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Fransa ile ltalya anlaşıyor mu Ankara, Atatürke ka-

F D b k B L l vuştuğu günü kut/uladı 
ranszz lŞ a anı QIJ ava ln Halkevinde verilen müzikal festivalde 

Romaga gitmesi bekleniqor Büvük önder de bulundu 

Dil deAlşlml dolayıslle 

ARAPÇA 
Yeni bilgiyi, Cja~dat med0• 
niyeti anlatmaya yetişir 

bir dil midir? 
Geçen gün tarunmıı Fransız yazanı 

C. Duhamel'in bir yazısında bir iki söz 
beni hayli düşündürdü: "- Fransızca 
biricik bir dildir, hem halk dilidir; hem 
bilginler dilidir; arapça gibi sönen, se
falet içinde kalan bir dil değildir.,, 

- Vay, arapça sönen, sefalet içinde 
kalan bir dil midir? diye birtakımlan 

hem Fransız yazanına, hem ıbize sata • 
tacaklar. Arapçaya artık, hatti fazla 
ehemmiyet verilmiıti. Acaba bu doğnı 
ınudur? Eskiler derler ki dillerin en 
ulusu IU'\Pçadır. 

Bundan on yıl Önce basılmıı bir ya
zımda bugünün biçimi ile qağı yukan 
töyle diyordum: "Türkler müslüman • 
lığı.\ girib dolayısile islim medeniyetini 
aldıklannda arapça artık durgun bir 
hale gelmi§ti. Biz söz ve söz müıtaklan 
bakımından pek zengin olan bu dile 
yaldaımakla pek çok kelime kazandık; 
şu kadar ki durgun bir çağında ona in· 
tisab etmekle de hayli ziyan ettik. 

Bununla beraber, ayni kurunda, 
türkçemize binlerce gereksiz arapça ve 
Farisi sözü kanıtı.,, 

DjJ1er medeniyetlerle birlikte ileri • 
ler.--ıvıeaeniye , ,.._tf fNİ1atla -
tıraa diller de olduktan yerde kalırlar, 
köhneleşirler. Avrupa dilleri (Rene • 
fsans) tanberi yeni mefhumlara göre 
deği~ti, ileriledi; o mefhumlann kalı • 
Lını aldı. 
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Bay Laval 

Bir zamandanberi Fransa ile İtalya 
arasında anlaıma yolunda mühim l:onuı
malar ypddığı rnliımdur. Bu konuıma • 

lar Romada iki Fransız hariciye memu • 
ru ile Musolini arasında olnulktadır. Ga· 
yesi de Fransız. İtalya .. Yugoslavya 

anlaımasıdır. Anlaıma zemini iyice ha -
zırlandıktan, hakikaten imza olunabile • 

cek bir formül bulunduktan aonra Fran· 
ıız hariciye nazırı Lival Romaya gide • 

cek ve itili.fı imza edecekti. Son günler 
de bu müzakerenin rnÜ§külata uğradığı 

hi11olunuyordu. Fakat dün Fransızca 

İstanbul gazetesinde çıkan bir telgral 
Mı mUzakerenln mühfm bir ...na.ya sfr. 
diğine İpret etmekte ve Fransız Hari -
ciye nazınrun da hemen bugünlerde 
Romaya gideceği hissini vermektedir. 

Laval ıon günlerde tatil yapanlk va • 
zifesinden birkaç gün ayrılmıı idi. Din
lenme programı mucibince hariciye ne -
zaretine perıembe günü gelecekti. Hal • 
buki istical etmiı, belli tarihten bir gün 
evvel yani çarıamba günü Parise dön • 
müştür. Fransızca lstanbulun neırettiği 
telgraf bu isticalin sebebini Fransız • 
ltalyan müzakerabnın almış olduğu va· 
ziyette görmektedir. Telgraf ıudur: 

Paris, 27 - Bay Laval tatilini geçir 
mek için pazartesi günü gitmiıti, per • 
şembe günü dönecekti. Halbuki dinlen -
mesini kısa keserek dün Dııbakanlığma 
gelmiştir. Bu acele geli§in sebebini, bazı 
gazeteler, Fransız • İtalyan anla§ması 
üzerinde müstacel bir siyasi gÖrüşmeğe 
atfediyorlar. Bunun neticesi olarak bay 
Laval bay Muuoliniyi ziyarete gidecek
tir. 

Pöti Pariziyene göre bu ziyaret tari· 
hi pek yakındır, Bu gazete diyor ki: 
"Bay Laval, Fransız - İtalyan dosyasını 
dikaktle gözden geçiriyor. Bay Laval 
Londrayı da ziyaret etmek fikrinde bu· 
lunuyor. Bu ziyaret hakiki bir müzake
re olmaktan ziyade dostça bir temastan 
ibaret olacaktır.,, 

Figaro gazetesi de ıunlan söylüyor: 
"Bu kadar açık bir surette Yugoslav -
yanın yanında bulunan ve onun mlittefi
ki küçUk iti15.fın dostluğuna sadık ka -
lan Fransarun kanaatine göre yeni İtal -
yan - Fransız dostluğu bir İtalyan -
Yugoslav gcrginJjğine müsaid olacağı 
şüphesini vermemelidir. Fransız .. İtal
ya!\ ve Yugotlavya - İtalyan birlegik 
çalışmalan eski Cermen rUyasmın av -
detini imk~nsız bırakacak yüksek bir 
tali eseridir.,, 

Arnavutlukta isyan mı? 
Bazı 

ele 
şayialara göre asiler Debreyi 
geçirmişler, isyanı kıralın bir 
yaveri idare ediyormuş ! 

Ankara halkevi ve Müzikal Festivali 
güzel bir 

0

11öylcvle açan 

Ankara, 27 (KURUN) .- Bü -
yük Önder Atatürkün Ankaraya 
ilk ayakabstığı günün on be§İnci 
>ıldönümü dolaYJsi1e Ankara bu -

Bay Necib Ali 

gün baıtan ba§a donanmq ve ge • 
ce elektriklerle aydınlatılmıttır. 
Ankaralılar, bu mutlu günü can .. 

(LCUen ayıfayı certr1nlz) 

Kurultay Başkanı şehrimizde 

Saylav.namzetleri Şubat 
başıılda bildirilecek 

Dün Ankaradan gelen General Kazım 
Özalpın m~~arririmize . söyledikleri 

Arapça (ve farsça) ise Avrupanm 
dolu dizgin ilerlediği kurunlarda uyu • 
du. Iıte, müslümanlığa yeni giren Türk
ler o kurunda arapçadan (ve farsça) 
dan yardım İstediklerinden osmanlıca 
Yeni bilgileri, yeni medeniyeti ulus!ar • 
•rası kültürü ifade edemez bir halde 
lraldı. Son günlerde Süleyman Nazifin, 
Cenab Şehabettinin oıınanlıcası büyük 
bir incelik edinmİ§tİ; lakin hangi ta • 
tafta? Bilgiyi ifadede değil! Ancak 
fantezi edebiyatında. Yepyeni hiçbir 
hüyük kitab osmanlıcaya çevrilemedi. 
~bdülhak Hamidin bu kadar katmerli 
<>ırnanlıcası ile mesela, Bergson'un 
(l'Evolution Creatrice) gibi bir kitabı
!\ı ifade mümkün müdür? 

Demolaatya gazetesinin Atina 
muhabiri, gazetesine, Arnavutluk. . 
ta bir isyan çıktığına da:r Atina -
da fayiatar dolaıtığmı bildirmit -
tir. Birçok memnun olmıyanlar)a 

kuvvetlenmit olan asilerin Debre .. 

Kurultay Bqbakı General Ka
zım Özalp, dün sabah Ankara e • 
kispreıile tehr'mize gelmit, istaı • 
yonda lıtanhul Vali ve belediye 
reisi bay Muhiddin Üstündağ, po • 

ı:ı Müdürü bay Fehmi Vural, lı · 
tanbulda bulunan ıaylavlar, bir 
kıta polis, asker kendilerini kartı· 
lamı§, ve General Kazım Özalp, 
doğruca Dolmabahçe sarayındaki 
hususi dairesine g=tmittir. 
"e kadar saylav çıkacak? 

General Kazım Özalp refika • 
larile birlikte şehrimize gelm:ıler-

Bunun gibi bugünün arapçaıı ile de 
~eni bilaiyi, yeni irfanı ifade etmek ka
hil değndir. 

Obrahim Hakkı) nm • Mariletname. 
lİ İle nasıl bugünkü evren ( = kainat) 

Celll "url GUn 

~ t lnetı sayıfanm ı inci dtunanda) A tl k K l z .,, rnavu u ra ı ogo 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yi ele geçirdikleri, bu hareketin 
kralın bir yaveri tarafından idare 
ed:lmekte olduğu, kralın umumi 
ıef erberliği ilan ettiği bu §ayialar 
arasındadır. 

Diğer taraftan Anadolu ajansı 
da Arnavutluktaki vaziyet etrafın
da birkaç te)yazısı vermittir. Bun
lardan, Romadan ve Londradan 
gelenleri, yukarıda itaret ettiğimiz 

(Devamı 9 unc·ı aayıtaım 2 lncl .Otununda 
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Almanya birşey-
ler mi oluyor? 

2 nci sayıfada -----
Bulgaristan Yu~os1avya-

ya cilve mi yapıyor? 
4 iinc-ii sayıfada 

~ Bay Mahud Esadın 
~~YQre Cemiyetine paraca yardım yapan Ermeni yurttCJ§lara Tay. inkılab kürsüsünde 
..,:; Cemiyet! taralımlan verilen madalyalar dün kendilerine mera-
l' e dağıtıldı. Buna dair laabai mizi üçüncü sayıfada bqlacaksınız. verdiği ders 1 
~ ~.:.. ı;:;,:~=:::a ~,:; .~::ı:J~;,!!,=':,;~ağ taralın·ıl_ ~ u•: •:•f•:..ı 

Kurultay Başkanı General Klznn Özalp Cl>eTanU 9 unca ııayl fa,,1n f UncO .ntununda) 

Bay Şükrü Kaya ile dün 
yapılan konuşmalar 

içbakanımız dün gazetecilerin türlü 
sorgularını aydınlattı. Gıdasız ço

cuk~ar işi de· konuşuldu 

i1ay ~ıiNni Kaya 11e dünRÜ top_lanmalardan bir görünüı .. 

:CYaıı11 9, cu aa}'lfada); 
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Çakmakçılar büyük bir tehlike atlattı 
Agopyan hanının altındaki dükkanlardan biri tutuştu. 

Handakiler güçlükle kurtarıldılar 
Dün akıam lbt on yedi bu- itfaiye haberdar edilmit, bir kaç 

çulda Çakmakçılar civarı büyük dakika ıonra itfaiye yangın yeri-
bir yangın tehlikesi atlabnıftır. ne gelmittir. 

yangın, Çakmakçılarda Agob- f Dükkandan çıkan dumanlar 
yan hanı~ın alt kabnda 99 numa- ı hanm üıt katındaki odalara hü • 
ralı manıfatura diikkinmdan çık- cum ettiğinden handaki odalarda 

mıttır. 1 çalııanlar kendilerini pencereler· 
Bu dükkan Kamik Manoıyana 1 • • 

·d· M .. h.b. . .. 1 A den atmak ıuretıyle ve merdıven • 
aı ır. agaza ıa ı ının og u • d . k rı· l , _ __.,_ ı 

b en ınme ıu ıy e Kunarmq araa ram tarafından yakılan gaz so a-
ıı birdenbire parlamıı, duvardaki da bir ticarethanede çalııan üç 
kumaı toplarını tutuıturmuştur. kadm korkudan merdivenden ine· 
Alevler dükanı birdenbire ıardıığı memiılerdir. Bunun üzerine itfa. 
için dükkanda bulunanlar yangını iyenin büyük merdiveni hanın dör 
aöndürememit }erdir. düncü katına kadar uzatılmıı, yu-

Civar dükkinlardan birinden kan çıkan itfaiye neferleri tara • 

f ından, içlerinden biri bayılan üç 
1 kadın dumanlar arasından alına

rak ıokağa çrkanlmıılardır. 
lif aiye neferlerinin bu hareketi 

yangını görmiye gelenler tarafın
dan alkıılanmıştır. 

Y ~gına lıtanbul grupundan 
batka Beyoğlu grupu da gelmiı, 
dükkan ve arkasındaki depo yan
dığı halde söndürülmüştür. Yan
gınm yandaki dükkanlara ve ha
nın üıt katındaki odalara sirayet 
etmemesine itfaiyenin fevkalade 
çahtmaıı ıeıbeb olmuttur. 

Pencerelerden ll§&ğı atlıyan İ· 
ki kiti yaralanmıf'lır. 

Tayyare cemiyetine yardım edenler 
Dün vilayette cemiyete yardım 

yurtdaşlara madalyalar 
net duyplanmızı, önünüzde yüksek 
ıea!e bilclirmek ıerefli borcunu, arkad&ı· 
lanm bana .erdiler. 

eden Ermeni 
verildi 
zi kencmine bqlıyn nlimize n 'JU • 
dun itinin bqardmuma çok kıymetli 
emekleri olan Müdür bay Jamail HUkı 

Gez~n_til _~r __ · I 
Buyruğun içyiizü

nü görelim 
Eıki çailarda kalabalığı çekib 

çevirmek için, yasa, türe kuran 
bir tek varlık ytl§ardı: din. Büyük 
tJpluluğun iç ve dı§ ıağlamlığım 
o, korur; ahlakını o temizleT, gi. 
di§ini o düzeltirdi. Oruç, namaz, 
zekat, hac, kurban hep birer ülkü
nün doğmamı kolayla1tırmak 

uğrunda buyrulmuıtu. "Fıtra,, 

da bunlardan biridir. 
Müslüman, kazancından kırk

ta birini dağıtmak, bayram yak
latırken dolgunca adak vermek, 
yılın belli başlı günlerinde yok -
ıullan beılemek gibi iyi İ§ler gö -
rür. 

Y alnı.z unutmamalı ki tüzük -
ler, yapıldıklan çağların damga
sını ltı§ırlar. Dün iyi olan bir neı:
nenin bugün kötüleı tiğini hep 
görmüfii.zdür. Y aaalann da yiye• 
cek §eyler gibi zamanla bozuldu -
ğıınu, iıe yaramadığını, dahası 
Vat', yurtta karıfıklık çıkardığını 
kendi kua ömrümüzde nnam11ız
dır. 

Baglln apaçık bir gerçektir ki, 
kardeşlerimizin yaralanna ıargı 
bulmak teklerin batarabileccği 

bir acıma iıi olmaktan çıkmı§tır. 
Artık büyüyen, gcnişliyen ülkeler 
ve çoğalan kalabalıklar, ancak 
Jevletlqmif güçlerle tutulub kal
Jınlabilir. Tek tek emelJC?r yok
nlluk tamııauna atdmıı birer 
damla olmaktan daha üeri ~eçe
mezler. 

BugÜn yılda bir lmrban keı • 
mehle hangi öksiizün, hangi kim
sizin derüini, kemiklerine ya • 

pışmaktan kurtat'abiliı iz? Yar -
dım •Ürekli olmazıa n~ yarar? 
Sonra rılalmz ki§iler, 'YQrfiım bek
liyenleri nereden bilecekler, kim
den sonıb öğrenecekler? Bütün 
bunlar olıa da kime pqin yetİ!e· 
cekler? Görülüyor ki ba, kifuel 
bir iı olmaktan çıkmıthr. O'!u i· 
yilik kurumlarına bırakmak ge
rek. Kurban, lılra, zekat parala
nnı tayyareye, "kızJay,, a verme
liyiz. Bunu yaparak hem Tanrı 
buyruğuna uymuf, hem peygam -
beri hoınut etmiı olanız. Unut • 
mıyalım ki, hiç bir kul, kendi kı
lıb okuma.ile, bir iyilik kurumu 
ka 1ar T cuırıya yakin olamaz. 

Cez(.lln 

Mahkemelerde 

iki mahkeme ka
tibi tevkif edildi 
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Avrupa postası 

Bulgaristan 
Yugoslavyaya cilve mi 

yapıyor? 
Sosyoda çıkan "N ovi Dni,, ga -

zetesi Yugoslavyada teşekkül e -
den yeni kabine hakkında yazdığı: 
bir yazıda şunları diyor: 

• e'.90 n 
u • s ne 

.y pan şebekenin 
ün başlanıldı 

''Yugoslavyanın yeni kabinesi 
tamamen genç ve faal unsurlar -
dan terekküb etmittir. Bu kabi -
nenin bir husu&İyeti bütün mem -
leketi tamamile temsil etmesidir. 

Müddeiumuminin isteğile suçlulardan altısı tevkif olun
du; muhakeme şahit erin getirtilmesine kaldı 

YevHçin teşkil ettiği kabinenin 
şian içte, dr~a sulh İ§lerinde ve u
luslar arası işlerde dost memleket
lerle çalışmasını birleştirmektir. 

Yevt!çin büyük siyasi kıymeti 
yapbğı i§lcri sok iyi bitmesi, Yu -
goslavyanın hayatı ve tnmamiyeti 
çin bir garantidir. 

Bu yeni vaziyeti en çok alkış -
hyan devletlerden biri de Bulga -
ristandrr. Yugoslavlarla Bulgarla. 
rın birjbirine yaklaşması fikrini 
güden Kral Aleksandrın hariciye 
nazın Yevtiç Bu1gnristandn çok 
sevilmektedir. 

M. Y evtiç Kral Alekaandr ile 
birlikte Bulgaristanı ziyaret ettiği 
vakit kend!sinin de bu anlaşmayı 
çok istediğini görmüştük. Bu1gar 
kralı Boris Belgradı ziyaret ettiği 
zaman da Yevtiç Bulgaristana o • 
lan muhabbetini göstermişti. 

Şüphe yok ki bu iyi duygular o 
zamandnnberi azalmnnuş bilakis 
her iki kardeş devletin k~plerin • 
de kökleşmiştir.,, 

GUmrü ittihaaı istiyorlar 
~?lgradcla çıkan Stampa ga.ze • 

tesnun bildirdiğine göre Yugoslav 
yada Liubliyana şehıinin ticaret 
odası azaları Belgrad ve Sofyaya 
~~lg;q.f).~t.&ekerek Yugoslvya ile 
Bulgaristan arasında gümrük itti
hadı yapmak teş€bbüsünde bulun
maJanru rica etmişlerdir. 

Kalb durmasından 
iki ölüm 

Geniş miktarda heroin kaçakçı
lığı yapan şebekenin duru§masına 
dün sekizinci ihtisas mahkemesin
de başlanılmıştır. 

Dünkii duru~mada Dimitri As
lanidi, T postol Kriyakiris, Yorgi 
lsakidi, Kemal, Tatar Ömer, İbra
him, Y orgi Koço, Cemal, Villi, Sa
ra, Frosso, Nazimestan, Kadir, 
Lambo, Miliıiyadi, ltolya, Alno 
ve Kamil dinlenilmi§lerdir. Suç
lulardan Mehmed sabahleyin mah 
kemeye gelmiş ise de hasta ve ta
katsiz bulunduğundan bayılmış ve 
emniyet müdürlüğü doktoru tara
fından tedavi edilerek evine gön .. 
derilmiştir. 

Suçluların dünkü duruşmala • 
rındaki ifadelerinden anlaşıldı -
ğına göre şebeke oldukça büyük .. 
tür; şebekenin oı·taya çıkarılan 
bir fabrikası, ayrıca Yunanistan • 
da mühim bir kolu bulunmakta -
dır. 

Dünkü duruşmada ilk olarak 
iddianame okunmuş, bundan son
ra Kemal dinlenmiştir. Kemal 
§unları söylemiştir: 

''- Bundan dokuz ay evvel ev
de oturuyordum. Apostol ile mat
mazel Frosso geldiler ve kainbi
raderim kamarot !brahimi sordu
lar. lbrahim seferdeydi. Adresle
rini bırakıb gittiler. Bundan on beş 
gün evvel evde yazr yazarke.n ka
napenin altında bir paket buldum. 
Paketin üstünde bir baş ve iki kol
lu ölüm işareti vardr. Paketi aç
~m. lçinde beyaz bir toz bulunu
yordu. Tadımı baktım. Zehir gi-

bi acrydr. Bunu arkadaşım Ome
re gönderdim. O da tadına baktı. 
ve boşt~ olan arkada..~ı Mehmedin 
bw1dan anlıyacağmı söyliyerek 
paketi benden aldı. Arkadaşı 
Mehmede gönderdi. Mehmed pa
keti beş liraya satmrş ve satarken 
yakalanmış, benim bildiğim bu ... ,, 

Kemalden sonra Tatar Ömer 
sorguya çekilmiştir. Ömer, Kema
lin getirdiği pakette heroin oldu
ğunu bilmediğini ve bunu arkada
şı Mehmede gön.derdieini, Meh
me:lin paketi beş liraya satarken 
polis tarafından ynka1andığını ve 
bunun Ü?.erine polisin kendisini a
radığını, fnkat üzerinde hiç bir şey 
bulamadıklarını, bulunan heroin 
paketinin kendine aid olmadığını 
söylemiştir. 

Ömerdcn sonra ka.ntarot İbra
him dinlen.ilmi~tir. lbrahim ifa
desinde demiştir: 
"- Ağabeyim ve eniştem as • 

ke:.· olduklarından aileme ben bak-
mak mecburiyetinde idim . 
Bunun için paray·a ihtiya • 
crm vardı. Yunanistanda ta -
mdığmı Sotiıi isminde bi -
ri, lstanbuld<: birisinin bazı ema
netler vereceğillt ve onları kendi
sine gönderdiğim tal:dirde bana 
para vereeeğini söyledi. tstanbul
da Apostol ve matmazel Fros.50 i
le görüştüm. Bana paketler verdi
ler. onlan Sotiıiye gönderdim. Ba
na dokuz lira verdi. Bu sekilde bir 
kaç kere heroin götürdüm. Fakat 
ilk defalarda heroin r,ötürdüğümii 
hiç hilıni:mrdum. En nihayet ~o-Dün iki ki§i kalb dunnaıından 

ölmüştür. Bunlardan ibiri Yediku
l~cle oturan kırk beş YA§ında Ka- Polis haberleri : 
tına dır. Kati na dün kilisede ibadet ••m1M1m:ıı-•ıa:mımm::3IO'lll:.ma 

Kısa 

ederken birdenbire fenalaşmı SADIK ÇAMAŞIRCI - Orta- Şehir 
düşüb ölmüft_ür. f, köyde Porta..1<al yolruşundn o•uran Haberleri 

ikincisi de Yenikapıda oturan 1 Tutinin evine çruna ır yıka.Mak ü- § BiR EV TAŞLAMA DAVASI -

Yor!i Kavalididir. Yorgi de Çem. zere giı·e."l Ral::e~.a J::.onı.olu 1 gÖ· Kadırgada L~ cadesinde ~~ nwnarn: 
berhtaştan geçerken fe l zu·· d b l b 1. I h c de otu-nn A)nsofya h.ıtuphamm na aşmı~ n e 'J unı.-n on es ırayı a · L_ • 

yere yrkılmı ölm"' t'" 1 l - - memuru ua;:ıı Suac!la hmsı beyan Zch • 
' u~ ur. mı§, ya ta anmıthr. ı ha, aynı mahallede oturan kundurncı 
iLAN KAHVEYE TAARRUZ_ Ga- Enver, Nabi, Hamal lbrahim bayan Ni· 

Bakırköy: Sakız ağacında O . latada Necati bey caddesinde J. giır, Anc ve Kadriye aleyhlerine bir ev 

d 1 Ü f davası aç:n:§~ardır. Dnvayn Sultan.ah • 
un deposu karşısında N6. 35 de ran 1 • n. erin kahvesine kömür a· mcd ilıinci sulh c~ ını.'1.kemesinde baş· 

bayan Suphiye ve bay Aliye: melesınden Cafcı-le Demir sarhoş Jırnılını§tir. 
Üstü üstüne ciğerleri dağlıyan olarak ta rruz etmişlerse de yaka~ § ACAÇLAIVıA FAALiYETi - Bu 

bu ikinci acıdan ela çek ü~üldüm. lanmıthr. l'ıl lı.tanbuJ 'illiyeti r.ınırlnrı içinde ee • 
Bu acılarla geride tıızlanan baba _ niş bir eğoçlaına fottliyeti baılayacak 

KANT AR ÇENGELi lLE - ı ı d ·· ··ı h lan tanrı korusun, Sizlere de katı çam arda, <liğcr nğa~ nr a goru en as • 
Beykozda bahçıvan yana~me.sı ta1ıkla.--ın kökünü kazımak için ağaç b::ı.· 

yürekler dilerim. Mustafa ile arkadaşı Şaban pazar l;1m ve tedavi ine bir kat dah ehemmi· 

H. M. yü:ı:ba!fı yerinde her zıunan. tuttukları yeri yet vcrilecel:tir. Bu hususta belediye 

= 
Fahri Sakarya Barlak ihsanın ahnsı.na kızarak kendisiy. ile orman müdürlüğü birlikte çah§acak· 

le kavuaya tutu§l?:luflardır. Muı. tır. tir. 
Hüsameddin, dün tevkif mü -

zekkeresi J:esilerc!t tevk"fh:ı.neye 
gönderilmiftir, Re::ai hefaletle 
serbest bırn:kılmı;tır. İki memur 
hakkında.ki tahkikat devam et· 

mektcdir. 
Sarac;hane kazası ~ava~~ 

Saraçh~ ne başında hır lngıl 7. 

nh kadınının ölümü ile ndi -seyy .b. 
celenen imzanın muhalı:emcsı ıt. 
m'ş, rnüddc.iumumi şoför K•t,n • 

l ..ı ı ,,atr.ı n 
mın ce•e. an-;ıırıuno.ıa, 
Mehmedin boraat ettiri'mesini is. 
"'-'2tk~". Dü , !ır c:ezad~ K$ • 

• "Ii ··d f nı l npm:~tır. mın veın mu a aesı. • 
Muhakeme, ıkarar için başka hır 
güne brrakılmıştır. 

t f k § TAŞIMA VASITALARI KONT • '- a enlar c:engelivlc lhıanı 1:0 • 

1 d ROLDAN GEÇiRILlYOR - Be!cdi • un n yaı alamış. kaçarken yt-ka· 
ye, ıehirde hereün bir mıntakanın bü • 

1 nmı:otır. ı·· t 6-' b"J un a~rma vaııuuı:.rını, otomo ı , ve ıı • 

BlR CIGARA YÜZÜNDEN -
T epcbaı)ınd le.mailin tatlıcı dtkô.
runda bir ciraı- yüzünden mnhal
lchid Kemalle Arnnvud süleyman 
kavgo.ya tutı•·"'l'luslı:ı.r, bir~irler;ni 
aopa ve bıc:akln )' rn.lamı§1ardır. 
Her iki yaralı 8~·10 "'lu hı-.o:tah!'ne· 
sine yalırılmıf 'ardır. 

KUNDURACI BIÇAGI - Ni
f.ant ~ nda K~daman soka ında 
kunduracı Rrza dükk.nmda calı
tırken t'?·,..- h r zerinde dur;ın hun
cluracı bıçağı bacnğımn iizerine 
dü,erek y ralamıştır. 

ra~larını t1ıkı bir l:ontroldan geçirmek
tedir. 

§ KAPALI ÇATŞIN-N TAML'{I -
Kapalı Çllr§ının tamiri iti, Şehi:o MecliGi
nde §ubat to&>lantıaınd görütüleccktir. 
Şehir MecliPi bu iıe ayrılacak parnnın 
naıul ödeneceğini anlrunak için malumat 
İ~tc:niıtir. Tamir isin .. bu yılın yaz mev
ınmınde ba§lanııcaktır. 

§ DOKTOR S0LEY1\'1AN ETHE -
MtN KlTAPHANESt - Doktor mer
hum Süleyman Ethc..,,, kütiiphaneıini 
tıbbi al· t ve dcvnhnı, cbhili hnstnlıklar 
!efi bulundueu Gurcbıt hastahanesine 
bırakmııı ı. Met"humun baba•ı !flta~bul 
saylavı Bay Halil, doktor oğlunun \'lUİ • 
yetini yerine gctirmiııtir. 

tiri söyledi . Ben de bizim evde 
bulunan heroinleıi kanapenin altı
na sakladım. Polise müracaat ede
medim. Cahillik ettim. Evdeki 
heroini kainbiraderim Kemal bul
muş ve satarken yakalanmıştır ... 
Bir kere de madam Sara bana So
tiıinin ahbabı Yaniye verilmek ü
zere bir kaç paket emanet venniş. 
tir.,, 

Suçlulardan Villi de ifadesinde 
demiştir ki: 
"- Bu heroincilerle hiç bir a

lakam yoldur. Madam Saranın 

kızı Dora ile nişanlı idik. Selôz 
ay evvel ayrıldık. Apostol ve Fros
Sf)ytl madam Saranın evinde tanı
dmı. Bunlarla hiç bir alakam yok
tur.,, 

Villiden sonra diğer suçluların 
sorguları yapılmıştır. Bunlardan, 
heroin yapıcısı Dimitri Aslanidiı, 
ifadesinde dem ittir ki: 

"-Bundan iki sene evvel, Yor
gi lsakidis ile birlikte Adadaki e.. 
vimde bir heroin fabrikası açtık. 
Ben heroin imal etmesini bilirim. 
Bana morfin getiriyorlardı. Ben 
de bunu heroin yapıyordum. Fa
kat bundan bir buçuk sene evvel 
fabrikayı: dağrttm1 ve elde kalan 
hercini 480 lira mukabilnide A .. 
postola sattım.,, 

Duruşma bittikten wnra: müd .. 
deiumuminin isteğiyle, mahkeme, 
Kemal, Tatar Ömer, İbrahim, Vil
li, Dimitri ve Apoıtolun dunıtma
lnrına mevlrufen ve diğerlerinin 
serbe!t olarak devamına, Şahidle
rin cetirilmesinc karar vermiştir. 

Dil değişimi dolay ısile .._. ... ÇM 

ARAPÇA 
(Başmakaleden dcvı1m) 

ruıln~ılıuna:sa sekiz, dokuz yüz:yıl önce 
parlayan, la.kin ondan ıonrn uyuşan a· 
tapça ile de günün firik Lilgui ı:ercGİ 
gibi yazılamıyor. 

Şu yaz:ıyı yaz.erken önümde arapça • 
dan fransızczya, İngilizceye, litinccye, 
sö:r:lükler (lmmus) duruyor. Bunların 

içinde cezintiler yaptım. (Yeni) yi ifa
da eden hiçbir karıılık yok. 

Birkaç hıı.tman ftğrrlığında.ki Bad • 
ger'in sözlüğünde (Evolutioıı) u ara • 
drm. Fetih, bast, neşir .. diyor. 

(Rcvolution) u ııradrm: ıayır, bcd· 
del, kalleb demekle kalıyor. 

(Reğil1lfl) e baktım: hükumet, hü • 
küm, usul .. 

Sizi yormayayım. Bendeki frenkçe • 
arapç , türkçc • arapÇA aözlüldcrde is • 
tediğimi11, inan olsul'!, e!lide birini bite 
bulnmadmı! (Kütüphanem bu gibi ki .. 
tapl r itibarile zrngindir.) 

Baıkıı bir yoldruı da gittim: Mısırda 
ve Suriycdc basılan bilgi kitaplanna 
001 vurdum. Bunlar hep ilkin (iptidai) 
kitaplnr. htılah!ar hiç yerlesmemiı. 

Franıızcıı, İngilizce gibi kat'i değil. 

Şun knranmı çoktan vemıiıtiın: 
Gerçekten bilgiyi, ç.ağdag (ınuasJr) bil· 
t:iyi istiyenler İçin arap? (ve fança) 
birer alet olamazlar. He!e o iki dilden 
lürkçcye kelime alıb yeni irfanı anlat • 
mak iıtiycn!ere (mesela osmanhca trb 
tennino]ojisini nlanlarn) 9aıar, kah -
nm! 

Bilgi, ancak dil ile birlikte gider; 
dil de bilgi ile. 

Halbuki arapça, farsça, bin sene ev· 
vel yolun batlllnKıcmda kalmıı- Balye· J 

SiYASA 

Y evtiç kabinesi 
tikçe sağlamlaşı 

Evvelki günkü telgraflar Hırvat! 
deri doktor Matçekin affolundui:-un 
serbest bınıkıldığmı bildiriyordu. 

Doktor Matçek 29 niıuı 1933 d 
yıl ğır hapse mahkum olmuıtu. 
aynlık taraftan olmuı idi. Bu H 
lideri, muhakeme odildiii zaman Yu 
lavyadan aynlma taraftan olmadı 
yalnız devletin bünyeıini Ağlamlaf 
rnak fikrinde o1duğuu ıöylemif, bu 
Üzerine bir müddet hapsedildikten 
ra bir haıtahaneye nakledilerek 
müddet orada kalmıf, nihayet bir 
gün evvel serbest bırakılarak Zaire 
ki evine dönmüttiir. 

Doktor Matçekin affı, HD'Vatlar 
rinde çok iyi bir tesir yapbktan 
yeni hükumetin ne kadar iyi ni 
!erle i§e batlıuru§ olduğunu göıte 

bulunuyor. Zaten doktor Matç 
Manilya faciası üzerine Kral Alek 
drın aileaini taziye edenlerin 'bafmda 
lunmakla §ahıi hakkında iyi bir 
VemU§tİ. 

Yugoslavyada göze çarpan dii 
hareket federalizm taraf,arlan ile 
layan müzakerelerdir. Bunlar evv 
müfrit muhalif tarnrclan idiler. F 
yakında onlann da yumu§amalan 
leniyor. 

Muhalif radikaller iıe Yevtiç h: 
metine müzaharete karar vermiı ve 
binede Maliye nazın olan Stoyda 
gruplannın re,mi müme11ili saymı,1 
drr. 

Bu suretle Yevtiç kabinesi giia 
gÜne aağlaml:ı.§md<ta ve her ıün 
telif muh&Jefet gn.ıplamn da içine 
makta dil'. 

ö. R. DoArll 

Fatih malmüdürü 
Fatih Maimüdürü BaY. Ra 

Beşiktaş Malmüdürlüğüne ta 
edilmi§tİr. Bay Ragıba yeni,._ 
fesinde muvaffakiyet dileriz. 

mez (Balioz.) topl mu em llale 
terinden çıkanb onarmakla buıüo • 
vaıa gidilebilir mi? 

Evet! Arapçanın, farıçanm keO 
!erine göre iyibkleri inkir ol 
İbranicenin de, Fenike dilinin de, • 
yanicenin de öyle. Fakat bunlar 
mittir. Çağda§ Yahudiler nl:nan . 
fransızcayı, İngilizceyi bırakıb ib...-' 
cede yeni bilgiyi okuyabilirler 111i? 

Dedelerimize yazık olmuı: atJ' 
kan bundan bin yıl önce yolumuıtl
nünde latinlere rastlauydık ve 
ile fariıidcn aldığımızı onlardan 
dık belki bugün bu kerte ııkınlJ 
mezelik. 

Dedelerimiz olur olmaz arapÇA 
alacaklanna (Macarlann 100 yd 
yaptıldan gibi) iç İ§tikak ile, ~, 
eklerle kendi sözlerimizi ürets 
maca daha tez ''1U".lrdık. il' 

Bu yazımla değerli oku~ 
ıacılc §Unu demek isterim ki ab 
rapçaya ve tatlı fançaya olaO ~d' 
saygılarımla beraber inkar ed~ .. 
bu iki dil !U 1934 aena.inde ın 

o eski kitaplar vilrinlerd: bir~..;J' 
gibi saklanır, lakin onlardan ecli 
miz son derece azalmıttır. ~: 

Arapça için ı;unu tekrarlı:T• • edt 
'bl'' "Kendisi mulıtacı hlmmct 1 ,,~e 

"Nerdc kaldı gayriye hitrı"'' 
. ,:.d 

Türkçe, arap~dan vaktıle .Jıtl'~ 
• • • • . eas cımdı gerı verıyor. Bu diJd 1' 
nın çoiu bünyeye ynr:un:ıı?'ıı•., . ..!cl''• 
bünyeye girememiştir. Hadi,. od' 

Celil rt11rl 

KURUN BALO~ıJ 
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"Ben seni ölüm~en ~urtur~: nı. Heni 
ne u~u~ unuıtun1,, 

Klitos, imparatora da kavukluk edenleri 
elindeki şarab kadehini yere vurarak 

"Sen bir mabut deg"' ilsin ! 

.... gorunce, 
bağırdı: 

ı . " kı sene sonra, Semcrkandl tehlikeden korur, Jıkender için 
da bir gece kendini ölüme ve alete atmaktan 

1 k d ·k· çekinmezdi• ı en er ı ı sene eonra orduıu- • 
llun batma geçerek, Semerkand O gece lıkender çok aarhoı ol • 

• he.•aliıini itaal etmitti. muıtu: • 
Ordu (Sogdiya) ııın merkez!n· . (~oıı) ın methiyesini gülerek 

de karargah kurmuttu.. dınlıyordu ••• 
. lıkender (Semerkand) daki a· Bu ıır~da da~etlile~ .a~a~mdan 

• •ıleri çadırının önünde birer birer aert ~e yükıek b ·r ses ıtıtıldı: 
boğdurduktan sonra, memleketin Kl-toı ayağa kalkmııtı.. Bağ • 
her kötesinde aaayiti teıiıe muvaf rıyordu: • 

• fak olmuıtu. - lıkenderın babaaı kendisin • 
Makedonya ordusunda ücretli den büyük ve uzağı gören bir 

\'Unan askerleri de vardı. lran sii· kahrama?dı.: Fakat, Makedonya· 
· l'a.rileri de lskenderin ordusun. da ona. hıç kımse, ıen mabutsun, 

da kuvvetli bir hücum alayı tqkil demed1 ... 
~lınitlerdi. Ve sonra lskendere döndü: 

Genç Makedonya ve fran impa· - Büyüdünse, ancak Make • 
ta.toru o gece, yunanlı feylezof donya~ılarm sayesinde büyüdün! 
(~ois) in tavıiyeı'yle muhteıem Dedı .. Şarab kadehini yere vu. 
hır ziyafet vermitti. Ziyafette, bü· rub kırdı ••• 
Hin ordu ümera ve zabitleri ile o lskendere doğru ilerledi: 
havalideki as:lzade'er vardı. lı • - Bu dalkavukların sözüne 
't"'nder muhtetem bir sedire uzan- İnanıp ta kendini sahiden mabut 
ft.·41tr. mu tanıyorsun?. Ben olmuay· 

Feylezof (Zois) imparatora ya- dun, Granikoı harbinde ölüp gi • 
r,nmak için, daima: decektin ! .. O günleri ne çabuk 

- Siz bir mabutsunuz, hqmet- "!'uttun?. Eğer mabut olsaydın, 
lbeab ! . hır diitman ukerin~n ıilihı ıenin 

l>i.)'erek lıkenderi sıurur1andmr- gırtlağına dayanabilir miydi? Se-
dı. . ni ölümden .kurtaran ben delil 

. Zoıi, o gece de, herkes f&J'ab 
1Serken: 
I - Siz (lrakliı) den ve (So
tın) dan da büyüksünüz! • 

. . , 
mıyım •• 

Davetlilerin önünde impara. 
torun izzetinefsini kıran bu ıöz
Ieri herkes hayretle dinliyordu. 

lskenderin bqı büıbütün dön • 
müttü .•• 

imparator elinde duran tarab 
kadehini Klitoıun yüzüne fırlat • 
tr ve uzandığı yerden doğrularak 

ıerefine yanındaki kılıcına el atmak iıte • 

b Demiı ve imparatora evvelce 
~Zll'ladığı uzun bir methiye o-
tnuştu. 

Davetliler (Zoiı) i alkqladık • 
lan sonra: 
. - Mabut lıkenderin 
1çe1: di. Zois mpa:ratorun arkasın. 

da duruyordu. Kılıcını saklamıştı. 
1m .. 

d Diyerek farab kadehlerini kal· 
t·rnıılar ve hep birden içmitler • 
ı. 

~Ziyafette lskenderin ıilah ar • 
~ daşlarmdan (Klitoa) da bulu • 

Yordu. 
~ lskender bu em arkadaımı 
~ k aevdiii halde, aertliiinden 
~Ola:- ODU b~yJe meclislerde &Ör-
$\ ~ ııtemezdı.. Fakat ziyafete 
b aırmamak ta itine gelmezdi. 
~'"et etti. Klitos isken.deri meı • 
~~ (Granikos) muharebesinde 

rnden kurtarmıftı. 

• ~•~e~der bu muharebede uke· 
' .önune atılmı§tı. Dütman mu • 
~;•Plerinden biri nuılıa fırsat 
~ak birden lskenderin boy. 
~~ sarılmıttı. Eğer Klitoı bu 
~Cl.lıtı • ~\ a yetıfmemit olsaydı, düı • 

'•\ t\ llakeri elindeki hançeriyle 
q.~llderin gırtlağını kesecekti. 

Davettiler lskenderin etrafını 
sardılar •.• 

Ve Klitosun arkadatlan salona 
girerek genç kumandanı dıtarrya 
çıkardılar ... 

Zois: 
_,.. Mabuda hürmetsizlik eden, 

cezasını görür .. S!z müsterih olu. 
nuz, lıatmetmeab ! .. 

Diyerek lıkenderi teskine çalıt-
b ...• 

Büyük rütbeli zabitler J&rab 
kadehlerine sarılmışlardı. Güzel 
ıesli kadınlar, imparatorun net'e· 
ıini kaçıran bu hadiseden sonra ' 
hep bir ağızdan (Zafer tarkılan) 
ıöylemeğe başlamıı!ardı. 

Uzaktan Klitosun ıesi it!tili • 
yordu: 

- Filib senden b" "Jet•• F'l'b uyu u.. ı ı , 
kendisini ölümden kurtaran arka· 
dqlarını unutmazdı. ıto, k . "ııı lll erın omuzuna bir karıı 

~'-dr. Askerin el:nden düten (Devamr var) 

~~/eri Klitos alarak onu isken • T 
1:11 önünde parçaladı. ' ayyar~y~. yardım 

~ kender o vakit Klitosun bo • - Tayyare cemıyetinın lıtanbul fubesi 
tıe, •anlarak· y 1 Sureyya P•t• zade bay Ahfın Sü .. 

_ B • • r~n.• ~~f~ fabnH:aJarında ~alrtan altı 
'.ı-ıa b undan sonrakı hayatımı yuz ıfçmnı Tayyare cemiyetine aza yar 
b 0 rçluyum ! . clınnak, ilk aidatlamu pqinen Tayyare 
l\~lştt ... cemiyetine vermek ve her ay baımda ai-

~İ ıtos, f s~nderle imparator dab cemiyete vermeyi teahbüt eylemek 

l d~ttl bir a-'-ad "b" k suretile f>üvük bir himmet eseri eö&ter • 
t • r~ a' g1 ı onu· d'X: • Lfl • ı;> 
'' ·· Ve h ..ı ._ - ( 15•D• 111 dırmekte ve kendiıine tcıek • 

onu er yer..aa nı=r kür etmektedir. 

KURUN isim babası 
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Kurun'un edebi romanı: 16========= 
H·~;··gü~ .. ·yü;·· .. ·;d 

1 oplıyan: 
Kemalettin ŞUkrU Orbay 

3101 - Şeremet: Seri. 

GÜ ÜSTÜNE GÜL 
KOKLAYANLAR 

3102 - Şeren: Çalak. 
3103 - Şermet: ltgüzar. 
3104 - Şeşen: FuahatH, fasi·h 
3105 - Sıgva: Levent 
3106 - Şık: Manzara. 

· 3107- Şıtlu: Frrsat: 
3108 - Şrmga: Acele. 
3109 - Şımgar: Acele 
3110 - Şıng: Tanin. 
3111 - Şmık: Nazik. 
3112 - Şıpar: Hoşbu. 
3113 - Şrvga: Nihal. 
3114 - Şıvgın: Nihal. 
3115 - Şıvka: Nihal 
3116 - Şilit: Fidan. 
3117-Şimıek: Berk. 
3118 - Şintek: Berk. 
3119-Şipal: Kahraman. 
3120 - Şirip: Metin. 
3121 - Şola; Unvan. 
3122- Şolcum: Raki'IC: 
3123 - Şolcun: Narin, zarif 
3124 - Şölen: Ziyafet. 
3125 - Şulan: Mabeyn. 
3126 - Şurgun: Seri. 
3127- Şuvak: Şua. 
3128 - Şüyün: Beşaret, müjde. 
3129-Tabaru: Hücum. 
3130-Tabu: Mukades. 
3131 - Tabuk: Hizmet. 
3132 - Taçkın: Gurur. 
3133 - Tadık: Zevk. 
3134 - Tağa: Kaide. 
3135 - Tağay: Silah. 
3136 -Tağıl: Zivnet. 
3137 -Tahsun: Harika. 
3138 - Takpak: Latife. 
3139 - Talay: Derya. 
3140 -Talı: Güzide. 
3141 -Taltık: itimat. 
3142 - Talu: Mümtaz. 
3143 - TaJum: Silah. 
3144 -Taluy: Bahrimuhit · • 
3145 -Tamur: Irk. 
3146-Tan: Acayib. 
3147 -Tanak: Acayin. 

3148 - Tanç: Hudut. 
3149-Tanğ: Mucize. 
3150 - Tanğlay: Ruhsar 
3151 -Tanğsak: Acibe. 
3152-Tamrgan: Alem, dünya 
3153 - Tanıt: Aıina, meıve. 

ret. 
3154 -Tanlak: Şafak. 
3155 - Tanlaaı:: Fecr. 
3156-Tanman: Seher vakti. 
3157 - Tanıu: Hediye, yadi. 

gar. 
3158 - Taparh: Saadetli. 
3159 - Tapgaç: Namdar. 
3160 -Tapıklama: Nevazit. 
3161 -Tapmç: Ahit. 
3162 - Tapkı: Vicdan. 
3163 -Taplak: Riza. 
3164-Taptal: Aşk. 
3165 - Tapukaak: Hürmetkar. 
3166 -Tarha: Sihr. 
3167 - Tarı: Em:n. 
3168 - Tannç: Hudud. 
3169 -Tarku: Ferman. 
3170-Tarlığ: Hediye. 

Yazan : Selami izzet Kayacan 
. Zeyneb bir türlü inanmak iste • J Hasta iyil-. d N f . 

mıyordu.. .• . -:s1!~r u.. e esı ta • 

O t
.. h k d bıılet ıyordu, ınıltısi ıeyreklqmİ"-

ı un ay ır r t' U f 1 :r - G'· .. :. .. . ı. zun aıı alarla, arada bir de-
ozumle gordPm elımle ring.. ... .. · . d 

k l 
' ogl4s geçınyor u 

ya a adım diyorum size z b · 
O d 

. .... eyne , karyolanın ayak ucu • 
n an ıonra, keıık kes:k cümle. na oturdu T k' . ., . • .. 

lerle, arada bir haykırarak arada , .. d.. , e ının yaphgı ıtı du· 

b
. , un u ... 
ır boğularak, kih ağlayıp, kih Amm "'l d . r k .. a ag amıyor u • 

ın ıyere ' ogun neler yaptığını, sa- Kocasınm bu ilk 'h f d '"I 
bahleyin nasıl keyifli, neı'eli, di Fakat bu kı anelı egı • , d w • , ona a111 o an mu • 
meı ut uyan ıgını, karısına ala • habbetine son bir darb ld B 
cağı hediyeye ne kadar sevindi • güne kadar çekt'""" . re bo du. du# 
ğini anlattı.. w .. ıgı 11 ıra , uy u· 

B h d
• gu eza goz yaşlarmı kunı§mU!tu 

u e ıye, aklına timdi, bir • Geceyı' b' . k l .. .. · 
d h l · · . , ır ıı em e uıtünde 

a a ge mı§ti, yarasını biraz da • Oıtün"" b d . . ' 
h d 

· ti' un aşı ucun a geçırdı • 
a eımıt . Ert . b h . 
S 

l\n' esı ıa a ıut almak için 
ustu... ka"' ,....... F h' so ga çrıuı. a ır beye rastladı. 

Zeyneb onu bir iskemley~ oturt· Ev sahibi, o sinirli, peritan halin • 
tu... de Üstünü yalnız bıraktığına pif • 

Ondan sonra sapsarı oldu .. Ya· kl man olmuıtu.. Son bir ümitle 
na arı çöktü ... Gözler·nin altlan, Zeynebe, Oıtünü görüb görmedi • 
dudakları morardı.. lıkemleden 
d 

ğini sormağa gelmiıti. 
üttü... ç 
Üstün adeta sar'aya yakalan- ilingirin orada olduğunu öğ • 

mıflı .. Kendini ordan oraya atı • ren:nce rahat bir nefes aldı .. Se

yordu. Masa, iıkemleleri deviri • vindi ... 
yordu. Büfenin üstündeki çanak Odaya ayaklarmm ucuna. basa· 
çömlek yerlere düfüp Janldı. rak girdi. Üstünü uyandırma .. 

Pencerenin camı ıangrr tungur mak için, yavaı yavq Zeynebe 
parçalandı.. her ıeyi anlattı .. 

Zeyneb biraz kendini topladı •• Tekinle Aygenin ucuz kurtul. 
Devrilen eıyalan b=r kenara çek • duklarma memnun olmuşlardı. o .. 
ti. Kmklan süpürdü. nun müdahalesiyle hayatlarını 

Üstün yerlerde yuvarlanıyor, kurtarmışlardı. Beraber gitmia • 
döıemeleri yomruklıyordu- Ba • lerdi. Fahir Bey onlara para da 
zan bir metre havaya ııçrıyordu. v~İf ve onlardan vadahnı§tı. 
Aaabı, laıtik gibi uzayıp kııalı • Sır.daha görünmiyecekler, alçak. 
yordu. Danalar gibi böğürüyordu. ça ıhanet ettiklerini rahat brra • 
Kendini yerden yere atarken ev kacaklardı •• 
ıarsrhyordu. Üstüne yaklafh .. NabzmıJııttu. 

Yavat yavaş tal<atten düştü •. Adamın halini pek beğenmedi: 
Buhran hafifledi. - Ben gideyim de bir doktor 

Kmuldayıtı durulmağa başla - göndereyim, dedi. 
dı. Yeri daha hafif yumruklıyor• Oıtünün harareti artıyordu, ıa. 
du. Biraz sonra hareketsiz kal· yıklıyordu. Bu haldeyken evine 
dı. Sade omuzlan ürperiyordu . götürmek tehlikeliydi .. 

Nihayet bir ceset gibi hareket- Üç gün üç gece Zeyneb batı 
ıiz kaldı. Alnı kanıyordu. Elleri ucundan ayrılmadı .. Şiddetli buh· 
tırmık içindeydi.. Dişlerinin gıcır· ran anlarında, yataktan düşme _ 
tısı duyuluyordu. mesi için güçlükle zaptetti. Sayık· 

Zeyneb yatağmı açtı. Komşu.. laması arasında, Aygenle Tekini 
lan çağırmak istemiyordu .. Duy - ölümle tehdid edip haykrrırken, 
duklan gürültüye ne mana verir· onu tatlı sesiyle teskine çalıftr .• 
lerse versinler, onlara bu manzara Adamı bet dakika yalnız bıraka· 
yı göstermek itine gelmiyordu. mryor, açlıktan bitab dütmemek 
O stünü yatak odasına sürükledi.. İçin peynir ekmek yiyordu. 

Bu narin, nahif kadın, Tekini Üç gece, hastaya mukannen 
düşündükçe hiddetleniyor ve bu saatlerinde ilacını vererek, dok • 
öfke ile, kendinden üm!d edilmez torun tavsiye ettiği gibi kompres • 
bir kuvvet buluy~rdu. ler yaparak, bir taraftan da, yev • 

Üstünü kucağına aldı .. Yatağı. miyeıini kazanmak için ilik aça. 
na yatırdı .. Genç adamın ölü ha • rak uyku uyumadı.. · 
!I yanaklarına değdi. Yatırdı, ba- Nihavet o da süzüldü.. Benzi 
caklarını uzattı.. Ondan sonra, uçtu .. Gözleri çürüdü.. Avurtları 
ırrf onu ayıltmak kastiyle, soy • çöktü.. Sanki mevsim kı§mıf gi • 
du .. Y almz yeleği ile ceketini çı .. bi, yün hırka ile oturuyor, bir tür· 
karama.dı.. Yorganı örttü. Sonra lü ısınamıyor, mütemadiyen o
biraz sirke aldı. Bir bez ıslattı, muzlan ürperiyordu. 
Üstünün takaklarma koydu. Dördüncü günü Üstün açıldı .. 

3171 - Tarnı : Sihr. 
3172 -Tartu: Bergüzar. 
3173 -Taşgıt: Tilmiz. 
3174 - Tatu: Sulh. 

-3'jğ$ __ ., ... Tek;;'~~;:ıc=www•ııııw B!raz kendine geldi .. 

3186 - Tekik: intikam. Gözlerini açtı, hayretle etrafına 

3175 - Tavı§: Hareket, 
nağme 

3176 - Tayaksr: Melik. 
3177 -Tayız: Mürtefi yer. 
3178 - Taylan: Kameti mev • 

zun sahibi. 
3179 - Tz-.yaı: Mür~it, prens. 
3180 - Tayşı: Arif, hak~m. 
3181 - Tebiş : Emniyet. 
3182 -Tecik: iktisat. , 
3183 -Tec1men: idareli, muk· 

tesit. 
3184 - Tedik: Zeki. 

3187 -Tek~üt: Bedel. bakındı .. Buraya neden ve nasıl 
3188 -Telek: Hediye gelmiıti?. Burada iti neydi?. 
3.189 - Teleke: Şehbal. Zeyneb cevab veremiyor, hatır· 
3190 -Temel: Esas. latmak idemiyordu. 
3191 - Temeı: Hemefki.r, Amma bir anda Üstünün aklına 
3192 - Temiz: Tahir. geldi .. Yatağından kalkmak iç.in 

büyük bir gayret sarfetti.. Gene 
3193 - Temli: Leziz. çeneleri kilidlendi .. Ev sahibine 
3194 - Temtek: Alamet k üfürler savurdu .. Onu abdal ye • 
3195 - Tendik: Adalet. · nne koymu§lardr.. Gidecek, -:ı • 
3196 - Tengiz: Bahr. h"-

5
"" na Karlan bulacak, int:kamım 

3197 - Ten1k: Azim. ı ı ....... _ a acaKu .• 
3198 - Tenl:k: Adalet. Bu kısa buhrandan Cla bi;ab 
3199 -Ten§İ: Mi;savi. d 
3 

üttü, mecalsiz yata~a uzandı. 
200 - Terece: Narin. [(Devamı var)~ 
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Uluslar "Zinde kuvvet, 
Yazan~ M. Fatin ~l/l!!JL.f< .(;Mi Z Ot /I~~-~ 

Armudlu kaplıcaları gün-! Karakolda 
-2-

Yaznnızın batında ilmi eserle • 
rin h&Jka memleketlerdeki çıkıt 
niabetini bir statistiğe dayanarak 
bildirmiştik . 

Tahsil görenlerimizin e 
ıinde köklenmit muzır bir kan 
vardır. Mekteb mezunluğunu 
ye tanımak .. Halbuki orta, yü 
klaıik tahsil bilinecek §eylerin 
tesini hazırlamağa yarar. Me 
tahsili ikmal tahs~i değildir; ' 
mal, tahsili bu liste hazırlıi 
daima yapılacak olan mekte 
tahsildir. Garbın her b:lgi fU 
sine aid sıra aıra çıkardığı p 
ler eserler lise ve hatta orta ta 
üzerine yeni tahsili umumt iİ 
rine konulmuttur. Bu eserlerin 
mi ve fikri derecesi o kadara 
karılmıttır ki bunlardan bir ço 
nu halkımız değil, itiraf etmeli 

den güne imar görüyor 
Gemlik, (Hususi) -Yalova ve 

Bursa baıta olmak üzere yurdu • 

muzda, romatizmaya, batka has • 
talıklara yanyan birçok kaplıcalar 
vardır. Geçen sene yapılan tetkik
ler neticesinde Armutlu kaplıcala
rının kalp, damar sertliği gibi has
talrklara yaradığı ortaya çıkını§ • 
tır. Bunun için birçok yerlerden 
batka lstanbuldan da Armutlu 
kaplıcalarına gelenler çoğalmı§tır. 

Armutlu Gemlik koyunda, Mu • 
danyanın kartmnda sevimli, iyi 
bir nahiye merkezimizdir. Burada 
bir otel, bir lokanta, yaprldığı gibi 
iç yolları, iyi sulan, yal tırak (elek 
trik) kolları da baıarılmak yolu i-
1e nahiye güzel bir düzene konul-

muıtur. Telefon ve telgraf itleri 
de onanlmıı, düzenlenmittir. 

Ayrıca Gemlikten Amıutluya 
kadar oan uzun 41 kilometrelik 

yolun onarılmasına çahıılmakta. 
dır. Bu yolun 33 kilometresi bit • 
mittir. Geriye kalan sekiz kilo. 
metre de pek yakında bitirilmit 
olacak ve karadan gelib, gitme 
kolaylaıacaktır. O zaman Yalo • 
vadan, Bursadan otobüse atııyan -
lar doğruca Armutluya varacak • 
lardır. Hem Gemlik koyunun gü. 
zel göreneklerini de görerek vara
caklardır. Bu yolun tez günde biti· 
rilmesine fen memuuru Bekir Sıt
kı Derin gece, gündüz uğratmak· 
tadır. 

Ülgen 

Amasya belediye işleri 
Yeni reis Bay Celal'in sözleri: Para 

su, elektrik, kaldırım .•• 

Adam döven onbaşı 
tevkif edildi 

lzmirde Buca jandarma kara • 
kolunda bir.kaç kitinin dövüldük • 
leri müddeiumumiliğe Ömer imza· 
li bir istida ile ihbar edilmit, bu • 
nun üzerine müdediumuml mua • 
vinlerinden bay Rauf Bucaya gi • 
derek jandarma karakolunu ani 
surette teftit etmif, dört kitinin 
karakol nezarethanesinde öteleri 
berileri bereli olduğu halde bekle
diklerini görmii§tür. Bay Raufla 
birlikte karakola gitmit olan Bu • 
ca belediye doktoru Bay F ehini Vf' 

do'l<Jor Bay izzet nezarethanedeki 

dört kif iyi muayene ebnitler, Ö • 
mer ismindeki ıalum dövüldüğü 

ve bunlardan la.mail oğlu lbrahi • 

Diğer menfaat vasıtaları gi • 
bi eserler de arz ve taleb kai
desine bağlıdır. Hiç bir milel • 
lif kendisi için eser yazmağa lü • 
zum görmez. Onu eser yazmağa 
maddi ve manevi surette sevke -
den okuyuculardır. Bir eser 
kıymetini okuyanların kemiyetin • 
den alır. 

llml eser dünyaıınm içindeki 
mevkiimiz binc:lesinin binde kaçı 

o1duğunu bilmem, fakat iyi bil-

diğim birıey var ki dünya akını • 
nın arasında geri kalmamak için 
bu bindenin bindesini çok ziyade
lettirmek lazım. Bu da ancak 
okuyanlarımızı çoğaltmakla müm· 

ki ha~aıımız dahi takib ededl 
Çünkü aldığımız mekteb tah 

kullanılmamıt ve genitletilmeOJ 
tir. 

Elhasıl mekteple okumayı Ö 

retmek kadar mektepsiz oku 
min de dayak neticesi olarak ku • · · ı Belki tahminimde aldanıyo - çaresını arama ıyız. 

kün olabilir. 

* * * 
Bu derdimiz için dütünüleb' 

!ağının zan patladığı tespit edil· 
mittir. rum .. Her halde orta, Jile, yüksek 

tahsil görenlerimizin adedi yirmi 
Bundan l>atlia tlayakta ICullanı bet bin mertebesinde olsa gerek· len bütün çarelere bat vurnı 

lan IOpa da elde edilmittir. tir. Acaba yüksek muburirle- lazımdır. Ben bat vurulacak 
Dövülenler geçenlerde Kan çeı- rimizin umumi alaka tevlit ede • 

meıi yolunda hanende kadınlan bilecek ve hatta zevk verecek 
getiren ara'banm yolunu keserek mevzular üzerindeki eserleri bet 
bir kadınm mantosunu yırtmakla bin okuyucu buluyor mu? 
maznun o1anlardrr. Bu eserlerin içinde en ziyade 

reler arasında matbuatmuzın 111 

him bir mevkii olduğunu, nıat 
at mecmuaıın.da hazır sırası d .. 
mütken, söylemek istiyorum .. s: 
liyografik bir atatistikte görıJla Amasyanın yeni belediye reisi laka ve ciddi ga>:etin, hayırlı Maznunlan döven liarakol ku- alaka kazanmağa muvaffak ola· 

Lay Celal, oranın tehir itleri hak • muvaff akiyetler temin edeceğin • mandam Haaan onbatı adliyeye nını on birimiz okuyor mu?. tüm; bir memlekette bir sen 
kında §unları aöy!emittir: den tu"phe edı'lm-elı"dı'r. verilmit ve ürüncü müstantiklikçe b kül • . basılan bilumum eserlerin ad ~ 7 Popüler ilmi ir " tür eaennı ' 

- imar itlerine baılamazdan Son söz olarak hemıehrilerime yapdan isticvabından sonra tev • okuyan bin ve hatta bet yüze çıkı- bir günde okunan gazete adedill 
önce belediyenin mali kudreti göz bilhaaaa gençlere: birdenbire par- kif edilınittir. yor mu?. Zannediyorum ki ve- binde ikia! ile üçü arasında bul 
önünde tutularak iyi bir tertip ve layıb o niabette çabucak söneceği riiecek cevaplar menfidir. Acaba nuyormuş. Belki az tahmin edi • 

h '-'--k 1 b. f ı· Karamanda Atatürkün -•ı· b tasnif yapılması lüzumlu olduğun. mu aKKa o an ır aa ıyet göster bu tahsil gören yirmi bet bin mü· rum, eğer biz de yevmi eı ı 
dan timdilik esaslı bir imar ve mekten ise ağır ağır ve daiına heykeli nevverimiz ne okuyor? Haydi yüz- gazete okunuyorsa senede çıt< 

temkinli hareket edib esaslı ve Karamanm ortasmclaki park de onu ecnebı" --rl- takib edecek bilOmum matbu eserlerimizİll ,. meıai progannı tanzimi i'le i§tigal k ki b ~ .... e 
e~ekteyiz. ö ü ir eser meydana getirme. yeniden düzeltilmektedir. Buraya kadar lisan kudretini haiz bu - dedi 100 ile 150 ara•mda dedi 

nin ati için daha iyi ve hayırlı bir A kü b" h k ı· · dik"lm · v d' ... · · • bet r 1i Belediyemiz i,.ln ı"ıtı•fa·..ıe edl • tatür ··n ır ey e ının ı e • lunıun ... Diğerleri kendini günü • tır. er ıgımız nıı emsa ı 
:ı- a hareket olacag"'mı ve esasen pren • 1 ı H Jıkt d d fuk d' :ı..·ıııs J b'I k ha si karar qtırı mıftır. a:nr ıara ne göre neyle tenvir edebiliyor. ne erece e teva e ıyor 1111 

e 1 ece zı varidat membaları sibimizin bu yolda olduğunu anlat 
vardır. Yeni ıene bütçesi ve vari • mak isterim. batlarulmlfbr. Tuttuğu gaye yoliarmı hangi ma • fakat ıurasını kabul ediyorudl. 
dat tarifeleri tanzim olunurken Bir motör bath IUnıat yakmiyle tesviye ve takib yevmi neşrofonan gazete aded I 

hu membalardan dahi istifade o. Eşek sıpasını niçin Bartmda Koca Hüseyinin mo. etmeğe çahııyor. lıte üzerine par· çıkan eserler arasında bir nıU~ 
lunmaıı lüzumu belediye meclisi. kesiyormuş? törü, ceviz kütüğü yükü ile latan- mak 'basuak durulacak ve hatta sebet olsa gerektir. Çünkü " 
ne arzedilecektir. lzmirde Sinekli civarında bir yıllarca durulacak bir meselemiz. gazete günlük umumi, miiteJc. ı 

kas k bula giderken Kefken civarmda ··pr 
Memleketin ıu, elektrik, lialdı • ab eçi eti yerine ıatmak üzere batmq, mürettebat kurtanlmıttır. Bilinen bir şeydir ki bugün, rik ve basit bilgilerden nı~ jJıJ 

mn meseleleri meni ve imar prog bir etek sıpasını kesmit ve kendi • insanda en küçük bir alaka uyan· keb günlük bir eser dem. e. ktif· _,ı,. 
sini yakalamağa giden et takib t d ··ı .. h ti · · t ı k • k k t dıP"' raınına dahil olan en mühim i• • armm a 0 u ayvan e ennı sa • dıran en basit bir hadise dahi ilim gün ü eserı o mna 1 ıya ·\,s' 

1 d d :ır memurlarının önünden kaçmıttır. t ki ı ı kt d B ı b 1 1 1 d · bili' er en ir. Her biri büyük masraf. ı arı an a§ı ma a rr. un ar usulleriy1e çerçevelenmiştir ve a- u unan ar, topu ve erın "' ... ~~ 
1 t akk f d Zabıtaca yapılan arqtrrma gö • hakkında tahkikata devam edil • d .. kk b' . ok" ara ev u e en bu itleri kua lakanın icab ettird.ği neticeye var· en mure ep ır esen 
b. d b b im re sıpayı kesen ve yüzmek üzere İ· mektedir. Et takib memurları kad- d.. rleı'' ır zaman a 8.§a.ra i ek için bir mak için en kestirme yollar hevesine ister istemez uıe ...,,, 
taraftan k lık ki ken tutulacağmı anlıyarak kaçan rosile belediye memurlan te•kilatı - V"" 

arıı arama a ve di. T b k b d :ır haritalanmrştır. Çerçeve gittik - l"te benim bulduğum ÇŞ1 "" , 0
1 

g .. er tarafta h --' ki d bu epecikte ir aıa yanın a çı • dar olduğundan karak et ta.kib iil· :ır .,. 
n azını ar a lun - 7 -s re geni•lemekte ve harita incel • dur: Gazete okuyucularınlll &111 

ki 1 raklık eden Alı' admda birisi ol - ler01nde p t· ı d 1" 7 :ır ·• "" ma a meıgu üz. o 11 memur arnm a a a- M b ~ m • f"' 
duğu anlqılmıttrr. Sıpayı keser • kadar olmalan hakkında belediye mektedir. ğalması... at uat a·ıemı ~ 

Belediyenin vaziyetin<len ve a- ken kendisini gömıü§ olan iki ka • batkanlığmdan emniyet miidürlü. Bir ferd vazifesinin istediği bi1- menniye can ve gönülden ~ ~I 
ti~in~en ümit var olmamak için dın Aliyi tethisetmiştir.Ali herfeyİ güne bir tezkere gönderilmiıtir. gileri, çerçevesi içerisinde görme- Ii ittirak edeceği tabiidir. e~a' 
hiçbır ıebeb yoktur. Yeni heyet a- inkar etmekte ve bu iıte iliıiği ol - Ayrıca müddei umumilik nezdin. dikçe ve mesaisinin hedefini bari- gazetenin her şeyden. ~V"e~.- _J' 
zanm deruhte ettikleri belde -zı·. d ... d b d ... · d d yıııcr'" 

"a ma ıgını söylemektedir. e de azı te§ebbüılerde hu1un • taaında kestirmedikçe her hareketi şün ügiı, sayısı a e ının 
felerine karıı gösterdikleri , . .1L1 a- f ./ 

IK zmirde ha:?.ı kıııcııık et .Casan • mustur. beyhudeliğe mahkUmdur. mesidir. ~,Al 

~Uft'unMilnRoman-1•:•&•8----~----~--~~v-q-E•r·~-·o-~·~·.-g•i·~-e·~-~~ı·o-l•~~-o-n~u~hld~m~~ dak~~nıhu~~~eo~b~pç~ 

O zehir gibi umutsuzluk 
yilzünü bplaDll'fb .• 

Burhan Cahit Köroğlu. ............. ._ ........ ---..... ..... 
izleri Dütünüyor.. Ona ~d:-baıaı . 

- Bilmem ki Ayıel, dedi •• O -
raya kadar gitmeğe, masraf et -
meğe değer mi?. İyi olacağmıı 

bilsem ... 

- Ona !Üphe mi, Ergin, Hey • 
beliye giderken de böyle ıöylü • 
,_dun ... Y etmif kilo kazandığı • 
nıunuttunmu? Hem Erenköye ri· 
denen oradan Heybeli için rapor 
almak da kolay olUI'~ 

ması güç olduğu duygusunu ;;;:: 
memek için israr ebniyonrm. 

iki gün sonra doktor babama 
telefon etti. 

"Röntgen muayenesini Cerrah. 
pafa hastahanesinde yaptırıp geti· 
rin.,, 

Babam bunu bir müjde gibi 
(Ergin) e kendi haber verdi. 

Heybelideki bakımın ne f if ah 
olduğunu hatırladıkça yavq ya • 

yor. ıstırabından kurtarmağa ça\ıfıyor- zaman yedi yıldır düte blı:.,. • 
Soğu1C, faliat ~ bir havada lardı. rüklenen ayaklarımın artık ,.ıttdı -

onu otomobille Cerrahp&f& hasta· (Erigin) in aönük, cılız sesi bu cryı tqıyamıyacak kadar . ., 1'0" 
hanesine götürdük.. • elim sahneyi bağladı: ğmı hissediyordum .. Anneıs'' 1"'1 ' 

Merdivenleri benim ve annemin - Doktorun hakkı var, Aysel.. lunda merdivenleri inerk~ 1,...ı' 
kollannda güçle çıktı. Fakat mu- Siz gidin, yann görütürüz.. bim durmak ister gibi aııf~ 
ayene salonuna girdiğimiz vakit Gözlerimi dolduran yaşları gÖs· yor. Bunca yıl didi,tikteıı si;! 
artık bütün takati kesilmiıti. termemek için beraber getird:ği- onu gene yalnız bırakIP 

Doktorlar, asistanlar kucakla • miz küçük valizi karıştırmağa bana çok acı geldi.. I_ 
yıp yatırdılar... ba,ladım. Caddeye çıktığımız z•S:::~j 

!Baıdoktor: Hastamızı arka kısımdaki bir ya§larımm yüzümde bu~ it ,~, 
- Bu halde röntgen almak için pavyona geçirdiler .. Ondan ha§ka gwini zannettim. Kırıeı b i1, 

d h ot•'-" onu yormıyalım.. Dinlensin, bir ye i asta daha var. Burası rüzgarı baıımızı kauıçıl~eıı,, 
kaç gün kalım.. Gülhanedeki İntaniye pavyonuna 1 k ytu t f eÇeJ'P un u ara ına g , 

Dedi... benziyor. nem: dJi A'w 
Annemle biribirimize 'baktık. Ayrılırken "(Ergin) e bunu ıöy- -Çok iyi oldu Ayıe~:~ ır· 
Gözlerim (Ergin) e çevrU:nce ledim: bu havada tekrar götü 

kan beynime rıkb •. Bu ,.u"ru··k hal· Oradan nasıl "'Ik b 1 1 kt 
3' 7 - sag ı u up 0 aca r.. • to'." ,_ • 

kalara gömülmüı gözlerde merha- çıkmıttm hatırlıyorsun ya.. Aksaraya doğru inıY0 ıeti ~ .-
met istiyen bir yalvanı vardı ki!. Pek geç cevab verdi: Annem icimden geÇetl -" 

Doktorlar alr•km hareketler ve B d A I' tur!OY :ır - ana ua et yıe . .. miı gibi beni konut 
sahiye benziyen bol ne,'e içinde Muayene için götürdüğüm bu yor: 
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Dilimizin • • 
geçmışı 

Ganturalı Masalı 
Yuan: Nl,ul Ahmed Okan 1'cfrika No • -15- Dede Gorkud kitabından 

•• 
Usküdarın mahalleleri 

-4- Yazan: Kaatamonu Saylavı Veled lzbudak 

[Bun.dan ~vvelld ı>az:çalar 20, 21, 1 dutdu. Bilini üzdü (20) andan ge-
25 birineiklnun tarihli gazete • türüle yire urdu, burd oldu. 

1 Bunlardan baıka iyi ailab kulla -
JUr, avcılıkta bir eti bulunmazmıf. 
Şemıi Patanın avcılığmı anlatan 
~li, Muhaainüledeb adlı kitabın
da şun1an yamıaktadır: 

"Şemsi paşa, mantarı çok se -
vermiş. Bir gün Sultan Süleyman
la ava çıknuşlar. Gezerlerken, bol 
mantarlı bir yere gelmişler. Sul -
tan Süleyman adamlarından bi -
rine mantar toplamasını bildir -
nıiş, ve toplattığı mantarları sak -
latrnış. Istanbula yaklaşırlarken 
Şemsi pşayı çağırarak: 

- Senin mantar sevdiğini bil -
'diğim için toplattnn. Diye vermiş. 

Şemsi paşa, kendisine bu ka -
dar iltifat edilmesinin sebebini 
sorunca; Sultan Süleyman şun -
lan söylemiş: 

- Bundan bir müdd~t önce a
va giderken, sana bir hikaye an -
latıyordum. Hikaye bitince dedim 
ki: 

- Bugün bir av göremedik, 
boş dönüyoruz. 

O vakit sen: 
- Filan yerde av vardı. aeain. 
. Ben, derhal, bunun senin uy -

'durduğımu, yalan söylediğini zan 
ettiın. Fakat, dediğin yere gittiği
miz kurun, sahiden av buldlık ve 
avlandık. Derhal anladnn, ki biz 
oradan geçerken, sen hikayemi 
yanda brraktmnarnak için avı 
gördüğün halde haber vermedin. 
Bu, senin yüksek bir bilgiç oldu • 
~u gösterir.,, 

Şemsi paşa, Sultan Süleyman -
dan aonra Sultan Selime, daha 
ıonra Murada Müsahib olmuıtur. 
Pafa, camii yapılırken, 1580 yılm
da. ölmüf, yapmdığ camiin civa -
rmdaki türbede gömülmüştür. 

Bugün gözden dolandı Şemsi 
Pa._.q 

Ki'ısufu şemsülmaarif 

Mısraları, ebced hesabiyle, 
Şemsi Paşanın ölümüne günleme 
olmuıtur. 

Yukanda Şemsi Papnm, kunı· 
!tunda iyi bir avcı ve binici oldu
iu kerte iyi de bir ozan olduğu· 
ııu yazmıthk. lıte tiirlerinden bir 
kaçı: 

~illbüle a.çmadr "dehan gonca 
llazini eyledi nehan gonca .. 

l{nınm güller ·duruş sinem.de "dağ 
!: 

- Çok temiz blı- hastane de • 
fil mi Ayael. .. Hele bq hekim in· 
'~ öyle umut veriyor ki! 

Umut, mnut .... Bizi sürükleyip 
tötüren hep umut değil mi zaten .. 

içimde bir isteks:zlik var ... Kal· 
hitn ağrıya o kadar ahttı ki artık 
hır feY duymıyor .. Büyük bir fa -
tie. aeyrettikten, okuduktan sonra 
~UYulan aersemlik gilbi beynim ve 
t.lb~m ıağırla§b, körlqti.. 

'--F'akat eve gelip onun yatağını 
;>! görünce taı gibi katılatan 
~~irlerim birdenbire botanıver -

1
"· Sersemleten benliğim ıilab 

~i duymuı bir dağ hayvanı gibi 
~ koı-kusu içinde uyandı .• Şah -
~~~dı ve ikendimi tutamadnn. Bir 
\ Ulçe gibi bot yatağın üstüne yı· 
'-ld l'lr1. ••• 

• • • 
R.antgen, röntgen, röntgen! .. 
Batün kuıkulu haıtalarm umut 

Çamlıcadan bir görUnU§. 

Kim demişler işrka aağ üstü bağ.. damadı Kaymak Mustafa 1727 
Bülbül figana başladı evvel de camiyi bqtanbata yenilemit ve 

baharda bir de minber eklcmiıtir, bu ca· 
Şeydalığırn benim gene bühtiyar- mi 1888 deki yangında tamamiyle 

dır.. yanmıı, bundan sonra Helvacı kı· 
Şemsi paşa, Elkadı Mirza lran- zı adiyle anılan Şerif Hannn, ye -

dan kaçıb latanbula iltica edince, niden yaptrrmııtır. Camiin kapıar 
hemen bir tiir söyliyerek, ıairlik- üstündeki tarihte, bu cami:n ilk 
te ~ d~rece üstün olduğunu göı • I önce Hamza Fıkıh tarafından ya· 
termı§tı. pıldığını, aonra Kaymak Mustafa· 

Şemıi Paıanm, camii civarında nm yenilediği yazılmakta: 
bir de kasrı vardı. Bu kasır, 1816 Hariki hanumansuz afeti na-
da ikinci Mahmud atrafından ye- gehzuhunından 

nilemniıti. Dili aşık gibi yanub harab ol-
ikinci Mahmud 1814 de hurada uştu m .. 

bir de Adliye camii yaptırmıttı •. 
Camiin yanındaki çeşmenin üze • Beyt~yle de yandığı anlatıl· 
rinde 1813 tarihi okunduğuna gö- maktadır. 
re, cami çetmeden bir yıl 90nra Tarihte camiin bundan sonra 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Şerife Hanım tarafından yaptınl-

dığı ilave edilmektedir. Camiin 
RUM MEHMED PAŞ/\~ :- alt ve üst' yönünde iki mezarlık 

Bu ma:hallede Fatihin vezirlerin· 
vardır: Alt tarafta Sultan A•hmed 

den Rum Mehmedin bir camii 
vardır. Rum Mehmed, 1470 yı • bir çeıme yaptırmı§b .• Üst taraf· 

taki çeımeyi de Sultan Mustafa lmda ölmüı, camie bifşik mezar· 
Yaptırml..... Bu re~menin üzerin· 

bkta gömülmüştü. Bu camide pa· 'j'M ~ ,. 

deki tarihi Rahmi adlı bir ozan 
zar geceleri ayin yapılırdı. Bura· 
da 1728 de Sultan Ahmed bir 
çeşme yapbrdı. Şakir adlı ozan 
bir tarih ile çeımeyi methettikten 
sonra tarihini şu beyitle ıöyle • 
mitti: 
Şakira de'dim sit.ayişbirle tarihin 

anın 

Aktı iç bu çeşmeden maı hayatr 
canfeza .. 

KAPTAN PAŞA: -Buma· 
hallede Hamza Fıkıh adlı b:ri, bir 
cami yaptırmı§b. Hamza Fıkıh 
1499 da ölmüı, camiin mihrabı Ö· 

nünde gömülmüştür. Cami, es -
kimeğe yüz tutunca, üçüncü Ah • 
medin damadı lbrahim Paşanın 

söyleıniıti. 

Mahalleye Kaptan Pa§a adınm 
Kaymak Muıtaf a Paşanın 1720-
de (Kaptanı Derya) olmumdan 
verilmit olması muhtemeldir. 
Mustafa Pata, 1730 da Patrona 
vakaıında ölmüttür. 

AHMED ÇELEBi • AÇIK 
TÜRBE: - Bu mahallede Ah
med Çelebi 1567 de bir mesçit 
yaptırmıştı .. Kendi adı, mahalleye 
ad kaldı.. Dördüncü Murad ku· 
runu ıeyhiılamlarmdan Münkari 
zade Yahya efendinin türbesi de 
buradadır. 

'(Devamr var) 

mlzde çılmuftır.] ..- kür - ·· ld" "td• y .e onune ge ı eyı ı: a,. 

Guyruğundan üç kerre götürüb 
yire ıaldı. Sünükleri (1) kurd ol
du. Budı, boğazladı. Bıçak çrka. 
rub derisini yüzdü. Etin meydan
da goyub deria:ni tekürün önüne 
götürüb iyder: Tanla (2) gızunı 
mana viresin, didi. Tekür iyder: 
Mere, gızı virin. Şehirden sürsün 
çıkım g1taün, didi. 

T ekürün gardaır oğlu vardı. 
fyder: Canavarlar ıerveri aılan
dur. Anunla dahi oyun gösteraün. 
Gızı andan sonra virelüm, didi. 
Vardılar, aslanı çıkardılar, mey· 
dana getürdiler, ulan hay1ordı. 
Meydanda ne gadar at varsa gan 
gaıanc:W&r. 

Yigi~r iyCler: Bugatian rur
tuldu. Aslandan nice gurtulur, di
diler • .A~dtl.lr. Ganturalı yiğit
lerin ai!.r gördü, iyder: Mare ! 
Elce guhuzum ele alun, meni ö
ğün. Sarı donlu gız ILJ&...ma bir aı
landan döneyin mi. Y nİdatlar bu 
yolda ıôylanuı. CorelÜ!n banum 
ne ıo:vlamıt (3)", iyder: 

SwtanUD;t GaJ.ttırahl AiC!._ıaz
lar içinde san ~lc..rörübec tay
lar basan. Ön dame,rm dolübeq, 
ğanm IOl'.Nl.: ~ ıtulad ( 4l öz...cı· 
lıf!lan ı~tmvan (S) ağca toz
lu gab yaydan. 

Draw.pyn l6[ a'ib:Ueldii _ '(7..1 
ötgün (8) abdnn gayıgmayan (9) 

canavar ıtt._rveri ga~an (10) aslan 
grıan (11) ele (12) kökei~ gen
din daladur mu, alp (13) yii!.tl!.1" 

gamnmclan (14} ~ayurur 11N (15) 

san donlu ıe'cap. ha.tun köıkğen 
baku.. kjme baiua ataıı ile o ela 
.ı,.. (d"d:'--' - _, -. -
'-~~ -'~ ·'°'I. 

Sa.rulgnlu atı "•GD• \air (bu) 
didi. Ganturalı (~.ki.f\r .. .Pla-- - -
nuınt sıo.J'UVir s~lıiW )~ ttl«li. (Cva 
pylacl.öz p).Jcun vok. kim... i.ki..bk_ 
çad,üm. Sa.na aıiıu.dum cömertler 
cömerdi ğani tann meded!.) di-
d . ... " . i. 

Aa1ana rıcmı•itl.ileL Sikclii ı~l-
di. Gan.turalı .l>ir.. keaoneii ıapa· 

ima (16) d4}adı. Aı~ pe._!?çe

sine sunuvirdi. Adı gölJü Muham· 
med aa!avat gt.ııirdi. Aalanıın_ elin 
gö~düd (17) bir yumruk iyle ur· 
duk:m, ~ruk çenesine dokundu 
uvatdı (18) ıü!aününden (19) 

rm ırzını mana virğil • dedi. T o. 
kür iyder: Gızı getürün virin. Bu 
yiğidi gözüm gördü, gönlüm aev
di. Gerek duraun, gerek gitaün • 
didi. Yine gardaşı oğlu iyder: Ca
navarlar aerhengi (21) devedür. 
Anunla dahi oyunun oynaaun, an· 
dan aonra guı virevüz • didi. 

Çün inayet tanndan oldu. Be
ğün pa§anun himmeti Ganturalı· 
ya oldu. Tekür ( devenün ağzm 
yidi yirden bağlan) didi. basud 
kafirler bağlamadılar, yularm ıı· 
ymb aalıvirdiler. Ganturalı: Fır

lar, devenün goltuğundan girer, 
fll'lar çıkar. Serhot yiğid hem iki 
canavarla savafJDıtdı, dayındı, 
düıdü. Altı cellad enıeıine geldi
ler. Yalm gılıc dutdular. 

Burada yoldaşları ıoylamıt, gö
relüm hanum ne ıoy1amıt: 

Kalkubeni Ganturalı yirün.den 
durugeldün, yeliıi gara gadluk a
tun budun bindün. Ala gözlü yi
ğidler yanuna aldun. Erhoyi
li (22) ele dağıdünün aıdm. A
kmdılı ıuyun dünün geçdin. Gan-

"(Liltten aayıfayı çeviriniz)" \ 

(1) Sünük - Ortada sağır kafla (ke
milc) dimekdir. (2) Tanla - Ortada 
sağır kafla (sabahlayın) dikmek (3) Bu 
(soylamalan (soylemek) den farkı var· 
Soylamak - Ozan yolunda sec;ili = mU· 
seeea. Uzun uzadı bir vakayı gubuzla 
anlatmaktır (4) gayıtmak - aldırmak, 
mugayyed olmak, saymak, ehemiyyd 
virmek (5) Bu kelime (dirisinmeyen) 
ise çekinmeyen, ictinab etmiyen dimek
dir( dursunmayan) ise bu da o manaya 
yalandır. (7) Yilek - GuJ tliyU ki oka 
geçirilir. (8) Ötgün - Deler geçer, mil
cssir (9) Gayıgmak - çekinmek, içtinab 
itmek (10) Gağan - kakan, padşah. 

Goya aslan, hayvanların padşahı imiJ. 
(11) ASlangrran-lakabdır. Gmnak -
eski türkçede (öldilrmek) dir. (12) Ete 
=öyle dimekdir. (13) pek esgi yüksek, 
azametli, heybetli (14) Garim - araba· 
eıdır. Alacaklı, hasım, c:enkde, oyunda 
garıı gelen kimse (15) Gayırmak -
Gaygulanmak, korkmak, bizim lehçede 
himaye manasına olmu§ (16) maksad, 
aslana karşı koyacağı yumruğuna dik • 
mek (17) Gözetmek - nip.n almak, 
deklemek (18) Uvatmak = küçük kil • 
çük kırmak, ufak yapmak (hurduha§ 
itmek) ga11ılığı (19) Suksün - guyruk 
ıokumu kemiği (20) uzmek - gınnak 
(21) serhenk - katarbaşı olan deve, 
at, katır ve !!. (22) doğrusu (erkobil) 

(Lütlr.n samfnyı çcnfrl,.;~) 

bağladığı tılıaımlı makine .. 
iki gündür CerahP&§a haıtaba

neaine taşınıyoruz. 

- Naıılımız? · f 'imdi (Ergin) den ziyade ıana • , ki (Ergin) ıanatoryoma t • 
D kt k ku ·d· ya arsa 
e~e ~n or yor.. toryoma gı ıyorum.. Raporları bozulan ruhu da sağlık bulacak .•. 

(Ergin) in vaziyeti röntgen 
alınmasına elver"tli değil .. Haata
neye alıı.mıf.. Fakat ıanator • 
yomda:ki gibi değil ... Burada çok 
tığır hastalar var. Ölümle pen .. 
çeleşen bu umutsuz insanlarm 
yüzlerine lbakmak bile yürek ıız -
latıyor ... 
Gıda olaun diye zorla yemeğe 

çalışırken lokmaların boğazların • 
da tıkılıp kalacağından korkulu • 
yor .. Artık gözlerinden, sinirlerin
den, iliklerinden hayatın çekildiği 
o kadar belli ki insan yaprak t!t -
retecek zayif bir rüzgarın bu bal -
mumu, mumya haline gelen vü • 
cutleri alıb götürebileceğinden 

şüphe etmiyor .. 

• 
Ölüme o kad!-r p.klaş~ışl~r ki 

uıaan: 

(Ergın) ın pavyonunda hasta sıraya koyup hastalan öyle alı - Art k H ı; r . 
arkadaşlarmm hemen bepıi bu yorlar. Her gün Heybeliye ve kt 1 b e~ e ının ııraıını bekle-
haldeler. baıhekimin Beyoğlundaki kabi • me C en aı çare kalmadı .. 

Röntgen iti uzadıkça her gün nes:ne koşup 11ra beklemeden errahpafa ziyaretlerini an • 
Ortaköyden Cerrahpafaya kadar (Ergin) in ıanatoryoma geçiril • nem, babam ve ben aramızda 
gibnek bize borç oldu.. mesi için yalvarıyorum. paylaıtık .. Ben ıanatoryom işi ile 

Her gidişimde koğuıtaki yatak· "Usulü bozamayız daha evvel u~ıaıtığım günler (Erg"n) i an • 
lann yerlerini ve sahiplerini de .. iki hastamız var. B

1

iraz daha nem veyahut babam gidib yoklu. 
ğiştirdiğini görüyorum (Ergin) bekleain, ne çıkar,, diyorlar.. yorlar. 
bunlann araıında.. Gar:p bir his ... içime öyle ge • Ev sahibimiz yaşlı, eskilerden 

Bir hafta aonra rapor almabil • liyor ki (Ergin) aanatoryoma gi - birinin hanımı.. İçli, iyilik aever 
di. Başdoktor bize elinden ge • rerae hemen iyi olacak .. Heybeli· bir kadm.. Hastane doktorla • 
len iyiliği, kolaylığı yapıyor. Ra • nin o kadar içli ve kuvvetli hatı • rından tanıdığı varmıı.. Bir gün 
poru Heybeliye gönderdi. {Ergin) ralan var ki, bunu (Erg!n) de aöy• benime} Cerrahpqaya kadar gel· 
için de Heybeliye geçinceye kadar lüyor .. Her gidifimde: di. (Ergin) e daha iyi bakılma• 
!burada kalsın .. Her halde evden - Orası mı beni kurtaracak!.. sı için rica etti. 
daha iyi bakılır, dedi. Diyor... Ona ara aıra evden yapbğımız 

(Ergin) belki de evde bize yük Hasta olsun, sağ olsun, umu • bir yemek götürüyoruz.. Usulden 
olmak istemediği için hastahane· dunu bir yere bağlıyan insan ona olmadığı halde göz yumuyorlar •• 
de kalmakta israr etti. kavuşunca içi acılıyor. Sinirleri · 

Rapor Heybeliye gittiği için yerine geliyor •• Öyle umuyorum ~(Devamı var): 



H\itt\AYIE 
Kara Kedi! 

N:ste panayır vardı. Maıena 
meydanı, Ma:k - Mahon nhtnnı 
kulübelerden, barakalardan geçil
miyordu .• Dolaııyordum ... 

Bir iskele kurulmuı, üstünde 
bir palyaço dil döküyordu.. Gece 
bol yıldızlıydı amma, palyaço 
ıemsiye açmı§b .. Ya'klqhm .• Di • 
yordu ki: 

- Geliniz, giriniz, esrarengiz 
yağmuru görünüz .. Geliniz, giri • 
niz. lliklerin:ze kadar sılanacaksı• 
niz. llikler'nize kadar 11lanacaksı
mz .... Geliniz, giriniz, esrarengiz 
yağmuru göryniiz .• 

Antre iki metelikti.. Girdim. 
Sık bir ormandaydrm .. İnsan ne -
fes alamıyordu ..• 

Biri: 
- Havada fırtma var, dedi. 
Biri ilave etti: 

- Kükürt kokuyor, feytan ya
kınlarda olacak ... 

Uzaktan bir gürültü duyuldu •. 
Mavi bi1 zıgzag .. Bir yere yıldı -
rım düştü •. Yağmur dallara dam· 
lıyor ... 

Yapraklar bizi koruyor ... Fakat 
birdenbire bir dere aşmak lazım 
geldi ..• 

Y n~murun hakimi, barakanın 
sahibi haykırdı: 

- llerleyin .. llerley~n .•• 
Sıçradım ... Köprünün öbür ba • 

§ındayrm ... Yağmur iliklerime iş
liyor ... 

Fırtına dindi... Da11ardan yal· 
mur damlıyor .. Ortalık serinledi .. 
Islak toprak kokusu etrafa yayıl • 
dr. 

B'tti. Çıkıyoruz .. Uatüm ıslak 

değil ... Ben şapkamı çıkarıp mu • 
aycne ederken herkes bana gül • , 
dü. Palyaço d'lini çıkardı .. 

• • • 
Dolaşıyorum ... Tuhaf bir yerin 

önüne geldim.. Atlı kanncaya 
benziyordu. Yerden biraz yuka· 
nda, çepçevre bir tahta, onun üs -

Türkçesi: S. Kayacan 
tahta vardı. O tahtadan iskelet • 
ler sarkıyordu.. Amma bunlar sa• 
hiden iıkelet değildi. Tıpkı iske· 
Jete benziyordu. insan vücudu 
feklinde çelik kafesler .. 

Ne ife yaradığmı sordum.. Bir 
gene krz: 

- Bunlar aslına mutabıktır, 
dedi. .. 

- Ne ite yarar?. 
Genç kız anlattı: 

- Bu aletlerin icine girersin~z .. 
Ezildikten sonra sakat kalmanızı 
korur ... 

- Ezildikten sonra mı?. 
- Evet .. Burası mengenedir .. 

- E~lenccli mi?. 
- Heyecanlı ... 

Yirmi santlm verdim, cıldım ••. 
Bir garson vücuduma knf es ge • 
çirdi..... Başıma çelik bir kasket 
koydular ... Bütün vücudum çelik 
kesildi .. Kmnldayamıyordum •• 

Bundan sonra bir kaç kisi daha 
geldi. Onları da çel'ık kafes • 

lere koydular ... Her sey tamam o· 
tunca garson haykırdı: 

- Haydi felakete! .. 
Elindeki tahta yukaTı 'dr'ğru 

çı1cıyor, yukan'ki tahta tışaP,ı doğ • 
ru iniyordu .. Ezile-ektik.. Korku 
gırtlafi'ımı pençeledi .• 

Kalbim atıyordu. 
Kadınlar haykırıştılaT: 

- Dursun .. Dursun .... 
Korkudan ödümüz patlayacak • 

tı ... Biz f eryad ettikçe, etraftan 
seyredenler gülmekten katılıyor • 
lardı ... 

Benim kulaklaTım çmlryor, şa • 
kaklanm zon1dıyordu ... Kan da • 
marlarımdan, gözlerimden fı,kı • 
racaktı .... Kemiklerim krrılıyordu. 

Kendimi kaybettim .. 

* * * 
Uyandığım zaman kara kedim 

Kita, göğsümün üstüne çılanıı u-

tünde, cab gibi, gene çepçevre bir yuyordu .... 
~ . ······························· ............................................................ 

lu kafir eline dünün girdin. Cara ru bakmaz mısın. Gar§una ala gaz 
huğa geldiğinde hurduhat itdin. geldi, şahinünü atmaz mısın: 
Gağan aslan geldiğinde bilin bük- San donlu selcan hatun ışaret 
dün. Cara buğra geldiğinde ne ider gormez ınisin. Seni (deve 

ıecikdin. Gara gara dağlardan yu"zu'~nden zebun oldu) diyeler bil· 

kabar ata, ganlu ganlu sulardan mez misin .• 

bahar ,giçe. Galm uğuz iline habar 
vara. (Ganlı goca oğlu Ganturalı 
njtmi1) diyeler. (Gara buğa gel
diğinde galçatmamış (23) gağan 
aslan geldüğünde bilin bü:kmüf. 
Gara buğra geldiğinde ne gecik
mit) diyeler. 

Ulukici (24) galmaya söz idi. 

ne. Gan goca galmaya gov (25) 
idine. Ağ sakııllu baban bunlu 

'c26) ola gancık olmu§ anan gan 
yaf döke. Hanum !. 

Galkubeni yiründen durmaz 

olsan. Altı cellad ensende !alı~ 
gılıc tutar, gafilüce (27) gorklu 

(28) ba,un keser. A~ağıdan yoka· 

olsa gerek. Belki bir dağ adıdır. (23) 
Galçatmak _ G:ırşı durdurm.~k. M.~k~· 

"t (24) Ulul:ici - bUyuk kuçük vem... ki 
(25) Gov - nemime, yanşdırma, çc ş· 

foplantılar 1 
Galaiosaraylılar 

cemiyetinde 
Galatasaraylılar cemiyetinden: 
Esaı niznmnamemizin 11 inci mad • 

desi mucibince cemiyetin asli azası 1935 
ikincikanunun ikinci (cuma) ıı olan on 
birinci günü saat on dörtte ve senelik 
umumi heyet halinde cemiyetin mence • 
zinde toplanacaktır. Bu toplantıya arka· 

da~lann behemehal iıtirak etme!eri bil • 
hassa rica olunur. 

Nizamnamemizin 13 üncü medde:ri • 
ne tevfikan senelik heyete o toplantıya 
mahsus duhuliye varakası ile iıtirak edi
leceğini hatırlatrrrz. 

Duhulivc varakaln ikincikfınun aidab 
tediye edilirken alınabileceği eibi kon • 
grcnin ictimaından evve1 de cemiyet 
müdürlül'<ündcn alınabileeektir. 

FiTRE - ZEKAT 

Fitre ve zekatınızı Tayyare Ce
miyetine veriniz. Banlar Hilali· 
ahmer ve Himayeietfol cemiyetle· 

r l~ ...................... . 
TAKViM 

~ 
CU\TA Cumartest 

t8 tel Ktnun l9 ı eı Ktaun 
ll Rımıt81l ı2 Ramazan 

GllD dOğu$11 us 7.25 
Güo batısı 16.48 16.48 
Sabah namazı 
o~ıe oımuı 
ikindi namazı 
Atşam namuı 

Yatsı oımazı 
lmsılı: 

1 
Yılın grçen gllolert 
Yılıo talan ııliolerl 

6 6 
lt.15 1-l.(6 
1436 lU5 
16.47 16,4'! 

ıs. 6 18.J7 
s.sa 3.ll8 

. 361 36~ 1 

Bugün 
ISTAJııı'BUL : 

12,30 PIAk, Karışık mumk1, ıs Çay sa.atı 
Otel TokaUJyandaD nakfL 19 Çocuk hlk&yo
lert, 19.80 Dünya haberleri, 19.40 Bayan 
Bedriye ünoan. 20 Nafia veklleU namma 
konferans, 20.30 Neotr eanaamda ilAn edlle
cekttr. 21.15 Anadolu Ajansı, 21.SO Orkea • 
tra, 22 Radyo caz ve tango orkestram. 

8" Khz. BOKREŞ, 364 nı. 

13 - 15 Pla.ıt ve haberler, 18. Kanpk 
konser, 19 Haberler, 19.15 Radyo orkestra • 
SL 20 Sözler, 20.20 PID.k, (İspanyol muslk181. 
21 Piyano cazı, 21.30 Şarkılar, 21.ISO Sözler 

22 Radyo salon orkestram, 23 Haberler. 23. 
25 Salon orkeııtrasmm devamL 

M5 Khz, BUDAl'EŞTE, 650 m. 
18 Opera orkestrası, 19.20 Noel n~r1ya· 

tı, 20.25 Sözler, 20.55 Şarkılar, 21.50 Kan • 
§lk ak§aI?l konseri. 22.40 Son haberler, 23 
Org kon.seri, .23.00 Farkaa Ç1cgene orkestra-
8L 

HS KJıJ:. V ARŞOVA, 1M5 m. 
18.15 DUe prkılar koııaert, 18.25 Piyano 

.konseri. 19.115 Kuartet kOMerl, ıuıs Slyut 
bahlsler, 20 Hatif muııikl, - BBzler, 20.SO 
Hant musiki, .20.45 Sözler, 21.15 Senfonik. 

k.Önser, 23.30 Şllrler, 23.40 RcklAm konaerl. 
24 Sözler, .24.05 Daruı muııiklsL 

~BORSA 
ı Miul:mnda 'ıldız işareti olanlar Uzer 

lcrlndc 27 12 de muamele ,;örenler 
, dir 1 Raı.am1ar kapanıs flatlarmı töstcrir. 

tfukut (Sat_1_1) 
• Londra 6 o. 
• Nnvorlı 126 -
• Paru 16'6. -
• MllAoo i16. -
• 8ruheı 118. -
• Atlna 24.-
• C'ene"re 814, . 

• Soıvı 24, -

I 
• Amsterdım M, -
• Prıı 100. -
• C:rcılı:llfl1m '\3 • • 

!_çekler 

• Vtyııaa 
• Mııirlı 

~·. -
11, -

• Rullo 47. -
• \'arşova 'l4. -
• Radıpeşte ~8. -
• Bllltres 18. -
• Belgrıı ~6. -
• Ynlı.ohımı 36. -
•Attın 941, -
* Medd17e 42. - ı 
• Rııııltnoı UO. -

1 • Londra o~t. - • Stokhlm 3.125 
• Ne\)Ork 0.19!W• • Vlyını 4.2825 
• Pııls 1!.0S • Mıdrtı !! .SU~ 
• Mlltıo 9.t993 • Rerllı l,979S 
• Brlikıet 3.3S6 ~ • Var~OYI 4 ti~ 
• Atın, !3 8l • Rudıpeşte 4,181' 
• Ceonrc i.4~S7 • RQtreş 71',83 ~· 

j • Sofyı 66,7tıb4 • Relırıı 3!1.0l~~ 
I • Amstrrdam 1.17•9 ,.. Yolrnhımı 't.7;\8 
i • Praı 19,00J4 • Moskovı IOH 'ıı!S 

ESHAM 
iş Bankası tıı,-

• Aoıdolu 28. 
KeJt 2 !O 
Slr. Hnrtye 1 '.110 

•Merkez Bankası f9.7~ 

U. ~ııona 
f1oıtıontı 

-.oo 
11 ,QS 

istikrazlar 

ı ramvıy 

Çimento u 
C'nyon l>eJ 
~arlı: neı.. 
llılya 

~artt m. ecu 
reıcron 

~:=-ı -.--.--.--.-
tahviller 

1, 193Jil!rk Bor.I 'l7.95 f':lıttrlıt -. -
• • il 26,55 Trımnv :u 75 

_ m 21. u Rıhunı n, ~o 
lstlkrAııOıblll 1 94,! • Aaadola ı 45 41 

• Erıanı lstlkruı 97. • Anadolu il 4!!,41) 

19!8 A Mü. - ,00 Aaadohı Dl 46.-
Ra~da• - 00 • l\1ft'""~'I ' ~()O~ 

Kadınlar Adası ! 
Varcın: Gt: rhard Hauotmann Dilimize çeviren: A. (. ------•57 

Onun için, uygunauz hallere 
meydan vermemek azmiyle hare • 
ket eden anneler turası bu olgun 
insan çiçekleri mahsulünü Muka· 
lindaya takdime, onunla evlendir-
meğe karar verdi. Bu hidiıe için 
büyük, mukaddes bir gün tayin 
edildi, o gün fe-ri<alade merasim 
yapılması takarrur etti, bu mera • 
ıime hazırlaıuldı. 

Yalnız üçler mecliıi, doktor Eg· 
li ile onun etrafmda teteldcül eden 
bir muhite değil, Tavus dahi gü • 
nü gittikçe yaklatan bu bayrkmı 

büyük bir endite ile bekletiyorlar· 
dı. 

• Son bir buçuk ıene zarfında 
Mukalinda'nrn adadaki mucizeai • 
ni eskisi kadar göstermeğe muk • 
tedir olamadığı görülüyordu. Bu • 
nun neden ileri geldiği belli de • 
ğildi. Eski anneler artık ihtiyar
lama!an dolayısiyle mucizeye 
inanmıyorlar mıydı, yoksa onu 
her hangi bir ıebepten dolayı 

darılttılar mıydı?. Kat'iyetle bi· 
linemiyordu. 

Her ne kadar Mukalinda'nm 
alev getirici ve ıa1layıcı on iki oğ· 
lu varsa da, adadaki eski Muka • 
linda kuvvetinin yerine bu on iki 
oğlanın geçirilmesi ve eski muci
zenin istifa ederek çeklmesi ve 
yerini 12 oğluna terkeylemesi icaıb 
eden adımın atılmasına bir türlü 
cesaret edilemiyordu. 

Merasim yaklaştıkça Tavusun 
D:odataya kartı olan ali.kaıı da 
o nisbette kuvvetleıiyordu.. Mis 
Laurence bu iki kiti arasmda her 
halde gizli bir teY hazrrlanmakta 
olduğunu hissediyordu. Bu ha • 
zırlıkların günü yakın olan mera • 
s!m ile bir ali.ıka var gibiydi.. Bu 
sebepten dolayı Laurencein ruhu· 
nu bir yeiı kaplıyordu. Fakat ay· 
ni zamanda Laurence'in kızı olan 
Rulanini de yeiı içindeydi ve 
ekseriya annes · nin dizine kapa • 
nara.k ağlıyordu. 

Alev getirenlerin ve saçanların 
ele başıları olan ve adadaki mu • 
cize tarafından ilk yaratılan Bi • 
bari Lal, Rukmini'nin meyuı ol • 
duğunu gördükçe o da kederleni • 
yordu. Çünkü BihaTi Lal, Rukmi • 
ni'nin neden kederli olduğunu an· 
lıyordu. 

Her halde Tavus b'r çok kimse-
lerin içlerini çektiklerini işdiyor • 
du. 

Fakat bu iç çekenler içinde en 
ziyade Laurence'in ve ondan ıon· 
ra lfiı ile Rukmini'nin iç çekitleri 
onu müteessir ediyordu. 

Fakat zahiren Tavus gene eski 
emn' yetini, eski net' esini muha • 
faza ediyordu. 

larmın ıebeb olduğu biraz sonra 
anlatıldı. 

Bu karardan dolayı gerek er • 
kekler diyarı denilen erkek ço
cuklar muhitinde gerekıe kadın • 
lar arasında öyle bir galeyan ha • 
srl oldu ki ada o zamana kadar 
böyle bir ıey görüb geçirmemiıti • 

Bu galeyan üzerine yılanlar gö
lü civarmdaki inzivagahmda otu • 
ran ilk anne Babette meydana çık· 
tı. Bir gün mabet civarına geldi, 
asil Laurenceden, reis Anniden, 
Rodberteden ve on iki alev taşı • 
yanlardan, kendisine vaki olan bir 
ilhamı dinlemek üzere Mukadi • 
linda mabedine kadar gelmeleri• 
ni rica etti. Babette'in her iste • 
diği yapıldığı içjn çağrılanlar ve 
onlarla beraber Tavuı, Diodata, 
Lolo Smit ve doktor Egli Hanım 
gibi miisteına bir mevki sahibi o

lanlar da biraz ıonra mabedde 
toplandılar. 

Orada Babette üç ayaklt bir 
sehpa üzerinde oturuyordu. Seh • 
panın albnda yanan kokulu bir 
ottan etrafa güzel bir koku saçılı· 
yordu. Alev saçanların bulun• 
duğu yeri örten perdenin arkaaı • 
na Zebu derisinden yapılan da • 
vullardan bir kaç tanesi yerleıti .. 
rilmitti. Babette ıöz ıöyleTke1' 

hafif hafif bu davullara vurulu • 
yordu. 
Boğuk davul ıesi Babettenin ıaz 

lerine piyano gibi refakat ed'yor • 
du. Bu vaziyeti gören reis An
ni müstehziyane gülümsemekten 
kendisini alamıyordu.Rodberteniıı 
de çehresini hiddet kapla11nttı. 

Çökmüı, zayıflamış olan zavallı 
Babette vücudu ince bir örtüniill 
altından görülüyordu. Babette 
ıöze başlıyarak dedi ki: 

••- Biliyorsunuz ki haftada bit 
kaç defa Yatoyus denilen dindar 
akbaba kuşu beni ziyarete gelir ·•• 
Onun yuvası kadınlar dağının ti 
içeri taraflar!ndadır. Onun ya" 
nardağm arzından bembeyaı 
gövdeıiyle fırlayarak çrktığıtılı 
sonra evimin bulunduğu yılanlat 
gölüne doğru :ndiğini adada f!ÖI"" 

miyen olmamıttır zanederim.0111J 
gören sahildeki bütün kaşıkcı ktlr 
lan derhal havalanırlllr ve akbllb• 
evimin önünde yere ininciye k• : 

d' iJJI dar etrafında uçuşar~ k ken 1! l 
selamlarlar. ( Devamı 9at 
~~~~~~~~~..,.---__.J 

TEPEBA$1 

ŞEHlR TlY ATROSlJ 
TEM S 1LLER1 

Bugün saat 14,30 da 
Bu gece saat 20 de 

HAMLE f t\t~ıı•ut 111 .. ~ 
$ehirTUjatl'osf 5 perde 

i .......................................................... . 

i Sadakai 

Adada yeni bir hadise çrkma • 
sına oğlanlar diyarından Bianor 
ismindeki gencin riyaıetinde ge -
len b'r hevefn üçler meclisine mü· 
racaatı aebeb oldu. B;anor, bütün 
oğlanlar namına söylediği sözler· 

Yazan: 111111111111111 

. : 

fıtır 
En iyi iyi son 

Buğday 13 11 10 
.Arpa 20 16 O 
Üzüm 104 78 65 
Hurma 312 260 O 
Hava kuvvetimizin yükselme ve 

artması için her türlü yardımın ya· 
pılması yurd borçlanmızın en ileri 
gelenlerinden olduğundan diyanet 
işleri reisliğinden verilen (etvaya 
göre sadakai fıtır ve zeklit ile mU· 
kellef olanlann tayyare cemiyetine 
yardımda bulunma.lan llb olunur. 

ı de yapılacak olan merasinı oğlan· 
lar diyarmda bulunanların tama • 
miyle iıtirak ettirilmesini istedi .. 
Kendisine verilen cevapta bu ta • 
lehin mukaddes annelere bild'ri • 
leceği ıöylenmekle iktifa olundu • 
Halbuki mukaddes anneler o ta • 

1 lehi büyük bir şii'detle reddettUer. 

l lllJll 
W. Şekapir 

Çeviren: 
Ertuğrul Muhsin 

nunuı 
----------------~ Eakl Fransız Tiyatro•"""' 

Bugün saat 14,30 da 
Bu gece aaat 20 de 

'\'~"'"' '""'""'s1 $ehirTiyatro 

ı ıı ııımııı ııı 
Deli dolu 

Operet: 3 perde 
Yazan: 

Ekrem Reıit 

dirmc (26) Bunlu - keder~~ (27? .~af· 
letlüce - masom, suçsuz, kotil dU§un • 
ce hatınndan geçmemiş, pervasızca kcn· 
ti halinde durub duran yirlnde olacak. 
]!u ... ibt b:ıu tabiT {Dede gorkud) da 

örülilr. Şark Vi.Hiyetlerinden aramalı 
g .. 1 
(28) GörklU - guzc 

lıtanbul Mültüail 

_::r_a_s_ın_d_a_k_n_r_d_e_şç_e_p_a_y_l_a_şı-1ır_. _, .................................... ~.!.~!!!f~ ...... . 

Bu karar ve mukaddes ann,.lerin 
takmdıklan tavrı hareket Tavuı 
için sonsuz b:r eiHence membaı 
teılril ediyordu. Bu tiddetli red 
kararının verilmesine doktor 'Eili 
Hanımla Filomeli Şvab taraftar -

Beateliyen: Cemal 
Reıit l ıu UllD 
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Bay Mahmud Esaclm dersi Soyadı 
alanlar 

1Bay Şükrü Kaya ile .. dün 
Mezarımda bile milleti

i aqakta bekliqeceğim Betiktaıta doktor miralaylarm
dan Bay Zekıi kansı Bayan Emine, 
kızlan Bayan Huriye, Beylerbeyi 
yirmi yedinci mekteb muallimle· 
rinden Bayan Saime, oilu dit dok 
toru Bay Edib (Ülker), latanbul 

yapılan kônuşmalar 
içbakanımız dün gazetecilerin türlü 
sorgularını ay.dınlattı. Grilasız ço

cuklar işi de konuşuldu 
Tam bir milliyetçi otan Klemanso, 
ayakta gömülmesini vasiyet etm;şti 

Eaki Adliye Bakam lzmir aay. zırladığmı uzun uzadıya anlatınıı, 
la~ Bay Mahmud Eaad, inkılib devrim için biç bir ıuretle pazar· 
~üıündeki derıini dün vermiı. Irk yapılmadığını ıöylemiıtir. 
Stratejik ve taktik bakımından Bay Mahmud Eaad, bundan 
denim (inkrlib) leri anlatmıftır. ıonra Bedrettin Simavi hareketi-

müddeiumumiliii yazıanlarm • 
dan Bay Şinasi, babası Bay Halid, 
annesi Bayan Fatma, kardeti Bay 
Sudi, zevceıi Bayan Nezahat, kızı 
Bayan Müjde (Olıen), latanbul 
gümrük muhafaza müdürlüğün • 
d~ mütekaid Bay Nuri, lıtanbul 
ithalat gümrüğü manifesto memu
ru Bay Celil, belediye memurla
r•ndan Bay Safi, Vefa erkek liıe
ıi taleb~lrinden Bay Hadi ve Bay 
Vafi (Enal), Hayriye liseıi hoca· 
lanndan Bay Said (Sungur), ilk 
kısım bat hocası Bay Hüıeyin Hüı 
nü (Tuçay), kitib Bay Kemal 

Jıtanbulda türlü clillerde çıkan Türk 
sazeteleri aahib veya neıriyat müdürle· 
ri dün Halkevinde top!anmışlardır. Şeh
rimizde bulunan lçiıleri Bakam Bay 
Şükrü Kaya, bu gazetecilerle baıbihal -
de bulannıuıtur. Gazeteciler, türlü işler 
hakkında öğrenmek iıtedilderini lçiıle
ri bakanmdan aorub anlamıılardır. 

n ile de Wr haabihalde balanmaıtur. 
Bay Şükrii Kaya, lıtanbulda ilk mek • 
teplerde okuyan gıdaırz çocuklar meıe· 

lesini hasuıi aarette tetkik ettiCini, bu
nan lıtanbal muhiti için özen!e üzerin • 
de dunılmafa defer bir it olduğuna 
aöylemiı,,Hiıaliahmerin bu yolda eaa • 

Bay Mahmud Eaad, geçen der· ne geçmİf. Prenıiplerini ıaymıf· 
aiQ kııa bir hülbaırnı yapbktan trr. Bedrettin Simavi, hükümdar· 
loııra ilk önce Markı'm görütiyle lığm ilgaıınr, iılim, hiristiyan, 
~aria komününü, sonra Rus ıoı • budiı dinlerin kaldınlmaıını, aile 
)lliıt ihtilalini, kııua Türk dev • müıteına maddi varlıklarda in • 
tiınini, ıonra on beıinci aınn son • ıan!ar için iıtirak hakkı tanıdığı 
'-rında bir devrim yapmak iıtiyen nı aöyliyerek, bu hareketin mu • 
aedrettin Sivamt'yi ve en ıonra vaffak olamaması sebebini düt • 
4-. dünya tarihi ve ilim bakımın- manlann çok, fikirlerin yeni ve 
~il ehemmiyeti olan ıpartaküa propaganda yapılamamaıı oldu • 
"lreketini anlatmıfbr. ğunu ıöylemiıtir. 

•en devam etmekte olan çah§lDUI arka· 
Ba toplantıda lıtanbul valiıi bay landrğı takdirde meselenin kolayca hal • 

Muhiddin Oıtündai i!e C. H. F. latan· ledilebileceğine işaret etmiıtir. Bay Şük
bpl vilayet idare heyeti baıkanı ve An· rü Kaya bu it için naıı1 çalr§mak lizım 
~ya aaylavı bay Dr. Cemal Tunca, C. geldiğinin kararla~hnlmaırm lıtan • 
H. F. Umumi idare heyetinde matbuat butdaki a1Skadar mabmlara n tqki • 
büroıa tefi Çanakkale saylavı bay Ziya 

1 
ıata bırakmıştır. ' 

Cevher de bulanmuıtur. lıtanbuldakf gıdam çocak!an yar • 

lçiıleri .Bakanı dün lstanbul halke - dım için buıünlerde yeni bir faaliyet 
vinde toplanmrı olan Fırka Ye Halkevi baılıyacaktır. Hililiahmeriıa ba iıle 
teıkilih reisleri, be!ediye erkanı, kay • mefgul olan komitesine yardım edile • 
malc•mlv, hayır cemiyetleri mensupla - cektir. 

Bay Mahmud Eaad, Paria ko • Bay Mahmud Eaad, Bedrettin 
'aününü anlatırken, bunun tam ve Simavinin nasıl öldürüldüğünü, 
İlııır manaıiyle bir komüniıt hare • onun yetiıtwdiii Bairiilceli Mus • 
~eti, mutlak bir soıyaliıt hareke • tafanm Çelebi Mebmedin ordu • 
tj olmadı~mı, azalannm muhte • lannı birçok defa mağl\ib ettikten 
lif meıleklere menaub olduiunu ıonra eıir edilerek çarmıha ıeril • 
ltı1atmlf, misal olarak koyu bir dijini, diler Torlak Kemalin de 
'-Hliyetçi olan Klemanaoyu miaal atefte yalaldıiını anlatmlf, Spar-

(Gündüz), Al; L&ray maliye ıube
ıi teblii mel".luru Bay Receb (Oz.. 

kara), Maarif müdürlüğünde me
mur Bay Zeke-riyya (Yelen), lı
tanbUI telgraf muhabere memur
larından Bay Aıir (Bapr), tay
yare cemiyeti lıtanbul tubeıi ma-

• 

Saylav namzetleri şubat 
başında bildirileCek 

t6atermiı, ıun1an Miylemittir: taküı hareketine ıeçmiftiT. • haaebeci muavini Bay F ebim, kar- ~ ,.., tanrı ı 1ncı1 laJlfad&) J yın iç yaaaıma göre, bir kunıltay• 
deti komisyoncu Bay Kemal, kar- dir. Şehrimizde on bet gün kadar da, encümenlere gönderilmiı olan 
deti Torbalı kaym•kamı Bay Mu- katacaklardır. evrakın, yeni kundtay geldiği z.ı
zeffer (Güven), emniyet müdür. Kurultay Baıbnı General K&. man muamelesine devam olun· 
lüğü ikinci tube müdlir muavini mn Özalp dün öğleden sonra b:r maz; bunlar, yeniden teklif edil • 
Bay Sabri (Erfr), ikinci ıube mer- muharririmizi kabul ederek dör • mek auretile encümenlerde mua • 
kez memurlarından Bay Cemal düncü kurultayın geçen çağdaki mele görürler. Müzakere edilme. 

- Jore11i F ramada wruldak • Bir köle olan Spartaküıün na· 
'-ıııonra, Klemansoya da sulcaad ııl ihtilal çıkardıtmı, sonunda na· 
,_pı1dı. Bir aoayaliıt K)emamoyu ııl maf lub oldufunu anlatmıfbr. 
>lraladı. Bay Mahmud Esad; mailub o-

Suı1cudçıyı KlemVDIOmll ya. lutun, Spartaküı ordusu tefleri a· 
~ getirdikleri Takit ona fUDla- raamda çıkan ihtilaftan dotduiu
tı ICSyledi: nu a&yledikten eonra, a&zlerini 

- Delikanlı IJI atamadm. Ben f3yle bitirmiftfrı itleri ve ıelecek beıinci kurultay m~t olıın layihalar dahi gelme • 
(Uru), Beyoilu merkez birinci aeçimi üzerine beyanatta bulun . J mit gibi aayılmaktadırlar. 
komiseri Bay Niyazi (Taroa), Be-ile Pariı komilnllne i~ et- .. _ Spartaldia ton aavatta mal· 

ve ıfbel atardım. Omm için 14b oldu. Teslim olmadı. Kendi 
i afettim. kendini &ldürdG. Arkadqlan çar· 
Pariı komUntlne lttiru eden mrha gerildt Cenubi ltalya çarmı· 

r--._mo~ milli e · ~·WJ~lll!llill9_.~,,_.,,. •. ile doltl-.. 

muftur. Bunların içinde mühim olanla • 
yollu merkez ikinci komlaerlerin-

General Kizım Özalp demİftİT nnın, yeniden ileri ıürülüb tekl'f 
den Bay Fahri (Yönler), Beyoğlu ki: 1 

• olunacaklarma tüphe yoktur. Ba • 
!'-"an..: 1..--: .... ı_.;n..1en Ba• c::.::ı...:: 

onun daima ı • 
~ biri: "Her ,un ayakta!,, idi. 
·~ttı, atlrken YUiyet etti " Ki• 

ya mezarda a~ 18md6-
• "Mezarımda hile milletimi a
~ beklemek isterim,, demifti. 

Bay Mahmud Esad, Pariı ko
~~niln ademi merkeziyet iste
ı"'llni, Fransa11 bir federuyon 
\İine koymak iatedilini söyledik-

aonra komünGn muvaffak o • 
------uı .ebeblerini anlatarak, 

için Markun am•nı kol • 
amalarmı müal ıa.terdilini 
ikt• soma: 

._Buna benim illft edeile. 
, rıkirlerini Fransamn içi • 

laenüs y&)'llUf bulanm•••lan • 
• Ve çok nammlu. terefli in • 

otan komiin uaJarmm pren 
\1eriae inanarak, onuniçin bvıa 
N Bldüklerini a87ledi. V enay 
~ lromün ardadaki nziyetleri 
,_ 111Uallerle izah etti. 
'-~dan ıonra, Ru wyaliat 
~ anlatan Bay Mamud E-
~ La lhtillli Fransız komiinü ile 

,... ederek. aoqalitt itmll
...... kolladıiıaı, hiç hlta 

dan 11111Yaffak oldafunu 
Türk dnrimine lh ıe
Türk dnriminin bütan 

,ı. ıtratejik ft taktik tart· 
~· tİa7et etmit bulunduluna 
~ftir. ., Mahmud Eaad 
~·~ flyle dnam etmiftiT: 
~ l>Gnya ihtilll tarilalerinde 
~ cleftiminin hqlansıct kadar 
~ zorlak içine lurakmıt bir 
~ Joktm. ÇUnkü, Tlilk dn-

~larken T"ürk yurdmmn •· 
llleçlnd!t içindeydi. Galib

,._. milliyetinde haMnhayat 
~.ı.ıwa._ Her taraf itıal • 

u; - Pfll&»_. Y"O· " .1 ~.,-u · "-Ba .. ferkiaaylaYaeçiminin zdan da belki hiç muamele g~r,. 
(Bazüyük)' Şar1' demiTyollarmda kendine ıareliii, ıeçime kadınla • miyeceklerdir. Çunkü l>\bdarın a • 
katar müfettiti Bay lmıail (Ergi· rımızın da 1:rmesi ve kendilerinin raaında ıaylavlar tarefından ve • 

raz), katar bqmemuru Bay Ömer de aaylav aeçebilmeleridir. Şimdi rilmi,leri de vardır. Ve aynı say· 
(Kutlu), Fatih Nipnaımda otu. her kırk bin nüfuı üzerine bir aay· lav yeniden kurultaya seçilmemiş 
ran ıivil komiıerlikten mütekaid lav aeç"lecektir. Vilayetlerden re- olabilir •• 

Arnavutlukta 
isyan mı? 

Bay lbrahim (Subqı), Yalovada len malilmata göre, beıinci ku • - Eıki aay!avlardan çoğunun 
taJialan kısmen teyid eder mahi • rultayda 395 ıay.lav bulunacaktır. gene saylav olacağını sanır mısı • 
w-a.6- .. run·· .. yo 1ar Tır" andan ge fırmcı Bay lbrahim, kardeti Bay 
.1"'-..c ıo u r • • Halbuki öncekinde "adedi müret- nız? 
len b:r haber ise ihtilali tekzib et· Abdullah, Beyoilu evkaf icra me-
mekte, memlekette ıükG.n olduğu· muru Bay Harun, Tokad vilayeti lep,, 317 idi. Demek oluyor ki, bu - Bu yolda, ben~m, herlıan~i 
nu bildirmektedir. Bununla bera • Artova kazaıı inhisar memuru defa 78 saylav fazladır. Bu da düıilnce ileri ıürmeie salahiyeti n 
ber ayn ayn kaynaklardan gelen Bay lıhak (Kutluay), Merıin icra Türk~y~ n~fuı~nun artnnt o1ma •• yoktur. Fırka namzetlerini fırka· 
bu telyazılarmdan Amawtlukta memur muavini Bay Mustafa (Do- •mdan ılen gelıyor. nın başkanlık divanı hazırlar ve 

bazı hidiıeler oldu~· anlqılıyor. Kadınlar1mız . ve aaylavllk b'ldirir •• Kimleri bildirecelrlerini au iiUf), Merain terziler cemiyeti rei-
ArnYUduk dıtmda -•ıyan bazı - Kadm1anmızm aaylavhğa bilmiyorum. Saylavları ise bt'. lk 

~-s 1; Bay Ali Galibin oilu Bay Sey· 1 hakkmd d .. ·· 
a. --vutlarm tahrik edilmeıi bazı ~ilme eri a ne Üfunu • seçer. Halkın da kim1eri ıeçece • 
IVllA feddin (Arkan), Aydmda Gazi 
beyanameler hazırlryarak duble. yonunuz? ğini elbette bilemem •• 

bulvannda bakkal Bay Hüsnü o- d ı ı 1 · • lif yerlere gönderdikleri bir müd- ' - Ka m anmızın aay av ar a • - Namzet l.ıteıı ne zaman çı· 
dettir iıitilyordu. ğullan. ıe~ir .~e~liıi azalarmdan 1 raaında bulunmaıı. yurd için daha kacaktır? 

Atinadan gelen telgrafla Ana· ray Hılmı Huınu, Bay Haydar, yararlı ola«"aktır. Türk kadınları a- - Müntehibi ıani seçimi, ka. 
dolu ajanamm verdiii haberler :Say Necati (Tükel), lıtanbul be- rasmda yüksek bilg"Jerinden, dü • nunusani yirmis"ne doP,ru biter. 
tunlardır: :~ciiyeai Karaağaç müesaeaatı buz tünüılerinden iıtifade edilecek Şubat ba~langrcmda saylav nam • 

Atina, 27 - Geceleyin haraya fabrikası idare memuru Bay M. ihfaaı ıahipleri, batka başka meı- zetlerinin bildirlib, ıeç"leceğini 
gelen müstacel telgrafnamelere Raif (Aydm), Vefa liaeıi onuncu leklerde bulunan iyi okumuı olan· sanırım. Beşinci kurultayın, mar • 
gare, Arnavutlukta Kral Zogonun llDlf B kısmı talebeıinden 253 Bay lar çoktur. tın bir"nci günü toplanması muh • 
ya-Yerlerinden birinin idareıi al • Cavid, annesi Bayan Fatma, kar- - Kadın aaylav1ar ne kadar o· temeldir. Esasen dördüncü kurul • 
tmda ıenit bir ibtilil hareketi baı· dqleri Bay lbrahim ve Hüseyin lacaktır? tay da martm birinci gününe ka • 
lamqtır. (Gonç), Cibali tütün inhiaan bı • - Kaç kadm aavlav olabilece- dar toplanmağa karar vermişti. 

Gayri memnunlardan mütema • çakçıaı Bay Rıdvan (Atalye) Ka- ği t"mdiden kestirilemez. Seçim O zamana kadar beşinci kurultay 
diyen kunet alan ihtilalciler mu· 1 dıkö Alb ol santralında mu~me- gününe kadar da bu, belli ola· gelecektir.,, 
zafferane ilerliyorlar. Bunlar l y y B R f t (Ça"'lnran-1 maz .. Dördüncü kurultay, yurda 
Deb h • • • 1 • 1 d" e memuru ay ı a g ·J k · · d 1 d b 1 d T re ,e r ·nı ııp ebnıf er ır. I l d j ço ıyı yar ım ar a u un u. a • 

Kral Zogo, alelacele umuımi ae- lar) ıoyadlarmı a mı' ar ır. rihi işin;, değerile r.ördü. Beşinci 
ferberlk ilirı etınittir. 1 A tlukta "ht"l"'l kt .. d i · ı kurultayın da, dördilncüsü gibi, 

R 27 (A A ) T• d mavu ı :ı a çı ıgma a_r . 1 b ... d b" oma, • . - ıran an .. d yeksek ıl' er aşaracagın an ıç 
ıelen haberlere göre, Debre nahi- dolaşan sozler, toptan asılsız 1;· şüphe yoktur. 
yeıinde çıkan ihtilal b&.diıeıinin Memleketin her tarafında tam bır EncUmeftlerde kalan 
sebebi aarayı terkeden ve tekrar 8iikfuı vardır. ll~ihalar 
saraya dönmekten imtina etmiş ~ndra, 27 (A.A.) -:Atina • - Dördüncü kurultay encü • 
olan bir yaverin itaatsizliği eseri- dan alman yan resmi bir telgrafa menlerinde kalmış l:anun Ji.y"ha · 
dlr. göre Arnavutlukta bir iht'lal cık- ı ları var mıdır? Bunlar ne olacak · 

Romanm :yi maltlmat alan ma- ı:r M af'h bu haber te~d tır? 
bafiline g6re bu hadise hakiki bir ~I • mi:m 

1 ı _ Bunlar, ş1mdi yok gibi sayı . 
~il mah~!"nde ohnayıb ehem- e me ır. • ~ • • . l lrrlar. Bu llyihalan zaten ya hü • 
mıyetten andır. Kralın yaverlennden b~ kOmet yahud 1aylavlar vermi,ler-. :ıran, 27 (A.A.) -Royter bil- cenubi Arnavutlukta Debreyi iş • ı dir. HUkamet, :ıterıe, yeniden a -
diriyor: Yabancı •mleketlerde gal etmiş olduğu söylenmektedir. lır ve teklif eder .• Eaaaen kurulta • 

' 1 

1 

1 

1 
1 

Çocukları koruyalım 
Kıı ıeldi. Kıtm soğuğundan ve bu 

ıoğuğun retirdiii hastalıklardan yok-

suz yuttaılanmm korumak hepimi • 

zin boynumuz• borçtur. Bu borcu ö • 
dcmiı o!ınak için kullanamadığımız 
eski pmaıırlanmm, çocuklanmmn 

eskilerini Çoeulc Esirgeme Kurumuna 
"Himayei Etfal Cemiyeti,, Yerelim. 

YENi ÇIKTI 

Deliliğin Ps'kolojisi 
Flah 50 kurut 

Tevzi yeri • V AKIT Matbaası 



:f~~tl 21 Blrlacrklmnl ttH ~;._---------------------------~~~~-----:-:--:.--'! 
tstaııbuı asliye ikinci hukuk T' ,, 1 r-\ K ·,y ~ Du·· n ve Yarı mahkemesinden: \,,.J ~ c:; 
Dervit hanmıın Küçük Aya • ~ Tercime Külliyatı ıofyacla laakJ>aFı mahalleaincle• l 1 R AA Küçük Ayasofya caddesinde 10 SA F O 

numaralı hanede mükim Salih Alfom Dode - Haydar Rifat 
Zeki zimmetinde ceman 8150 A<=:ı ı •-----1• Kıt....,_ __ -. liranın tahsili haklcmda muma • c:::lAN K -,~ 
ileyh aleyhine mahkememizde '--J 
ikame edib do.yuınm adiye 1&1&· 

yı yanımında yanmaıı huebile 
yenileme muamelesi büroca ik • 
mal edilerek mahkememize tev • 
dii üwine mumaileyh Salih Ze • 
kinin ıöeterilen aclteete bulamna-
dıiı ve ikametalhmm da meçhul 
oldulu anlqılarak 19.11.1934cu
mart81İ tünü için yapılan illnen 
teblipta ratnıen mahkemede ie

patı vüa&t etmediiinden 111üddei· 
aleyh Salih Zeki hakkında H. U. 
M. K. 402 inci maddesi mucibin
ce llJ&P karan ittihazile ilinen 
teblii et;tirilmeaine ve ilin için de 
20 aün müddet tayinine ve durut
manm da 28. 1 .936 pazartesi aaat 
13,30 a. bıralrılmaıına karar ve • 
rilmit " bu lnuaataki ııyab ka
ran da mahkeme divanhanaine 
&adllllf olmakla mezkUr sün ve 
aaatte mahkemeye ıelmecliti ve
ya itiraz etmediği aarette vakıa • 
lan ilaıar ve kabul etmiı ayda • 
cafı " mahkemere de kahal • • 
dilmiyeceği mal&mu olmak üze • 
re keyfiyet H. U. M. K. 141 inci 
maddeıi mucibince itlnen teblii 
olunur. 

(4494) 

ZAYl 
İst.anbul ticaret lisesinden al

dığını hüviyet varakamr kaybet • 
tim. Yeniaini çıkacarafımdan • 
kisinin .hükmü Yoktur. 

1267 Celll 
§ Y~ lr11men muta· 

aamf olduiumu •-.h" mimar 
~ .- boet•alarm eenetıerial · 

Jlıet•ikt-Y eniden eeııet çıkara .. 
caimm İçin etlriainin hiikmii yok-
tur. 

tlya Sotbi ve kardeşleri 
(4501) 

Göz Hekimi 
DL Sükrü Ertan Fatih Sulh birinci hukuk malı • 

•wr.. Aabra caclcleai Na. eo kemesinden: 
TeWoaı22188 

SU al ıltrl -=e aıaı6.. Müddei Sadiye hanmun Aka-----------IJ rayda Oruç Gazi lımail •lama • 

Yedinci icra memurluğundan: 
Mahcu olup para,_ ~ -

meaine karar •..U. w ..,_.. 
31.12.1934 tarihine miiladif ..... 
arte.i aiinü uat 11 den itibar. 
hirinci açık arttırma aureti1e Fe • 
nerde Kireçhane tobimcla 9 nu
maralı aputmqcla birinci açık 
lll'ttırma taretile tablacaimclaa 
talih olanların mahallinde hasır 
Wanacak lllemanma mGracaat -
lan llln oluntar. ( 485) 

halleıinde Köprülü M>kakta 3 No. 

lu hanede imam lamail 
Haldu oilu lamail Hakta bey 
aleJhine ikame eylediği 80 lira 

maafaiz ve maaarifi muhakeme 
ıu.Dine dair açtıiı daT&DJD tebl i 
satı H. U. M. K. nun 141 ci mad • 
deaine teY(ikaıı itlnen tebliiine ve 
muhakemenin 14.1.1934 ıaat 14 
de talik kdmclıtı teblii mak•mt • 

na kalın olmak üzere illn olunur. 
(4499) 

Günün Fotograllan 
Muhtelif gazetelerde çakan glln&n hadiselerine ·- fo. 

topaflarla spor mecmaalannda slrditğtlnDs apor hare· 
ketlerine ait fotografiar yalan l.taabulda V AKIT 
kltGpbaneaiade aablmaktacbr. 

Kiralık Daireler 
Poata ve Adli)oe binaaıaa en Jakm yerde Aakara cadcleeia

de Orhanbey hanmda Malbaat Cemiyetinin baluaduia Jrat ocla 
oda dahi kiraya •mlecektir. Cemi1etlere, avukatlara, hekim
lere, ıazete, meC:maa idarelerine mükemmel claireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat -

lstanbul Ziraat Bankası Satiş Komisyonundan: 
Sıra Semai MahaDeai Sok.atı Emlak Cinai Hiaıeı= Hiaaeye dre mu-No.ıı 

No.sı h•mmen 1a,meti 
1652 ~wtlray Ama~ F ..... li Hirieto 9 Tarla metresi 5512 2 ·s 48 T.L. 2720 Büyükdere BiiJiikd .. ff•-..m ve ÇicU E. 4-6 Ana metresi '19 Tamamı 316 

" 1854 ArnaTUtköy Arna.utka,. Bebek cacL E. 17 Tarla metr94i 4553,50 100 " ,, Se,.ollu Kamerhataa Fetliyan • 3136 18 Ana metresi 80 ,, 480 ,, 3296 Kadıkay Ruimp&ta Aziziye 10 Ana -"tresi 155,SO 1244 " ,, 3795 Kaıımpaf& Enühillll Ahmed Uzun yol ve Papu köprüıü 184-188 Ana metresi 115 2/5 . 231 ,. 1653 Amavatköy Arnawtköy Fenerli Hİrilto 31 Tarla metresi 4553,50 16368 4320t as ,, 1909 BeyoiJu HiileJinaia Bülbül deresi ve 65-8 Baraka ve arsa 6 24 108 ,, Vifne aokaldan metresi 52 
1983 Boyacıköy ·~ Yenimallalle 1 Mü. Araa metresi 132 Tam••ı 108 ,, 3545 .Kamkapı ÇadD'Cl Sandıkçı lbaan 23 Klrıir hane 34 2499 ,, 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - 1. H. AIİfall 

HOKrt 
~---:m 

Ticaret, banka, boraa 
!kt. Dr. Muhiit Etem 

Devlet ve 1 

Lenin - Haydar Rifat 
Tlkrt -------- -------· 

J. Raain Küliigatı 1 
Ahmet Retit - H.Nanm 

111--------•lat--------~· 
Iı~i aınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

------~-·-. _________ _ 

lafelıana ®lrıı 
Pi7er Loti - l. H. Alipıı 

; ____ ıoo -~---. 

Gorio Ba6a 
Balak-Ha,.lar Rlfat 

--------------:.• 

Itk6aluır Selleri 
TGrseDJef - Sami s. S 

ı•-------·lat~----~ 

Enıerelc tllilibnl 
F. Moryak - p.,,._1 

-------.~•lat----~ 

Dalılma 
VAKiT 



ine bolu Belediye Başkanlığından: 

Karadeniz Yola 
KONYA vapuru 29 B:rinci • 

kinun CUMARTESi günü saat 
18 de Hopa'ya kadar. (8770) 

Asliye mahkemeleri ikinci ye
nileme bürosundan: 

içindekiler 
Elektrik fabrikuı için N.bn alınacak motör veya lokomobil ile 

dinamonun 8 - 12 - 934 tarihi olarak ilin ettiğimiz ihale müddeti
tlin 9 - 1 - 935 tarihine kadar uzatıldığını alikadaranm malumu 
olmak üzere ilin ederiz. (8758) 

Mukbile H. tarafından Gala • 
tada eski Rus manastırında alt 
katta metresi Adalet hanım nez. 
dinde ve timdi Tophane nahiyesi 

müdürlüğü v~srtaaile bulunabilen 
Zeki Remzi bey aleyhine açılan 

1935 de neler olacak? - Yannki harb • Eıki ve yeni ıazetecilik 
• lktısadi buhran ne zamana kadar sürecek? 

50 ton ham Adana pamuğu 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 

botanma davasının yenilenmesi 
esnaımda müddealeyhin ikamet • 
gahımn meçhuliyeti ahıebile ili • 
nen tebliğat icraama karar veril· 
dilinden tetkikatın icra lalmaca
ğı 19.1.1935 tarihine müsadif CU· 

Abidin Daver, Ahmed IDdayet, Ercümend Ekrem, Muharrem Feyzi, Refik AJamed 

Selim sırrnma )'aZllar. 

Yukarıda miktan yaz ıh ve tahmini bedeli 22500 lira olan 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahisleri, ameli 
hayat bilgileri, faideli malilmat, hanımlara el itleri ve saire ve N.· 
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

50 ton ham Adana pamuğu 7 - lkinciki.nun - 935 tarihinde Aa
keri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Satmalma Komisyonunda ta· 

ı\t 15 de kapalı zarfla satın aJmacaktır. Şartnameler parasız o
larak Satınalma Komiıyonundan verilir. Taliplerin teminatı mu· 
vakkate olan 1687 lira 50 kurut ile tekliflerini havi zarflan yev
ıni mezkurde saat 14 de Komisyona teslim ebneleri ve 2490 DU· 

maı alı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesaiki lazi-
lheyi hamil bulunmaları. ( 8623) 

[ Devlet Demir yolları il-Anları 
31 /12/934 rünlenıecinden tonra 1700 kiloınetreden daha ileri 

tidecek yolculardan, 1700 den artan her kilometre için, yolcu ve kilo
~etre h&Jına: 

J il 111 
1,30 ı 0,65 
tır. 

kurut almacak 
(8699) 

Tenzi'lth g-idit·d6attı ro'cu tarıfesi aynı ıartlaıla 31/Mart/19,S 
q-UnD sonu a kadH untdmı,tır. <8698) 

martesi günü ıaat 14 de müdd~ -
aaleyhin ikinci yenileme bürosun
da hazır bulunması tebliğ maka
mma kaim olmak üzere ilin olu -
nur. (4491) 

İstanbul asliye mahkemesi ü -
çüncü hukuk dairesinden: 

Şerifenin Osman aleyhine aç • 
bğr 934/1789 numaraya mukay -
yet boıanıma davaaınm tahkikatı 
ikmal ve evrak heyete sevkedil -
mit ve mahkeme günü olarak 28. 
1.935 pazartesi saat 14 de tayin 
edilmiıtir. Yevmi mezkilrda gel - 1 
mediği takdirde gıyaben mahke -
meye devam o1unacaiı ilin olu -
nur. (4469) 

Her kitapçıda bulunur. 

ı~ı~mııınm ı ıı~ıı~~--•ıııım 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

/dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
TUrkfyedekl Şubeler: 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 
lznilr, Mersin 

Vunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnlk • Ati na • Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 
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ris ve düşkün olmak man.) 3. 
Korlaşmak. 

lnh. 1 B"kl"' 2 Bükün' .. tü' ına, . u um, . , 
3. Jğr.ilik. 

inhina etmek, 1. A vrılmak, 2. 
'A vrnnak, 3. Bel bükülmek, 4. Bü
.ki" 1 ı1ek, 5: Eğilmek, 6. tğilmek, 7. 
lğ · lmek, 8. Kavtılmak. 

inhiraf, 1. Bozulmuş, bozulma, 
2. Carpıklık, çarpılma, 8. Eğiliş, 
e;-,.ilıne, 4. Engim, 5. Kaçıklık, 6. 
Kırıklık, 7. Sapalrk. 

inhiraf etmek, 1. Azmak, 2. 
Bozulmak, 3. Çarpılmak, 4. Çığ -
mak, 5. Çığırından çıkmak, 6. 
Çırpıdan çıkmak, 7. Değişmek, 8. 
Doğru yoldan çılanak, 9. Dön
mek, 10. Eğilmek, iğilmek, 11. 
Sapıtmak, 12. Sapmak, 18. Şaş· 
mak, 14. Yanılmak. 

inhiraf eden, etmit, 1. Çarpık, 
2. Dönük, 3. Eğik, eğilmiş, 4. Ka
çık, 5. Kaymış, 6. Sapa (Doğnı 
yol üzerinde olmıyan man.) 7. 
Sanak, 8. Sapık. 

lnhisaf, inkisaf, 1. Obnılma, 2. 
Sönme, söner gibi olma, 3. Tutul
ma (Ay, güneş). 

lnh:tat, t. Alçalış, 2. Düşkün • 
lük. düşüş, 3. lniş, inme, 4. Koro
mol. 

inhitat etmek, 1. Alçalmak, 2. 
'.A.1kınma~, 3. Aşağılamak, 4. Bat
mak, 5. Düşmek, 

lnhizam, 1. Basga, 2. Bozgun, 
~. Bozgunluk. 4. Bozuğluğ, 5. Bu-
3tt, "· Buzuğluk, 7. Da~lr~. Clar • 
ınadağm olma, 8. Kacu, 9. Kaçağ, 
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10. Kırgın, 11. Kırgınlık, 12. ye
nilme, 13. Yılgınlık, yılma. 

lnbizama uğramak,, 1. Basıl • 
mak, 2. Bozulmak, bozgun ver • 
mek, bo~a uğramak, 3. Da • 
gılmak, darmadağın olmak, 4. 
Kaçmak, kaçışmak, 5. Kırılmak, 
6. Sınmak, 7. Yenilmek. 

İnhizama uğratmak, 1. Bas • 
mak, 2. Bozmak, 3. Dağıtmak, 4. 
Kımıak, 5. Smdınnak, 6. Yenmek. 

ln'ikis, 1. Çarpma, 2. Dönme, 
3. Geri dönme, 4. Urma, vurma. 

ln'ikis etmek, l. Çarpmak, 2. 
Çarpıp geri dönmek, 3. Vurmak, 
4. Yankulanmak (Bilhassa sada 
hakkında.) 

ln':kat, 1. Kuruluş, 2. Toplanış. 
ln'ikat etmek, l. Cikilmek, 2. 

Düğlenme, 3. Kurulmak, 4. Top • 
lanmak. 

inkar, Dam. 
lnkir etmek, 1. Danmak, 2. 

Danlamak, 3. Saklamak, 4. Tam· 
mamak, 5. Aanmak, 6. Yat.sımak. 

inkıbaz, 1. Büzme ( Asrl kabız 
man.) 2. Büzülme, 3. Çekilip top -
1anma, 4. Daralma, 5. Peklik, 6. 
Sıkmtr. 7. Tutukluk. 

lnkılab, 1. Aktan, 2. Değ:şiklik, 
3. Devrim, 4. Dönenme, 5. Dönüm, 
6. Dönen. 

lnkılab etmek, 1. Aylanmak, 2. 
Başkarlanmak. ba~karmak (mi1n· 
kalib olmaman.) 3. Değişmek. 4. 
Dönemk. 

tnkıraz. 1. BattŞ, 2. Ortadan 
kallaş, S. Yok oluş. 

Oz Türl<çe l<artılıklat 

inkıraz bulmak, 1. Alkmmak, 
2. Batmak, 3. Bitmek, 4. Bülün -
mek, 5. Kesilmek, 6. Kesilip tü • 
kenmek, 7. Ortadan kalkmak, 8. 
Tükenmek, 1 O. Yok olmak. 

lnkıaam, Bölünüş. 
lnkiıam etmek, 1. Aynlmak, 2. 

'Aznlmak, 3. Bölünmek. 
inkıta, 1. Arası kesilme, 2. Bit

me, 3. Kesilme, 4. Sezik, 5. Son 
erme, sonu gelme, 6. Tükenme. 

lnkrtaa uğramak, 1. Arası ke • 
silmek, 2. Bitmek, 3. Kesilmek, 4. 
Sona ermek, 5. Sonu gelmek, 6. 
Tükenmek, 7. Üzülmek. 

inkıtaı teneffüs, Oğunma. 
lnkıyad, 1. Tap, 2. Tapık, 3. Ta

pu. 
lnkryad etmek, 1. Bağınmak, 2. 

Bağır basmak, 3. Baş eğmek, 4. 
Baş vermek, 5. Boyun bükmek, 
boynunu bükmek, 6. Boyun eğ
mek, 7. Boyun komak, 8. Boyun 
sumak, 9. Boyun sunmak, 1 O. Bo
yun tutmak, 11. Boyun uzatmak, 
12. Boyun vermek 13. Buyruk tut
mak, 14. D'nlemek, 15. Kulak tut
mak, 16. Söz tutmak, 17. Tapr kıl
mak, tapu kılmak, 18. Uymak 
'(Buynığa -) 19. Yapmak (Deni -
leni-). 

lnlayad ettirmek. 1. DeoiPini 
yanhrmak, 2. Dinletmek, 3. Söz 
gcc>innek. 

lnkıza, l. Bitme, 2. Günü bitme, 
3. Günü gelme. 4. Sonu gelme, 5. 
Snnnna erme, 6. Sonuna erişme, 

7. Tükenme. 

inkisar (Kmlma man.), 1. Kı· 
nlma, 2. Sınma. 

inkisarı hayale uğramak, Um· 
sunmak. 

lnk~sarı hayale uğratmak, Ye • 
rindirmek. 

inkisarı hatır, lnkisan kal'b, 1. 
Darılma, 2. Gücenme. 

inkisar etmek, 1Ienmek. 
lnkitaf (etmek), 1. Açılmal<, 2. 

Belli olmak, 3. Gelişmek (Daha 
çok mevcud ve bünye haklrnıda) 4 
Göriinmek, 5. Kıvranmak, 6. Qr .. 
taya çıkmak, 7. Seselmek 8. Ünel· 
mek. 

lnnin, 1. Bağlı (muamelei zev
ciyeye gayri muktedir. erkel< 
man.) 2. Buluç, 3. Bülüç, 4. Erlik· 
siz, 5. Krsır (Asıl akim rnan.). 

insaf, 1. Oran (Ölçü ve nisbef 
man.) 2. Oren, 3. Uran, 4. Unmg. 

insaf etmek, 1. Acnnnk, 2. A
cırganmak, 3. Oran etmek, 4. U .. 
ran eylemek. ' 

insafsız, 1. Adam, 2. Ellik, 3. 
flkc (Nas, halk man.) 4. tn, 5. 
Kişi. 

tnsan sarrafı, cmfshr"dshrshrs 
lnsanül'ayn, 1. Bübecik, 2. Göz 

bebeği. 
lnsan:vet, 1. Adamlık, 2. lyiliK. 

3. Ki~iHk. ' 
fn.sanivetsiz, 1. Adamlıktan U• 

zak, 2. İvilik yapnlaz, iyiliği do • 
kunmaz, 3. Kaba. kabasaba. 

lnsibao. 1. Dökülme <Nehrin 
~pn1ze <lökiilmesi) 2. Toplama 
(Tıpta ahlatın vücudun bir yerine 

-151-



Baqram Münasebetile 
-~llll ıı11~ıınnıını 1~ı~tlıl1ın1~~ı™mınnı ıı ~~ınımı nımın nııllllil 

abr ası BEYOÖLU'rtDA 
urhal E 

ı ikinci Kanun 1935 den itibaren 

YO 
MAGAZALARI Fi atlar: F ABRiKADA Teslim 

Erkek ve Çocuklara Mahsus Kttp Şekeri 40 
Kristal Şeker Kuruştur 

Elbise Dairesini En Atıf! 100 Kilo Şektr Kabul Edilir. 
Adres: TURHAL ŞEKER FABRiKASI T.A.Ş. TURHAL 

Telgraf Adresi. F ABRIKA TURHAL Yeniden tanzim ve zengin Cjefitlerle tezyin etmittir. 

Şapkalar Gömlekler ~ıooını-ı --- ınwı mmlfilllllm 
Trikotaj eşya Pijamalar 

V 1 k 
Tayyare Yılbaşı Piyangosu Eldivenler Kravatlar apurcu u 1934 I 1935 iç çamaşırlar Şallar 

TUrk Anonim Şirketi YILBAŞINDA ZENGiN YILBAŞINDA ACABA KiM 
El çantaları Çoraplar lstanbul Acentalığı OLANLAR: ZENGiN OLACAK? .....• 
Parfümöri Seyahat Liman ban, Telefon: 22925 1 - Çatalca ortak (19) köylü. 

2 - lzmirde ortak (10) köylü. 
3 - Dörtyolda Süreyya ve Ziya. 
4 - Samsunda fotoğrafçı Ali 

Levazımatı Levazımatı 

Vapuru 30 
K. e•vel ve Muzaffer. 

Trabzon Yolu 
TARI ? Vesaire ••• Vesaire ••• 
Pazar ıünü ... t 20 de ea. 
lata nhtımından kalkacak. Gidit • 
te: Zoquldak. lnebohı, Ayancık, 
Samsun, Onye, Onla, Giresun, Ti
rebola, Görele, Trabzon " Rize,.. 
Dönüıt• bunlara ilinten Of n 
Sürmeneye afrayacakbr. 

5 -Alanyada avukat Adil. • 
31 Kaauaevvel Pazartesi Akıamı 

. Park Otel Kışllk Bahçesinde 

Y 1 L B 1 E VE Y O N U 

6 - Beıiktqta bahçıvan lsmail 
7 - Sirkecide Arabacılar Ce. 

mi yeti. 
8 - Küçükayasofyada Şevket. 
9 - Bey<>ilunda Katina, Me· 

tagalvaa. 
Taam - Kotiyonlar - SUrprizler - Sofraların 

evelden ald1rllması rica olunur. 
Telefôn : 44920 

10 - Beyoğlunda Mitrani Pa· 
Mersin yolu ralli ilah ....• 

1 - .. vapuru 30 
DODU K. e••el 

Pa .. ra· r saat 10 da Sirkeci 
nhbmından kalka -

rak (Çanakkale, İzmir, Kupdası, 
Küllük, Bodrum, Rodos, Marmariı, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kq, Fini
ke, ·Antalya ve Menine azimet ve 
avdetle aynı iıkelelerle Alanya, Ça -
nakkale ve Geliboluya ufrayarak 

Ayda 300 Lira Maaşla 

~. talnm 25 liradır 

üyü Tenz·ıat ___ _ 
Şilte, yorgan, yaıhk hepsi kuıtliyil yDzle· 

rile 25 lira yastık 75 kuruş. Bir kilo kuıUiyü 

75 kuruş. Kuıtuyu kumaılarının her rengi 

vardır, lıcuz fiatla satılır. Yılbaşı hediyelik 
salon yashkları 4 liradır. 

OB 
avdet edecektir. 

Sahibi: ASIM US 

• • Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 
......... lstaı bul Ç:ık'1Ilakçılar Bali zıde Kuştüyü fıbrikaSl Tel. 23027 ..... ., VAKiT Matbaası _ lıtanbul 

Büyük sefarethane veya otellerde mükemmel terbiye görmüt 
iri vücutlu ve yakıtıldı 35 i)e 45 yatı arasında bir kapıcı ara • 
nıyor. Fransızcayı iyi konuıub yazması ayrıca almanca ve ingi • 
lizce~ i bilmeai ve asgari orta tahsili olması lazımdır. Türkler ter· 
cih edilecektir. Taliplerin resimlerile birlikte lstanbul posta 
kutusu 176 "SEFA.RET,, rumuzuna yazmalan rica olunur. 

e!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ (Zl lklnci Tenin ısaı aayımız~ bert ılkUyor.) ·~~!!!!!!!!lı==!!!e!ll!~!!S!!!l-~~~~~!!!!!!!!!!!!~7~~~~~::7~ 

Öz türliçe lCarıılıklar 

dökülerek toplanması). 
lnsibab, etmek, 1. Akmak, 2. 

Calamak, calanınak, 3. Dökül
mek, 4. Toplamak, toplanmak 
'.(Tıp tabiri). 

insiraf (etmek), 1. Çekilip git· 
mek, 2. Çekilmek 

İnsicam, Düzgünlük 
insicamlı, Düzgün. 
lnsidat, 1. Kapanma, 2. Tıkan· 

l'na. 
tnsidat etmek, 1. Kapanmak, 2. 

Tıkanmak, 3. Tummak, 4. Yapın· 
mak. 

lnsilah "(etmek), 1. Sıynlrp 
çrkrnak, 2. Soyunmak. 

lnta (etmek), 1. Kurmak, 2. 
Dikmek, 3. Yapmak, 4. Yaratmak, 
5. Yasamak. 

lnpat, 1. Yapr, 2. Yapı işleri. 
lnşaallah, 1. Bola ki, 2. Bolay 

ki, bula ki, bulay ki, 3. Tanrı is -
terse, 4. Tanrı tilese. 

lnşaad (etmek), 1. Okumak, 2. 
Otkerme, ötkürmek. 

lnşia, 1. Işık, 2. Panltr. 
lnşiat etmek, 1. Işık saçmak, 2. 

Işılamak, ışıldamak, 3. Parlamak, 
parıldamak, 

lnşiap, 1. Ayrılma, 2. Budak -
lanma, 3. Dal budak salma, 4. 
Dallanma. 

Jnşiap etmek, 1. Ayrılmak, 2. 
Budaklanmak, 8. Dal budak sal -
mak, 4. Dallanmak, 5. Budamak. 

lnşikak {etmek), 1. Çatlamak, 
2. İkiye ayrılmak, 3. İkiye bölün -
mek, 4. Yanlrnak. 
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1ntirab, Açıklık, gönül açıklığı, 
iç açıklrğı, içi açılma. 

inşirah bulmak, lnıirah duy -

mak, 1. Açılmak, 2. Kuuşmak. 
ln§irak, 1. Çakmak (Şimşek 

hakkında), 2. Parlamak, 3. Yıl -
dırnn çakmak 4. Yıldamak 

intaç (etmek), 1. Başarmak, 2. 
Kesmek, 3. Sonuna erdirmek. 

İntak, 1. Dile getirme, 2. Söy • 
letme. 

lntaı, Çimlenme. 

lntaı etmek, 1. Cillenmek, 2. 
Çilermek, 3. Çimlenmek, 4. Çö • 
pürlenmek, 5. Sivrişmek, 6. Uç 
vermek, 7. Ünnek. 

lntıba, 1. Basılma, 2. Basınına, 
3. Duygu, 4. lz, 5. Sezgi, 6. Sezik, 
7. Sezinti, 8. Seziş. 

intiba bırakmak, 1z bırakmak. 
intibak, 1. Uygunluk, 2. Uyma. 
intibak etmek, 1. Uygun gel -

mek, 3. Yapışmak. 

intibak ettirmek, 1. Barlamak, 
2. Uydurmak. 

lntiaz (etmek), 1. Dikilmek, 2. 

Dikleşmek, 3. Kalkmak, 4. Uyan -
mak. 

lnfibah, 1. Göz açıklığı, 2. Sak· 
lık, 3. Saykıhk, 4. Uyanıklık. 

intibah bulmak, intibah hasıl 
etmek, 1. Ayıkınak, 2. Ayılmak, 3. 

Aymak, 4. Gözü açılmak, 5. U • 

yanmak. 

nz Tiirl<çe liartılıklar 

lndelbi.z, 1. Kimine göre, ki -
misine göre, 2. Kimi katında, 
kimi kıtmda. 

lndelhace, lndeliktıza, lndellü • 
zum, Gerekliğinde, gerekli olur • 
sa. 

lndennas, 1. Budun gözünde, · 
2. Kişi görümünce. 

lndelvuıul, Gelince, geldiğin -
"de. 

lndettahkik, 1. Araştırrnca, 2. 
Soruşturunca. 

indifa, Uçkun, '(Volkan hak • 
kında.) 

lndif a etmek, 1. Fışkınnak, 2. 
Püskürmek, 3. Taşmak. 

lndiras, 1. Batmak, 2. Bitmek, 
3. Çökmek, 4. Ortadan kaldırmak, 
5. Yıkılmak, 6. Yok olmak. 

lnfak (etmek), 1. Aşatmak, 2. 
Beslemek, 3. Doyurmak, 4. Ge .. 
çindirmek, 5. Yaşatmak. 

infaz (etmek), 1. Dinletmek, 2. 
Geçirmek (Sözünü, buyuruğunu). 
3. Kılturmak, 4. Yerine getinnek, 
5. Yüıiitmek (Sözünü.) 

infial, 1. Dargınlık, 2. Gücen .. 
me, 3. Küsü. 

infial etmek, 1. Darılmak, 2. 
Gönülemek, 3. Gücenmek, 4. Küs
mek, 5. Sıkılmak. 

lnficar, 1. Açılma "(Çiçek ve 
sabah hakkında), 2. Tan atma 
(Sabah hakkında). 

lnficar etmek, 1. Açılma (Sa -
bah ve çiçek hakkında), 2. Atma 
'(Sabah hakkında. Tan-) 3. Sök
mek (Ziya ve şafak hakkında), 

4. Tan yeri ağarmak .(Zıya hak· 
kında). 

lnfikak "(etmek), 1. Ayrılmak, 
2. Ayrı düşmek, 3. Koparılmak; 
4. Yerinden ayrılmak. • 

infilak (etmek) 1. Patlamak, 
2. Yanlmak. 

infirat, 1. Ayrıksılık, 2. Aynl
rna, 3. Aynlrp tek kalma, 4. Ken • 
di ta~ma kalma, 5. Teklik, tek 
kalnı:ı. 6. Yalmzlrk, yalnız kal .. 
ma. 

Alelinfirat, 1. "Aynca, ayrı ola • 
rak, 2. Kendi başına, 3. Tek tek. 

infisah, 1. Bozu, buzu,2. Bozul· 
ma. 

infisah etmek, 1. Bozulmak, 2. 
Duncukınak. 

lnfiıal ( etmek), 1. 'AynlmaK, 
2. Bırakıp gitmek, 3. Çıkanlma'K 
(İşten -) , 4. El çektirilmek (Iş • 
ten -) . 5. Kaldmlmak (Yerin
den) 6. Uğrulmak, 7. Üzülmek. 

inha (etmek), 1. Yazmak, 2. 
Yetiştiıınek. 

inhidam, 1. Çökmek, 2. Devril
mek, 3. Kösrnek, 4. Yıkılmak. 

lnhidama mail, 1. Eğilmiş, iğil· 
miş, 2. Kağşak, 3. Kavsak, kav .. 
şak. 

lnhidama mail olmak, 1. Kağ .. 
şamak, kavşamak, kavuşmak, 2. 
Körsümek. 

inhilal (etmek)', 1. Açılmak, 2. 
Bozulmak, 3. Çözülmek, 4. Dağıl
mak, 5. Parçalanmak. 

inhimak etmek, 1. Dllşmek, ÜS .. 

tüne düşmek, 2. Kımkmak ('IJa .. 
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