. Nakşibendi 
"'l'lkatine mensuptu. 

· . liakim Mehmed Efendi: Şair
~· Sütlüce ile Eyüp arası dondu
Cll \'akit: 

I· ~ iislünae bir kimse geldi dedi 
1 h... - tarihini 
' ~ altmış sekizde dondu ben -
1 deniz geçtim. 

' ~ ~üsameddin Omer Efendi: Se
~ tıık ınollalığmda bulunduktan 
~ llta İstanbul, Anadolu Mekke 
~eri verildi. 1857 de maarif 

'"At •• l d" -J,. soy e ım: 
~l Bırak bu işi Ergin. Sen lstan· 

. I~ a git .. Biz de Manisaya döne -
lr· ·· lier şeyden evvel senin sağ -
~it>, ı~ d y .. b.. .. 
d~h azım ır... arın o ur gun 
"~ a .. a.ğırlaşl1'san belki de eski 
;•~nu hu1mak güç olur. 

) l't olduğuna -0 kadar güveni -
t ki başını sallıyor: 

>,~ Yok canım .. Bu sıcaklar da
\~lır. gibi mi? Sade beni değil 
~ts1 hasta ediyor .. Yazın Me -
,~n fırın gibi .. Hele bir kışı bu-

t) ..• 

~ha çok israr etsem, belki gü
~ .tlc .. Çünkü bu hastalığın bü
~&ikoJojisini öğrendim artık ... 
~~ nrn üstüne düşülürse titizle-
~ j'• Sinirleniyor.. Manisada 
' •ta.nbuhı. gibnesini söyledi -

' "11sa11ı 
\ d 4ttık bakılacak halden kal • 

~iil mi efendim ... Gidelim 

Vıküdarda Kavak ıarayı 

meclisi reisi oldu. 1843 de şey - şimdi bile buraya (Öküz limanı) 
hisiam oldu. 1871 de öldü. denmektedir. 

Üsküdar 
Üsküdarın bilinen ilk ismi, 

Bu liman, boğazın rüzgardan 

saklı yerlerinden biri iken, 1708 
Hrisopolis'tir. Bu semtin, daha de yeni Valde ca.miinin, daha ön
önce başka bir isim taşıdığı, hiç ~ 1548 de Mihrimah camiinin ya
bir yerde yazılı değildir. 

pdması ile dolmuştur. 
Hriıopolis isminin ne suretle 

verildiği haklan-da bir çok riva • Üsküdar, Hrisopolis adından 

yeller vardır. Bunlardan biri şu· sonra on birinci yüz yılda Skutan 
adını aldr. Bu adı almasmm sebe -

bi, burada Üskutarı adı verilen 

askeri bir ordunun bulunması ol· 
duğu kaydedilmektedir. 

Uskutaryon askerlerinin bu .. 

lunduğu Üsküdarda, ayni adı ta· 
şıyan imparator .sarayı da bulun • 1 

Ganturalı yirinden duru gel • 
di. Ahul ahul yörüdü. Ağalnmı 
açdı. Ağbileklerini sığadı. Eyit -
dikim: 

Garşu yatan gara dağunu aş
mağa gelmişem, akındılı suyunu 
gİçmeğe gelmişem. Dar eteğüne, 
gen goltuğuna ıığınu gelmişem. 
Tanrı buyuruğuyla peygamber 
gavliyle gızunu almağa gelmişem. 

Dedi. Tekür iyder: Bu yiğidün 
sözü yuğrük, eğer hüneri varise • 
didi. 

Tekür iyder: Bu yiğidi anadan 
doğma soyun. 

Soydular. Ganturalı altunlu in· 
ce keten bizini biline sardı. Gan
turalıyı alub meydana getürdiler. 
Ganturalı cemalükema1 ayası (1) 
yiğid idi. Uğuzda (2) dörd yiğid 
nıkabla (3) gezerdi. Biri Gantu· 
ralr, biri gara çeğür, biri gırg go
nug, biri boz aygırlı beyrek. 

Gantura1ı nıkabm ıerpdi. Gız 
köşkden bakardı. Daraklığı boşal
dı (4) kedisimavladı (5) usal (6) 
olmu§ dana gibi ağzmm suyu ak· 
dı. Yanında kı grzlara iyder: 

Haktaala atamun gönlüne rah
met eylese, kebin kesüle meni ol 
yiğide virse. Bunun gibi yiğid hayf 
ola ki canavarlar elinde helak ola. 

Dedi. Bu mahalde demür zen-

dur: Osküdara"Altm şehir,, ma -
nasına gelen Hrisopolis ismi, 
İranlıların galibiyetlerinden sonra 
buraya gelip hazineler kurmala -
rından verilmiştir .. İranlılar yen -
dikleri ve buraya çevre o1an yer -
lerden aldıkları vergileri bu şehir
de toplaımş1ardı. Bunun iç.in bura· 
ya "Albn ıehir,, manasına gelen 
Hrisopolis dendi .. 

cirle buğayı getürdiler. Buğa dizin 
maktaydı. çökdü. Buynuzuyla mermer da§ı 

Üsküdar tarihte büyük istilala· yoğurdu. Piynir gibi diddi. Kafir-
Bundan hatka, güneş batarken 

bu şehire verdiği sarı renkten do • 
layı da hu semte "Altın şehir,, 
dendiğini ileri sürenler vardır. 

Tabii bunların hepsi birer riva· 
yettir. Doğru olduğuna daha çok 
inan veren hakikat ya {Aga -

ra uğramış bir semttir. Milattan 

508 yıl önce Dara orduları burala

rı doldurmuşlardı· .. Gene Milattan 

önce 410 yılında Alsibyad 

Sizik deniz savaşım kazandıktan 

sonra buraya geldi, yerleşti. 

memnun) un oğlu Hrisis'in bu Limandan geçen her gemiden, 

şehri kurduğu, yahut, Hrisis'in bu taşıdığı yükün onda biri kadar 
civarda mezarı bulunmasıdır. hac almağa baş1adı. Milattan ön-

Üsküdar, Hrisopolis adını ta· ce 400 yılında gelen (on binler) • 
şıdığıkurunlarda, küçük bir kasa· in döküntüleri, bir hafta kaldık • 
ha idi. Bugünkü vapur i!kele -
sinin önü Kadıköyüne ait bir li
mandı. 

ları halde semti karıştl1'ıp dağıl -
dılar. Bunlar, Asyada topladık

ları ganaiı.ni burada satmak istedi 

ler. Bir hafta da bu işlerini başar· 

dılar. Bu Milattan önce Üskü -

Kadıköylüler buraya uğrayan 
gemilerden vergi alırlardı .. Kadı -
köylülerin buradaki buyrukları 
Milattan a1tı yüz yıl önceden baş • darın zengin olduğunu göstermek-

ler iyder: Şimdi yiğidi atar yıkar. 
Serde pertaz (7) yıkrlsun uğuz il
leri (8) gırg yiğid birleğ oğluyla 
bir gızdan ötürü ölmek nolur. 

Didiler. Bum i,idicek gırg yi
ğid ağlaşdılar. Ganturair sağa bak 
dı, gırg yiğidin ağlar gordü. So
luna bakdılar iyle (9) gördü. İy· 
der: Hey gırg eşüm, gırg yolda
şum, neye ağlaşursız. Golça gu· 
puzum getürün öğün meni - didi. 
Burada gl1'g yiğid Ganturahyı öğ
mii~1er. lyderler: 

Sultanum Ganturalı ! Galkube· 
ni yiründen durmadun mu. Yilisi 
gara gadlug (10) atun binmedün 
mü. erkobili (11) ele (12) dağı 

avlıayuben guşlamadun mu (3) 
babanun agban (13) işiğinde ga~ 
ravaşlar inek sağar görmedin mi. lar. Üsküdar limanının adı, öküz b~dir. 

manasına gelen Damalis' di, ki '(Devamı var) · Buğa huğa didik1eri gara inek bu· 

efendim, gidelim .. Gidelim de içi· ı rı bir alev gibi onun ince, narin ı' eski zaman usulü yan pencereli 
niz rahat olsun .. Güle güle eğlenin vücudunu kavuruyor.. Bütün o bir odayı bize ayırmışlar .. Yoku· 
siz de!.. kilolar sanki yalanmış gibi ... Koca luk, lstanbulun erken haılıyan rü• 

Gene böyle bir karşılık görmek- adam havası tükenmiş bir lastik tuhetli kışı (Engin) i daha gelir 
ten o kadar korkuyorum ki! gibi porsuyor. gelmez yatağa düşürdü. Artık öğ-

Bu sırada iyi bir tesadüf oldu.. Babam lstanbula gitti ... Orta • rendiğim tedavi usullerini elifi e-
Babam lstanbula tayin edildi. · köyde bir ev tutmuşlar.. Annem lifine yapıyorum ... Fakat uğursuz, 

Ergin için bu haber bayram ol- de göçebeliğe alışkındır.. Fazla hain hastalık durmuyor. 
du. Şimdi lstanbula gitmeği isti- eşyalarını Mahmurelere bırakıb Birkaç doktor getirdik. Baktı • 
yor. gittiler. lar .. Şöyle böyle kuvvet ilaçları 

- Onlar yerleşsinler .. Biz de (Ergin) artık duramadı. Dura - verdiler ... insaflı bir Türk doktor: 
gideriz ... Belki lstanbulda bir iş mıyacağını kendi de anladı. Neı'e, - Kabilse gene sanatoryoma 
bulmak da kabil olur. iştah her şey bitti .. Buna doktorlar yatırınız .. . 

Ben de endişeden kurtulaca • dört nala gidiş diyorlar. Dedi .. . 
ğrm .. Fakat (Ergin) in hastalığı Bu gidişi yavaşlatma ve dur· Kendisi de sanatoryomu istiyor. 
al'\tık her gün gözle görülür bir durmak için daha fazla bekleye - Fakat oraya girmek o kadar güç 
hızla ilerliyor .. Sanatoryomda i· mezdik ... Çözüleli daha yılı olma- ki! ... Geçen sefer şimdi Ankarada 
ken yetmiş beş kilo kazq.nan, hat· yan denlderimizi gene bağlıyo - olan bir silah arkadaşının kendi -
ta ilk nişanlı devrindeki sağlığım ruz. Portatif takımlar kapanıyor ni ileri atarak israr etmesi sayes!n
hatırlatan bu adam şimdi gözleri - ve kış başında lstanhul yolunu tu· de girmi§ti. Şimdi kime baş vura· 
min anünde adeta bir balmumu tuyoruz. lım ..• 
gibi eriyor.. Ortaköy de dört tarafı açık bir İstanbul kı,mı ilk defa görüyo· 

(Menemen) in boğucu sıcakla- ev tutmuşlar.. Üst katta büyük ruz. Biz lzmirin hafif geçen kıt-

. 
Ganturalı sarı donlu gız aşgı· 

na bir (hu) didi. Mere. Buğanu

zu goyuvirün, gelsün ! - dedi. 
Buğanun zencirin aldılar, salı· 

virdiler. Boynuzu almas ada gibi, 
Ganturalmın üzerine sürdü. 

Ganturalı adı görklü Muham
mede salevat getürdi. Buğanun 

alnına bir yumruk eyle, vurdu kim 
buğayı götü üzerine cökerdi. AI .. 
nına yumruğun dayadı. Sürdü, 
meydanın başına çıkardı. Çok 
çah§dılar. Ne huğa yiner, ne Gan
turah yiner. Küt küt huğa ıolu

mağa başladı. Ağzı köpüklendi. 
Ganturah eyder: Bu dünyayı e
renler aklıla bulmuşlardır. Bunun 
önünden sıçrayayım, ne hünerim 
varsa göstereyim, dedi. Adı görk· 
lü Muhammede salevat götürdi. 
Buğanun önünden savuldu. Bu
ğa buynuzu üzerine diki1di. 

'( Devamr var)' 

(1) Aya = Sahib, malik: Bağaya· 
sr. İlmayası. (2) Uğuzda - didiği 
Anadolunun şark vilayetlerine geçen 
Uğuz boylarında. (3) Nıkab - Yüze 
tutulan peçedir. Türkde eskidenberi 
bazı zatler nikahla gezermiş. Meşhur 

Şemsi Tebrizi gibi. Tavarıklarda er
kekler peçelidir. ( 4) Heyecandan gaş
yolmak - Sözünden kinayedir. (5) 
Bu da öyle. (6) Şab hastalığıqa oğra· 
mııt dana gibi demek. (7) Bu terkib 
anlaşılamadı. (Sürod perdaz = nağme 
perdaz ol. Çalgıcı. Zevkimize baka -
ltm) yahud (Sırda yırtmaz) gibi bir 
şey mi, ya (Perde perdaz) ilh. (8)' 
Bu iki söz de (Ada .•.. m sen de aldır
ma) gibi bir şey. (9) İyle = Öyle, 
onun gibi. (10) (Gadlık. Garagadlık) 

mübalağa edatıdır. Atr, dağı ve saireyi 
bununla tavsif ederler. Ancak bu ki· 
tabda görülür. ( 11) Meçhul. ( 12) 
Ele = Öyle, yani o derece büyük. 
(13) Guşlamak - Bundan anlaşılan 

(av) dört ayaklı hayvana dirken sonra· 
hepsini şamil olmuştur. (14) Ağban -
Bozuk bir sözdür. (Ak sayebanlr, say
vanlı) gibi bir şey olacak. 

FiTRE - ZEKAT 

Bu ayda Tayyare Cemiyeti e

vinize zarf bırakacaktır. Fitre 
ve zekatınızı bunun içerisine ko -
yunuz, adınızı, sammzı yazıp ge
ri veriniz. 

larına alışmışız .. Bu rütubetli kış 

hepimizi kırıp geçiriyor. 
(Ergin) in yatağı bu beş pen • 

celeri odanın ortasına kuru1du .. 
Pencerelerin dördünü hamurlu 
bezlerle kapadon... Köşede koca· 
man bir kömür sobası yanıyor ... 
öyle iken on yediden yukarı sı -
caklık yapamıyor.. Eski zaman 
evi ... 

Kar, kar .... (Ergin) in ilnçları • 
nı yaptırmak için eczahaneye gi • 
derken kaç kere karlara saplan • 
dım ... Böyle luşa göre korunacak 
elbisemiz bile yok.. 1lac, doktor 
parası vermekten kendimizi nasıl 
bakabiliriz. 

Babam Manisaya telgraf çekti .• 
Mahınurelere bıraktığımız ağl1' 

eşyayı sattırdı. Ergin bir ay izine 
le gelmişti. izni bitti, yenileme· 
diler. Yerine başkasını tayin 

(Devamı var) 
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Sessizlik 
Yazan: Selami İzzet Kayacan 

Çok ihtiyarladılar. iki bük- dolaştı .•. Sonra gelip gene yerine 
lümdüler. yattı ..• 

Kadın koltuk değneği ile yi.irü • Ses kesildi... Kör gene duaya 

r . ~-;.: , .. .. . . ~ . . -. ~ . ,. ·~ . . ··. ' . ·. . . " .. :-ı "" 

TAKViM 

• SALl Çarşamba 

25 lcl Klnuu itı ı el Klnuıı 

18 Ramazan 19 Ramazıııı 

Güıı dogu,ıı 7.!4 7.25 
GQo batısı 16.46 16,47 
Sabah namuı 6 6 

Kadınlar 
Yaran: Qe:rhard Hauptmann 

ıı·------ 54 

Adası! 
Dilimize çeviren: A. (. 

. . ""' . . . ,~ . . •' .: 

Oğle namu;ı lt.15 t t.IS 

1 ltlndl nımUl 1434 14.3; 
Atı:şım namuı 16.45 16.46 
Yatsı namazı 18. 4 ıs:ıs 

im salı: 5.36 5.!'7 
Yılın gtçcn gilnlerı 859 858 
Yılın talan l!flnlerl 6 7 

yordu. Erkeğin biri yürürken ko· baıladı .• 
lunu uzatıyor, avucunu açık tutu· Bir rüyaya dalacağı zaman, ge
yordu. Kördü .. Öteki aeraem gi· ne biraz evve1ki mmlt:ı ile uyandı. 
biydi ... Haii acıklıydı.. Ağzmpan Yerinden fırladı .. Dilsiz kımılda • 
tek kelime çıkmıyordu. SağD' ve mamıştı... Korkuyordu... Korkwu 

Tavusla tfis üçüncü defa kar- ı kavi bir terid halinde görünebili • 
tılaştılar. Tavus bir gün gene or- ı yordu. Bir yırtıcı kuı o boğazt1' 
manların ta içlerine dalmıttı. O • içinde yolunu kaybetmişti. Kut• 
rada dolaşmakta iken lfisin gene ba.şiyle arada sırada kayalıklar& 
zebuıuna binm?.t olduğunu ve bu- çarpıyor ve arada sırada kayahk
lunduğu tarafa geldiğini gördü. lardan aşağılara kadar kayıp dil· 

=;ır=r ==========_J=:;;ı=I Zebu, Tavusu gördüğü zaman tüyordu. 
R A D Y O durdu. lfiı de katlannı çattı. lfis bu mahuf yolda. 0 kadar 

dilsizdi. artıyordu .. Düşündü: 
Üçünün de kardeı olduklarmı - Neye korkuyorum?. Rüzgar 

söylüyorlardı. iki erkekı bir kız olacak.. Amma hayır ... Değil.. Bu 
kardeş, biri birlerini de çok sever • sesi tanıyorum .. Ya 0 ise, ya o i8e •• 
!ermiş .. Onları ayrı kimse görme· Parmaklarını ısırdı: 
mişti. Hep bir arada dolaşırlar, - Ya o ise?. Evet. onun &esi 
Ürü bir arada dilenirdi. Onlar "'1 l d t' ::r ag ıyor... m a: ... 
ihtiyarlığın, gece~in, sessizliğinin 

timsali gibiydiler. 

Bir gece kadm, iki kardeşin kol
larında can verdi. 

Kalktı, kardeşini sarstı: 

- Kalk .... imdat ... Bak .• 
Saçlarını yolarak haykırıyor • 

du: 
Ertesi gUnü ilk defa. iki erkek - Bak diyorum. Bak senin gö-

bcraber yalnız göründü.. Yanla. • .. zun var ..• 
rmda kadın yoktu. 

Bütün gün hiç bir yerde durma· 
dan yürüdüler .• Hatta her zaman 
ekmek aldıMarı fırının önünde bi
le durmadılar. 

Akşam, topladıldarı beş on pa • 
rayla mum aldılar. Eve geldiler. 
Kad.mn cenedi oradaydı. 

Cesedi öptüler ... T" 1·uta h·v -
dular.. A.:lamlar cc' 
ka1dırdı. Mezarlığa 
set gömüldü. 

Ç~k ~ğladılar .. Ağlamaktan yo
rul 1ular. Uyudular .• 

Uyar.dıl-lan zaman sabah ot
mamrtı .. Bir cürültü duydu1ar .. 
B:r·birbrine sokuldular.. Sonra 
gene uyh.-uya daldılar. 

B:rdenbire, gene ayni gürültü 
iie uyandılar ... Hayır rüya' görmü· 
yor ardı. Bir şey duyuyor1aroı •. 
Bu duyduklan şeyden korkuyor -
lardı. 

Dilsiz ltalktı, yürüdü .. Kör, kar· 
deşinin illetini u;uttu. Sordu: 

- Ne var? Na oluyor? Neden 
kalktın? 

Kardeşi gidip geliyor, duruyor 
ve yüı·üyordu .. Korkusu artıyor -
du. Çeneleri biribimie vuruyor .. 
Kör seslendi 

- Ona ne sorsam nafile ... Duy
maz, söyleyemez .. Amma ne görü
yor?. 

Sağır ve dilsiz bir müddet daha 

Sanki kardeşi tabutunu kmp 
dışraı fırlamağa çaılşıyordu. Ağ • 
lıyordu .. Yardım istiyordu .. Evet:, 
işte kör bunu tasavvur ediyordu .. 
Kör yalvarıyordu: 

- Yarabbi, biraz olsun bana 
gözlerimi ver ... Bir kerecik olup 
biteni göreyim, sonra gene kör o

lay.mı .... 
Yalnız ku1ak1arına uyuyanın 

nefesleri geliyordu.. Kendini or • 
dan oraya. atarken, kardeşinin ü-s· 
tüne dü~tü. Omuzlarından yakala· 
dı. Hızla sarsmağa ba~ladr. 

Dilsiz uyandı.. Doğrulmağa, 
görmeğe gayret etti. Gözleri ye • 
rinden uğramıştı. 

Öteki haykırıyordu: 
- İmdat .• Bak •.• 

1 (( 0 n fer an s la r Matbaamıza gelen e•erler: 
_H_a_lk_cv-in-d-cn_: ______ ..,1 Muhtıralı Takvimi Ragıp 

Kanaat kütüphanesinin on iki yıldrr 
1 -- 27 : 12 : 1934 per§eınbc gü- çıkardığı bu takvim, hiç dÜ§Ütunedeo 

nü snnt 17 de Evimiz merkez salonun· ıöylüyoruz ki bu soyun en iyi bapnl· 
da Dil, Edcbiynt ve Tarih komitemiz 
azasından Bay lsmial Habib tarafından mıı olanıdır. Küçük cebinizde taııya• 

cnğınız muhtırasiyle takviminden fay-
(Türkçenin ilerleme tarihçesi) hakkın- dalanı:ıcağınrz bu eserin her sayıfası 
da bir konf crans ve bu konferanstan her gün sizi karıılayacak bir hadisede 
sonra ıanntkarlnrımız tarafından bir ıizi önce alınmıı bütün zahmetten kul"' 

Bugün 
İSTANBUL ı 
17.SO UniveraltedeD nakil: tnkılAp dere

le.rt, Saym profe,,ör Yımıt Kemal, 19. PlAk, 
K&n§ık musikl., 19.SO DUnya haberleri, 
ıuo Jl.mnn.st\k: Bayan AUde, 20 ı.ıauy. 
VekAleU namma konferans, 20.SO K6-yö 
Goldenbreg ldareıılndc koro heyeU, 21 Ko • 
nu~ma; Bayan Selma. 21.20 Anadolu Ajan
sr, borsalar, 21,SO Radyo orkeııtruı, 22 Rad· 
yo caz ve tango orkeııtruı. 

8%8 ruı.z. BUKRE~, 16' m. 
12.ao Noel pıwan, 1s Haberler, 1s.o:ı 

Orekııtrıı. konseri, sözler, 18,M Orkeııtranm 
devamı, U.15 Haberler, .U . .(O Slblccanu or· 
keııtras~, 18 Radyo cazı, 19 Sözler, 19.16 
Radyo cazı, 20 Noel konferansı ,20.20 PlA.k. 
Konferans, 21.05 Noel ıarkılan, Konferaruı, 
23 Romen mualkisl, 23 Haberler, 23.25 Fa· 
nika Luca orkestrası. 

645 Kbz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
17.35 Kurin& çingene orkestram, 18.40 

Konferana, 19.15 ay d&run. 20 Spor, 20.15 
Koro konseri, 21 Radyo tiyatrosu, 22.40 Ha· 
berler, 23 L!sz.Uıı eııerlerlndeıı komer, 2• 
Kahvehane konaerl. 

223 Khz. V ABŞOV A. lSU m. 
ıs Dana musUWf. 1s.rso Sözler, 19.0!S 

Skeç. 19.35 Pl!.k, ııözler, 21 Viyana musiki· 
sinden mUrekep popurl, l!Ozler, 22 PIA.k, 23 
Haru muııtld, 23.ao Dana tnumldst, 23,30 
Londra radyosu cazı, Hanry Hallun plAk • 
lan. --------------
:nla~d.~d•~·~~ o~u h•l 

terinde 24 - 12 de mua.mele ~örenler 
dir 1 Rakamlar kapanış fiıtlannı ,;österir 

nukut ~Sat_!!) 1 

* l..ondra 621, - •Viyana 'H,-

* Nnyort lt6. - * Mıdrlt ıe, -
• Parls 169. 50 * Brrllo 45, -
• Mlllao 116, - • \•aı$OYI !4, -
* Brütı:seı ııs, - • Bııdıpeııe ~e. -
• Atlna !4. 50 • Bilkrt$ 17, -

• Ccnent 818, ·- .., Belırat !IS, -

• So!ya l!6, - * Yohbama 36, -

• Amsterdanı 83, 50 *Altta 941. -

•Prar 10!. - * MccldlJı 4t, -

• ~rnlı:ho•nı lP. •• • :R ~ alı:ıot t40. -

konser verilecektir. Bu konferans ve tanb iginize yarayacak ger--'~en degw er 
konser yurtta§lara açıktır, li malumnt toplamı§tır. .;;;~b edenle- rH•••s••••H••OHOOOdHHOHa•OHH•kHee•HaeHeOO•,::•H•H•: 

ri, basanlan takdir ederiz. İ 
2 _Gene 27 : 12 : 1934 PCJ'!embe 

1 günü ıaııt 17,30 da GüJhane par:kı için· Tam Atlas 1 fEıntiyı·· riyı" son 
deki Alay köşkünde içtimai yıırdnn Ceb atlası olar.ık bastırılan nUaılar 
komitemiz aznsınd:ın Dr. Bay Galib arasında ikbal kütüphanesinin bu adla 1 
H~klu tarafından (İçtimai yardımın çıkardığı eserin muvaffak bir eser oldu· • Buğday 13 11 10 

1kın 'f ') ğunu da takdirle kayıd ve herkese tav- : Arp:ı 20 16 O 
bizde başlangıcı ve ha vazı esı • &İye ediyoruz. İi Üzüm 1M 78 65 
hakkında bir honfcrıns ve temsil ıu· .-------------~ Hurma 312 260 O 
bemiz tarafından bir tcm~i1~ vcdrilec~k • Çocukları koruyalım 1i Ha\'a kuTI·ctimizin yükselme ve 

Etrafı ne nadide çiçe),derle aanl- ilerlemitti ki bir noktaya gelince 
mq bir halde Zebu üzerinde du • Zebu bile kızın aklına gelen ıefİ 
ran lfiı'i o haliyle bir orman periai hiuetmif ve o noktadan geriye 
zannedebilirdiniz .• Kızm gözleri dömnüştü. Zebu imkan dairesin• 
gene Tavusa kartı meydan oku· de çabuk yürüdüğü ha.ide lfiı bıJ 
yordu. O anda neler olup bittiği yürüyüfÜ bile yavat buluyordu. 
hiç bir zaman anlatılamadı.. Bu Kıza o anda hakim olan !~Y yal" 
ıef er T avua kendisine hakim ola· nız panik derecesindeki korku•ıl 
ma.dı. Karanlık erkekler medeni. değildi, sonradan sık sık anlattıS' 
yetinden öğrendiği ahlaki kaide • veçhile kayalıklardan müte~kkil 
lere riayet etmek aklma bile gel • duvarların içinden o zamana ka " 
medi. lfiı elinde tuttuğu uzun dar hiç duymadığı bir takım şar1'1 
bir kamayı Tavusa doğru fırlattı. sesler iıitmiıti. Aynı zamanda yıl" 
Tavus onu sağ eliyle tuttu. Ondan karıdan aıağı doğru gelen seda" 
sonra arkadan Zebu'nun üzerine 
atladı ve lfisi çelik bir kemer lar ve akisler duymuıtu. Orada~ 
gibi olan kollariyle ımısıkı ııktı • 
Zebu evvela bu iki katlı yükün 
altında evvel&. bükülür gibi oldu • 
Ondan sonra kamına yediği tek • 
melerin teairiyle doğru1du ve ağaç 
gövdeleri arasından geçerek 
sür'atle ilerlemeğe batladı. 

Tavus kendinden geçmit bir 
haldeyken Zebuyu durduracağı 
zaman birdenbire ormandan dışa· 
nya çıktı ve etraf aydınlandı. Ta· 
vus hayvanı durdurdu, fakat biraz 
evvel arzu ettiği gibi, müz'iç ate • 

şini şikarında söndürmek maksa
diy1e onu omuzlayıp götürmed1 .. 
Klzı ve Zcbuyu keneli ha9larına 
bıraktıktan sonra vasıl olunan or· 
man kenarından yürüyerek du ~ 
manı tüten yılan gölüne doğru yü-
rüdü. 

kurtulduktan sonra kızın ceaaret1 

geri gelmişti. 

Meydana çıkmca His de azaırıt 
derecede b!r fevkaladelikle kart•• 
laıacağı ve o fevkaladeliği o no1'· 
tada. bulabileceği hissi uyandı. 

Onun bu fevkaladeliği tat1Jl&1' 
hususunda duyduğu ihtiyaç keııdi
diıi için gayet tab:t olan kadıııl~ 
adası mucizesi tarafından hiç bıt 
ıuretle tatmin edilmem.itti. Yat~; 
mak istediği muc:ze alelade b. 
mucize değildi. Onun için k&,,
duvan haricini takiben ilerife 
doğru gitti. Giderken kayalıs10 

üstünü ke$kin bakı9lo.riyle ta1"' 
, 

sud e ·:yordu. 

Bu topoğra.fik tetkikatmı bir ' 
1<•. 

kaç defa tekrar ettikten ıon?" el· 
yalık kütleyi dolaıarak nehrın d 1 
taama vasıl oldu ve üzerine ~a~ 
olmak için bir yolu bulmunı1 
yüksek ve esrarengiz bir sath~ ,tJ.; 
rafında do1a.ıbğmı anladı. tfı ·b 
sathın etrafında bir takım g~'J\ 
ve esrarlı ~eyler olub bittiğin et" 

dolayı orasını esrarengiz buhıY0 

du. 
'(Devamı vıır) 

===============~ 
FiTRE - ZEKAT ce

Fitre ve zekatınızı Tayyar~ııti· 
miyetine veriniz. Bunlar ~1 ıte
ahmer ve Himayeietf al ceırı•Ye 

d 1 c.ılıt• ri arasında kar eşçe pay ~ 

TEPEBAŞll) 
ŞEHlR TIYATROS 

TEM Si L L ER 1 
Bu gece eaat 20 de 

HAMLET 

5 perde 

Yazan: 

W. Şekıpir 

Çeviren: 
Ertuğrul Muhıin 

l\t.ıdut Belci~ d 
SehirTiynftoS 

111111111111111 

111..111 

111~ 
----------------- ~'' Eski Fransız Tiyatrosal 

Bu gece aaat 20 de wı' 
tir. Bu konferans ve temsı ın avetıyc- i artması için her türlü yardımın ya· 
lcri her uün 17 den ıonra Alny kö!kün- Kı§ geldi. Kııın soğuğundan ve bu İ pılması yurd borçlarımızın en ileri ı. 
den alınabilir. ıoğuğun getirdiği hastalıklardan yok- 1: gefonlerlnden olduğundan diyanet i 

ht~nbut eıtrlifı~
De li dolu SehirT~D 

• • • suz yuttnşlanmızt korumak hepimi • il işleri reisliğinden \"eriten f eh-aya 

Türle fiz.ki ilimler cemiyetinin t • zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö. i'· göre sadakni fıbr ,.e zekat ile mü· 1 
k f r.embc dem"ı• olmak ı'rı'n kullanam dı.:ı:..-·z i." l<ellef olanların ta"'·are cemiyetine l 

tib etti w i üçüncü on erans, per" " ,.. ti""• "'"' i 
-'-n~ ··•t r..este Profesör Bay Mazhar 1 eski çamnşırlanmızı, çoculı:lıırnnmn 

1
,. yardımda bulunmaları ilan olunur. 1 

"l.I .. v_.. 'D ~ /stanbul !J/üffÜ&Ü : 
Ösm n tnr:ı(md n Fen fakü'tcsi kon· eskilerini Çocuk Esirgem' Kurumuna i 

K ( • I 1 M. FEHMi İ 
fcrnns 5".lonund:ı verilecektir. on e· ı;..'.'H-immn1•y•e•i •E•tl•a•l •Ce-m.ıy•e•t•i"•v•c•re-im_. _.

1 
................................................. _._ •• 

rn.n10m mevzuu "Kurrlaftlllln dır. 
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Operet: 3 perde 
Yazan: 

Ekrem Rqit 



ILD 1 Z 
VE 
YEMEK 

8azı yı1dızların en çok ne ye - l Ram~n Novarronun yediği, ye
:kten hoşlandıklarını öğrenmek mediği, içtiği, içmediği §eyler de 
,
1ll Yapılan bir araştırma netice - Canet Mak Donaldinkine uygun -
ilde, Con Krofordun ıütü tercih muş ... Norma Şerere gelince, o da 
:iği öğrenilmiştir. Yiyecek ye- en çok meyva ve zerzevat seçer -
e içecek, diyelim, daha yerinde miş .. Türlü türlü meyva, türlü tür-

~t. Diğer taraftan bu yıldız, lü zerzevat .... Bunlan yerken de, 
t~evata da pek düşkünmüş. Her hiç hesaptı ve ihtiyatlı davran
fraya oturuşta dört kap zerze • maz, İflahı oldukça, doyuncaya 
l Yemeüi yermiş.. Buna karıı. kadar yedikten sonra sofradan 
:!emekten çekinirmiş. Haftada kalkarmış!.. Mirna Loy da, bol 

~~3.k iki defa, o da yağsız tara - zerzevat, meyva, salata yiyen yıl
llldan et yemeği kafi goruyor - dızlardan biri... Bu yıldız, mey • 
~~ ... Şişmanlamaktan korktuğu vayı komposto halinde yemekten 

~tn !.. • hiç hazzetmez, mutlaka çiy iıter • 
C~et Mak Donald, de, hemen miş ! 

'~kı tıpkısına Con Kroford gibi Kalifomyada portakal bol ve 
eket edermiş .. Bol süt, zerze • ucuzdur. Yıldızların çoğu, kanı 

~t, az et ..... Yalnız, arada başka tufire eder, ir:adeyi kuvvetlen -
I' fark var. O da bunun içki dirir, diye portakal yemeği de hiç 
~~ına koymaamsı, cigara hiç mi ihmal etmezlermif .. Üzüm yemek, 
'içmemesi! ... Tabii film çevi - limonata içmekte, Holivudda pek 

en, rol icabı olan vaziyetler, çok yıldızın tercih ettiği §eyler a -
teına!. rasında yer tutuyonnuı! 

) 

-4iman Filmleri Kazak Kaıbi I 
\L''8ir ıevgi böyle bitti,, iıimli "Ka~ak Kalbi", ~bu ha~~ ':Su
~ film:nde bat rolü Pavla v~ , mer,, ıınem~ı~n gosterdıgı fılm, 
"hpıyor. Bu yıldızın töhreti İspanyolca ıo~lu ve şarkılıdır. Oy-

tiinden artıyor. nıyanlar, Rozıta Moreno, Mona 
tilrnde kendisinden baıka Vil- Maris, Joze Mojika, Ol~ Koral, 
,~, Gustaf Gründgenz, Roze Andr~ de Segurola, ~ulıy? Pena .. 
~L· dner, Franta Herterih rol al • Çogu İspanyol arlıst'lerı tara -
.,1,l'dll' tından oynanan bu filmin vak'ası ,, . 
\ı 4n.nette Cennette,, yeni bir Rusyada geçiyor. Böyle olduğu 
\'tt11 '"filmidir. Rejisörü Maks O- halde, İspanyol çeşnisi, Rus çeş • 
• ~ı .. l' t" V k' ? B . b" '\.J lıt bu muıik'li komedi fi1min nısıne ga ıp ır.. a a · ·· asıt ır 
~~ l'tuJa Grabley, Jeui Firog ve sevgi ve macera! .. Filmde dans, 
\ ' Zönker bat rolleri oynuyor- danstan daha çok da §arkı var •. 

· Danslar kıvrak, ıarkılar tatlı, ... 

s Bir Sürpriz! 
artistlerin teker teker oynavışlan 
da olduk'=.a iyi... Joze Mojikadan 

-~~~;..__......·~ 
' 

Çardasf ürstin 

Miloviçi Hatırlatan Film l 
"Çardasfüratin,, ! Büyük harb se

nelerinde Kordi Miloviçin lıtanbu
la tanıttığı Emmerih Kalmanın bu 
operetini, ıehrimizde en çok oy-

nanan operet saymak, yerindediT. 
Bu operet, ıade Kordi Miloviç ta• 
rafından tekrar tekrar oynanmak· 
la kalmamı§, onunla birlikte gelen 
lda Ruska, sonraları Tea Klayn, 

Liya Bayer, Viyana tnıplanndan 

ıonra Yunan tnıplan, bu arada 
Zozo Dalmas, Olimpiya Kandiyo
ti Riçardi, lro Handa taraflaTın· 
dan şahnede ortaya konulmuıtur. 
isimlerini saydıklarımız, operette 
en büyük kadın rolü olan Silva 
Vareskuyu can1andırıyorlardı ! 

Bunlardan baıka, bir ltalyan ı de lnge Liıt, Boni Kançiyano ro• 
ve bir Bulgar operet trupunun da lünde Pavl Kemp, Feri rolünde 
burada birkaç defa oynadığı bu ı Pavl Hörbiger, diğer ıollerde de 
operet, yerli truplar tarafından da lda Vüıt, Fridrih Ulmer, Hans 
sık sık temsil edilmİ§, en son ola- Yunkerman bulunuyorlar. 

rak da geçen kış, lda Ruska tru- Silva, Edvin, Feri, rolleri, he· 
punun ikinci gelitinde, bu trupua nimsenişle oynamnıı, buna mubı.
reperluYarmda yer tutmuştu. bil Stazi ve Boni ro1lcri, benimse-

Bu hafta "İpek,, ve "Melek,, yişli br temıile kavuşamanu~tır .. 
sinemalarında bu meşhur operetin Operet, filme alınırken, mevzuda, 
filmi gösteriliyor. Evvelce, sessiz safhaların biribirini takibinde ba
o!arak sinemada mevzuundan iı- zr değiıiklikler yapılmıştır. Bu su
tifade edilen bu operetin Almanca retle operetle fi1m arasında dcği
sözlü olan ıimdiki ıesliıinde, Sil- şiklik vardır. Tabii, deüişiJd.1: 

va Varesku rolünü Marta Eggert olabilir. Fakat, bu, topluca d:ıho. 
yapıyor. Edvin fon Vaylershaym uygun düşürülmü§ bir değişikI;k 

rolünde Hanı Zönker, Stazi rolün- de olabilirdi! 

2 Gönül 1 Olunca ••• 
Fi1m, beste ve §arkı cihetinden 

dolgundur. Operetin ba~lıca hava
ları, filme almmıttır. Yalnız bazı 
şarkılann söylenişine refakat eden 
figürler, danslar v.s. daha canlı, 
daha kıvrak ve zarif olarak seçil
meliydi! 

Klodet Kolbert· 
le Klark Ceyblin 
oynadıktan "Nev
york - Miami,, fil· 
mi, bu hafta Türk 
sinemasında "iki 
gönül bir olunca,, 
ismi altında göste· 
rilen fi~mdir. Fran· 
ırzca sözlü ... 
· Bu filmdeki mev 
zu, kısmen ruh tah· 
)ili, kısmen de ma 
cera mahiyetinde
dir. Bin"birine zıt 

tipte bir kadınla 

bir erkeğin rast· 

"Çardaşfürıtin,, ! Yirmi sene 
evvel Kordi Miloviçin lıtanbula 
tanrttığı bu operet, §ehrimizde bir 
çok artist tarafından do.ha mü· 
kem.mel oynanmı§ olma!ına rae· 
men, gene ilkönce, burada me~h"Jr 
olan o kadını hatıra getiriyor. Her 
nedense?! 

Prens Ahmed 
gele tanışrb seviş· "Prens Ahmed" , bu hafto. 
meleri ve sonunda "Saray,, sinemasında gösterilcu 
birleşmeleri ıeklin· filme verilen isimdir. · Mevzuu 
de kısaca anlatıla· ı 
bilecek olan vaka· H. G. Mak Neylin " Buldoğ Drum· 
nın, ruh tahlili sar· mondun dönü~ü,, isimli eserinden 
ha'an, filmin dört· alman Fransızca sözlü film, mn • 
de üç lmmmı kap· cera mevzulu bir filmdir. Kan • 
Jıyor. Filmin bu sık karanlık görünen bir vak'a, . , 
dörtde üç kısmı, merak uyandıncı ı~fhalardan ge• 
haylı ağır yürüyor. k • k" f d'yor ve 8ncak so. 

Ve nihayet, birdenbire bat döndürücü ı ni değiıtiriıle hoı bir lafha teıkil edi- çere ' ın '!a e 1 d k 
bir hareketin baılamuiyle berabu ıon yor! nunda, netıce mev :ına çı 1 ror •• 
geliyor! ' Hu!aıa, bu film, hem parça parça, ı Son, gee olarak ö"reniliyor, Ön"~· 

Kadın ve erkek iki artistin kartdık- hem topluca güzel, muvaffak bir film· den sezilmiyor. Bu tarzda hır ~ :,..ih Sidneyin "Otuz gün 
~~n.seı!,, is;mli filmi, !imdi 
~ llrn mubtet:f mem leketle

değ:Jdir. Münekk"tler, onun çift lı oynayııı ustalıklı, henimıeyiıli oldu· dir!. film icin, iyi bir ,ey!. 
rol yaptığı bu yeni filminde, ilk iundan, dörtde üç kısımdaki ağır yü· Bu aayıfada gördüğünüz resim, Ovnant' da ividir. Film, Ro • 

)t'81ter·Uyor. 
•danı Baterflay,, filminin 
hu filmde trajik bir rolde 

Klodet Kolbertle Klark Ceyblin bu 
defa olarak neıe1i göründüğünü, rüyüı, seyredeni sıkmıyor. Bilakis, bu filmi çevirdikleri zaman bir çalrıma fa- nald Kolman, Vamer Oland. Lo-
aeyredenl~ri neıe sürprizi ile kar· aafha!ar zevk veriyor. Sona doğna sılaıında stüdyonun bir köıesinde oyun· retta Yang, Una Merkel taraflarm 
frlqdırdığım yazıyorlar! lürdenbire ıüratleniı ele, zevk çeıniai- la vakit aeçiriıleriai göıteriyor. dan oynanmqtır. 
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fwleryıl binde on sekiz 
nisbetinde artıyoruz 

... (B ı tarafı ı inci aayıfada) j melerine riayet etmiyenler vali ve 
- Propagandalar ıuete • 1 ~ymak~mlann emriyle derhal 5 

lerla, radyo ile, tokaklara, ılJ. 25 lıra para cezasına çarptı • 
~ gazino, tiyatro, ve ıinema • nlacaktır · 

lara af ıler konulmakla, evlere Bu cezalarm temyiz ve itiraz • 
küçük 'zahnameler dalıtdmalda ları yoktur. Tediye olunmazsa 
ıayondan evvel mekteblerde tale- derhal hapıe tahvil olunur. 
beye sayımdan babı ve umumi - Umumi sayım ne zaman ya-
konferanılar tertib ebnek ıuretile prlacaktır? 
yapılacaktır. Bundan bqka nü· - Saymi ıünü teıbit ed'lme
fuı meselesi ve nüfua ıaymunın mittir. Gelecek yılın birinci tef· 
mekanizması hakkmda bir de se1- rin ortalarmda yapılmuı dütünü
li film bazırlatılmuı dütünülmek. lüyor. 
tedir. j - Biraı. da btatiıtik itleri hak· 

- Saymı usulünde deiiı'kHk. kmda bizi aydınlatır m11mız? 
ler yapılacak mıdır? 1 - Bütün okutma müeııeıele • 

- Sayım uıuliinde deiitiklik rinde mevcud muallimleri adedle
yapılımayacaktır. Yani sayım rü· riyle tahıil dereceleri ve sair ev• 
nü biç kinue erinc!en çıkmayacak safı hakkmda yakında bir cild ia
ve uyım memurlan her b'naye tatiıtik çıkarılacaktır. Halk oku
ıiderek bir günde bütün memle • ma odalan ve denhaneleri hak· 
ket nüfusu yazdmıt olacaktır. Ya- kında da b0 r istatistik hazırlan • 
zılacak nüfuı munhaııran her bi- ma\tadır. Maliye ve belediye i1-
nada ıayım ıünü bul\lnacak nü • tatiıtikleri yakında t••emlana
fubur. Mevcud olnnyanlar ula caktır. 
yazılmayacaktır. Harici ticaret 1statiıtikleri yıl 

Sayım memurlufu vazifeaini o- bqmdan itibaren ithalitta hakiki 
lmmak yazmak bilen her tabu mente, ihracatta iatib tik memle • 
kabul etmeie mecburdur. Bunun keti esaslarına ıöre yapılmağa 
iıt'malarmı Babıılar Heyeti tea. bqlanacaktrr. 
bit edecektir • SaJDD talimatna- O. Nafiz 

. 

Yunan hükômetini 
devirmek istiyenler 

_. (Baı taralı 1 inci uyıfada) 
Atina, 24 - Makedonya ı• 

n4'1 ı~if · Be.y Rallia iatifuım ver
Wtf r BM.isffa, kabinede yapıla
cak deiitikliie baibdır. 
Sulkud d• .. ının batk• 
,erde gfSrUlmeel letenlllyor 

mam•lda itham etmif, demittir 
ki: 

"- Billdbnet vazifadnl yapı
yor. Adil yenin serbestçe vazife 
görmesini istiyor. Suçlular, da· 
vayı geciktirmek için yasaların 
kendilerine verdiği haklan kulla
nıyorlarsa hükfunet bundan niçin 
suçlu olsun? Biikdmet, atılan 
bombalardan da suçlu değildir. 

Atina, 24 - Suikast suçluları. 
mn avukatları, clavanm Pireden 
1-tka b:r yerde airülmeainde a. 
yak diremektedirler. Bu dilekleri 
onaylanmazsa suikast davuım 
ıördürımemek ve ıeri1e bıraktır • 
mak için de.vayı görecek olan ba
k"mleri tabid olarak ıöl\erecek. 
lerdir. 

Biz, bombalar atarak ortalğı kor-

kutanlan yakalamak, şiddetle ce- ----------•ı 
zalandmnak ve muhakeme 8D'a. D enizyo~ları 
ımıda intizam ve asayişi korumak 

1 
t L E T M E s 

1 

ATUlcatlar, 24 aaate kadar mu
hakeme sünü keatirilmeue kamı. 
nl mevkufiyet müddetlerini biti • 
recek olan müelck0 llerinia Mrheet 
bırakılmaımı istemektedirler. 

Batbakan Bay Çaldaria, ıaze
tecilerle giSrütürken, detittirilme
ai keat' rilen müddeiumvmt s.1 
Ripnakosu YUifeıini ,..,... • ....._ 
la ve va•ifesinin deler'ni anla. 

Ali Riza .... 
bütün 'rürk memw4arm timdililc 
tamamen itbqmda kalmalan ka· 
rarJqtınlmıfbr,. Şirketin gelecek· 
teki idare tekli ve Baymdırlık Ba-
0kanbğınıa ıeçib geçmiyeceli ke1· 
tirildikten sonra yeni vaziyete 16· 
re yeni bir kadro yapılacaktır. 

Rıhtım ıirketinin umum mü " 
dürlüğünü Bay Kanonj, İkinci mü· 
dürlüğünü Bay Didiye yapnıaktay. 
dı; ik.ıi de vazife rinden ayrıl-
ma' ta:brlar. 

Duyulduğuna ıöre, tirketin u · 
I01IDl m · üı1u v il latan bul VaJ i 
uavbıi Bay Ali Rıza taY:n ed'I· 

~edir. BAy Ali Rıza, ötecfen· 

heri d •rüstlüğü i1e tanınmq, çalıt-. . ~ 

azmindey;z.,, K 
Ac:eııtelcn KarüOy Oprübqı 

Her yerde •lddetll ted'>lrler 1 eı.42362 - Sırkccı MühUrdaııaJ• 
Atina, 24 (A.A.) - Atina &• ! .. -- Han feleforı ~740 

jamı, Venizeloa suikaıb suçlula- Karadeniz Yola 
rmm muhakemesi dolayıaiyle Pi • 
rede örfi idare ilin edildiii bak. EGE vapuru 25 Birinci ki • 
landa bazı ecnebi radyolardan ha- nun SALI ıWıü saat 20 de Ri • 
herler çıkmakta oldulumm ba1 • zeye kadar. (8693) 

retle airüldülünü ve yalna bGtiln Mersin Yolıı 
tehirlerde olduiu ıibi Pirede de 
tedid, fakat istimal olmryan ted- INEBOLU vapuru 27 Birinci 

ebl" Kinun PERŞEMBE ıünil saat 
b:rler almmıı bulundujunu t ıi 11 de Payua kadar. (S

7
03) 

etmektedir. 

( . Saylav sayısı 
-- (Bq tarafı 1 lnd uyıfada) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 28 Bi

rinci Kanun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da ayvalğa kadar. 8704 BqGa de, ille •e akı•m tren

leriyle ~ eaylay, intihal> dai-

E&::::z:: 10;.K;~~i"o;:ı7nl1; henUz buradadırlar. Bmılann bir 
krwmm ela buaiinlerde aitmeleri ( Be•l ye Mütehaası11 ] 
muhtemeidir, ı Karıköy-Ekı~ısıvor mııtazası yanmda d 

No 34 H 
Kuvvetli b~ rivayete ı&re ... Hergtln 14· 20 ye kadir Telf. 41235 d 

çim itler" 6 tubata kadar bitirile- ımıwımma~ 
cektir. 

Bay Ali Rızadan açılmakta o• 

lan Vali muavini' ine kimin ıeti • 
rileceğı heniiz belli delildir. Be. 
yollu kaymakamı Bay Sedaclın bu 

ite ıetirilec:eti umuluyor. 

T••f e lleı•tl 

tine tehrimizde bulunan Ba7 Ka· 
nonj ve B~J Burhaneddinden bat· 
ka aza NÇilmif olan Avrupada bu· 
hman Oamanlı Banka .. çniraent 
Bay luftliyer ft Ba1 ViYiye 1•· 
landa. 1 • 

• 

TC!JQ KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
~l-IAT-b061l 

ıetanbul Bvlcaf MUdUrlllU l~nl•ı 

liOO - ıaı,.ı.ı.aı. defteri ı...ımı-ı-ıua ........ ,. ~ 
muttur. lhaleai hdncik&mm 1935 ikinci Ç1U1&1D1- aaat ~ 
yapılacaiaıclan prtnameaini slrmek n eblltmei• iftirak ~ 
istiyenlerin Levuım ldareaine ıelmeleri. ~ 

Kvv•lldl•lnden d•h• 
ve •l••••ra daha k•ldll 
ıar1klı G 1 L L E T T E 111 .. 
~aklara il• ••kal111ıza • 

Sel inik 

mel bir aurett• 
etmlf ve apl d 
da bir bıejakl• I» 
defalar tırat 
olureunuz. 

Bankası 
T~sls tarihi: t88R 

idare merkezi: IS1 ANBUL (Ga~ 
TDrkl1edekl ubeler ı 

btanbul, (Galata Yeni - Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yuoaolstandakl .Şubeleri ı 
SelAnlk. Atlna. Pire 

Her nevi Ba.nka mqamelatL 
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İstanbul asliye altıncı hukuk mah
kemesinden: 

Salih tarafından Unkapanı Hacıka
dın mahallesi Tavanlı çeımede Mehmed 
paıa cami sokağında 8 numaralı hane· 
de mukim iken ikametgahının meçhuli· 
yeti anlaıılan Emine H. aleyhine açılan 
tescili talak davasının muhakeme günü 
16 - 1 - 1935 çarşamda günü saat 
14 de tayin ve bu babda davetiye vara· 
kası mahkeme divanhanesine talik kı· 
hmnıt ve on bet gün müddetle ilanen 
tebliğat ifasına karar verilmit olduğun· 
dan mezkur gün ve saatte İstanbul as· 
liye mahkemeıi 6 ıncı hukuk daireıinde 
heyeti haJcime huzuruna ıelmediği tak· 
dirde gıyabında muhakeme icra ktlınaca 
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (3SS) 

İstanbul Asliye mahkemesi 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: 

ji_ n_h-is_a_r-la_r_U_. M_ü_d_ü_r_lüi)ünden j 
Tahminen 48l6 ki.o iıkarta kaaev:çe l 

" 5588 " " ip 
,, 245 ,, ,, Kıooap J Nümuneleri komisyondadır. 
,, 1867 ,. ,, Çul 

~u dört ~alem köh•e ambalaj levazımı Bahriye deposunda 
tHlım şartıyle puarhk suretiyle tahlacağından iıtekliJerin 
2~ I 1.21934 Perşembe günO saat 14 te % 15 teminat panlariyle 
Cıbahde Levazım ve müba)aat eubeaiae müncaatları. (8600) 

İdaremiz için (3000) metre yetil yağlı kaneviçe satın alınacak
tır· isteklilerin örnek ve ıartnameyi gördükten sonra pazarlıia ittirak 
etmek üzere (26 - 12 - 1934) çarıamba günü saat 14 de Cibalide 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (8339) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Kadıköy: 
Muhammen bedeli 
Lira 
375 Petin bara 

ile 

Kadıköy kumluğunda 8 inci adada beher metre murabbama 20 
kıymet konulan ve yukarda haritası görülen 210 metre murabbaı 

•a satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Almak 
ti}'enler şartname almak üzere her gün levazım müdürlüğüne 
~ 

Makbule tarafından Unkapa -
mnda Yeşiltulumbada bakkal Sü
leymanm evinde otwıırken halen 
ikametgahı meçhul olduğu anlaşı
lan Yusuf aleyhine açılan boşan -
rna davasının tahkikatı 10-2-
935 pazar günü saat 10 a bırakıl -
mış ve davetiyesi on beş gün müd
detle mahkeme divanhanesine a • 
srlmrş olduğundan yazılr gün ve 
saatte İstanbul Asliye mahkemesi 
altıncr hukuk dairesine tahkikat 
hakimliğine gelme'diği takdirde 
gıyabında tahkikata bakrlacağr 
tebliğ malmmma kaim olmak üze
re ilan olunur. ( 4439) 

Kadıköy: 

Caferağa mahallesinin Bahariye 
caddesinde eski 33 mükerrer ve 
yeni 95 numaralı hanenin 3/ 32 
hi11eıi. 

Caferağa mahaJlesinin Bahariye 
caddesinde eıki 33 mükerrer ve 
yeni 93 numaralı hanenin 3/ 32 
hissesi. • 

375 ,, ,, 

tacaat ebneli Müzayedeye girmek için de 315 liralık teminat mak-
veya mektubu ile teklif mektublarım 10 - 1 - 1935 perşembe 

Ü saat 15 e kadar Daimi Encümene vermelidir. (8540) 

[ Devlet Demir yolları ilanları 1 -------
Haydarpaşa - Samsun arasında 6/706/ 906 ve 905/ 70515 sayılı 

,tarlarda işliyen yataklı ve yemekli vagonların ıünleri 30/.12/ 1934 
lemecinden başlamak üzere de ğiştirilmittir. 

Üsküdar: 

Üsküdar: 

Kadıköy: 

lcadiye mahallesinin Saatçi Seh
pus sokağında eski 27 ve yeni 33 
numaralı hanenin tamamı. 
Karadavutpafa mahallesinin Ka
racaahmed caddesinde eski 165 

750 ,, 

167 ve yeni yekdiğerlerine münka- 263,65 ,, 
lip 159 numaralı dükkanın 27 / 160 

ve 121,5/ 2880 hissesi. 

" 

Yeni günler ıunlardır: 
}'darpaşadan kalkıı : 

llkaradan kalkıt : 

Caferağa mahallesinin Yaver aia 
sokağında eski 1 ve yeni 9 numa- 750 ft1•5 maa1twa 

0
: ";*k~:::m:::::::::-1 ra.lı hanenin dörtte bir hissesi. " '' 

Cuma, Pazar, Çartamba. 1:: _ •: e ım Yukarıdaki mallar hizalarındaki kıymetler üz.erinden 1 - 1 
Cumartesi, Pazartesi, Pertembe Husnu Mu~ta/a ft - . 1935 tarihine müs~dif .sal~ günü saat on dörtte. açı~ arttırm~ su-

lb.suna azar, a ı, uma. 
sun dan 
~aradan 

ijaydarpa§aya 

rant : 
kalkıt : 
kalkıt : 
Varı§ : 

p S 1 C lst. Akıaray Vahde cami 1 retıyle satılacaktır. lstekhlerın muhammen hedelın yuzde yedı bu. 
Pazartesi, Çartamba, Cumartesi kartııında çuk nisbetindeki pek akçeleriyle müracaatları. (M) (8522) 

i:::::::mı::mı:::Munamıu:aawc: uıı --------------------------
Salı, Pertembe, Pazar. 
Çar§amba, Cuma, Pazartesi. 

Doktor Hafız Cemal IstanbulAkşam Kız san'at mektebi 
Dahiliye Müteh~rsı M .. d .. } .. .,, .. d • 

Gönderenler isterse, her türlü zarar ve ziyan kendilerine ait 
lllmak üzere, zahire, palamut Ye çam kabuğu nakliyatı için açık 
~•gon verilebilir. Bu vagonlara ~rtülecek muşambalardan para 
~lmrnaz lıta!'yonda muşamba bulunmaz ve kapah Yagon da bek· 
1eni 'mezse muşambalann g6nderen!ere ve kendi hesaplarına bu 
1\:lııup örtülmesi mecburidir. Ba muşambalar geriyeparaaız gön-

Cumadan başka günlerde öğ. U Uf ugun en; 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya lstanbul aktam kız sanat mektebinin Beyoğlu ıubesinde mukte-
kadar tstanbulda Divanyolunda dir mütehassıslar idaresinde elbise, fapka, çama91r, nakıt ve kürk
(118) numaralr hususi kabinesin- çülük atölyeleri ite bqlamıttır.. Her gün 9 dan 16 ya kadar sipa • 
<le J13st:ılannr kabul eder. Mua- riı kabul olunur. Çok yük!'ek bir müteha111s tarafından kürkçülük 
yenehane ve ev telefonu 22398. dersi de verilmektedir. Öfrenm~J. istiyenlerin Tepebatındaki mektc-

derı'ir. {8626) Kışlık te1efon 22519. bimize müracaatları. (8622) 

Öz Türkçe )(arttlrklar 

İfna, 1. Bozma, 2. Yok etme 
3. Bitirme, 4. Kaldınna. 

ifna etmek, 1. Tüketmek, 2. 
Yok etmek, 3. Yupmak, 4. Bi
tirmek. 

ifrat (a vannak), 1. Artrklan-
rnak, 2. lleri gitmek, 3. Kınık -
mak, 4. tıeıi varmak. 

ifraz, 1. Ayırma, 2. Bölme, 
8. Çıkarma, 4. Pay ayırma, 5. 
Pay verme. 

ifrazat, Akıntılar. 

ifrit, 1. Ker, 2. Yan. 

ifsat etmek, 1. Bozmak, 2. 
Bulandırmak, 3. Kar~~hk ver
mek, 5. Kargaşalık çıkaıınak, 

6. Karıştırmak. 
İfta etmek, 1. Yaymak, 2. Or

taya atmak, 3. Açmak, 4. Başka
sına söylemek, 5. Ortaya çıkar
mak. 

İftar etmek, 1. Oruç açmak, 2. 
Oruç bozmak, 3. Yemek. 

iftariye, 1. Oruç açmalık, 2. 
İftihar, 1. Kurum, 2. Oğünme, 

3. Böbiirlenme, 4. Koltuk ka. 
bartma, 5. Kabarma, 6. Öğünç, 
7. Kıvanç, 8. Kurum satmak. 

1 ftira, 1. Çıltak, 2. Suç atma, 
3 Kara bulaştırma, 4. Karalama, 
~. Karartma, 6. Üstüne atma, 7. 
Yonamak. 
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lftirak, 1. Ayrılık, 2. Dağılma, 
3. Üzlük, 4. Ayn düşme, 6. 
Aynlma, 6. Irak kalma, 7. Uzak 
düşme. 

lğb:rar, 1. Gücenme, 2. Bo
zuşma, 8. Dargmlı):t, 4. Küsme, 
5. Kiisü, 6. Kaknna. 

İğfal, 1. Aldatma, 2. 'Ayart.. 
ma, 3. Kandırma, 4. Oğun, 5. 
Baştan çıkarma, 6. Avutma, 7. 
Ayartma, 8. Gözboyama, 9. Ya
nıltma, 10. Yutturma. 

İğfal edilmek, 1. Aldatılmak, 

2. Avlanmak, 3. Avunmak, 4. 
Kanmak. 5. Ulanmak. 

iğfal vasrtaaı, Tuzak. 

iğfal eden, 1. Aldatıcı, 2. Et .. 
direkçi, 8. Yanıltmaç. 

iğfal edilen, 1. Aldanan, 2. 
Kanık, 3. Kaprlan, kapılmış. 

lğmaz, 1. Genezlik, 2. Göz 

yumma, 3. Göz kapama. 
lğ,maz etmek, 1. Aldın.ş etme

mek, 2. Görmezliğe gelmek, 3. 
Göz yummak, göz kapamak, 4. 
Körlüğe vurmak. 

lğna (etmek), 1. Bayrtmak, 2. 
Zengin etmek, 

İğra (etmek), 1. Azdırmak, 2. 
biribiıine düşürmek, 3. Çaktır • 
mak, 4. Kmdırmak, 5. Krşkırt

mak, 6. KtZdırrnak, 7. Krzıştrr-

Oz türliçe l<arıılıkla• 

mak, 8. Ölçermek, 
iğtinam, 1. Algı, 2. Çabul, 3. 

"!/urgun. 

iğtinam etmek, 1. Apartmak, 
2. Çapul etmek, 3. Talan etmek, 
4. Vurmak. 

Jğtinamı fırsat etmek, 1. Ka • 
çırrnak, 2. Sılt:anmak. 

lğtisal (etmek), 1. Çimmek 
(Dered~ yıkanmak man.) 2. Çöm
mek, 3. Yıkanmak, 4. Yunmak. 

lğtipı, 1. Karcışma, 2. Kar
gaşalık, karışıklık, 3. Tüymen, 
4. ürkü. 

lğtiıat vukua gelmek, Karış
mak, kanşrklık olmak. 

lğva (etmek), 1. Ayartmak, 2. 
Azdırmak, 3. Baştan çıkamıak, 

4. Şa§n'tmak, 5, Yoldan çıkar -
rnak. 

Jğva olunmak, i, Baştan çı
kannak, 2. Şaşırmak, 3. Yol
dan çılanak. 

lğzap (etmek), ı. Kızdırmak, 

2. Körüktürmek, 3. Öfkelendir
mek. 

lhafe, 1. Korkutuş, korku ve • 
riş, 2. Srkırcım, a. ürkütüş, 4. 
Yaruğ. 

lhafe etmek, 1. Gözünü kor. 

kutınak, 2. Korkutmak, 3. Kor
ku vermek, 4. Ürkütmek, 5. Us .. 
tüne yürümek, 6. Yıldnına.k, gözü 
nü yıldrrmak. 

ihale (etmek), 1. Tapşn'lllak, 

2. Üstünde bırakmak, üstüne bı
rakmak. 

lhalei nazar etmek, 1. Bak .. 
mak, 2. Gözünü çevirmek. 

İhata, 1. Bürüme, 2. Çevir
me, 3. Dolanma, 4. Kaplama. 
5. Kuşatma, 6. Sarma, 7. Ya
nını alma. 

ihata etmek, (Etraf mr sarmal< 
rnan.) 1. Bürümek, 2. Çevirmek, 
3. Çevre almak, 4. Dolanmak 5. 
Kuşatmak, 6. Sarmak, 7. (Ak
la sığdırmak ma.n.) ennek, 8. 
Kav·ramak, 9. Sarmak, 10 Sığ
dırmak, 11. Tutmak, 12 Yat
mak. 

ihata edilmek, ı. Çevrilmeli, 

2. Kapsanmak, 3. Kaplanmak, 
4. Kuşatılmak, 5. Sarılmak 

ihbar, 1. Bild6.ıiş, bildirtne, 2. 
Çaşutlama, (Casusluk etıne 

man.) 3, Ele verme, 4. Kovculuk 
(Giı:li şeyleri ihbar ve ifşa, men. 
mamlrk man.) 5. Yetiştirme. 

ihbar etmek, 1. Anlatmak, 2. 
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12 - KURUN 25 lkin<:ikinun 1934 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

13/12/ 1934 vaziyeti 
AKTiF PASiF' 

'<asa: 

Alt n. 5aff kilogram 13.923 -747 i L 19.584.906. 23 

1 
tian"not. .................................... - ,, 6.339.267. -

Ufaklık ························--···-····- ,, 72 l. l 02. 98 

Dahlldekl Muhabirler : 

Altın: San !\~ ........... 1.788-0241 L 2.515.004. -
Tur.. lirası _............................ ,. .153.088.15 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 

26 645 276 21 

2 668.092 15 

18 646393 19 

Sermaye .......................................................... . 
lhtivıt akçesi ........................................................ . 

1 edavUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye ır- 158 748.563 -
Kanunun 6 ve 8 incı m~dde· 

Jeriııe revfi k :ın vaki ı ediyaı 9 823.278. -

Deruhte edilen evraı<ı nakıiyt-

ba!<ıycsi .................. ................ J 48 925 28:i -Alon: Saff kilogram 3.807 · 041 ~ 5.354.919. 72 
Altına tahvili kabil Serbest dövizler 1113 291.473.47 

Hazine Tehvillerl: 

Karşılı~ı tamamen alon olarak 
1 l 2.688.000. - 161 61 :l 285 tedavüle vazedilen ................. ı -;...._ ___ _ 

Deruht~ • d 'en evrakı naktiye Türk Lirası Mevduatı: 
Vadesi?. ···················•··•······· ~ 21.689 490.9:> gO 
Vadeli ·······················-···· r - - 2l.6S94 . 

ı: arşılı~ı L.158.748.563.-
1\anunun o 'e 8 inci mad-
delerine ıe .. ·fikan vaki tediyat ., 9.823.278.- 148925285 -

Döviz Mevduah : 
Vadesiz •····························· ı l 1.605.154 45 

8 
Vadeli -···········--·--········ .650.964 ı ft I 2.2561 1 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları ............ ············I L. 3.740.597 60 
ncarl senetler ....... ............. ' .. 9.693 020 56 13 433.618 16 

Esham ve Tahvillt Cüzdanı: 
4ııS• 

Muhtelif -······················································· . 46 350 .. 

ve kı nakliye karşılığı ,, 27.782 394 72 
esham ( Deruhte cdılcn evra-ı 

tabvilAt l [ itibari kıymetle ] 
F.:sbam ve Tabviltt ................... _ 4.825.993 25 32 608.387.97 

Altın ve döviz üzerine :ı.uns 0 • 106.869.44 
.487.114 19 f ahvilAt üzerine avans ~ , ----

Hoıantse Hissedarlar··················· ......................... . 
: 9 3 983 631 

4 500000-

muhtelif 9 552 195 85 

B a n k - c n i N. v .. 
YekOn 257.57:i.232.16 YekOn 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altan liz< rlne avans yüzde 4 1-~ 

İSTANBUL ŞUBESİ 

Galata : Karaköy Palas Meydancık : Alalemct H•n YENi ÇIKTI 
/ 

( 

Her türlü Banka muameıeıerl, Kasalar icarı. 
Engerek Düğümü 1935 Yılbaşı Piyangosıı 

Büyük ikramiye ( 500,000) liradır• 

Keşidesi: 31 Birinci Kanun 1934 akşamı olacaktıt• 

Biletler: (2,5 ), ( 5 ), (10) liradır. 

Fiatı 60 kurut 

UMUMf MDDORLOK 1 AMSTERDAM Tevzi yeri - V AKIT Matbaaaı 

YENi ÇIKTI 
şube ı er 1 : Amsterdam. Buenos Atres, Ha~a. , 

tstanbul, Rlo oe Janelrc., S•ntos, Sao Pauıo. 

Hemen bir bilet alınız. 
ilk bahar Selleri 

Fiatı 75 kurut 
Sah;b;, ASIM US Neıriyat müdürii: REFiK AHMET Dağıtma yeri - Vakit Mat\jaast ~ -' 1 • : ., • .... -t'-) , 

V AKIT Matbaası - lıtanbul ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_(Zl tklnc! 1cırin 1931 5aY,•m•vtan beri ailrUyor.)~~~~~=:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oz Türl<çe l<arşılıklar 

bildinnek, 3. Çakmak (İftira et
mek man.) 4. Çavalatmak, 5. Ele 
v~rmek, 6. Eriş4'.lrmek, 7. Kov 
götürmek, 8. Salıklarnak (Salık: ı 
Haber) 9. Söylemek, 10. Yetiş • 
tirmek. 

lhda (etmek), 1. Bağışlamak, 
2. Belgelemek, 3. Olernek, 4. 
;veımek. 

thdas (etmek), 1. ÇrkaITQak, 
ortaya çıkarmak, 2. Epitmek 

,(Çocuk dilinde yedirmek, besle- 1 

mek man.) 3. Koparmak, 4. Ol
durmak, 5. Ortaya koymak, 6. 
iY cnilemek. 

lhfa (etmek), 1. Gfalernek, 2. 

Oğnınmak, 3. Örtbas ctnrnk, 4. 
Saklamak. 

thkak (ı hak etmek), 1. Ahs
mak (Alacağım zorla almak 
man.) 2. Doğruyu ortaya çıkar
mak, 3. örtemek, 4. Yerine getir

mek. 

lhlak (etmek), ı. Kaldnınak, 

2. Oıiadan kaldırmak, 3. Öldür
mek, 4. Tepelemek, 5. Yitür -
mek (Kaybetmek man.) 6. Yok 

etmek. 

Doğruluk, 3. Yürekten geliş. 
ihmal, 1. Öykü, 2. Usal, 3. 

Usanhk, 

İhmal etmek, 1. Atmak, baş
tan atmak, 2. Bakmamak, 3. 
başt:an savmak, 4. Bekletmek, 
5. Bırakmak, 6. Boşlağ koymak, 
7. Boşlamak. 

lhmalcı, ı. Erincek, erinçel<, 
2. Savsacı, 3. Üşenç, üşenen, 
üşengeç. 

lhmirar, 1. Kızartı, 2. Kr • 
zıllık. 

lhmirar peyda etmek, Kızar
mak. 

lhnak (etmek), 1. Boğazla -
mak, 2. Boğmak. 

ihraç, 1. Atma, dışan atına, 
(Tart man.) 2. Çıkarmak, 3. 
Göndermek (Sevk man.) 

İhraç etmek, 1. Çıkannak, 2. 
Drşarı atmak, dı~an çıkarmak, 

3. Göndıennek, 4. tşten el çek -
tirmek, 5. Kapr dışarı etmek, 6. 
Koğmak, Kovmak, 7. Salmak, 
(Gönderme man.) 

ihraç ettirmek, 1. Çıkartmak 

2. Göndertmek. 

thlal (etnwk), Bozmak. 

lhlas, 1. Açık yüreklilik 

thrak (etmek), 1. Ateşlemek, 

2. ateşe atmak, 2. Ateşe vermek, 
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"z Türliçe liarıılıklar 

Bozma, 3. Çürütme, 4. Şaşırt _ İşemek, 3. Siğmek, 4. Su dök· 

ma, 5. Yoldan çıkarma.. mek. 

ıdı,.l ... ._-k ı 'A-dirmak 2 ifa, 1. Bitirme, 2. Etme, 3. a~~, .fiz.. '. 

Bozmak, 3. Çüriitmek, 4. Şaşırt- Kılma, 4. Ödeme, 5. Yapma, 6. 
Yerine getirme. mak, 5. Yoldan çıkarmak. 

ldlal eden, 1. :Azıtan, 2. Kan

dıran, 3. Baştan ç1karan. 

idman, 1. '.Alıştırma, 2. Baş 
öğretme, 3. Dürüştü. 

idman yapmak, 1. Bacanma.K, 
2. Bavlamak, 3. !şilmek, 4. Yo
ranmak, 5. Yoranmak. 

idmanlı, 1. Alışkan, 2. Bavlr, 
3. tşlek. 

t drak, 1. Anlak, 2. Anlama, 
3. Anlayış, 4. Bilik, 5. Biliş, 6. 
Bulum, 7. Çağım bulma, 8. Duy
gu, 9. Eriş, erişiş, 10. Erişme, 
irişıne, 11, Erme, 12. Kavuşma, 
13 Sezgi, sezme, seziş, 14 Us, 
"(Akıl man.) 15. Varış, 16 Ye -
tişme. 

idrak etmek, 1. Anlamak, 2. 
Bulmak, 3. Duymak (His man.) 
4. Ermek, irmek, irişmek, 5. 
Kavramak, 6. Kavuşmak, 7. 
Sezmek. 

idrakli, 1. Anlayışlı, 2. Kav
rayışlı, 3. Sezişli. 

idrar, 1. Çiş, 2. !şek, 3. Si
dik. 

ldrar etmek, 1. Çişetmek, 2. 

lf a etmek, 1. Bitirmek, 2. Et
mek, 3. Görmek, 4. Kılmak, 
5, Onarmak, 6. Odemek. 7. 
yapmak, 8. Yerine getirmek. 

Hüsnü jf a, 1. İyi, 2. Güzel 
yapmak. 

tfade, 1. Anladrş, anlatış, 2. 
Danışmak, 3. öyleyiş, 4. Anla
tış. 

ldafe etmek, 1. '.Anlatmak, 2, 

Bildirmek, 3. Söylemek, 4. SöY. • 
lenmek. 

lfakat bulmak, 1. '.Anmak, 2. 
Ayılmak, 3. İyileşmek, 4. lyi 
olmak, 5. Kalkmak, 6. Kurtul· 
ma:K, 7. Onalmak, unulmak, 8~ 
Onmak, 9. Sağalmak, 10 Sa· 
vuşturmak. 

iffet, 1. Arıklık, 2. '.Arılıl{, 8 .. 
Sakınma. 

iffetli, 'Arı, ~ 

iffetsiz, 1. Eteği kirli, 2. Bt1• 
laşık, 3. Yüzü kara. 

iflah olmak, 1. Kurtulmak, z., 
Onmak. f 

iflas (etme}{), 1. Batmak, 2.ı 
Top atmak'.. 


