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Bay Receb Peker 
' Kütahya, 28 (KURUN) - Bay Po-

ker, Kütahya aaylavlarile birlikte geldi; 
karşılandı. Akıam Fırka ziyafetinde 
saylav aeçimi üzerinde mühim bir aör 
levde bulundu. 
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Y evtiç kabinesi sağlamlaşıyor 
Eski Radikal Fırkası, Baq t•evtiçe 

yardımı sözleştirdi 
Büyük komşu-

muzun acısı 

Leningrnd'da büyük Stolny yapısın• 

1 
i 

-

baıbakanlığı altında kurulan yeni 
hükumetin c"r!<i muhalif fırkalar i
le tefriki mesai etmek istediği hal
de buna muvaffak olamadığı ile
ri sürülmüttü. Yalnız eski muhalif 
lerden iki mühim şahsiyetin ka
bineye girdiği b:ldirilmişti. Bel
graddan gelen son haberler eski 
radikal fırkasının Y evtiç kabinesi 
iehinde müzaherete karar verdi
ğini göstermektedir. Bu fırka son 
hafta içinde bir toplantı yapmış· 
tır. Fırkanın merkez komitesi, 
Bay Stoyd:novitch'in Yevtiç ka • 
binesine girmesine muhalif bu -
lunmadığına karar vermiştir. 

Bay Yevtiç ı Bundan başka merkez komitesi a-
Son günlerde Yugoslavyada U- zasının çoğu böyle bir iştirak ol-

Dün Şeref stadında ikinci ve üçüncü kümenin birinci devreye aid yc

pılmıyan maçları yapıldı. Günün en beklenmiyen hadisesini Je Bey
lerbeyinin Anadolu takımını yenmesi teıkil etti. Yukarıdaki resim 
Beylerbeyi - Anadolu takımlarını maçtan evvel bir arada gösteriyor. 

Spor yazımızı iç sayı falarımızda bulacaksınız .• 

Talebe birliğinin gürül
tülü bir toplantısı daha 

d. Bolıevik önderlerinden Yoldaı (Ki • 
tof) un öldürülmesinin ilk günlerde o • 
l'anlandığrr.dan ( = tahmin edildiğin • 
den) çok değimli ( - ehemmiyetli} bir 
İt olduğu gittikçe daha iyi anlaıılıyor. 
Şunun için lci ortadaki ağırauç ya!nız 
l>ir ki;ıiyi yok etmek düşüncesile yapıl • 

lllrı bir fenruık değildir. Ağır suçlu o • 
lan (Nikolacf) de tek baıına değildir. 
Şirndiye kadar yapılan incelemeler 
(:::: tetk:kat) b:ışta Stalin olarak bugün
kü Bolşevik önderlerini ortadan ka!dır • 
lllak için kurulmuı bir terrorist kuru • 
trtu buh.ındut;u kamğına ( =- kanaatine) 
\'armı~trr. Yolda1 Kiroru öldüren Niko· 
1-ef bu fenalık nğı içinde olanlardan bi -
tidir. Onun b:ıy KiroPa kurıun atışı sa· 
dece ilk im ( - iıaret) olacakmış. On • 
dan sonra geniı ölçüde bir ayaklanma 

zunoviç kabinesinin çekilmesi ü- ı v b Al 
zerine eski dışbakanı bay Yevtiçin (Devamı 2 inci sayfanın 3 nnco sOtwıunla idare heyetinden sorgular:n..u ilay gününe, man·· 
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~-ıya~ki~r~vsi~t~linen~fu~t~ake&lmed~ 

l>aş göstereckmiı .. 
iç bakanımız bu . Bay Ali Rıza Çanakkale abidesi için neye iane toplanmıyor? 
sabah Ankarada Rusya sınırlan drıınclan da yardım -

1-r olacakmış.. Birkaç gündenberi tehrimizde 
Ancak hazırlanr.uı olan terrorizm bulunan lçif leri Bakanı Bay Şük -

Planının ,-iirümü ( = tatbik) düşünül -
diiğü gibi yürütülememiıtir. Fenalık rü Kaya, dün Ankaraya gitmek 
)alnız bay Kirofun ülümü ile knlmııtır. üzere yola çıkmıttır. : 

Eğer hu Stolny öldürümü böyle ha • Bay Şükrü Kaya ile b~rlikte ı 
aır~nışıcd:ı dallı budaklı bir fenalık ol· hususi Kalem müdürü bay Ekrem 
""-vıb da sadece Yolllaı Kirof'un yok e· dec:Sritmistir. 
~i!e kıu.•,"'• --- ~ K' ' ..,.., r:Y --•=•ıe•• .. 11•1t11••-'*•"""''•---------
ribi görülemezdi. Çünkü bay Kirof Bol· yanın Türkiyeden batka bir tek dostu 
!evik acununda ( -= aleminde) en büyük yoktu. Bugün ise en baıta Stalin olarak 
Ottder olan bay Stalin'den ıonra üçü:ıcü Bolıevik önderleri hemen bütün Avnıpa 
o?an baı idi. Yerlerinin yüksekliğine ile anlaımıı gibidir. Hiç olmazsa bu ül • 
IÖre (Stalin) birinci, Kaganovitch ikin· ke üzerinde gözü olan ulua ve uluılan 
ti, Kirof üçüncü sayılmakta idi. Bay Ki· fenalık edemiyecek, yahud fenalık et -
~ Stalin'in kendisinde öz güveni olan mek için çok düıünecek kerteye getir· 
l.ir kiti idi. Moskovada Kaganovitch ne ın:ıtir. Bununla da kalmamı!• Birleıik 
ite Kirof da Leningrad'da o idi. Amerika ülkeleri ile arasındaki anlap • 

Onun için bay Kirof'un öldürülmüı mamazlığı ortadan kaldrnnııtır. Daha 
0Lnıuı, hem de kendi yanında çalıımı§, aonra Bolıevik Rusyayı Cenevrede ulur 
~Otnüniat diye tanınmıı bir adamın eli lar kurumu içerisine koyarak yeni ve 
ile öldürülmÜ§ olması her ki§inin par • büyük bir onur kazanmak yolunu bul • 
~ ağzında bırakmııtır. mustur. 

Bu iıin bize ıaşkınlık veren yönü Öyle aanıyoruz ki salt bu ıaydrkla -
(:::: tarafı) ,udur ki bay Kirof'u öldü· nmız bugünkü Bol§evik önderlerini bii· 
._ sanki Ruıyada bütün ııkıntı!ardan yük bir aaygı ile kar!ılamnğa yeter. 
St.lin'i, Kirof'u, ve daha birkaç arkadaı· Sözün kısası 11unu demek istiyoruz ki 
'-rını auçlu görüyor, onlan yok etmekle bay KiroPun öldürümü Türkive genel • 
~ itin düzene gireceğini umuyormuı. oyu ( = efkanumumivesi) için ac•klı 

Bakanlıkla temas etmek 
üzere Ankaraya gitti 

İstanbul rıh
tım ve antrepo
lar tirketi u • 

mum müdürlü -
ğüne tayin edi -
len valı muavi . 1 
ni bay Ali Rıza 
dün ak§am An -
karaya gitmiş -
tir. Bay Ali Rıza 

Bay Ali Rıza giderken mu -
harririmize demiştir ki: 

"- Maliye Bakanlığı ile, yeni 
idarenin teşkilat ve mesaisi için 
icab eden temasları yaptıktan son
ra döneceğim. Ay başından önce, 
i5i teslim alıb faaliyete başlryaca. • 
ğız.,, 

Bay Karahan 
Dün akşam Moskovaya 

doğru yola çıktı 

Talebe Birliğinin dünkü 

Milli Türk Talebe Birliği kon
gresinin ikinci celsesi de dün sa -

hah saat 10.30 da halk evi salonun
da açılmıştır. 

Yüksek iktısad talebesinden 
bay Nedim kongreyi açarken birli
ğin bir dönüm noktasında olduğu
nu, ve bir federasyon haline gel -
diğini anlatmıştır. 

Bundan sonra, Birliğin yıllık 
faaliyet raporu idare heyeti reisi 
bay Osman; tef tit heyeti raporu 
da bay Said tarfmdan okunmut -
tur. 

toplantısında bulunanlar •• 

porları üzerindeki münakatalar • 
da bilhassa, Kubilay gününe Ta· 
lehe birliğinin niçin iştirak etme • 
diği, A1manyada Firdevsi için ya
pılan merasime niçin gidilmediği 
ve Çanakkale abidesi için ianenin 
niçin toplanmadığı sorguları üze • 
rinde durulmuştur. idare heyetin • 
den bay Ekrem, bay Rüknettin, 
bay Osman bu sorgulara izahat 
verımeğe çalıtmışlardır. 

Bolıevik Rusyanın içeri itleri ne yön· olmuştur. Türkler kendilerine en vı>lan 
de olduiunu bilemeyiz. Yalnız hergün bir ulus ( = devlet) ol~r;ok bildikJeri 
l.iıgi ve zanat iılerinde ilerlediğini ıöy- Bol"evik Rusvanrn ivi'iiH ile sevinen, 
Utebiliriz. Bundan ba!ka bu ülkenin dr acılan ile aızlanan hir ulnsdnr. o.,,.ın i
'-rı ıiyasaıınrn ne kadar güzel ıbir ba- çin bu aon acrldı olu~un dıt ( = hadise -
~f 'V'e dirlik düzenlik yolunda olduğunu nin) pek az bir sars•nh ile geçmesi 

Sovyet, Rus • 
yanın Ankara 
Elçisi bay Ka -
rahan dün şeh
rimize gelmiş 

ve akşam üzeri 
M o s kovaya 

1 Bu rapor üzerinde münakata -

Bu izahata göre, her yıl Kubi • 
lay gününde Talebe bir1iğine mü
racaat edildiği halde bu yıl müra
caat edilmemiş, iane toplamak i
çin de vilayetçe izin verilmemiş -
tir. Bundan sonra, bay Rüknetti • 
nin istediğile, Kubilay ruhunu an· 
mak için bir dakika susulmuş, cel
se bet dakika tatil olunmuştur. 

et-gün görmekteyiz. j belli baılr bir dilerrimizdir. 
'7Da.Jıa üç, be! yıl önce Bolşevik Ruı - 1 Psım US 

~ Daktilo - Siz çok beklediniz, fakat üzülmeyiniz, müdür beı dtr 
fı)'cı lıaılar sizi kabul edecek .. 

Bekliyen - Ya öyle mi •• Ne yaz;ık! •• 

doğru yola çık-
mıştır. Bay Karahan 

Bay Karahanın Türkiyeden bir 
müddet iç.in ayrılışının sebebini 
de, bir muharririmize şöyle anlat
mıştır: 

"- 1\foskovaya gidiyomm. Ay 

1 

sonunda toplanacak olan umumi 
Sovyet kongresine hükumetin a. 
zasr sıfatile iştirak edeceğim. Uç 
dört haftaya kadar da dönece -
ğirn.,, 

K aradenizde fırtına 
ı İnebolu, 28 (A.A.) - Dün ak
şama doğru yıldız poyrazdan fır
tına başlamıştır. Fırtına bütün şid 
detiyle devam ediyor. İzmir ve E -
ğe vapurları f ırtınanm ,:ddetin-
den limandan ayrılmağa mecbur 
kalmışlardır. Dün başlıyan sürek
li yağmur bugün kara çevirmittir. 

lar oLmuş ve eski idare heyetinden 
bay Şükrü, bugün doktor olarak 
bulunduğu kazada nasıl çalıştığı • 
nı, arkadaılarm da bu gibi yerler
de nasd çlışmaları lazım geldiğini, 
köylü hakkındaki görüşlerini an -
latmış, alkışlanmıştır. 

ldre heyeti ile teftiş heyeti ra-

Gençler, genç KURUN sizin 
için hazırlanıyor. O, her hafta • 
mn belli bir gününde gazetemi -
zin içinde, ayn bir mecmua ha • 
linde, elinize verilecek. O, sizin 
acununuz olacak. Orada tanışa

ikinci celsede yeni çalışma pro
gramı üzerinde konu~malar ol • 

(Lütien sayıfayı çeviriniz) 
_,., - -

cak, dertleşecek, konuşacaksı • müsabakalar fikirler ve eserler 
mz. Orada sizi düşündürecek / bulacaksınız: 

Ço 
==----

a 
--- ~ ... --

ında 
- .... -- -
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Macar Dışişleri Ba a una göre, suikasd işinde Macar 
memurlarının hatası binde b r ihtimal dahiıindedir 

Budap~te, 28 (A.A.) - Macar ' verHmemiş olmasından dolayı zor
ajantı bildiriyor: Dış n itleri Ba- foklara uğramııtır. 
kanı Bny Dö Knnya Pesti Nnplo Macari~tanın Dışan işleri siya
gaeztcı:ıine beyanatta bu1unarak sanı, da:ma barı~ !ever uzlaımayı 
Cenevre ~örü;melerinin büyük bir arar bir zihniyetten mülhem ol -
dipfomasi imtman: olmuı, Macaris mu§tur, Macaristan her zaman 
tanın prestijini korumuı ve ulus • doğrudan doğruya müzakerelerde 

. far kurumunun otoritesini muhaf a- bulunmaya hazır olduğunu ilan et
zn cylcm:J olduğunu !!Öylemi~tir. miştir. Falö:al bu müzakerelerin 

Bay Dö Kanyn, sözüne devam hulruk beraberHği e asına dayan -
ederek demiştir ki: maaı gartile. 

"- focariı;tan hükumeti, Ma- Tuna havzasında barıtın her· 
car rncmuılarınm muhtemel hata- kitilmesi bir tnkım devletler gru-, 
farını, ku~ur!nrmı ortaya çıkar. pu tarafından yapılan bir dikta -
mak için geniş bir tahkikata giriş- törlük eklinde telakki ve tasavvur 
mişti. Anca1t ulu lar kurumunun edilemez. 
~lmış olduğu kararda da bu ha • Roma miaa.kına - bazı §artlar 
talnrdan ve kusu-lardan ancak altında. her devlet girebilir. Ro • 
bir ihtimal ola!'ak lmhı:edilmi§tir. ma protoko1lannm ıümul dairesi 

Mücar hükumetinin evvelce geniılesin veya genitlemesin, bu, 
yap..'"ll:~ olduğu :aratbrmalar, tet - protokolları ilham etmit olan fi • 
hi!Çi tc il"'.tı ve tethi~ilerin icra· kirlerin terakldsine bağlı bir teY • 
atı hahkmda kendfoine malumat <lir.,, 

•• • 
şmesı 

Saito ka ines·nin 
e se eb o a lar 

Tokyo, 28 {A.A.) - Geç.en 1 ma'hkemeye \•erilcceklerdir. 
temmuz ay.uııJa Sa.ito kabinesinin Gazeteler, bu işten uzun uzadı· 
i&tifasmn &ebeb oJnn ıun'i ipek İ· ya. bahsebnekted:rler. Suçlular a· 
tine karı§mı kimseler hakkında raaında eski ökonomi bakam bay 
yapılım t h1~iknt bitmiştir. Eski Nakajima, eski demir yollan ba
büyük mcmurlnrdnn on yedi kişi kanı bay Kurodn, Funnuz banka. 
rüşvet almak, vazifelerini yapma· 11 eski müdürü bay Shimada ve 
mak, antlarına ~drk kahnnmak ıun'i ipek tirketi eski müdürü bay 
gibi ımçlann t:lÜcrim1eri olarak Taka.gı bulunmaktdaır. 

Türk- Japon Ticaret Vaşington andlaşmasının 
mukavelesi bozulması 

Tokyo, 28 (A.A.) - Türkiye Vaşington, 28 (A.A.) - Ulu· 
ile Japonya aranında yapılan ve . §al ımahafilden bildirildiğine göre 
SQD günlerde iki memleket tara • Japon Elçisi Saito, Japonyanm 
fmdnn ta5dik edilen lıicaret muka.- Vatington deniz antlaşmasını fes· 
veleai mübadele ci:1temi üzerine hettie:ne dair olan nota&mı cu • 

r a Tel Yzzıları 
- ~ 

§ ANKARA - l"üllür Bakanı B:ıy 
Abidin Ozmen şu beyanatta bulun -
muştur: 

- Ulusal musikimize verilecek 
veçhe hakkında kendilerine verilen 
program üzerinde çalışmak üzere teş
kil edilmi~ olan komisyon hususi bir 
tnrzda çalışmalarına devam etmekte -
dir. 

Komisyon mesaisini yakınlarda bi
tirecek mütaleasmı bir raporla ha -
kanbğa ,·erecektir. 

Mettteplerin edebiyat programla • 
nnın yeni dil esaslnıına göı·e n:ısıl 
olmam tazım geleceği lıak!.ında ba • 
kanlı&ımıza bildirmek üzere Bay Fa -
lih Rıflu Ataym Başkanlığı altında 
te.c:kil edilen komisyonda ~alışmaları • 
nı: devam etmektedir. 

tmtihan programlan için tanzim 
edile.n proje ta1im ve terbiye daire • 
sinde tetkik edilmektedir. Bakanlar 
heyetince tetkik ve tas\ib olunursa 
mcriycte konacaktır. 

§ATINA - Yunan Dış Bakanlığı 
önünde bir el bombası bulunmuştur. 
Yapılan muayenede bombanın İtalyan 
sisteminde ol doğu anlaşılmıştır. 

§ ANKARA - Yakında Ankarada 
Türkiye - lngiltere arasında yeni bir 
ticaret anl:ışması yapmak için müza -
kerelere başlanacak.tir. 

1 ürkof° ·te bu anlaşma etrafında 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu anlaş • 
maya göre iki memleket arasındaki 
t icari münasebetlerin daha uygun bir 
şekle gireceği, mevcud şikayetlere 
meydan verilmiyeceği umuluyor. 

§ ANKARA - Uyuşturucu madde
ler inhisarı umom müdürü bay Ali, 
Sami, bu ı:;abah Bakana Yugoslavya 
ile yapılan yeni mukavele hakkında 
izahat vermiştir. Yeni mukaveleye 
göre afyon ihracatı işleri daha fazla 
emniyet altına girecektir. 

§ ANKARA - Yeni saylav seçimi 
listesinin alacağı şekil merakla bek • 
lenmektedir. Dolaşan rivayetlere gö -
re memurlar yeni listede geniş bir 
y:r almıyacaktır. Fırka teşkW'ıtında, 
halkevlerinde çalışan ve muvaffak o
lan gençler saylav seçilecektir. Liste -
de eskisine nazaran daha çok müsta • 
kil natnzed için yer bırakılacağı da 
söylenmektedir. 

Y evtiç kabinesi 
sağlamlaşıyor 

(Bat tan.rJ l tnd uyıtada) 
kuru!mu~tur. marlesi günii M. Hulle verecektir. 

Japonya Türkiyeden on mil - Tctkyo, 28 (A.A.) - Vaşing • duğu takdirde Bay Stoydinovitch-
yon yenlik ham p:ımuk, tütün ve ton muahedesinin feshini bildiren in kendi grupları H~ hükümet ara· 
saire alacak ve ürk.iye de Japon.. 1200 kelimelik beyanat, pazar ğü· smda bir irtibat teıkil edeceği fik· 
y dnn ynı meblağ muka'bilinde nü gazetelerle neşredilebilecektir. 1 rinde bulunmu~tur. Toplantıda, 
pamuk ipliği ve bafka Japon me- Beyanat cumartıi e.kşamı Ja - Batbakan Yevtiçin beyanatı le • 
v ddı nlacalrnr. ponyanm Londra, Patis, Berlin, h:nde bulunulmuıtur. Grupun ek-

mu!lhrl'• 
• Ottava, Sidnoy ve Şanghay sefa - seriyeti Yevtiç:n iç meaele~cr~e 

retlerinde matbuatın emrine hazır takib etliği siyaseti ıempatı ıle 
bulundunılacnktır. kar§ılamakta ve müm·kün olan ~Ü· Ne~riy.:ı.t i~i, uzun ımünakafo. -

lara yol a9111~tır. Kongrede ~ıa::rr 
bulun.nnlard n buıl n, dava.sının 
lbitiriimesini bckliyen Birlik ~a • 
zetesi ç:~mcnya kadar broşfüler -
le ne~riyat y pılmnaını, gazetenin 
kooperatife bağlanmaıunı veya -
hud dn r :ada~lardan birinin im
tiyaz alarak yeni bir gazete ç.ıkar
m sını fotemi !erdir. 

Rusyadaki jşçilerimiz 
Mor;kova, 28 (A.A.) - Lenin

graddaki Marx fabrikası, Türkiye 
men ucat fabrikalarına aid son 
tarak makinelerini göndermiştir. 

Şimdiye kadar 155 makine gönde-

rilmi:tir. Makineleri kurma ekzer· 
ıizlerini yapmakta olan Türk itçi
leTi, rbunları kurmak iizere yakın .. 
da Türkiyeye gideceklerdir. 

Bundan sonra diğer bahi lere 
geçilmif, iç An doluya, Trakya -
~A OUUô'.>'(lOJi~IW:i>UI 'Udn.tAV '-eA. 
Ant ~o.ya eyahatler :tertibi, H .. Bu da başka b:r tren kazası 

zaherele reüıa~d görümnektcdır. 
Bo.y Stoydinovitch eski maliye 

bakanı olan zattır. Radikal qr· 
knsırun bu suretle kendisinin ka· 
bineye girmesini tasv:b etmeıi 
Y evtiç kabinesi için yeni bir kuv· 
vet l\\amet0 dir. 

Di~er la.Taftan Yevtic kabine
sinde General Jinkovitch'in harbi· 
ye bakam olarak girmiş bulundu
ğu malumdur. General Jinkovitch 
Yugoslavya ordıısunnn en ntöfuzlu 
b'r adamı olduğu dhetle bunun 
kabine icin büviik bir kuvvet ol-liç, Şirketi Hayriye, Ahıy ap •r - Cdlombus - Oh'o, 28 (A.A.) -

larile tramv y §İrketin·n talebeye Bir yolcu treni yaldan çılrtıktan 
tenz' "t yapmnı:r i tenilmi§, bütün onra bir marşandiz trenine çarp· 

bu dileklerin yeni idare lheyetine mış, makin'-st ile ate;çi ölmüştür. Aydın ruhanileri 
vnl i muvafık göriilmü§tür. On iki kadar yaralı vardır. Ka. Aydın, 28 (A.A.) - Kıyafet 
lskr iızerinde eheımniyetle du· mnm, yolun tahrib ed 'lmiş o!ma• kanununun neıri üzerine Aydın 

.U!I, yeni idare heyeti seçimi, 11 yüzünden çılonıt olduğu sö)·· rühani!eri ıoyaal kıyafetlerini giy. 
S?etea~ haftaya brraJalm ır. l nmektedir. 1 mi lcrdir. 

lRomanyanın sınır 
lan ne zaman 

' 
sarsilabilir? 

Baq Bitlere suikasd 
IJapılmamış I 

Berlin, 28 (A.A.) - Nazi mu
hafaza te§kilatı batkanı ve siraaal 
polis müdürü, bay Hitler'in yaka • 
!andığına dair dıf&J'ıda çıkan ha -
berlerin doğru olmadığını bildir .. 
mektedir. 

Bertin, 28 (A.A.) - Bav Hitle-

re ka111 burada ıuik.aad yapıldığı 

na dair dıtanda çıkan haberler gü 

lünç bulunmaktadır. Selahiyetta 

mahafil bay Hitlerin Berlinde de 

ğil Bavyerada olduğunu bildir 

mektedirler. 

Amerikanın ithalat Tayfasile denize 
ve ihracatı gömülen gemi 

Vaşington, 28 (A.A.) - 1934 Viıo, 28 (A.A.) - Bir balı 
ikinci teşrinde Amerikanın ibra • gemisi bütün tayfası ve yükü il 
catı 1934.901.000 dolardır. Ve 

1 
beraber Vigo açıklarında ba.tmıt 

1933 ikinci tetrinden 10.645.000 tır • 

dolar fazladır. 
ithalat 22.378.000 f azluile 150 

milyon 919.000 dolardır. 
1934 senesinin ilk on bir ayı ih· 

racatı geçen ıenenin 1.482.355.000 
dolarına karşı 1.962.751.000 itha -
18.taa geçen senenin 1.316.041.000 
dolarına karşı 1.S'ı2.807.000 do • 
lardır. 

13 j~çiyi öldüren 
tren kazası 

Montgoneri, 28 (A.A.) -Gar
bi Virginia - 350 maden iıçisini 
götüren trenin lokomotifinin ka • 
zam patla.mı, 13 iıçi ölmüt, 35 iı · 
çi yaralanmıftır. 

Lokomotif ile beraber 3 vagon 
parçalanmııtır. CetetleT havaya 
frrlam.f ve yakında olan bir bina 
tuzla buz olmuttur. 

Nevyorl<ta soğuk, 
adam öldürüyor 

Nevyork, 28 (A.A.) - Son 
günlerdeki f ırlınah soğuk yüzün· 
den 23 kiti ölmii!tür. Büyük Ok
yanos kıyılannda gemilerin gidi, 
gel:1i durmuıtur. Müthiş bir fır· 
bna !ark havalisinde hasarlara se
bebiyet vermiıtir. 

Almanyadan ayrılmak 
istiyen Sarh1ar 

Sarreburuken, 28 (A.A.) -Al
manyadan ayrılmak taraftarı olan 
mahaf il, Noel mütarekesini boza· 
rak görünü~te tamamen Sarre ga· 
zeteleri ve bilhaaıa Katoliklerin 
Landeazeitung gazetesi teklinde 
bir takım gazeteler çıkarmışlardlT. 
Bu gaz~elerde Alman alayhtarı, 
iftira:k taraftarı bir takım makale
ler ve.rdn. 

Bir otomobil kanala 
yuvarlandı 

Kolonya, 28 (A.A.) -Gazete
lerin Amılerdamdan öğrendikle

ı ine göte, Alman amı:rına yabn ve 
Felemenk toprağında bulunan bir 
yerde tlokuz kitiyi götürmekte o
lan bir otomobil, b'r köprünün yan 
duvarını yıkarak kanala dütmüı· 
tür. Yedi kiti ölmü~Ur. 

Noel yortularında 
Bertin, 28 (A.A.) - Seriinin 

etrafında ve civarında ifliyen ti • 
mend'ferler iki günlük Noel Jor • 
tulan esnasında iki milyon 135 bin 
kiti taıımıslardır. Ge~en Jil Uei 
milı1on 50 Hn k;ti J}akletm' lerdi. 

Bertin, 28 (A.A.) - Noel yor· 
tulan eınaıında ya~an kar, Bertin 
şehrine on bin marka mal o1muş· 
tur. Bu paranın kısmı a:rami miln 

zam ücret oe.rak ifsizlere veril· 
miıt:r. 

Bir haydud öldürüldü 
Amuya, 28 (A.A.) - Ço 

hi.disesinden kaçan qkiyad 
Çöllü adındaki katil, Alan dağın 
da bir jaa.darma müfrezemiz ta 
rafından öldürülmüştür. 

U!us'ar kurumu Çirıe 
murahhas yolluyor 

Cenene, 28 (A.A.) - Uluslar 
kurumu genel kitipli~i, transit fU

beai Franıız müdürü ve Çin ile be· 
raber çalışma komitesi katibi baY 
Haas'ı bir iki ay için Çine gönder .. 
meğe karar vernıittir. 

Bilindiği üezre bu komite, son 
toplantılarında, Çin ulusal ökono • 

mi ıuraaı ile beraber çah~ası içiıı 
ayn bir murahhaıa timdilik lüzuıı> 
olmadığına karar vermit ve alik•
JCLr 9ı.ılu• miidih·1 .. .,.;n.t•.. 11ıı1nı~ 
kıaa bir müddet için Çine gönder" 

lerek baılanılan işin bitirilmesini 
genel katipliğinden rica etmiştir· 

Romanyanın sınırıau 
ne zaman sarsılabilir? 
Bükref, 28 (A.A.) -Be.tbakall 

bay Tatareıko Transilvanyahl-' 
kulübünün büyük bir toplant11ıll " 
da, uluıu müdafaa için parlaıneıt" 
to açılır açılmaz bir kaç milyarb1' 
fazla tahsisat iıtiyeceğini bildir • 
mit ve demittir ki: 

"Sınırların tadilinden bahse " 
el enlere fU cevabı veriyoruz: SrP~ 
lan tekrar gözden geçirmeden bı 

ôS" kere de kendi vicdanlarınızı IJ 
··rest den geçiriniz. Onları on uır ıo ı 

kötülüklerle, uluslar tarihinde et 
görülmemit tazyiklerle bunalıoıf 

ıt, 

bıdacak11nız. Romanyanın sın ~1' 
lan itibari değildir ve onlar aııP' 

k rt<' adalet ortadan kalktr tan 90 

ıarsıb.bHir. 

Bay Hit!erin kitabı , 
Berlin, 21 (A. A.} - HaT-' 

janımın muhabiri bildidyor: _.; 
Burada ıöylenltiiine ıire a. 

H:tler "Savatım,, ac:hnda~ 
bının yeni hir ba11m1nı ~· 1" 
ve Framap. kartı olan bUtU11 

zılar kakhrılacaldıt. ft , 
Bay Hhler diyor ki: "Pidlll' 

tım,, 1 yazdıimı vakii hapiıl• ~ 
ve 'l>litlin ıayretleriin an~ ;,,t 
fırkuı iç'n idi. Halbukt ql 'j> 
b&fkanı ohtuktan ıonra ~' 
manyanm menfaatlan ·.Jili 
t1an ıönnek mecburiyetind•f"" 

~adyoda ilin ,_ti 
Paris, 28 (A.A.) - po ,'I" 

telgraf bakanlığı halkın can~ 
mamak için radyoda iılb • 
aini yuak edecektir. 
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Merhaba Piyer Loti 
Bir Alman yazıcısı bizim son 

rr.ü::ik deO.ittmc i•lerini kalemine o ~ :r 

dolamı~ zavallının içi yanıyor. 

Neden Türkler gay gay mü • 
-ı.iğinden ayrılı;,ıorlar? Kalaıına 
feri bir ulus dü~ünce•İ yığmlf 

olaıı yazıcı ".çare •azımın,, ardda 
kalışıncla:n ağ!amaklı oluyor. Bi-

:ıe acıyor. "Çareıaz,, ı beğenclir • 
m.ek için neler demiyor. 

Gay, gay müziğine ulusal mü
zik diyor. Ve Osmanlı müziğin • 
den ayrılmayı ulus düfüncelerin • 
den ayrılmak sayıyor. 

Ulusa!lık ülküsünü bütün geç
ntif soyıal değerleri biriktirmek 
•anan kaytc.Jı bir diitünce için bi
zim yaptığımız igler anlCJ§ıla • 

naa:;. 

Onlann böyle bir feY anlama
ıncuını tabii bulmalıyız. Nitekim 
daha geçen yıl Türkiyenin hem 
inkılapçı hem nmyonalist olma -
ıını biribiritıe aykın sanan yerli 
naalı dü§Ünce adamlanmız vardı. 
Onlara göre bu ulusallık ancak 
geçmif kurunltıTda )'tı§ayan bü -

0

tün değerleri olc!afu gibi benim -
•emekti. Oımanlı dilinde (Ana
ne) denen ıeylerin top yekiinu a
luıallık sayılıyordu. Acunun bir 
takım yerlerinde ulu.allığı kay • 
taklığa bağlamak için uğrtl§an 

nice fırkalar ve bu lırkaltıTın 
PTogramlannı çizen •oıyoloji bil
trileri 11ardır. Fakat bizim aluıu -
nau.: bizim aluıal oarlığımız bu , 
dü;ünce ile taban tabana aykın • 
dır. 

Biz, uluaa bulmalı, aluı kültü
..:;.,,l!.JJarmak i~in geçmiıi ayıkla -
mak itini birinci plana aldık: Sı
yaıa bakımından alıııa aykırı o -
lan gerilikleri bir yana bırahhğı .. 
111ız gibi, l.-.ültürce de geri olan 
ti eğerleri yolumuzun Ü•tünden at-

tık. 

Bizim anladığımız anlamda 
tılııı geride değil, ileridedir. 

Kadavralar değil, yaratıcı bir 
)a!ayl§, bizim ııluı anlayııımız 

iilhümüzdür. 

Alman yazıcın bu yönden bizi 
anlıyamıyor. Btl§ka bir bakımdım 
o, Batı A11nzpmının doğu yurtla· 
tı için düfündüğü ıeylerin yükü 
oltınJatlır. 

nx yia ~n buluılanndan bi
ıi olan "Piyer Loti,, görüıü bu Al
ltactn -yazıcıda da ytl§ıyor. 

PiyeT Loti ekzotik bir görüıle 
riirkiyeyi boyuna uki bir müze 
ti6i görmek iıtercli. 

latan'buıan tahta evlerine, dar 
~ltaklanna, cumbalı pe,,çerele -
>i11e, YG§maklr, feraceli kadrnlan-

llQ öyle trıtkunclu ki •• Bu tutkun -
'"le mumyayı, kadavrayı, müzeyi 
)ctfqyanın )CTİne koymaktan baı
~ bir ıey değildi. Geri kalmı§ a
"Oıniık onun hOfUlla giderdi. Bu 
'4lıncın yazıcı da hpkı ona benzi· 
>or. O da bizim nlıiden aynlma-

~ i.temiyor. 

~u istemeyifi yalna atetik ba
&• nclan delildir. O baflı bafına 
•" •iate'11dir. 

'lietekim geçen yıl Londrada: 

ri• •
1

-Tii1kler labrika yapıyorlar 
'l'e can ırkır.tııını anlatan mu -
i:"~ ile "gay, gay,, müziğini 
1\ ~Yoru.: Jiye yüzünü buruıtu· 
,;"'adam biribirinclcn bafka tür-

dİİfiinen atlamlm Jeğildirlv. 
Sadri Ertem 

---
- --- - - -

Sınıf hocalığı kaldırılacak mı? 

Japon Elçisi 

japonyanın yeni Ankara 
Elç:si Şubatta gelecek 
Japonyanın Ankara büyük el· 

çil:ğine tayin edilmiş olan Bay T O· 

gugava'nın şubat ortalarında şeh
rimize geleceği anlaşılmıştır. 

ilk okullara grup hocalığı 
usulünün konulacağı 

söyleniliyor 
Kültür bakanlığınca kültür mü

dürlükleri için yeni bir talimatna
me hazırlanmakta olduğu yazıl -
mıştı. 

Duyduğumuza göre: llk okul
ların mevcud talimatnamesinde 
de bazı değişmeler yapılacaktır. 

Söylenilenlere bakilırıa, ilk okul
larda sınıf hocalığı kaldırılacak, 
yerine grup hocalığı usulü kona -
caktır. 

Polis haberleri : ................ --
Bir adam ezildi 

· Tercümanlar 

Seyyah tercümanları için 
aç1Jan kursta faaliyet 

Belediye tarafından seyyah ter
cümanları için açılan kursta ikin-

ci ve üçüncü dersler de verilmiş -
tir. Tercümanlar, kadın ve erkek 
60 kişilik bir kafile halinde derste 
bulunmuşlar, tarihi yerier gezil -
miştir. Ayasofya ve Topkapı sa -
~ayı civarı şehr:n en dikkate de -
ğer ve tarih noktasından da en 

zengin bir yeri olduğu için birkaç 
dersin buralarda geçeceği anlaşıl-

maktadır. 

Kent Yazıları 

Arı Kız! 
Kendilerine, kendilerine de -

ğil de kendi huylarına mylarına, 
dü§ÜnÜf, taıınıılarına göre yeni 
soyadı anyanlar için bundan befi 

on gün önce (Kurun) da bir ya.zı 
çıkmıı; bu yazıda Sadri Ertem 
böyle kiıilcrlc oldukça alay et -
mişti. 

Sadrinin o yazıda anlattığı i -
şin bir benzeride nicedir benim 
başımda .• 

Bütün gün bizim bcuımevinin 
(matbaanın) merdiven bO§ında 

uyuklayan l•tanbulun en eıki ga
zete dağıtıcıaı Şimencliler Ken.' -
andan tutunuz da kenar mahal -
lerin atkılı, pandollalı bayan tey· 
zelcrine llarıncıya kadar önüme 
çıkan benden ad iıtiyor. Haydi 
ad bulmaıı bir ıey değil, ancak 
bunlara ad beğenclirmeıi güç! 
Ger;encle birinin bir kızı Jünyaya 

Yeni elçi Şogunş ailesinden 
Prens Togugava'nm oğludur. 1909 
da siyasi ilimler ünivers"tesinde 
tahsilini bitirmif, aynı sene Ja
ponyanın Londra elçiliği ataşeli· 
ğine ta)rin edilmiştir. 1913 de Ja~ 
pon dış bakanlığı mütavirliğine 
ve harbin çıktığı sene de dış ba • 
kanlığı hususi katibliğine seçil • 
miştir. 

1921 de Londra büyük elsiliği 
birinci katibi ve 1925 de ayru el • 
çffk mÜstep.rı olmuştur. Aynı se • 
ne Sidney baş konsolosluğuna ve 
1930 da Kanada orta elçiliğine ta
yin edilmifiir. 

1948 numaralı otomobili kul -
lanan şoför Avram Harbiyeden 
geçerken Rıfkı adında birine çar
parak ağır surette yaralamıttl?'. 

Bekçi, domuz beklerken, 
karşısına çıkan adamı 

vurdu! 

• gelmif, bunun için ele bana ıor -
dular: 

Japcr.ıyanın yeni Türkiye elçi • 
,;, birçok defa da uluslar kurumu 
heyeti umunıiyesine katib ve mu
rahhas olarak gönderilmigtir. 

Sıgara fiyatları indirilecek 
Son zamanlarda yüksek fiatlı 

aıgaralarm sab§larr aüımeğe ba§
lanuıtır. Bu düşüklük daha çok 
17,20, 20,20 ve 26 kuı"U§luk siga· 
raf ardadır. 

Daha ucuza satılan diğer nevi 
sigaraların sürümünde, göze ba • 
tan bir artma kaydedilmiştir. Bu 
-:7w, ıu.-~~'"C'.IJR:'§ Ye ftf"11-lA • 
dan yukarı cinsteki sigara fiatla -
rmm bir miktar indirilmesi etra • 
fında tetkikat yapılma11na baş • 
lanmıtbr. 

inhisar idaresi, bu indirme ile 
kaydedeceği geliri, ıatışm artma· 
11 ıuı-etiyle kapatabileceği netice
~ine vanrıa, fiatları muayyen bir 
:miktar azaltacaktır. 

Efbba Muhadenet 
cemiyeti toplandı 

Etibba Muhadenet Cemiyeti, 
Doktor Bay Neşet Osmanın bat .. 
kanlığı altında dün toplamnııtır .• 
Bay Neşet Osman, değittirilrnekte 
olan nizamnamenin bitirildiği -
ni bildinni~, Taavün sandığı i · 
tinin gelecek hafta konuşulması -
nı istemiştir, bu İştek kabul edil .. 
miştir. Geçenlerde ölen azadan 
Bay Mehmed Ali ve Bay Süley • 
man Etemin ailelerine sandıkça. 
yardım edilmesi teklifleri muva • 
fık görülmüştür. 

1 

Yaralı Amerikan hastanesine kal-
Beykoz Jandarma kumandan· 

lığı bir hafta önce işlenmiş bir ci-
dırılmıştır, Joför yakalanmı!br. nayetin failini yakalamıştır. Hidi-

B ı~ağa varan kavga se şudur: 
Ortaköyde Ermeni muhacır e- Beykoza dört saat mesafede 

vinde oturan Ruf en ile Kirkor ara- Pazinli köyünde oturan Salahat -
ıında bir mangal yakm~ itinden tin, bir gece domuz avına çıkmış, 
kavg~ çrkmıf, Kirkor Rupeni bı • bir daha dönmemit ve araştırıl • 
çakla sol kolundan ve böğründen ması yolundaik bütün emekler de 
yaralamıştır. Kirkor yakalanmış, boşa gitmiıtir . .Nihayet bundan üç 
yaralı hastaneye kaldırılmıftl?'. gün evvel bir köylü Beykoza yakın 

iki yangın ormanlar arasındaki bir derede 

Evvelki gece saat 3 de Galata- çuval içinde Salahaddinin c~edi
da Gümrük sokağında Tolstonun ni bulmuştur. Yapılan tahkıkatta 
kırtasiye ve matbaa mağazuın • 1 Salahattinin, Beykozda Said Ha • 
dan yangın çılmıış, matbaa kıımı lim korusu bekçisi Halil tarafm -
tamamen, kırtaıiye tarafı kısmen dan "domuz vuruyorum,, zannı i-

an1bktan so-"ra aöndiiTülmüftür. le öldürüldüğü anlaşı~mı!br. 
Yangının neden çıktığı henüz Halil, suçunu itiraf ederek şöy-

anlaşılamamıştır. le demiştir: 

Fincancılarda Çavuşoğlu ma - _ Gece avlanıyordum. Domuz 
hallesinde Taceddinin mobilye bekliyordum. Karanlıkta ormanda 
imalathanesnide de yangın çıkınıt ağaçların arasında bir hışııiı işit -
aa da etraftan yetişHerek söndü - tim. Ya,raş yavaş bir domuz geli • 
rülmüştür. yordu. Biraz daha yaklaşınca ateş 

Tramvay kazası ettim. Fkat sonra ah! diye bir in-
Yedilrule seferini yapmakta o- san sesi işitince yanlışlıkla bir a • 

lan vatman Necmeddinin idare - dam vurduğumu anladım. Hemen 
sindeki tramvay, Aksarayda Va - yanına koşarak imdadına yetiş· 

~ek istedim. Fakat tanımadığım 
adam coktan ölmüştü. Korktum; 
hağdal~i çuvala cesedini taş da ko
yarak dereye attım. Öldürdüğüm 
adamı tanımam. Bir kinim de yok
tu. Fakat korku ile dereye attım.,, 

lide camii önünde altmı! yaşında 
tesviyeci Ardaş adında birine çar
parak başından yaralamıştır. 

Bir Tramvayda 
yangın 

Dün gece saat 21 sıralarında 

F mdıklıda, muhit halkını korku -

ya ve telaşa düı1üren bir kaza ol -
muş, bir kontakt neticesi 101 nu -
maralı tramvay arabasnın ön kıs
mı müthiş bir alevle tamamen 

yanmıştır. Vatman ve o sırada ön 
sahanlıkta bulunan Haber ar -

Fransız ökonomi 
mütehassısı 

Fransız ökonomi mütehassıs • 

}arından Şarl Rirt Suriycden şehri
m ~ze gelmiş ve buradan Yunan is • 

tana gitmiştir. 

Romanyalı talebe geliyor kadB.!ımızın , muharrirlerinden 
bay Vala Nureddin, kendilerini 

Çocuklan difenciliğe 
alıştıran kadın 

Yılbaşı tatilini geçirmek üze • 
re yetmiş ki~ilik bir kaf:lenin 1)Ch • 
rimize geleceği duyulmuştur. Ta · 
)ebe Birliği tarafından, Roman • 
yalı misafrleri kar§ılamak icin bir 
heyet seçilmittir. 

güçlükle dışarı atabilmişrer, kaza
dan ufalt yara ve bere!erle sıyrıla
bilmişlerdir. Alev, tramvay i~in • 
deki yolcularda da panik yapmış, 
büyük, küçük bütün yolcular ken
d i!erini arka kapıdan atarak ka -

çışmışlardır. Zabıta tahkikata bat
lamıştır. 

D~lcndliği hen dine iş edinen ve 
bir takım çocukları kandırıb yanı

na alarak dilenciliğe alıştıran Hay 
r:) e adında bir kadın yakalan· 
mıştır. 

Sulh ceza mahkemesinde yapı
lan muhakemede dilenci Hayriye
nin on beş gün hapsine, yanında. 

1 

Heyet, taJ.cbelerin ıehrimizde 

kalacakları müddet içinde, ken ~ 
dilerine yaprlacak ağırlamanın 
programı da hazırlamıttır. 

Bir delikanlı kudurarak 
Yeni felsefe cereyanları öldü 

gezdirdiği çocukların da belediye· 
1 

ye teslim ed 0 lmclerine kar<ır veril-

Edebiyat F akü it esi Talebe Ce- , 3:; eün önce bir köpek tarafın-
miyetinin tertib ettiği konferans . ,: 1"' ıı;mb.n ve ancak iki gifn ev • 
lar ıcri"Sinden olarak, Bay Hilmi • c; k•d.ız hastanesine getirilen 
Ziya dün Halkev"nde yeni felı:efe ı-:-..rh'·.1 Samandra nahiyesinden 

l cerevanları mevzulu konferansım 20 ,-rı~lnrında İsmail oğlu Rasim, 
vermittir. ! lc.ı.!·.1rnrak ölmüştür. 

I 

miştir. 

Sipahi ocağı kon gresi 
Dün, çokluk olmadığından "Si

pahi Oca3ı,, kongresinde bir karar I 
alınamamıştır. Kongre, 15 gün 
sonraya bırakılmıştır. l 

- Bu yeni yavruya yeni öztürk
~e güzel bir ad arıyoruz., ne koya
lım Jerıiniz? 

Eğer kendi bir kızım dünyaya 
gelmiı olıaydı, Hile .eve, bayıla 
bayıla ona koyacak olduğum ıü· 
zelin güzeli, tatlının tatlııı bir kız 
aclı angıma (= hahrıma) geleli, 
tezelden (hemen) yapıfhrtlım: 
-Arı kız! 
- Naırl, an kız rm1 
- Evet .• An kız.! 
- Fena değil amma! Daha 

güzel, daha ince, Jaha na%ik bir 
fey olsa! 

Anladım ki bu adam yakın 
geçmiıteki aari nane molla adla -
nnın öztürkçe bir qini arıyor. 

Kendisine içimden: 
- AllUcunu yala! 
Diyib yürüdüm. Hey gidi :za -

11allı hey! Sen (an kız) adını be -
ğenmedin amma bilıen ki o, ne 
•e11imli, ne güzel, ne tatlı ne Jile 
·yakl§tr bir kız adıdır. Ah, ne o -
lurdu, bugünlerde dünyaya be -
nim yaltınk topu (= nur topu) 
gibi bir kızım gelmeli idi de bu 
güzeller güzeli, tatlılar tatlın öz 
türkçe adı ben ona koymalı idim .• 

(Arı kız) ne derin, ne engin, 
ne yüksek anlamlı, (= manalı) 
ne gönül okıayan bir ad! •• 

(An lnz) yani: temiz lrrz, gü -
zel kız., hoı kız., ıal lrrz, tortuıuz 
kız, lekeıiz. kız, ıüzme kız., iyi 
kalpli kız., illetli kız, iımetli kız, 
pakdamen kız, alicenab kız, me
lek kız. ••• . . . .. , Daha ııter mısınız, sayayım. 

Anaııntn babasının biricik mi
ni mini lıu.zaıu için bunclan Jaha 
güzel ad olur mu? 

Ne yazık ki biz bu adı beğen • 
diremedik: gene ne yazık ki bu 
kadar yeni öz.türkçe adlar içinde 
(Arı kız) adı ile hemen hemen 
hiç karşılaımatlıkl 

Bu (An kız) adındaki (arı) 
kelimesini aki bildiğimiz. an an
lamında(= manaıında) anlayan
lar ve bu adclan (arı gibi kız.) 
(arıya benziyen kız) an cinıin -
den kız.) anlamını ( = manaırnı) 
çıkaranlar varaa ıanki o lena mı? 

Arı ·acundaki (dünyadaki) 
' büyük küçük yaratıkların (= 

mahlukların) en çalııkanı, en 
düz.gün dirim (= hayat) ıüreni 
ve yaptığı ballarla adam oğulla • 
rına en layclalılannclan biridir. 
(Arı kız.) ı o anlamda alaak bile 
gene ıevimli, gene güzel, gene 
tatlıdır. Nerede kaldı ki ilk ıay -
Jığım o derin, engin, yüksek an· 
lamlarla ıeoimli, güul, tatlı, ea • 
na yakın olmaırnl 

Oamati Cemal Kaygıeız 
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1 ürk dilinin· temizlen
mesi ve yenileşmesi 
Yacm: Dr. Frietlrich Giac dan felsefe doktorluiu almıı bu. 

B:-eılau Univenitesinde professör lunuyorlar. Fakat bu elemanlar 

T.ı.ı.....1_ ul .. d • yapılacalc it için yetmez. Bu itte ~ U5UllU ve onun oıı en-
. b'lb -•.ıt'--da _...ı b. 1 heves ve heyecan duyan kimse • ıu •--••1& -.aaaa r aaen ır I . . b. b 

Sok fikir lel · araamda enn leDlf ır cep ede toplana • 
T:u-L dil" • m_:: en L---- - rak onları mümkün olduğu kadar Ul'1I ının ve ya~ IOZ • 

lerd• temizlenmesi iti, buaünüa çabukcak dil bilıi•i itler :nde çalıı 
en mühivı bir wl•idir. Batb tmnalıdır. 
ıaemleketlerde de mevcut olan Bu mütalealarımızdan dil iti • 
ba m•drin Türkiyede ahemmi· nin kusurlu olduğunu söylemek 
yet ve aorluia daha çoktiır. Çün- iateditimiz anlqdmasm. Bizim 
kü Türk JUi dili vaktile "kas • arzumuz: bu itlerde niçin bir be
du,. arapça, faraça ve tilrkçe IÖZ· raberlik ve bütünlük olmadıimı, 
lerden bntık olarak kurulınut Ye eier Türkiyede bir dil bilıiıi 
cok an'atk&rane bir yapıdır. Bu okul bir tardiıiyona aahib 
yapıda ,.Jna sözler delil, &JDı olarak d:I bilıisi ile ne • 
n.;.ada taarif tekilleri de müte- ler yapılmuı lizım ve mümkün 
adclid sramerlere tabi bulunmak- olduiuna dair maltmat ve tecrii
tadır. Bu sebeple nisboten kolay b.leri haiz buluna.:ıydı, dil itinin 
Mmlaa dil temwiji, dilfünüldü • nuıl bir tekil almı~ olacağım a • 
x::-dea dalla ..nw-..:: ... Vakıa daha 
•- •~ rattırmaktır. Çünkü bu it hakkın-
ıepn JÜZ yılm ortaamda bu hu • daki iıkirler ve telakkiler dağınık 
mata ilk tecrübelere .iPiıi1-:. ve 

•-· ....., ve birilMrinden ayndır. Türkler 
umanla serçekten buı düzlet • kendf aralarmda ve garbda ha • 
mel• Cialibat) ppıhq İle de, kim ilim metocllanndaki fikir ft 
etraflı Te tümullü bir ölçüde bir telildci aynlıiını kendileri de iti. 
tecrübe, ancak Türkiye Cumhuri- -raf etmeldeclirier.Bunwılaberaber 
yeti Reisi Kemal Atatürk tarafm. •eni• muhitlerin birlik ralı• .... ala • elan tatbik ediJm;.~... ç:!-I-.!! ~-- '"'S T y--• 

~ Ull&1I uu n ile Türk Dili Tetkik Cemiyeti • aefer dil iti dil• fikir itlerile be-
raber ele aJmm-.tır. nin kurulduiu pndenberi Türk 

1932 _ 1_ • _____ .ı_ L_ mak- dil haznesinin teabiti için ıene 
~ ... ...._UMlllll& iN pek çok dersi itleri yapmak müm 

at ile devlet reisi tarafmdan 
"Tlrk Dili Tetkik Cemi_.:• ku. kün olmuftur. Bu büyük itin ve. 

., • ..., rimleri kolllNJe arzedilen birçok 
rulan.k 1au ~ete dil biJıiai ile yazı Ye kitaplarda ıörülmilftür. 
alikadar hütiba maelelere fUDil 
ve ıenit bir TUife çerpyesi çizil· Bu itlerde ça)lf&llların ıayreti 
mittir. Bu itleri kararlqtırmak i- ve bütün hallan dil itleri için ıöa
çİQ ım xıJmda hirinci "Türk w~ili'41ikı bam~• p,,ancbr. 
Dı1i KoialNai,, toplanu&k 26 ey· Ben bir Alman ııfab ile, yani cH1 
Jelden 1 ildetrine kadar it ıör • bilıisi iç.in birçok hizmetler yap
m6ttib'· Aym lumpe ikinci defa llllf bir uluaun çocuiu olm•klıiım 
elarak da ba .... .- toplanıp itibarile, aacak Türk devlet reiıi • 
11Aiustoetaa23 &Patoea kad~ nin önderlili Ye milleti cotturan 
phpnqtır. Ba ildaci lamıltaya tqviki ile izah ve üade edilebilen 
Tlrk Wlsinleft U. 'birlikte "Rus bir mucize önünde bulunmakla 
Wlsinl• abdemia iiJeterindon hayranım. Eyi verim Ye muvaffa. 
Od sat, profeeir SMaoiloYiç ve kiyetleri eksik olmıyacak yeni bir 
prof_.. Metç•ninof •• bir de dil bilgi kurumunun arifeainde 
Türkl1enin milafiri ııfatı ile ben bulunuyoruz. *&k ettim. 'lUrk 01-P.n bil • --------
aialerin adetleri pek aeı olduiun- Türk-Yunan Ticaret 
dua aalatdır ki Mı konıre lrir "u· mukavelesinin tatbika-
laalar aruı dil~ kurul • I ki 
1a11,, aJl)amaa Niteldm ı.ı, kon- tındaki zor u ar 
pmİD açılma llJl"'8cle de i16ri Türk • Yunan ofisi heyeti bay 
~ 8'l lcoape ltlr az Mithat Nemlinin reisliii altmda 
Tirk konp.i idi ve~ Ttirk bir toplantı yapnuttır. Yunanistsn 
llill U. IMtlal oldu. -ıtrki.Jain He yaptıjnnız yeni ticaret muka • 
tama""' tloetlan ~ \oqreJe veleainin tatbikatında ıörülen 
'..1--- - .1!1.JI: et.. L-1.I. L!ll!t.:....lf •, 
._.,,._ ....... 'JIU aua vuwa mütküller bu toplantıda ıözden 

min1auıraa dil hilPl iti delil, ı~irilmif '1'e bunların kaldırdma
&JIU •manda ft her .. ,.. ance IJ ft.Heleri bir rapor halinde teıbit 
-'----' bir11. idL Y-9 
...... edilmitfu. 

Ba itle de Atatürldia iiaderllil 
" yan.tıcıhiı .Amil oluh Ataıürlc 
milletino sevebiJeceii •• iftlhu • 
debileceli team ve la bir Terk 
dili vermek pJl'el ve amacında • 
dır. 

Bu itler diler dilLıte muka,... 
.... faideli olabİl(ili takdirde 

Dil işi inan işidir 
Büyük Türk Uluau gibi her uhu 

bu yoldan ıeçmittir: Önce bqka 
ıoylann adma çalıtırken, en son 
kendisine dönmüttür. Bu ıoy • 
ıal biliiin cleiifmez, üzel bw ku • 
rabclır ki biz de bunun dıtmda 

. kalamazdık. 
Her uluaal kurumu özenle, yönı

demle, perkitmek gerektir ki bu 
da ekıikıiz bir ıüvenç iıter. Zira 
tutamaksız kurumlarda verim 
y,oktur. 

itte önce Türkçülük adiyle anı· 
larak, bir kurun ikizli daha sonra 
bab ıoyıallığını da katarak üçüz· 
lü yürütülen bu it ne iki yüzlü, ne 
üç görünütlü idi. Onun bir yönü, 
bir yüzü ve bir ıiditi' vardı: . 

Yalnız TUrk, .. ıt TUrk 

Türk kültü)'iine arap inanını 

ve buna da daha ıonra batı ıoyaal 
lıjını aıılayarak ıüy~ bizi yapma• 
cık Ounanbhktan tu yolda kur • 
tarmak iıtemiılerdi. Bu da tut • 
madı. Zira: Soysal olmayan her 
dön.~me bir yandeme uyarak yü
rüyemez. Onürmenin kılclacı an· 
cak kamunun araama aoyaal yol • 
dan biribirini yamuyarak yayıl • 
mumdadır. 

Türk ulutal CSnünnelerinin tüm 
özlüiünü içinden kavrayan Büyük 
Önderimiz yürüyen danenmeyi 
derinlettirmek için bepainden ön • 
ce pnül birliiini kültür baiıyle 
perkittirdi. Bunun için de bir tek 
yof vardı .. Tutaaklıia dütürülmüt 
ıenif, derin, ıüzel, yükıek 80Y • 

af ve ulMtal Tüfle dilini kurtar • 
mak. 

Zira: Ulusta süreyi, oruneu 
yqatan ant:ak uluaaJ dildir. Bu • 
nun içiadir ki Atatürk bütün ıön • 
)ünün kültür denizinde kaynayan 
ıonauz datıalannı yurda ve ulua 
yayarken en bap. dil itini aldı. 
~ derin gönenç duyarak ı&rü • 
tinım ki ıenç Türkler bu ulusal 

büyük aann enönünde kotarak onu 
bütün ,UnüHerinin tüzün duyguıu 
ile ve 'türeye ballı bir Türk çocu • 
iu olarak koruyorlar. ltkilim yok· 
Jar ki hu san da kazandılar, ya· 
tattılar. 

Şimdi ol'tacla iki çarpıtma var, bi
ri açık alınla ve bütün ulueun se;· 
kin clitilaenleri, hir tle hu dili söy· 
leyen bü:rük kalabahk amacına 
yönelmit aidi)'or. Buaun ötesin· 
de ı•riYe ve ıesmite haltı \alına • 
da bir kazanç 11m&n 6ribncek bat
hlar var ki iki de bir de eylenlr 
ıibi ıanki Türkçe yuıyorlarmıt 
ıörünerek ıeri propap.ndaaı ya • 
pıyorlar. Dönenmelerin kolay ol
madıinn biz bi)iriz. Ancak tura • 
ımı da bildirmek isteriz ki bu dil 
iti o ıibi batının içi aanldı beyin
ıiz ve duyııuıuzlarm elinde oyun
cak delildir. Bu ap~ık, akank 
bir itôr ki artık (medretecinin 
ilil ve i-diamiyle, ölçüsü elif mik· 
darı olan sumıeaiyt.) yürümez • 

1;u yabancı d4Ucr üa..ıade ele a • 
rqtırma1ar 1ap1lacaktır ve Jal • 
ım dil bu,mleri deliL QDI :a • 
manda dil fe1leaoflan, ırk arattı;. 
nalan ve paliontoloılar •a Ttlr· 
idin an:ı dilinin ıüzelliflni, ilatün
lüitinü ortaya ko)'lllÜ için bir • 
lefllliflardir. Bwmnla beraber hir 
çok ilmi maelelerin ~P9!ni. hal • 
a,dib bitinnek için dıl bılıınlc • 
rind• ve mütehuaılartlan mü • 
rsldreb lair heyet tetkili lbuncbr. 
lbndi nJca ecneW memleketler. 
de dil bilıiai öiJuaılt olan bir 
çok Tüık Wipderl vardır. Bun· 
Jardu hir bç 18115 de Alin._•,. • 

Olclutu si1ri ıöriinmiyerek 
TUl'lcçe yasıyorum diye Türk di • 

Darüııafakaya teberru liyle e7lenenlere 'bq büyük uhısu 
Ha,., ahi!,lerinclen bir icarı kenıliıini py&\ırınaiı çok iyi bilir, 

koca Dariittafaka7a ·m büyük ev UJ8'JD9'1Shıian ıerekliii yoktur •• 
teberru etmitle:dir. 811 icarı koca Biz arbk dilhaiz ve kü~tiirümüz 
memlekete çok Jaymetll aençler I için yeareı.e muaaylan toplemaya 
yetitf ren Dariiff&fakaya bu evle- aitmiyeceiiz. KimMye neye ina • 
rir.i "Şair Niıirbent Oaman,. na- 1 ı:ıyora11n, n~n inanJlnyoraun da 
mi,le teaia ettikler: bir vakıf ıu· el.meyiz. 1'unda ~k apk yürelcli
retiyle bırakmqlardır. , yiz. Ancak yürüdGjiimüs yolda 

Ra,or iki taraf büldimetlerine 
bildirilerek ticari münasebetlerin 
daha •inde kolaylqtınlmaaı iıte
nilecektir. Tüık • Yunan ofiai, mu
kavelenin tadtikatile mütem:ıdl 
lai'ette alib.ciar olmala ve tacir • 
lerm tilri1et ve temennilerini dik
kade takib ederek icab eden te • 
~hbüaleri aünü abüne yapmaja 
karar ~ermiştir. 

Kenclil«I hayatla iken evlerde CSnGmiize ensel olmak İitey•n kim 
oturacaldarcbr. Ölünce evler Da. ve ne olura olauil ~lllae,ip ıet
riittafabam ..Wı olacaktır. mekW de .er& ._. 

'IJ,akuıa 1~&1a&ı 

1 ürkilJe lı.ükii.meti, 
ulusal ıslôlıat lJapılJor 
Mıurda çıkan El-Beliğ cueteıinden J milleti delil, lriitün acun takdirle kart"' 

lar. 
Türkiye hüll1iıneti, Mitüa prlc 111111· Tiirkiye41e eekiden iaiml• auıİ 

lannm '" ltaalann Mpacla Mısır uluaa· ttldini .Jmqts. Bu anarti yürincla W " 
nun dikkatine cleier, büyük ıslibat yap. tiba Mıiller .,. phaiyetler kayholmut • 

mııtır. Türkiye hükUmeti her Türk va· 
tandqmın kendi uleai için bir soyadı 

alma11D1 kararlqtırmııtır. Bu santle her 

Türkün ıiilil .. i taıunmıı olacaktır. Bun· 
dan ınada Türkiye hükUmeti, pap, bey, 

efendi, ünvanlamu ela lraldımut ve inan· 
1ann yerine My ünnnmı koynıuttur. 

lardır. Halbuki her ah,ıan pn •e fGl'Ji 
bu t.....Uer Gzerine lnmılmaı bulun " 
maktadll'. 

Türlcltr phai ilimlerle iktira ediyor" 
lardı, lile, toyadım kullannuyorJards. 
Bu suretle Wr Tiirls ai1ai, ıiiWui .. 
ailesinin tarihi hakkında hiç bir .. 1 w· 
linmiyordu. Bir Türküq kazandıiı töb

Bu ünYan, etkin pDi, iııimden ıonra nt, onun fÜlma 111ünhaür oluyorcJo. 
delil, önce kullamlaeaktır. MeMll, Ali M ... ll Wr zat, lanet pafUUD t~ 
hey denilmiyecek, My Ali denilecektir. 
AYrUpa .......ı.lcetleri dahi lııa tuzcla 
huelcet etmektedirler. Awupablar Mia

ter Jona, Mölyö Riter n H• Frederik 
derler, •• mm tark ulusları ııii Jona 
Miater. Rİfel' Möıyö ve Fnd.ik Her ........... . 

Bu ,....; islahat, Türk inlalibmclan 
cloiıftuıtur. Türk inlaW. elki Oanab 
imparatorlaia11US lllUİ9İ ile lııitia aJl • 
kasım keımit ve kaaa ""8e palı 
Türk mazili ile Mib olan ,-eni Wr T6rk 
uluıu kurmaıtur. 1'ıirlı qluıu Türk in· 

lalamm llab "ıar&.. naHebiretinin en 
ileri ........ temelleri İİHrİDe Y8Pllllf• 

tır. Tiirki,.m..1.nlercle yaptJiı ,.eni
lilderden hudU'I heJlci muhalefetle br
planmıftır. Fea •• f8Pkaya taraftar o. 
lanlar aörillmütt&r. Bizün ._ meaele 

haldonda diyecefinüs Wr feY kalmamrt· 
br. Çinldi .......... ......ıeyi ballet • 
mittir. Llkin Türlliye lıiilriimetiain so

yadı hakkında aldıfl karan nlnız Türk 

ni yumü iıtene ancak bu JikMk td" 
liyetin bayatında ,aptJiı •MI' ile iktif9 
edecek, .. lcendiainin ıüWeai .. bq .. 

Wenin Türk alumna yaptJiı Jıans.ıı.t 
..Pal kal•aktır. Tiirlü,. ... IO,Js 
oba7clı, ~ pah .,. ..,.ru nerllr 
pllecekti . 

Hakikat ıam ki, 1m ilunalin meıa • 
tel lranda dolmut Ye franm aiilun .ı
tında halullllNf .. memleketı.. p " 
Jdnu1t1r. Mıar ahua bu .......ı.bt'erİll 
'-tmcla bulunuyor. lnmhlu hu nokla• 
lıiı ...ı.mılardır. V • lran hiikimeti Wt 
~ ~ •'"'91, aoyach kananana tanz.U. 
•tmlftir. 

Mıur ahata .. ._ iıllbab 1•pnı,ı. 
muhtaçbr • ..._. ..m ..,,_,.... ma»· 
fm ...._. ftNlr. 1Aia 1ııu.ı.r bir r 
lralliyet teılcil ebnlkt.edir. Mı.da ild 
tahun kardq olduiu belli cleiildir. ÇU.
kü ao,ach ,oktur. Mademki önümüzdeld 
iki yıl içinde nüfaa tahriri ,...,..,.. .,. 
bu tahrire IUan olaa defter .. eetftl • 
leri hmrb7oruz. Ba ...U. ile .,Jı 
kanuaıı .la huırlanmalı Ye tathilra ._., 
aulmahd1r. 

···········=-= ...... ...... . ............ 1111•••·····=· .. •••• .. ·---··--····· ••• ·- 1 ,,.,,. 
fu Türk kurtvhq yolunda binbir 
örneii vardır. Bunu ı~ ·~ 
"Pıaiıaz bir~ol ıananJar sbstı.Tlar. 
Bu gibi Türk 1&Tmm ne demek 
olduiunu Türk dönenmesinin .)le 
ıibi ülkülü Türk çoculdarmm gü
reli elinde derinl91ip kottuiunu 
anlayamayanlara aöz anlatarak 
yitirilecek kurunumuz yoktur. 
Günqe tanuk kendisidir. inan • 
mayan ıCSzlerini ona çevirebilir . 
Yürüyen ulusun önüne dikilmek 
iıteyen tatkıa çayın toparladıiı 
süprüntülere dön'er. 

Hem o kadar ileri ıiderek Türk 
dilinin ne olursa olaun araama 
yayılmıı arapçalardan çekinıen 
kalaml)'&C&lmı he ıirmekte hir 
anlatım yoktur. Türk clili ... 
dibenine Nilı, ırameri ve kural· 
lan düzgün keneli batma buyuruk 
dipdiri bir dildir. 

Dilden beklenilen anla§lllak ve 
tail duymaktır. Türkçenin an • 
latuuyacaiı bir dütünce ve duy· 
iu ot.adılı ıibi 'bu aevimli dilin 
ai7lenit ve yazdqındaıı tad duy· 
mtunak duypıuz olmaktan batka 
bir teJ defidir. 

Bunun üzerin8 dilimizi öz var • 
lığında anlamamak isteyenler hiç 
olmazaa aısemayı bilseler ıene 
.ayleyeeek sözümüz olmazdı. 

Türk dili bir varlıktır ki Türk ulu
ıunun ti. kendiıidir. Onu ınmeU, 
ı5ylemeli ve yazmalı, yoksa, öyle 
bilir bilnı::ı: yerinde olımyan laf .. 

Şelıir tiyatrosunJ" 
ıaaı:..aaız 1,a,,..;/lcr 
Belediye reiai Bay Muhiddin Or 

tündaiın karariyle yeni aene ı-
iınclan itibaren her Salı aünü aiD' 
tamı T epebqı tiyatrosunda ...,. 
inamı tarafından parasız tem~ 
verilecektir. Bu temsillerde ~ 
zührevi baatalıldardan koruJll_. 
için yaaılmıt pi;realer oynan~ 
tır. AJnca, Türk cild Ye .,.. .. 

ıı..talıklan koruma kuram-
azaları tarafından i.tifadeH ı-r 
feranalar. verilecektir. l lkiadJıj
nun Salı akpmı oynanacak "'*1 
nun f.dı "Zehirli Kucak,, dır. 

Barfıne vapur seferi~ 
Bartmb tacirler lstan&al 

ticaret müclürl616ne tel 
müracaat ederek, deniz rollatl 
Ietme vapurlannm yumurta 
1-.sek tiaer• Barıma 
tından tilrlJet etmitlerdir. 
ticaret miidürlüiti meselefi 
laa ı.,1amqtır. 

D..is 10Uan itlelmeli, 
fırtınalı zamanlarda Barba 
lerinin yapılamadılnu h!ı.n:ı,... 
tir. 

Alllcaclar tacirler maJlad! 
maaradan vapura ytikli,e 
!erdir. Havalar müaaid 
zamanlar Bartın seferleri 
caktıt. 

luı sıralaya.rak eylenmek çok kı • , ___ _._ ... ___ _..lll'l 

nanç bir iı olur ve kartılıkaız kal • 
maz. 

fdfrne mebuau •· Afkut 
Uzel - F.zel. 
özen - ltina. 
Güvenç - ı.tinatrih. 
Önürme - Terakki. 
Kıldaç - Amil. 
Yanatmak - Taklit etmek 
Orunç - Heyecan. 
GQre - F;nel'jL 
~-·.M••Y&. 
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TEFRiKA ftoa 1Sl8 YAZAN: iSHAK FE~I 

" fiecıiıe ~ıilı kılıı ~asını iı, 
Uik ar ı unklın nruırı ,. 

lskender, k~ndi el;le öldürdüfü ı'lih arkada11nın 
arkasından günlerce ağladı.. Iranda çalgıyı 

ve ıarabı yasak etti 1 
Kilitos hiddetini yenemiyordu. J tion) öldüfü zaman da göster· 
Biraz aoma arkadatlumm miıti. 

kollan arumdaıı kurtularak, ar· lfestiyon, lıkenderin ıilih &r· 

kadaki kapıdan tekrar ziyafet kadqıycb .. Onu Klitot kadar çok 
aalonuna girdi. aeverdi. 

lıken:ler, Klito.un salona lfestiyon lıuta idi. Batmda 
rirdiğini ı&rmemifti. Etrafım sa- Yunanlı bi tabib

0 

ftl'dı. lıkender, 
ran bdmlara: lfeatiyonun iyi olmaaı için Yu. 

- O bir ahmaktır .. 4 nanh hekime bet bin talan akm 
Gülmeğe baflunıfb. vaadetmiıti. Bu para o vakit par· 
lıken:ler, bu ıırada birden Kli- malda ıöaterilecek ıervetlerden 

toıu karııamda ı&-dü... biri idi. Yunanlı hekim, hattayı 
Göz ı&ze ıeldiler. iyi yapacaiını vaadetmi,ti. Ha .. 
Krtoı elini kalchnb... Gür ta ııkr hir peyriz altmda tedaTi 

1eıiyle fU ıözleri siiyledi: ıörüyordu. 
"- Binlerce kilinin kzandıft Hekim bir gün naarle& ti1atro-

aferleri tek bir ıahıs nuıl bncli- ya ıitmifti. lfeatiton u~dılı 
ıine mal edebilir?!.,, uman hekimi J&Dlllcla ı&reme • 

KHtosu içinden alkq1ayanlar Jince ufalma p&ra verdi. Kızar· 
•ardı. Onu hiç kimae sıutmma· 

mıt 'bir taTUlda bir ıite p.rab aJ. ğa cesaret edememİftİ. 
lıkender köpürdü.. Muhafız. dudı... yedi ve bir aaat IODl'a 

.___ öldü. Hekim tiyatrodan geldiği 1arm-'ab bir1ntn elinden ...-ım-
nı çekti ve Klito.un üzerine atı • •men lfestionun c:e.edi 10iu· 
larak kamına sapladı. maftu. 

lmoarator o kadar hiddetliydi lıbnder f>unu haber alınca te. 
ki, Klitoaun candan aı4cadqlan euür&nden d61Unmele batladı. 
bile vanına aokulamadılar. Hekimi derhal Mtırdı.. Fakat, 

Ve zavallı Kl?to. dedal ye • hiddetini ve teeuüriinil J&bttn'a· 
re yuvarlandı.. Öldü. nnyordu. Biltün lranda haftalar-

6 .-.- bu kanlı haditedel' ca arah icilmesini • .___~ ııa. 
tonra, davetliler biTer h&. da • aak etti. Hiç kimle eilence ma • 
irlmı' 'ardı. hallerine ıidemiyordu. 

~·toıun ceaedini .urilkHye • lfemonun ölümü bütün lranı 
~ ~~~ar.ya cıb.rdılar ve laken. matem içinde bıraktı. 
der Cıl~m bir halde cadırma gir- lıkender iki büyük doatunu 
di.. Batını yubla ko1du... U- 'birden kaybetmi,ti. 
)'Udu. - Artık candan bir ıi1lh ar· 

kadqnn kaldı... Sariı. O benim 
Erteıi ıabah lıkender ıCS.unü ı&z bebeiitndir. 

e.~trğı 7aman: 
- Klitoe ... 

Dive ıeılenmi,ti. 
fmoaratorun muhafızlamdan 

biri ko1'tU: 
- K1itoı öldü. Humetmeab ! 
l•ke,,der yükıek aeele ba,fırdı: 
- Onu kim öldürdü? 
Muhafız aakeri hayretle impa. 

tatorun vüzüne bakarak: 
- Siz ... 
Diye cevab verdi. 
tıkender elini tabfma koya. 

'-le dü,iindü ve ıeee yaptılclan • 
Ilı habrladı. Vicdanmm kanadı· 
lnıı duydu. 

- Klitoı benim hayabmr kur· 
~ı!lJ. Ben onu öldürdüm ... 

Diyerek deH rtbi çadmnm I • 
ıln.ıe 1>afırmağa bqladr. 

imparator Uç gündenheri ça· 
drrından çıkmıyordu. Mut~ • 
diyen a~lryordu. 

- K1itoı... N«detin?. Sen 
ı,.. bdar kolay &lecek bir adam 
deiildin!. 

lskender, aradan dolcm rün 
hçti~i halde yemek vemi'VOI', al· 
-..,.\ b;, damla ıarab bile koyma· 
~u. 
ti... Seme•k"n rt~.,n Ba-bile har.-ket 
~;9\i, Makecf nnva ordueu her :--1' olcfoq lribi hu tefenin de 

~ffer d3nUyorda. 
8-1ıu ha \la =mparatonı ( aafer 
~) otmn"'tc kutrladılu. 

• • • 
latiızıJ.-, bu tatkmblı cır.. 

Di10r ve mütemadiven Sarisi 
yanma çalararak atnmdan öpü • 
yordu. 

Sariı, imparatonı teseUi etmek 
için, meıhur Yunan filozof!arm -
dan ( Aftft.kaarhoı) u Yunanistan· 
dan Babile getirtmi,ti. 

Ana\sarlıoı '\eesıür ve neıe,, 
nin intan1an Gzftc6. J'IPr&tlcı ıa· 
ıri 'bir h.-~"hl< ofd11hn11 iddia e • 
-derdi. Babile ıelhıce 1-.ıdere 
.Je avnı ıözl"ri ı6v1~miati. 

lıkender. Yunanlı fi1o7.ofa: 
- Şimdi kardeşinin ölfün ha· 

berini alsan müteeaaİT olmaz mı
·nn?. 

Diye tordu. 
An:\luarhoa: 
- Havır, dıedi. doğd1,~t za. 

ım-n f•m sevinmenı:~tim ki, ~lii. 
nıüncten "'i;teesıir "t .. vnn. Rir 
inaanm do~"' ne kadar tabii hir 
hadiee iıe, ölümü o kadar tabii 
ve zaruridiT. 

Yunan fJlozofu, 'buw.fan ıonra 
l.kenderin gurn1'Unu oktamasmı 
da ihmal etme~i: 

MabntıP. n~amet valasmaz .• 
Mtdem1ri K'°toau öldiirdH"üz ... 
Bunu tekr"r h.tn-lavıp ibriilım•*e 
lüwm yoktur. M.bu.ıJann her 
vanbiı ıev dohu ve yerindedir .• 
Buınır.ı arkan cevirmelcten vaz 
ırchtb ! G~i•ki hatlT"'1ua bağ. 
lı ~ima La.t.1r~ı, Atıklarla ço
mkJua JV&tJt ! 

(Devamı var) 
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Her gün yüz ad 
1oplıgan: 

K.malettin Şülırii Orbay 

3201 - Tergek: Tetkik. 
3202 - Teıki: Şimal. 

3203 - T eatii: Sairin. 
3204 - Tetik: ÇalAk, mahir. 
3205 - Tevkür: Namzet, ni -

tanlı. 
32d6- Tnlim: Metot. 
3207 - Ten: Sulh. 
3208 - Tabak: Sakin. 
3209 - Tıfrak: Cel&detli, 

cetur. 
3210 - Tıfnf: Müteyakkız. 
3211 - Trk: Uyık. 
3212 - Tıkamak: Mahcub. 
3213 - Tıkık: intikam. 
3214 - Tıkız: Keaif. 
3215 - TıleT: Bahadır. 
3216 - Tılkat: Mübettir. 
2317 - Tılmaç: Mütercim. 
3218 - Tdtaj: AmU. 
3219 -Ton: Süldln, süldlnet. 
3220 - Tımağur: Merhametli. 
3221 -Tmç: Aaude, aakin, ra· 

hat. 
3222 - Tmt: Kuvvetti, naime 
3223 - Tırman: Cin, hudud. 
3224 - Tıtık: Memnun. 

3225 - Tız: Can. 
3225 - Tidim: Cesaret. 
3227 - Titrek: Çallk. 
3228-Tiiiı: Payan. 
3229 - Tikit: Şehzade. 
3230 -Tileyi: Arzu. . 
3231 -Tilgen: Çark. 
3232 - Tin gaz: Aaabl. 
3233 - Tinit: Hisae. 
3234 - Tink: Miivazene. 
3235 - Tintaç: Akran. 
3236 - Tirenı: Amlk. 
3237 - Tiril: Hayat. 
3238 - Tirki: Hediye. 
3Z39 - Titizı lhtiiliainkN. 
3240 - Tiyiıti: Li.yık. ' 
3241 - Tofur: Vazife. 
3242 - Toia: Adet, hil'at. 
3243 - Toiaç: Sanilı, aaniha. 
3244 - Toiram: Kıta, aahih. 
3245 - Toiu: Adet. 
3246 - Toiulıa: Miifer. 
3247 - Toğuılu: Necib. 
3248 - Tohtak: Pürtemkin. 
3249 -Tok: Evlat, gani. 
3250 - Toka: Adet. 
3251 - Toktat: Aram, istira

hat. 
3252 - Toku: Adet, revif, 

mul. 
3253 - T olan: Bedir. 
3254 -Tolay: CemiJet. .. 
3255 - Tonlu AH. 
3256 - Tonb: Azim. 
3257 - Toıbk: Silahtar. 
3258 - Tonnıı: Hayat. 
3259 - Toru: Fazlalık. 
3260 - T oaun: Aıil, necib. 
3261 Tozan: Zerre. 
3262 Tozun: Aıil, necib. 
3263 - Töbü: Şa1n1ca. 
3264 - Tobtük: Münasib. 
3265 - Tör: Adet, hali. 
3266 - Törk: Seri. 
3267 - Törün: Aıt1. 
3268 - Tuaç: Habra. 
3269 -Tuicu: Alemdar. 
3270 - Tukaavul: Alemdar. 
3271 - Tukur: Randman. 
3272 - Tulgar: Azim. 
3273 - Tulpar: Kavi. 
3274 - Tultak: Sairin. 
3275 - Tulun: Bedir, 1'Uhaar. 
3276 - Tumay: SükUtl. 

3277 -Tuna: lhtitamh. 
3278-Tunga: lhtifunb, kuv-

YetH, muazzam. 
3279 -Tun(UÇ: Veled 

3280 - Tunıut: Veled. 
3281 - Tuni: Kunetli. 
3282 Tur: Irat. 

GÜL ÜSTÜNE GÖL 
KOKLAVANLAQ 

ıonra .. 
Oıtün ıuıtu. Zeynebin aamimt 

olduiunu hisıetti. Ses çıkarma· 
dr. Hem doktor ertesi rün naırl 
olsa kalkmasma izin verecekti. 

Batını hazin hazin alladı. 
F erıiz gözlerle renç kadına bak
tı: 

- Zeyneb Hanım. Bu iyiliği
nizi ömrüm oldukça unutmıyaca· 
tım... . 

Biraz sonra uyuya kaldı. 
iki ıün daha yan uyur, yarı 

uyanık kaldı. Zeynebin ayak ses
lerini duyuyor, müphem bir hiıle 
kadınm ne yapbj!ını tefrik etme
ğe çalıfıyordu. Rüyada gibiydi. 

Arada bir göz kapaklarnu 
-• ,_,._, -:u---n-ıwww-•M,~•mw-ı ---

3283 - Turacı: Muhuım. 

3284 - Turam: Kemal. 
3285 - Turıud: Belde, mea • 

ken. 
3286 - Turhan: Şerif. 
3287 - Turkak: Silahtar. 
3288 - Turkan: Muhafız. 

3289 - Turku: Harir. 
3290 - Turkurka: Siper. 
3291 - Tunun: TaıYİr. 

3292 - Turpk: Filiz. 
3293 -Turtanak: Zeki. 
3294 - Turu•: Muavenet. 
3295 - Tunıtkan: Mukavim. 
3298 - Turut: Vatan. 
3297 - Tu•kan: Akraba. 
3298 - Tuıgul: Nitan. 
3299 - Tuttaf: T etadüf. 
3300 - Tut: Ordatl)a. 

Dinledi. Adamın muntazam 
nefesleri uyanmadığını anlabyor· 
du. Oıtün rahat rahat uyuyordu. 
Derin bir uykudaydı. 

O uman Zeynebin cam yata • 

iı çekti. Mademki Üstün bu ka
dar derin uyuyordu. O, aoyu• 
madan, yatağın bot kalan yerine 
uzanamaz mıydı. Oıtün bunun 
farkına bile varamazdı. Bir saat 
uyusa kafi idi. Ondan 10nra Oı
tün uyanmadan e't'Yel kalkar' ae
ne iıkemleıine otururdu. 

• 
Hayır, buna imkln yoktu .. Ta-

mam, bir bu eksikti!. Onun tcoy. 
nuna ıirmek... Bayle bir teYi ak
lına bile getirmesi için ancak ~
le altı gün uykusuz blmıt ol~ı 
llznndı. Bir kerre yatıp uyuna, 
bir daha zor uyanırdı. Altı sün· 
lük uyguıuzluia hükmetmek lca. 
bil miydi?. 

Fakat bir kerre aklma ıelmit
ti. Hem münui'b bulmuyor, hem 
de ıözünü karyolanın bot tarafın
dan ayıramıyordu. Gaz kapakla· 
n da artık kalkmıyordu. Gazleri· 
ni açamıyordu. 

Uyku battırdıkça, yatmak ihti
yacı arttıkça yapacaiı ıeyi pyet 
tabii buldu. Bundan ne çıkardı?. 
Soyunmayacaktı. Uyuyan bir a
damın biraz ötesinde sa-dece uyu· 
yacaktı. Gönlünde fenalık yok -
tu. Hem bir haıtanın yanmda de
ğil miydi?. Uyuaa bile ondan ev· 
vel uyanırdı. 
Uıuka yataia uzandı. 
Sabahleyin sözlerini açınca 

kendini Oıtünün kollarında bul· 
du. 

Öyle bir ııçra11t sıçradı, ki Oa
tün uyandı. 

Genç kadm, kulaklanna kadar 
kızardı. Şiddetle kalktı. Acaba 
fena bir rüya mı ıörmüttü? 

Hayır. 

Zeyneb kendini iakemle,e at· 
tı. Yüzünü avuçlan içine aldı •• 
Ağlamağa batladı. Ne diye uy • 
kuıuzluğa mağlub olmuttu? Ne • 
den o yata fa yabnı'h? •. Nedesa 
Aysıenıin seviyesine dü,müttü?. 

O stün ıerteme dönm6'til. Ne 
ıövliyecefini fqrrmqtı. Bir tef 
söylemiyor. Seaıiz atlayan Zey· 
nebin eesıizliiini bozmala cee&· 

ret edemiyordu. 

Hayvan gihi insandı!.. Geee
lerce batı ucunda onu hekliyen 
fedaklr, namuslu bir kadına min
nett"r kalacak yenle •.•. 

DiYordu ,., hanancfı. 

'!. J>eıniını ..... ) 
• 
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Ankaradan Diyarbekire Tabi~::~!.~;~~~ağıma 
sahnede! Soyadı 

alanlar 
1 SPOR[ , 
Dünkü Maçlar 

-----------·~---------- ı n san lan r 
g c n ç leştiren 

Heybeliadada deniz inşaiye 

mühendisliğinden mütekaid Bay 
Vasıf ile oğulları birinci İnönü 
denizaltı gemisinde birinci müla
z' m Bay Hakkı, Yavuz zırhlısında 
birinci rnülazim Bay Vedad, kar-

Anadolu dün Beyler
beyine yeniliverdi Cumhuriyet devrinden Önce Diyarbekir-

de asayişi temin için geceleri kale 
kapılarını kapatmak lazımgelirmiş ! 

-5 
~~~;:: ~~::~ i 
distanda bulu • r " det oğlu Tokat süvari alayında 
~ yüzbaşı Bay Necmi (Burak), er· 

Dün, spor hadiseleri itibari!" 

sönük geçti. Program mucibince 
üç cuma birinci devrede yapıla • 
mıyan maçların yapılması için 

ayrılmıştı. Ayrılan bu üç haftıı 

dün bitti. Birinci devrenin bütüı:ı 

Yazan: Ömer "akıb nuyor. Oradan 
Cavaya gide -

cek ve bir ta -

kanıharb kaymakamı Bay M. Se -
lihaddin, refikası H. Rebia, oğlu 

1 
Galatasaray lisesi sekizinci sınıf· 

kını tecıübeler ı ta Bay Fikret Salih, diğer oğlu 
yapcakmış. Dr. Voronof Kadıköy Sen Jorj mekebi beşinci 
Kalkfıtada bulunduğu sıralarda sınıfta Bay Ali Orhan (Erkuş), 
şu sözleri söylemiştir: Yemiş Limon iskelesinde 321 nu • 

"- Bana kalırsa insanın tabii marada Abdullah (Pak), Tarabya 

ömrü 140 sene olmak gerektir. Rum mektebi türkçe muallimi Ba
Bir gün tabii ömrü bu kadar uzat- yan Makbule (Ünsal), Feriköy ilk 

mekteb muallimlerinden Bay Fetmağa muvaffak olacağımıza ka • 
tah (Tezyenen), emniyet müdür

niim. Yetmiş ile doksan arasında 
lüğü müteferrika komiserliğinde 

ölen her inı1an ölmüyor, maktul 984 numaralı Bay Mahmud (Gün-

maçl~rı da tamamlandı. Birinci 

küme maçları evvelki cuma bitiril· 

diği için dün ancak üçüncü ve i .. 

kinci kümelere aid üç maç yapıl • 

dı. Maçların biri Şeref alanında .. 

idi. tık maçı Fener yılmazla Sü " 
mer sporun oynaması lazımdı. Sü· 
merspor eksik kadro ile geldiği i· 
çin hükmen mağHib sayıldı. Son!'& 

iki takım hususi bir karıılqnı• 

yaptılar. 

ikinci oyunu Kara gümrükle 00" 

1 

Diyarıbeklrde Dağ l.apı::ı 

düşiiyor. Mesele onu öldürmek • doğan), Unkapanında arpacı Bay 
ten kurtarmanın yolunu bulmak • Ali, biraderi Galata muayene me
tır. Hayatın en buhranlı devresi, muru Bay Tahsin, emniyet müdü ğanspor verdiler. Doğan•por ııf

karşı üç aayı ile yenildi. Diyarbekir kalesinin dört bü -
yük l:apısı vardır. Dördü de demir 
dendir. Eskidenberi bu kapılar 
dağ kapısı, Rum kapısı, Mardin 
kapısı ve yeni kapı diye anılmak -
tadır. Cumhuriyet devrinden ev -
vel bu kapılar geceleri kapanır, 
gündüzleri açılırdı. Asayiş ancak 
bu suretle temin edilebiliyordu. 
Cumhuriyet devrinde memleketin 
her taraf mda olduğu gibi bu par • 
çasında da tam hir asayiş temin 
edildiğinden kapılar bir daha ka
panmamak üzere açılmı§tır. 

Diyarbekir düz bir yer üzerin -
de kurulmuştur. Şehri bir iki saat 
içinde hiç yorgunluk duymadan 
gezmek kabildir. Bu tarihi şehir • 
de görülmeğe ve gezmeğe değer, 
birçok eski eserler vardır. Burada 
(Büyük cami) bilhassa zikredile -
bilir. Eski tarihçiler (büyük cami) 
in Musa zamanıda yapılmış bir ki -
iise olduğunu müttefikan yazar -
lar. Camiin dayandığı amutlar -
dan birinin üzerinde İbranice ya -
zılara raıgelinmektedir ki bu da 
yukardaki sözlerin doğruluğunu 
anlatır. Camiin minaresi dört kö • 
§edir. 

Diyarıbekirin Hamravat na • 
mı ile anılan suyu da tarihi bir ün 
taşımaktadır. Daha asırlarca ev _ 
vel hu su bütün Anadoluda ya • 
yr1mıştı. O kadar ki, Hamravat 
ıuyu develerle Diyarbekirden ls . 
tanbula ta!mır ve hediye olarak 
dağrtılırd ı. 

Evliya Çelebi Diyarbekirden 
bahsederken, diyor ki: 

(Diyarbekir'in havası gayet le
tafet \izere olub Hamravat suyu 

da içtilderinden halkın rengi ruyu altmıf ile yetmiş yaş arasında ge- riyeti müteferrikada polis Bay 
hamret üzeredir!..) çer. Bu devreyi atlatmak için gud- Nazmi, Makinist Bay Muzaffer, 

Diyarbekir Türkiyenin en sı - deleri tazelemek mecburiyetinde • kardeşler (Erdoğdu), Haliç şirke
cak yerlerinden biridir. Temmuz dirler. Bunlar bütün vücudu genç- ti işletme müdürü Bay Celal, Rize 
ayında vasati hararet 31 dereceyi f" l 1"andarma kumandanı Bay Cemil, leştirmeğe ka ı ge ir .,, 
geçer. Yaz ve sonbaharın tama - süvari binbaşılığından mütekaid 
men kurak geçmesine mukbil kı§ Doktor Voronofa göre en ileri Bay Feyzi kardeşlerle, Adapaza • 
ve ilkbaharda sürekli yağ,murlar gelen mütehassıslar onun usulünü rında otomobil acantasında Bay 

yağar. Yazın halk, sıcağın şidde - kabul etmiş bulunuyorlar. Kemal, Foto Vehbi kardeş çocuk
tinden evlerin damları üzerinde Onun için Avrupada ve Japonya - ları (Şemşek), Fatih Nişancasın
yatarlar. Bir kısım halk da Dicle da binlerce ·aşılama ameliyatı ya - da oturan polis sivil komiserliğin
kenarındaki bahçelerde yatarlar. pılmıştır. den mütekaid Bay İbrahim (Su

Evlerin üstü düz ve topraktan· ""'""""""mıı'""''1111'..__ ...... ıuun ... ~mm--- başı), Şark demiryolları katar mü
dır. Bununla beraber bundan bir· decekleri asla hatırımızdan geç - fettişi Bay lsmail (Ergiray), Şark 
kaç sene evvel belediyece evlerin mez. Yalnız burada haklı olarak demiryolları katar baş memuru 
damlarının toprakla kapatılması irat edilebilecek bir sorgu var: Bay Ömer (Kutlu), soyadlarını 
yasak edilmiştir. Belediyenin bu Hükumet resmi dairelere asılacak almışlardır. 

kararı Diyarbekire büyük bir tuğ- bayrakların uzunluğunu ve kısa. ÇORUMDA 
la ve kiremid fabrikası kazandır • lığını yaptığı bir talimatname ile lay :za'bi rinden Bnb. Bay 
mııttJr. D" b k" b l d. Osman (Pomir), doktor Yzb. Bay 

l' tayin etmiştir. ıyar e ır e e ı-
Diyarbekir belediyesinden bah- Ömer Vasfi (Özbek), Yzb. Bay 

yes!nin bundan haberi olmadığı B Akif 
sederken, belediyenin dikkat gö • Alaettin (Ar), Yzb. ay 

nasıl kabul edilebilir? Çok temen- . 
zünü çekmeden geçemiyeceğimiz (Nayır), Yzb. baytar Bay Nazmı 

ni etmek isterdik ki bu ibayrak Ö ş k (S"' ) bir nokta var! Diyarrbekirin en it- ( zoy), Y zb. Bay ev et uar , 
lek bir caddesinden geçiyorduk. timdiye kadar değiştirilmif bulun- Yzb. Bay Abdurrahman (Erem), 

Günün en beklenmiyen hlditr 
si Beylerbeyi - Anadolu maçmd• 
oldu. Anadolu ikinci kümenin eli 

kuvvetlilerinden olan bir takım 11 

dır. Böyle olduğu halde bu küme
nin en zayıflarından bulunan Be1,• 
lerbeyi takımına 3-2 yeniliverdİ· 
Beylerbeyliler ilk devrede biri p~ 

naltıdan iki sayı çıkararnk devr~ 

yi 2-1 bitirdiler. İkinci devre ha ~ 
şmda Anadolu kendini toplıyal'al< 
beraberliği temin etti. Fakat Bey .. 

lerbeyi bir sayı daha çıkarms.Yıı 

muvaffak olarak maçı 3-2 kazan • 

dı. Bu maçta bu sürprizden bı.ştttı 
esef edilecek hareketler de görii'" 
dü. Mesela ı:seylerbeyi kalecisi ftı· 

k t 
, .... t 

fat bir oyuncuya te me, G•··· 
savurmak gibi çirkin bir iş y3P -

tı ve oyun hakemi Bay AhnıcJ 
Adem tarafından haklı olarak o· 

yundan çıkarılarak ceı:alandırıld•· 
Beylerbeyi sağ muavini ile Arıfj • 
dolu sağ açığı da hatalarından JO' 
layı oyundan çıkarılmışlardır. . " 

Anadolunun dünkü beklenJ!11 

· l · · 1 E .. t k ı d" yen yem mesı ı e yup a ıın 

kazanmış ve birinci devreyi biri"" 

cilikle bitirmiş olmaktadır. 

Ufacık bahçesi önünde bir direk sun, ve eğer şimdiye kadar değiş· Mlz. Bay Refik (Sü), Mlz. Bay 
dikili bulunan bir bina önünde, ih- tirilmemiş ise bir an evvel deği§ti- Niyazi (Özgüç), Mlz. Fatihli Bav 
ti yarımız olmadan durduk. Bir an rilsin.. Halil Nejat (Erçin), 1. Mlz. 1. 
icin gözlerimiz bahçe önündeki u- Diyarbekirden bahsederken, o- Hakkı (Algan), 1. Mlz. levazım 
z~un direğe iliıtirilmiş küçücük nun meşhur kavun ve karpuzlarını ka. Bay İsmail Hakkı (Türkoğlu) ı 
bayrağa dikilib kaldı. Direğin lü - anmadan geçmek haksızlık olur!.. hesab me. Bay Hamdi (Bater), A
zumundan fazla uzunluğuna mu - Dünyanın hiç bir yerinde Diyar. lay imamı Bay Sabri (Güngör), 
kabil bayrğın hiç bir nisbet çer - bekirde yetiştirilen büyüklükte ka- yazıcı Bay Cevded Yakub (Bay
çevesine girmiyecek kadar küçük- vun ve karpuz yetiştirilemez. Ya- kal) soyadlarını almıılardır. 
lüğü, öyle tuhaf bir manzara teş - rın şimendifer Diyarbekire var _ Balkan şampiyonluğ~t .. 
kil ediyordu ki.. dığı zaman bunları dış pazarlarda FiTRE - ZEKAT Atina, 28 (A.A.) -Yunanı 

Sonradan ögv rendigv imize göre h k" T C d ıl~ 
teş ir etmek ıuretile hem Diyarı - Fitre ve ze atınızı ayyare e- tan ile Romanya arasın a yap 

bu bina belediye dairesi imiş. Bah · · B 1 H"l"I' b a" bekirliler için bir kazanç ve hem miyetine verınız. un ar 1 a 1" Balkan kupası maçı iki iki er 
Çedeki bayrak hiç indirilmiyerek H" · f 1 · tl ~ de m!lli mahsullerimiz için tesirli ahmer ve ımayeıet a cemıye e· berlikle bitmiştir. Birinci hafta1-:, 
asılı dururmuş .. Diyarbekir bele - b" ki" l b"l" ri arasında kardeıt.re paylatılır. b• 
d . ır re am yapmış o a ı ıriz. n da Romanya iki, Yunanstan 
ıyesinin başmda bulunan zeva • 

hn hayra<7ımrza hi'nr.ette kusur e- ( Arkaaı var) gol yapmı§tI. ~ 

------------------.--------...... ----------.......... --......... --... ------------·-------------------,-------------------· r KURUh'unMilll Romanı: 54 G:bi parmaklarının ucu ile işa- ı göğüs verip sakat kalanlara insanı - ~anındaki ihtiyar has~ 
·--·-·----··--····.................... ret ediyor. lık kapıları kapandığını gördük- lave ettı: . Jıl" 

Gözlerimin önünde geçen bu ten sonra kapıcının bu hayretine - Evet, o kadar iyiöldü kı 

Burhan Cahit Köroğlu 
Manisadan Mahmureler bi;····· ··::_ .. N·~ .. ;~iİ0u00.b0001:z··e···········a······ ··•• u mev· 

sandık üzüm Y?llamışlar .. Mevsi - simde taze üzümü dışarıdaki zen-
mi olmadığı içın pek makbule gin insanlar bile bulamaz... Diye 
geçti. Doktora sordum: şaka ett!. 

- Getirebilirim değil mi?.. F aknt içlerinde o kadar umut-

biribirinden acıklı levhalar törpü şa§madım. pimiz gıpta ettik. ır•·· 
gibi sinirlerimi aşındırıyor .. Acı- ilf. :1(. 'f. Hep ölüm, öksürük, acı a bd 
ya kedere 0 kadar alıştım ki kal- Ergin hastaneden şikayet et - Her gidi§imde konuşınaJl11~eıı· 
bi:nin katılaştığını hissediyorum.. mıyor. kelimelere bağlanıp kalıyor· rıı'&Jf 

Derin bir sabırla Heybelide sı- di hastamın derdi yetın!Y0 cıı·ı:ı· 
Hastanenin kapıcısı b'.r gün ı 

raya konan rapordan haber bekli- gibi oradakilerin de acıların rtı1' 
anneme sormu§: 

- O sizin h&stayı her gün ge -
lip gören genç hamm neniz olu -

yor .. 

Hastanın karısı olduğumu an
layınca gülmüş: 

yor. leyip zehirleniyorum. Bll & 

Her gidişimde bana, yirmi dört öyle bir hayat oldu ki! d ol• 
d be er, 

saatlik hastane haberlerini veriyor Evde o kadar er 1•" 
k . t v 11e 

Bunlar o kadar belli ve biribirinin dum ı, ne yap ıgıını, la fe' 
v b"l . ıor 

pacagımı ı mıyorum. "'azııO' 

diğim bir kaç lokma da bllg 
ayni ki. 

- Hay, hay .• Yalnız bir şartla.. suzlar var ki üzüm salkımını taze 1 - Doğrusu iyi kadın. Buraya 
Koğuştaki bütün hasta ara dağı • hayat bulmuş gibi aldığı halde bırakılan hastaları haftada bir 

Ergin oraya girdi g:reli koğu -
şundaki eski hastalardan yalnız 
ikisi kaldı. ötekiler birer birer 

da kuruyor. c.it"" 
g"'ıJll· oJ ' Ne olacağız, ne olaca 0ı,e 

tacaksınrz ... 

- Tabii efendim ... 
Ertesi günü hemen bütün san -

41~ butahaneye g8türdüm... O 

.<;ciar fıoılarma gitti ki, bir Ya§lı 
hasta: 

dudaklarına götürdüğü zaman 
içinden gelen bir isteksizlikle ge -
ri çevir:yor ... Ancak sütle bakılan 
çok ağır bir hasta yiyemiyeceğini 

bHdiği halde: 
-Benim hissemi de ayırın!. 

gelip görme gününde bile arıyan 
olmaz. Sizin hasta çok zengin 
bir adam galiba. 

Sevgi ve merhametimin hasta
ne kapılarında takılıp kaldığı an
laşılıyor. Yurdu için dütmanA 

da Jl 
~özlerini kapadılar. di her ıey, sanatoryoııı ba!l1 dl' 

Bir sabah gittigvim zaman Er- bekliyen rapora bağlı. Ba -•~ . ·n sa•..-
gin köşedeki boş yatağı gösterdi: beraber, hepimiz ETgınt l c:JJ.Jı" 

- Şurada yatan genci biliyor· yomda muha:kkak Jcıırtll a 
sun ya. Dün gece öyle rahat öl- 1 hükmediyoruz. ı "'1'). 
d ü ki ! · ( DeCJatfl 
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Usküdarın malıalleleri 

Ayazma camii köıesi 
(Ressam Ali Rıza) 

yazmııtı. Tarihin son beyti şu • 
dur: 
ı.\kmca lülesinden ab Esad dedi 

taıihin 

"İn su damad lbrahim paşadan 

GÜLFEM HATUN - Bu ma-
;ıUede yukarıda adı geçen Gül -

· ~m hatun bir cami yaptırmıştı. 
1ahalle adı da ondan kaldı. Ca-
1iye yakın bir yerde mekteh yap
·rmıştı. Gülfem hatunun mezar 
'\Şında (969 - 1561) günlemeci 
·ardır. 

Gülfem hatunun yaptırdığı ca
mi 1705 de çıkan bir yangın so
nunda yandı. Sonradan 1715 yı
lında ahali tarafından toplanan 
iane ile yeniden yapıldı. Üzerine 

IHSANIYE: - Burada va:ktiy- şu tarih yazıldı: 
ie büyük bir aaray vardı. Saray • Bihamdiilillah gene mamur oldu 
lar, yıl1arla eskimiş, harab olmuı· bu ibadetgah 
tu. Bunun üzer:ne bu arsa ahaliye Bu Gülfem camii yanmış idi bir 
ihsan edilmişti. işte, arsanın hayli sal akdem 
'haliye ihsan edilmesi, semte Nice ashabı hayır himmeti arzı iş. 
İHSANIYE adını verdirmiştir. tirak etti, 
Burada üçüncü Osman bir cami Nukudu vafire sarfeyleyüp inşa 
)aptırmııtı. 1755 tar:hini t~fı - birçok adem. 
)an camiin kapısı üzerindeki Bu mahallede 1718 de Sultan 
ltıanzuınenin son bevtinıit: Mustafa da bir çeşme yaptırdı. 

H k . . S lt 0- an yaptı Rahmi adlı bir ozan: 
a ıçın u an sm 

1 

B" .. 1 d d" R h . 
lhsaniyeyi ır guze mısra e ım a mı ana 

tarih için 
Yazılıdır. Bu cami, bir yan - Mısraı ile tarihini ıöyledi. 

tın 90nunda yanmıştı. 1870 de SELIMIYE - Bu mahallede· 
e'Ykaf idaresi yeniden yaptırdı. 

Camiin abdest almağa mahsus ıu 
depolarının musluklarını 1883 te 
Cemil Pqa yapbrmııb. Caaiin 
t&dırvanını 1824 de bir Darüaaü -
\de ağası yaptırmıştı. Üçüncü 
Osm'°.n camiin yanında bir de 
llleaç~ yp,ptırmıftı. Bu mescidi 
'<>nrılerı 1765 de Sultan Mustafa 
'-tnir ettirdi. Ayni mescit 1890 
da yeniden tamir görerek bir mi
llare ilave edi'ci. 

Sahile yakın bir yerde bulunan 
teıme, Hadic.e Sultan tarafından 
l'apılmııtı. Çe§me 1869 da yeni· 
~en Salih Efendi adında b!ri tara· 
fından yapılmııtır. Bu civarda 
~arüuüade ağa11, laa ağa adın • 
~ biri de bir çef1De yaptınnııb. 
~CÜ Selimin yap 1 tüerleeC eme 

Bunlardan bqka 1849 da ü
ıfbıcu Selimin yaptırdığı bir çeı -
~ ile Tifhgül adında Selimin ca
"İ)elerinden birinin yaptırdığı 
htnıe vard1r. 

. ISFENDIY AR - Bu mahalle 
~' lsfendiyar adında birinin yap
~If olduğu bir mescid yüzün • 
~en mahalleye bu isim verilmiJ • 

• Meacidde, üçüncü Mustafa 
~--- d .d. . y w ·•rın e mescı ın ımamı agcı 

~de Ahmed Efendi, Sadiye tari
~lını yaymağa başlamıştı. Onun 
l İıt ıonralan buraya Sadiler tek
illfıeai dendi. 

Burada üç yüzlü bir çeıme var 
~e her üç yüzünde de tarihler ya
~!1dır Çe?menin üzerindeki ta
. 'il 1870 dir. 

1
_ Gene bu civarda 1770 de ya

"llıı bir çeıme vardır. Bu çeı-
e)İ Piri zade yaptırmııtır. Ali 

da 1871 de burada bir çeıme 
tırdı. 

. Burada, lsfendiyar mescidi bi
ı~· 
41~e eski hamamda damad 
lıirn paıa 1718 de büyük bir 

,:e .Yaptırdı. Çeımenin üze -
ekt tarihi Eıad adlı bir ozan 

ki camiyi üçüncü Selim yaptır • 
mııtı. Onun için buraya da Se. 
limiye dendi. Buradaki cami 
dört yılda yapılmı,br. 1785 de 
namaz kılmmıya başlanmıştır. Ca 
minin minareleri yapılırken çok 
kalın yapılmıftı. Sonradan in • 
celtmek için traı edildi. 

1822 yılında tiddetli bir rüz • 
gar, minarelerin birini yarısin -
dan, diğerini dibinden kırdı. Bu 
rüzgar o yıl lstanbulda on üç mi
nare devirmişti. Selimiye camisi 
hundan ıonra yeniden tamir edil
miı, minareleri evvelkinden da
ha iyi yapılmıştı. 

Bu caminin tekkesi de 1835 
de yapılmıı, sonradan tamir edil
miıti. Tekken in tarihi uzunca ka
pısı üzerinde yazılmı§tı. Tekke
nin türbesinde l 830 da ölmüt 
humbarahane nazırı Ahmed efen
di gömülüdür. Diğer bir türbede 
de Ali Behçet efendi gömülüdür. 

BÜLBÜLDERESI - Buradaki 
camiyi, mahalle ahasili İane top
layarak yaptırmıştı. Üzerinde 
1882 tarihi yazılı caminin 
ahali tarafından Y4tırıl • 
dığı yaz:lmaktadır . Burada 
kahile Hafize hanJm adında bir 
kadın da bir mekteb yaptrrını!tı . 
Burada 1883 de yapılmı§. 1701 
de yapılmış bir çeıme vardır. 

ÇAVUŞ DERESi - Burada 
kalyonlar katibi Mustafa efendi 
bir çeşme yaptınnııtır. Üzerinde
ki tarih 1779 dur. 

Üç yol ağzında, ikinci Mah -
mud zamanında sadrazam bulu • 
nan İbrahim paıanın valdesi biri
birine bititik üç çeıme yaptırmıt
tı. Bu çeımelere acı çeıme den
mektedir. Burada bir de Çınarlı 
tekkesi vardır. Tekkenin yakı • 
nında Salih efendi bir mescid 
yaptırmııtır. Adına Salih efendi 
mescidi denmektedir. Salih efen· 

'f N 
, 
"'·--,. __ 

T optaıında eski bir sokak. 
(Ressam Ali Rıza) 

di 1591 yılında ölmüş, buraya 
gömülmüştür. 

DOGANCILAR - Bu mahal • 
ledeki camiyi dördüncü Mehme • 
din kızı Hatice Sultanın koca11 
damad Hasan pata yaptırmıştı .. 
Burada Şeyh Nehuhinin de meza
rı bulunmaktadır. Bu tekke 1863 
yılında Adbülaziz kurununda ye
niden yapılmııtır. Çeımeyi Ha -
san paşa yaptırınııtır. 

Meydanda uzun müddet 
pazar kurulmakta idi. Son
radan burada kurulan pazar 
Uncular sokağına kaldınlmıf, bu
rada kömür satılmağa baılanmıı
tır. Caddede darüsaade ağası 
Beıir ağanın yaptırmıı olduğu bir 
çeıme vardır. au Çe§me 1868 yı
lında tamir edilmiıtir. 

Doğancılar meydanında üçün
cü ikbal hanımın 1858 de yeniden 
yaptırdığı cami vardır. Caminin 
yanında Hacı paıa türbesi, bir 
mekteb ve bir çeıme vardır. 

Bunlardan baıka üçüncü Ah -
med kurununda damad İbrahim 
paşanın yaptırmış olduğu zarif 
bir çeşme vardır. Bu çeımenin 
tarihini şair Nedim ıöylemişti. 

Mahalleye Doğancılar deııme
sinin sebebi, doğan avcıları bura
da birikirler, ava çıkarlarmış, 
bundan "Doğancılar,, semte ad 
kalmııtır. 

MIRAHOR - Burada Cağale 
zade Sinan pa§anın mirahoru 
Mehmed ağa bir cami yaptırmış
tı. Caminin muslukları 1813 yı
lında yapılmıştır. Burada Ayşe 
ve Mihrimah sultanlar mekteb ve 
çeşme yaptırdılar. 

1728 de Sultan Ahmed Sakalar 
çeşmesini, 1881 de Rüstem paşa 
bir mekteb yaptırdı. Bunlardan 
başka bu mahallede bir çok hüc
releribulunan bir mevlevi zaviye
si vardır. Türbede Halil Numan 
Dede gömülüdür. 

Sultan A-hmedin yap • 
tırmıı olduğu çeşmeyi 1809 da 
baş kadın tamir ettirdi. Şair Ne· 
dim, yazdığı uzun tarihinde: 
Baş kadın bu çcşmci vaiayı icra 

elyedi 
Demiıtir. 
TOYGAR HAMZA - Bura

daki mescidi Hamza çelebi adın
da biri yaptırmış olduğundan ma
halleye bu ad verildi. Camiin min
berini, hir!nci Mahmud kurunun
da Hafız Halil efendi kurmuştu. 
Bu mahallede Hudayi Aziz Mah
mud efendi ıeyhlerinden lbrahim 
efendinin türbesi vardır. 

(De'V&IDJ n.r) 
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Dilimizin • • 
geçmışı 

Masalı 
Dede Gorkud kitabından 

-5- Yazan: Kastamonu Saylavı Veled izbudak 
Bilme2misin. Sarı donlu salcan 1 T ekür iyder: Vallah hu yiğidi 

hatun köşkten bakar. Kime ha - gözüm gördü, gönlüm sevdi • didi. 
kar, aşgıla oda yakar. Gırg yerde otak dikairdi. Gırg 

Sarı donlu gız aşğına bir (hu) yerde ele (7) gerdek (8) dikdir
didi. Ganturalı uru durdu. lyder: di. Ganturalıyla gızı götürüb ger
Mere, men hu devenün burnuna değe goydu1ar. Ozan (9) geldi. 
yakışacak (Ol gız sozüyle "yakış- lltme (10) çaldı. 

dı) dirler (1}. Yarın Uğuz iline Oğuz yiğitinin öyken.i gabardı 
bahar vara. (Deve elinde gal • (6). Gılcın çıkardı. Yiri çaldı, 
mııdı, gızgurtardı) diyeler. kertdi. Eyitdikim: Yir g:bi 

(Mere ! Golça guhuzum (2) kertileyin, toprak gibi savrulayın, 
çalun, öğün. mani. Yaradan Tanrı- gılıcıma doğranayın, okuma san· 
ya sığındım. Bir buğradan döneyin cılaym, oğlum doğmasın, doğar. 
mi. lnşaallah bunun dahi başın sa on güne varmasın, beğ baba • 
·keseyim) dedi. Yiğitleri Gar.tu • mun, gadın anamun yüzün gör • 
ralıyı öğüle soylamrı. Görelüm medin bu gerdeğe girersem - didi. 
hanum ne soylamış (3) : 

Gab gayalar başında yuva du- lvini çözdü.•Gaytabanın (11} 
tan. Gadir ulu tanrıya yakın u· bozlatdr (12), gara goçun (13) 
çan. Mancılığı ağır daşdan gırıl - kişnetdi. · Dün gatdı (14) göçdü. 
dayıb gati inen. Arı gölün örde • Yedi gün, yedi gece yurtdu (15) • 
ğin şakıyub alan. (Gaya öykedib Uğuzun ~erhaddine (16) çıkdı, 
yörürken tarnub üzen} ( 4). Ga- çadır dikdi. 
rıncığı ac olsa kaHrub ucan. Cüm- Ganturalı lyder: Hey gırg 
le guşlar sultanı cal gara guı, ga• eıüm, gırg yoldaşım, gurban ol -
radıyla saksağane gendüzün şa • sun size menüm başum. Hakta • 
kıdur mu (5) Alp yiğitler garış ala yol virdi vardum. Ol üç ca • 
(6) garrmından gayırır mı. navarı öldürdüm. Sarı donlu sel • 

Sarı donlu selcan hatun köşk • can hatunu aldum geldüm. Ha
ten bakar. Kime baksa asgı yıla bar eylen, babam mana garşu gel-
oda yakar • didiler. sün • didi. 

Sarı donlu gız aşğına bir (hu) Ganturalı bakdı gördü. Bu 
didi. Ganturalı adı gorklü Mu- gonduğu yirde guğu gc.!lan, dur
hammede salavat getürdü. De • nalar turaclar (17) keklikler u -
veye bir dekme urdu, deve ba • çarlar. Soğuk soğuk sular, çayır • 
ğırdı. Bir dahi urdu, deve ayağı lar, çemenler. Selcan hatun bu 
üzere durmadı, yıkıldı. Basub yeri görklü gördü, beğendi. Düş· 
iki yerden boğazladı. Arkasın • düler (18) işrete meığol oldular. 
dan iki gayış çıkardı. Tekürün Yidiler, içdiler. 

önüne bıraktı. Evvel zamanda Uğuz yi~itleri-
İyder: Akmalarınun terkeJİ ne ne gaza gelürse uyhudan ge

( 6) bağu, üzengüsü, gayışı üzü • lürdü. Ganturalının uyhusu gel· 
lür. Dik.meğe gerek olur • didi • di, uyudu. Uyurken gız ider: 

•• • Menüm aşıglarum çokdur. An· Va p u re u 1 u k sızın ılgarıa seımesün, dutuben 
yiğidi öldürmesünler. Ağçe yüz· 

TUrk Anonim Şirketi lü men gelini dutub atam anam 
rstanbul Acentalığı ivine iletmesünler . • didi. Gantu

~man han. Telefon: 22925 ralının atını öbçin (19) duldu 

Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 30 

l'ı.. evvel 

Pazar cünü ıaat 20 de c •. 
lata rıhtımından kalkacak. Gidıt · 
te: Zonguldak. lnebolu. Ayancık, 

Samsun, Unye, Ordu, Giresun. Ti· 
rebolu, Göre1e. Trabzon v~ Rizeye. 
Dönüıte bunlara ilaveten Of ve 
Sünneney~ uğrayacaktır. 

Mersin yolu 
in önü 
Par ar 

vapuru 30 
K. eVYel 

saat rn da Sirkeci 
rıhtımından kt'.lka -

rak (Çanakkale, İzmir, Kuşadası, 

Küllük, Bodrum, Rodos, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Fini· 
ke, Antalya ve Mersine azimet ve 
nvdette aynı i:skele!erle Alanya, Ça -
nakka)e ve Geliboluya uğrayarak 
avdet edecektir. 

Karabiga Yolu 
Cumartesi, \'C 

Çarşamba günler} saat 20 
de 1 opharıt' 

nhtımıııdan bir vapur ııalkır. Gidiş 

\"C dilnüştt' mutat is~eldtre Uj!-rar 

iz mit Yolu 
Pa-

giydirdi. 
(Devamı yar)' 
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• Cumartesi l PAZAR 
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Kadınlar Adası ! 
------------------

iGNE 
Gfio do~nsu 7.!!'i 7.76 
Gllo batısı lf>.48 16.4) 
Sabah oamaı 6 6 
Oj!lc oamuı t!.16 l t. 16 il 

va,an: Gt' rhard Hauptmann Dilimize çeviren: A. C. 
·~ ....... ~ .... ..... -- -· .... "' 58 ' ~ . . .. . , . . ... .... ~ 

Bu yüce adanın mukaddes an • 
neler, benim nasıl takdiı edildi • 
ğimi peki.la bilirler. Ben hep bir 
peygamber doğurduğumu zanne • 
diyordum.. Fakat kimi doğur • 
duğumu Y atayus iıimli dindar 
akbaba bana güzelce öğretti.,, 

lediğih sözler beni fena 
müteessir ederdi .• , 

halde 

Maupas$ant'dan çeviren: İkiYıldıı 
ıt ındl namazı 1436 14.3~ 

Ak~ı"' namu 16.41 16,49 
1 

Size ne memleketin adını ıöy- / Birdenbire ıustu. Sonra ıesi 
liyeceğim, ne de adamm. Bu değİ§mİf, yüzü H.psan olduğu 

memle!-tet buradan uZ&k, çok U· halde devam etti. 

\' atsı oamuı 
imsak 

18. 7 
.5.SS 

18 J8 
3.~ 

F <!.kat Babette sözlerinde 
e'lerek diyordu ki: 

iuar 

\'ılın gtçen glla!en 363 36'J 
Yılın talan ııllnlerl ! 11 

zak yakıcı ve mümbit bir ıahil Ü· - Hayır, bundan bahsetme • 
zerinde idi. Saba:htanberi ekin • sem daha iyi olur. Beni çok üzü· 

Alev ne§redenlerin elebaıısı o
lan Bibari Ul abasının bu sözleri· 
ni ititince biraz heyecana diif • 
tü. Babette ıözüne devamla dedi 

"- Sen Kriınadan çıkan bir 
mucize olarak bana hitab ediyor • 
sun. Sendeki ulübiyet bu sözle .. 
rini tekztb edecektir. Sen de 
Krifna gibi on altı bin kadına ıa • 
hib olacaksm, Rukmini bunlara 
dahil değildir, ve bu kadınlardan 
on altı bin çocuğun olacaktır. 

lerle örtülü sahili ve güneıe bo • 
ğulmu~ mavi denizi takib ediyoT• 
duk. 

Bana, sahilin denize doğru 
uzıınmı' semtinde, portakal or • 
marunın içinde oturan Fransızm 
evinde o akşam için misalir o'a· 
bileceğimi söylemiflerdi. Bu a • 
dam kimdi? Henüz bilmiyordum. 
On sene evv 1 bir sabah buraya 
gelmiş, arazi ıatm almıt, bağlar 
kurmuf, ekin elmfiı ve durmı-.dan 
ip1ila clerecesinde çalışmıştı. Son· 
ra aydan aya, seneden seneye a· 
razisini genişleterek baldr ve kuv 
vetli toprağı i~1emek $Uret'yle bu 
yorulmaz gayreti sayesinde bir 
ıerve.t ıuhibi ·olmu~tu. 

Maamafıh, gene durmadan ça

lıııyor, diyorlardı. Sabah karan
lığında kalkıyor, geceye kadar 
safra sola ko~uyor, mütemadiyen 
işlerin ya.91hp yaprlmadığma ne • 
zaret ediyordu. Sabit bir fikrin 
ken·J' s~ni rıı.hat bırakmadığı, hu
zunınu ve uykusunu kaçıran son
suz b=r para kazanmak hrrıiyle a
znb c~ktiği görülüyordu. 

H~rltes onu çok zengin b'liyor
du. 

Ev=ne vardığım zaman gÜnC! 
batıyordu. Evi bir burunun so -

nun ·la, portakal ağaçları arasın -
da idi. Ko:arnnn, ç.ok sa~e ve de
ni o nazın:l1.-

Biraz yakla!ilınca uzun sa...~:'\1Iı 

bir ~ilam kapıdan ~öründü. Se
lnmh;uH:ln sonra kendisinden 
geceyi "ec.iı'lnek icin b;r yer sor
dum. Gülerek elini uzattr. 

- Giriniz, dedi, buTası ken
di c-;'n'zdir. 

Be:ıi bir ~daya götürdü. Gör
mU,, gedrmiş adamlara has bir 
tabiilik ve hol\ bir laübaliliklle c· 
mirlcr'me bir hizmetçi verdikten 
sonra <:rkarken: 

- l~inizi lbitirib indiğiniz za
man ycmc3imizi yeriz! dedi. 

Filhakika yemeğimizi denize 
kar§ı bir tarasada baş-başa yed'k. 
Ona evvela, bu memle'kctin zen · 
ginliğinden, uzaklığından, meç· 
hu1li!ğiinden ba:h:ıettim. I..akay • 
danıe cevab veı·di: 

- E'\·et, burası güzel bir yer
dir. Fakat 'nsJ.n asıl sevdiği,mem· 
le'ketten uzak olunca hiç bir yer 
ho~uııa git~\yor. 

- Fr n5adan ayrrldığmız için 
müteec9i:-ı;iniz denetk? 

- Bilhassa Paristen ! 
- Niçin dönmüyorsunuz? 
- Günü gelecek, döneceğim. 
Böylece Fransız aleminden, 

bulvarlardan ve Paristen bahset -
meğe başladık. Buraları çok iyi 
b"len bir adam t?ihi 'bana sualler 

Vaudvi!Je caddesindeki sonıyor, 

tamomıt aileleri, isimleri sayı • 

yo,.du: 
Bir ç11k isimler sorduktan son· 

rl'I. ~ 
_ ya Jrndmlar, dedi. Bnna 

onlard".n bahsedin'"'· Suzanne 
Verne:-i trmr mı:;ınrz? 

- E11'e*t-e. 
- Ye ~nn ie Astieri? 

n .. ,d .. 
- o u. 
- 2:nval ı kızca(iu, ~y ...... ff!.· 

mr mı!mrz? 

yor. 
Sonra, ıözü deği§tİrmek iıter 

gibi ayağa kalktı: 
- içeri girmek ister misiniz?. 

Bugün 
ISTANBUL ı 

ki: - Evet. 
Önden yürüyerek beni evt> 

11.so Onivera1teden nak11, !nkılt.p denı • 
lerl, Sayın profesör Mahmut Eaat Bozkurt. 
19 Jlmnaatik Bayan Azade, 19.30 Dünya 
haberleri, 19.40 Ege caz, 20 Maarif vekAleU 
namına kon!eran5, 20.80 Ege caz, 20.60Spor 
konuı,ıma.sı, Eoref Şefik, 21.15 Anadolu A· 
janaı - borsalar. 21.80 Radyo orkutruı. 22 
Radyo caz ve tango orkestrası. 

-" B"bari Lal namı verilen oğ· Laurence'!n kızı Rukmini bu 

ıtaktu. hım hakikatte bizzat Krişnadır.,, sözleri itidince korkudan doğan 
Bihari Ul, hicabından yüzü \ bir hareket yaptı ve kimıeye belli Alttaki büyük odaların kiTli ve 

metruk bir hallen vardı. Her şey 
sanki gelişi güzel turaya buraya 
bırakı mıt hissini veriyordu. 

SZS Kbz. BtlKREŞ, SGl m. kıpkırmızı olduğu halde burada etmeden oradaa uzaklaJtı ... 
anasının sözünü kesti .. Sükunetle Reis Anni ne fU ıözleri fısılda· 13 - 15 PIA.k ve haberler, 18 Radyo or· 

kcstraın, 19 Haberler, 19,15 Radyo orkestra· 
aı, 20 tJnıvcmte, 20.20 PIA.k, 21 Dans mu • 
stkiııf, 22 Konferans, 22.15 Radyo cazmm 
devamı, 23 Haberler, - Kahvehane konseri. 

ve tatlılıkla dedi ki: dı: 

Odasına girdiğim zaman ken· 
dimi bir koltukçu dükkanında 
sandım. Oda her biri bir h:ıtıra 
c!duğu Ms,.edilen ygunauz, çeşid 
çe~id eıya ile dolu idi. 

Duvarlarda tanmmıf ressamla
rın resimlerinden iki güzel resim, 
silaMar. kılıçlar, tabancalar, 
sonra yaldızlı bir çerçeve içinde 
beyaz bir aıla.a vardı. Bakmak İ· 
çin yaklaştmı ve parlak kumaıın 
ortasına saplanmış bir saç iğnesi 
gördüm. 

Ev sahibi elini omuzumun ü • 

MS Rbz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
ıs.::o ~car ,.~rl:ılan 19.!0 Söz1cr, 20.15 

lLdyo popun ·• "1.~0 Ş n r:!5 ter. 22 E~· t 
dans pnrçalrın, 23 1 aherlPr, 23 20 Rigo çl.n· 
r:eıie tR.kmu, 24 O P1 kon.serf. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY A TROSU 
TEM Si L L ER 1 

Bu gece saat 20 de 

HAMLEf 
5 perde 

Yazan: 

f \tı11•ut Bıttdiqnl 
Sehi rTiya tl'DSU 

111111111111111 

"- Sevgili anne, ben sapıade 
gene bir insandan başka bir teY 
değilim ve bqka bir teY de olmak 
istemiyorum. ,, 

Annesi cevab verdi: 
"-Olabilir .. Fakat Kriına da 

inıan kıyafet'nde gezerken bir 
Krişna olduğunu bilmiyordu. Sen 
de bir Kriınasm, istersen öyle ol • 
duğunu bilmiyebilirsin.. Sen bir 
Kritnasm, yegane alev tıqıyansın, 
geri kalan on bir ldti hiç bir teY 
değ'ldir. Sen bu mes'ut adadaki 
müritlerinle ıevitmek için Bihari 
Lal olarak gökten indin.. Muka • zerine koydu. Gülerek: 

- On ıenedenberi sakaldığım 
W. Şekıpir 

ve gözüm gibi baktığım yegane çc,iren: 

eşya, dedi. "Bu iğne benim ha • Ertufnıl Mubıin 
llLlll 
111111111 

ı lindanın kılığını yırtarak çıktm 
ı ve Kri9naya tahavvül ettin.. 

Oynayan aevgHi manasına ge
len Bihari Lal kıyafetinde kendi· yalımdır.,, diyebilirim. 

Beylik bir cümle arıyordum .• 
Nihayet söyledim: Eakl Fransız Tiyatrosunda 

- Bir kadın yüzünden 1zbrab Bu geee saat 20 de 

çektiniz galiba? fo~~&ul 8dtlnıtsi 
Birdenbire: Delidolu $ehirTiyaİl'OSU 

____________________________ , 

- Nerede çektim, dedi. Ha· Operet: 3 perde 111111111111111 1 
la da bir ıefil gibi çekmekteyim. Yazan: 

Hele balkona geliniz. Demin du· Ekrem Reıit 11111111 
daklarıma ıöylemeğe cesaret e • 
demediğim bir isim geldi. Eğer Besteliyen: Cemal il ... 
Sophie Ast~r için söylediğiniz Reıit l lfllfllll 

ıini göıteren Kritna mürid kadın· 
lC\ra hakim olacaktır.. Sevininiz, 
ıev:niniz, mukkaddes anneler!. " 

Burada Bihari Lal teJvar anne • 
sinin sözünü keserek dedi ki: 

"- Anneciğim, tekrar ediyo • 
rom ki, ben diğer on bir arkada
nm arasında bir on ikinci olmak • 
~ 

tan batka bir teY değilim.. Seni 
çok ıevmemi§, sana çok hürmet et 
menıit olsaydım, sevgili anne, ıöy-

gib' - öldü - diye cevab ver • 
mit olsaydınız, ben bugün kendi

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ti. Dört milyonumu gözlerinden için ıiddetli bir ihtiyaç hi~ıeder-

mi öldürürdüm. 
Geniş balkonun üzerinde idik. 

Kaybolan güneı ortalığı ancak 
göklere vuran ziyalan ile aydınla
tıyordu. Sordu: 

- Je~nne de Limous yafıyor 

rnu?. 
- Evet. 
_ Onu tanıyor musunuz? 

- Elbette. 
_Bana ondan baiııediniz. 
_ Ne söyliyeyim. Bu Parisin 

en f!Üzel, en me~hur kad~lann -
dan biridir. Mükemmel hır pren
ses hayatı sürüyor. İ!te hepsi .... 

"Ölü,oıum,, der g"bi "Onu se
viyorum,, diye mırıldandı. Sonra 
birdenbire bnŞ'!aciı. 

- Onunla üç sene beraber ge-
çirdiğimiz hayat ne kadar kor • 
kunç ve ne kadar tatlı idi bilseniz. 
Be! altı defa onu az kalsın öldü
rüyordum. Gördüf'.ünüz bu iğne 
ile gözlerimi delm'."ğe kalktı. Sol 
gözümün altmdak: şu 1...-tiçük nok
taya bakınız. Bh sevi§iyorduk. 
Si;r;e bu ihtirası na~ıl anlatayım?. 
Onu anlıyamazsmız ki. 

İki kalbin ve iki ruhun karşı· 
lıkb atr1malnrından mütevellid 
bir a~k olabilir. Fakat şüphesiz 
sevişirlerken biribiTlerlnden nef -
ret eden iki uyızunsuz malıluku ö
nüne gec.ilmez bir surette biribiri
ne ba~lavan işkenceli ve gaddar 
bj,. ıuk da mevcuddur. 

Bu kız beni üç senede mahvet-

dudaklarına düıman zannedilen dim. Gözlerinin arkasında beni 
tatlı tebessümü ile istifini bozma- ondan nefret ettiren anlatılmaz, 
dan yedi. Onda mukavemeti im- hain bir şey vardı. Kim bilir bel· 
kansız bir fey vardır. ki onu sevmemin sebebi de bu idi. 

Bir koku gibi yayıfo.n letafeti, Onda kadınlık ve kadınlığm o 

tebessümünün musikisine benzi • çıldırtıcı ve kindar hali her kadın· 
yen güzel sesi, yürüdüğü zaman 
hafifçe sallanan uzun endamı 
(zira o yürürken adeta kayar gi
bidir.), daima mutedil hareket· 
Ieri ve mavi gözleri o kadar a· 
henkdardır ki in.sana yavaş yavat 
itler. Bütün bir üç ıenede dün
yada gözlerim yalnız onu gördü. 
Ne kadar ıztcrab çektim bil$eniz. 
Çünkü beni herkesle aldatıyordu. 
Niçin?. Hiç, aldatmak kcyifi 

için. 
Burada bulunduğumdanberi 

orru o kadar düşündüm ki, niha • 
yet anlachm. Bu kız aldatmadan 
sevemezdi. Bunun için a!k, eğ· 
leoce ve paradan başkn bir şey 
değildi. Bu yüzden servefmin 
son meteliğini yediği zaman bana 
sadece: 

- Anlıyorsunuz ya azzim, ben 
hava ile ya~yamam. Sizi çok 
seviyorum. Fakat yafamak la -
zım. Sefalet ve ben, hiç bir za. 
man uyusamıyaca ğız, dedi. 

Eğer aize onun yanında sürdü
RÜm işkenceli hayatı anlatsam .. 
Yüzüne baktığım zanuı.n onu ku-
caklamak :!fodiR~m kadar öl.tür· 
mck için de çıldırırdım. Kolla. 
rrmı aç.ma:k, onu sıkmak, boğmak 

dan fazla idi. 
Sokakta beraber giderken er• 

keklere öyle bir bakardı ki... Bir 
tek bakıtla kendini tamamiyle 
testim ettiği zannedilirdi. Bu hal 
beni çileden çıkarıyordu. Filha • 
kikl\ onu yalnız bırakbğım zaman 
baıkalarının oluyordu. 

İ§te on sene oluvor iri onu gör· 
medim ve onu gittikçe daha çok 
seviyorem. 

Gece her tarafı sarmı§tı. Ha· 
vada bi-r portakal kokusu d~lga· 
tanıyordu. 

- Onu tekrar ~örecek miıi • 
niz? Ded'm. Cevab verdi: 

- Elbette!. Şimdi burada ge

rek mal, gerek nakid c-Jarak ye· 
di sekiz yüz bin frank ka~ar pa
ram var. Bir milvoıı tnmam oh:n· 
c~ r.endni sA.taca~ım ve gidece • 
ğlm. Onunıfl. bir sene - tama· 
m',•le gi;,el bir sene - yl\sava
cağım.. Ve ondl\n sonra elvPda, 
hayaıtf"" bu sur<"tle kapanacak. 

-Ya sonra? 

- Sonrasım bilmiyorum ... Her 
tcY bitmi§ olacak.. Belki beni bir 
utak gibi yanma a1muını iıtiye • 
ceğim. 

"-Zavallı oğlancağız, amm• 
sıkıntı çekecek!.,, 

Babette sözüne devamla dedi 
ki: 
"- Yatyuı namındaki dindar 

akbabadan aldığım ö3üt üzerine 
ilin ediyorum: Kadm1ar adaını· 
da yeni bir ilahi ıahsiyet doğdu .. 
Mukaddes Laurence'in kızı olan 
Rukmini, Kri!nanm karnı o1an asıl 
Rukmin'den baıka bir kimse de .. 
ğildir. Bundan böyle bize Ruk • 
mini ile Bihari Ul hakim olacak· 

tır.,, 

Kadınlar Babette anneyi çok 
sevdiklerinden ve ona hürmet el'"' 

t'klerinden bu sözlerin hasıl et .. 
tiği hiddet ve galeyan okadar belli 
olmadı. Babette de o tehevvüriin 
farkına varmadan sözlerine de • 
vam edebildi ve dedi, ki: 

- Bilhari Ul ile Rukmini bıı 
Adada halôniyetlerini k:ra edeeeSı 
İer ve daha yirmi yıl dolmadaO 
Kri9nanm yüz ıe-ksen bin çocu .. 

ğundan üçte biri doğmuş ola<"slc
trr. Bunun üz~rine kadınlar d• .. 
ğındaki yanar dağ fevran edecelc
tir. Kritnanın bu defa yer yüziiıı' 
den istediği eyi akbaba ku!u ,,_ .. 

na anlattı. Bundan ıonra on~ 
doL'urtacağı çocuklar arasnıd•i" 
hiç oğlan bul1 nmayacak, heP' 
kız olacaktır. O vakit bu kı%h~t' 
da ana yapacaktır. Bu suretle b~'" 

ed . etı"' 
tün karanlık e:(kekler m enıY I • 
ni ma.hvet~i~<ten sonra o medetı 
yeti yeniliyecektir.,, 

b··~a-Babette bundan ıonra u pit 
tün saçmalamağa batladl. ııtJ 
maymunlttl' kralından ve 0~ ~ 
Hanuman ismindeki nazırların • ... 
bahsetti. Kadmlnr adasının Y ~ 
nardaaınm tavlan arasında 111 

volma;mdan evvel alevler ar•;:: 
dan Ç?kan o maymunlar kral ti' 
mütlhit adrmlarla Asyayı, ; 

yük Okyanusu atara.k kadınl~~;.t 
daıma gelceğini ve Bihari Lş ıı· 
emrine tabi olacağını, ondan '°1 .. 
Bihari Lalin Krişna oluak ~e ,,. 
dana çıkacaibnı, kadmlar s ş ,1' 
nı terk ederek kılmcını kılt-:, .. 

1 d
. sOŞ 

karanlık erkek er ıyannı . fJd 
'd .... · .. ledı· etmeğe gı ecegını soy ., r 

müdhit hadisedin nuıl ceref" 
dec.eğini şu ıuret1 .. anlattı: et' 

d o1ş0 ~ 
"-Dünyada mevcu 1,,. 

keklerin adedine muadil 
01

":., ' 
}'lıı·· .... 11 

maymunla,. orduıu, n&?ır • lJİP"" 
manın bir ita.reli ve KT:,_ , ... ı' 
• 1 "')' ·.. · kadf11._A' rı ~a tn ~mn uzerıne Oı<r 

dasından başlavıp büyük s~:;_ 
nusu aşan bi-r lcöprü ktJl"S' d• r. 
B 

, .. .. ., . .. "n Z"rfıı 
U J<'Onru hil UÇ gu 

tecektir. ~) 
'(De.aJl.U 
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Küçük Bir Hikiye 1 Eğlenceli }'azılar 1 
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••• ••• ~ i i • • • Kocamış Aslan • • • İ 
Kıromvel yalnız lngilizlerin f bi yapmak tabiatına malikti. 

değil, bütün dünyanın en büyük Bir gün, K!romvel, küçük ço
devlet adamlarından bir:sidir. O- cuğunu yanına alarak devlet adam 
nun hayatına dair ötede beride ]arının bulunduğu bir meclise ge
ıöylenen birçok hikaye1er dinle - tirir. Halbuki mecliste, ·büyük ve 
dim. Bu hikayelerin içinde, en gizli işler konuşulacaktı. Devlet 
fazla gördüğüm §ey, küçük çocu· adamları naul olur; dediler, ço • 
ğuna kar!I gösterdiği nihayetsiz cuk işitt"klerini baıka bir yerde 

Diş 
Küçiik Alinin dişleri yerinden 

sökülecek kadar fazla ağnyordu. 
Onun için yerinde tepiniyor, ağlı
yor, ne kadar gürültü etmek müm
künse, elinden geldiği kadar hep
sini yapıyordu. 

~ Geniş onnanlann tanrısı aslan, ~ 

\ Yıllarla kocadı; çekildi inine; I 
1 ~::~~:::~~ '!~' =:::~;:; bulan, İ 
l Eski kullan, ona hiicum ettiler, 

ıevgidir. · söyliyebilir .. 
Kıromvel dünyada en fazla iki Kıromvel: - Hayır, diye cevab 

Büyük babası bu gürültüye ta
ha'IT'..mül edemedi: 

- Çocuğum, dedi, utanmıyor 
musun, hiç!.. Bir diş ağnsı için bu 
kadar gürültü yapılır mı? 

~=-_El== Geldiler birer birer: 
At, bir çüoo atarak kırdığı sağ omuzunu; 

§ey aeviyordu. Biri çocuğu idi; bi- verdi; benim çocuğum bir meae
:ri de büyük annesi •. Hayatında hiç lenin kendisinde gizli kalmasını 
hir vakit bu ikisine kar§{ gösterdi- tenbih ederseniz, imkanı yok bu 
ğ\ düşkünlüğü kimseye gösterm~ sözün dışına çıkmıyacaktır. 

g-==- Kurd böğrünü dişle di ve oküz boynuzunu, 
Yüreğine sapladı. 

~ Zavallı aslan, mahzun, kmk kolu, kanam, 
ğ 

ın · ,, bu iki insan kadar hayatın· Kıromvelin -küçük çocuğunu o 
da. hiç kimseyi sevmemiştir. rün tecrübe ett"ler. Bu gizli me-

Ali, büyük babasının yüzüne u
zun uzun baktı: 

- Evet, dedi, haklısın. Çünkü 
sizin diş:niz ağrımıya ba!Jadığı 
zaman, derhal söküb çanağa ko
yuyorsunuz. 

~ YıJlarca kanatlanmış, zorla kükredi ancak; 

~-~ Ölümü bekliyordu, kedere katlanarak. 

Bununla beraber, Kıromvelin sele hakkında, büyük annesi tara· 
çocuğuna kar§t gösterdiği bu sev- fından kendisin.e bir çok hediye
gide hakkı vardı. Çünkü Kırom- ler verilmek vadedildiği halde, 
velin küçük çocuğu, kendisine ten- bundan hiç bir feY kabul etmedi. 
bih edilen her hangi bir ıeyi, bü- Kıromvel, çocuğunu sevmekte 

Fırça 

ğ O sırada eşeğin geldiğini görerek, 
( Dedi: - Ah .. lşt.e bu zor, bu iki kere ölmek!. 

9 Vasfi Mahir E. 
~ 
fi,, 1111111 n"""'1nııtrtnırıı 111ıınııııı11ıı ıı ı 11 11111 1 11111 11 11ıı 1ı ıtııu1111111 ı ıın 111111ım11ııuııımıııınııtın 11111 uıll 1111111 uııııırıı1111ııı11 ıırn ıı ıı' f 

Küçük Fatmaların eve yeni ı ------.-.....---..----- -----
aldıkları hizmetçi, görülmemi§ de-

yükler"n kendis!ne söyledikleri gİ- haklıydı .. Bütün dünyarla 
hava gemilerine •• Acarın kullan

ınnk istediği araba 
alabildiğine gidi
yordu; Acara ıor
dular: 

- NQl"eye gidi
yorsun? 

- Bilmem. Bana 
~eğil, onu atana 
ıorunuzl. .. 

• 
Dünyanın en sor a•lanndan birlai 

olan kaplan avcılığı, büyük Hindiatan 

Ol1nanlannda fil!er üzerinde Japılır. 
ICapJan, bütüa rırtac:a abbılarma r....._ 
bir lt?re filin afn'lıi• altma düttükten 
tonra tamamiyle mahYolmuıtur. Re

•ioıde böyle bir kaplana, avcılann nuz
~-ıcıarla hücumunu ıörüyorıunuz. 

recede hoyrat bir kız çıkmrıtr. Bu
laıık yıkamıya kalkar kallanaz 
bütün tabakları birer birer kırıyor, 
hiç bir tane sağlam bırakmıyordu. 

Bir gün de yeni alınan bir elbise 
fırçası ile küçük bir temizlik yap
tıktan sonra bir de baktılar ki ko -
ca fırçanın üstünde üç tane kıl kal
mıf. Kendisine sordular; verdiği 
cevab: 

- Birini di§ler için bıraktım; 
birini fotinler için, birisini de elbi
seler içn .• Fena mı yaptım? 

En Büyük 7 eleskop Yeni Bir Dil Bulundu 
Bütün Avrupada, fen adamlarının meydana Yukarı Avrupanın Stokholm şehrinde, dil bil-

getirmek iç.in çahştıklan büyük aletlerden birisi de ginleri, yeni bir dilin izleri üzerinde çalışıyorlar. 
teleskop denilen ve dünyanın dışında gördüğümüz Avrupa ilim mecmualarının söylediklerine göre, 
yıldızları daha iyi anlamak için yapılan alettir. iki ay evvel, Stokholm belediye dairesine ikiz iki 

Bugün dünyanın en büyük teleskopu Ameri- çocuk bırakılmıştır. Bu iki 'kardeşin yaşlan beş ve 
kanın Kalifomya !ehrinde yapılıyor. Yeni telesko.. altı yaf arasında bulunuyor. ikisi de birbirleriyle 
pun camı henüz daha yeni dökülmüttür; ve ancak, !konuıuyor1ar; yalnız, bu konuştukları dil, bugün 
iki ıene sonra, döküldüğü kalıb içinden çıkarıla· yeryüzünde mevcud olan dillerin hiç biris"ne ben-
caktır. Bununla beraber bu ca1J1m yapılması iç:n zememektedir. 
geçecek olan iki sene nihayetinde, fen adamlarının İki kardq, lıveçin fİmal tarafında, bir mağa· 
istediği şekilde bir cam meydana geleceği de §Üp· ra denilebilecek kadar karanlık ve insan ayağı 
hlidir. Belki de kalıbın içerisine dökülürken ya- değememiş bir oda içinde bulunmuştur. Çocukla-
pılan küçük b:r hata, camın çatlak olarak çıkması· rm baba yahud anaları öldükten sonra epey bir 
na aebebiyet verecektir. Bu takdirde bu kaim ca- müddet bu karanlık oda içinde yalnız olarak yap.-

kar!• gösterilen ~

hemmiyet, §İmdiye 

kadar hi!i bir vakit 

gösterilmemit bir 

,ckilde büyüktür. 

Su resim, tek sa· 

tıhlı ve üç motörlü 

yeni bir tayyarenin 

makinelerini göste-

.iyor. 

• 
Kaplan avcılığı, lcap~anı yalnız öl· 

dürmek makıadiyle yapılmaz. Birçok 

kereler, kaplanın küçük yavnılannı dn 
ele gçinnek makaadiyle yapılll'. Bu la~-

dirde küçük kaplan yavruları, bir ırrk
da terbiye edilecek ve insanlara göıtc-

1 
rileccktir. Resimde böyle bir kaplan, ıır 
km demir kafesleri arasında dolaııyor. 

mm yenide!\ dökü1mesi 15.zım geliyor. Eğer, cam, dıkları ileriye sürülüyor. ikiz çocuktar bu esnada 1 

iki sene sonra istenildiği gibi elde edilecek olursa, etraflannda kendileriyle konuşan hiç kimse bula- 1 

rendeleme, parlatma işinin de b:r hayli süreceği madrklarli için, birbirleriyle anlaşmak hususunda 
söyleniyor. Sadece yeni yapılan bu teleskopla, bü- yeni bir dil icad etmişlerdir. Bu dil, her gördükleri 
t\jn yıldızlar, bugün görüldüklerinin altmış misli e§yaya bir kelime vermek suretiyle o1muştur. 
daha yakın ofarak görüleceklerdir. Bu suretle, üze- Bugün, alimler, bu yeni çocuk dilinin üzerin-
rinde araştırma yapılması mü!kül olan birçok yıl· de araıtinnalar yaparak, bütün dillerin bnşlangıcı 
dızlann, bize daha yakın olarak görülebilmesi ka- haktunda bir takım malumat elde etmeğe çahşr-
'bil olacaktır. yorlar. f. • ıJ l 
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Bugünkü • 

IJilmecemiz : 

~ 

L Ki 
-

~ 

lln- • • L-JJ" • • • '1 ••ıeceınızın na ı :ıçın ııze yar-

\.. edecek nolcta,an bqinci eü

~ btılacak11n1a. 
Kit aeıw; Avrupacıa blrçok kar oyunıan başlnmnk üzeredir. Resimde, küçük arkadaılarınız, aki denilen kayma ale· 

tiyle bir yanı• hazırlanıyorlar. 

Bilmecemiz in 
Halli 

Bugünkü bilmecemizin orta 
harfi, kendisini bulmak iıtiyenleı-e 

şunları söylüyor: 

- Ben altı harfli bir kelime
yim. Ne ile uğraıtığımı soracak o
lursanız, bilyük b:r şehrin ismi ol
duğumu söylerim; nerede bulun
duğumu soracak olursanız; Ana· 
doluda diyeceğim; dünyanın en 
eski şehirlerinden biriyim; bunun
la beraber dünyanın en yeni ıe • 
birlerinden biriyim de .. Onun için 

1 b""tün dünyada ismim geçiyor; siz 
nasıl oluyor da beni bilmiyorsu• 
nuz? ... 

Doğru halledib çıkaran okuyu· 
culamnızclan her birine, gazete· 
miz, kıymetli hediyeler veriyor. 
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s··me 1 oan 
a r a • 

Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirkei:.i hi15seleri Sümerbank na
mına şimdilik yalnız Uşakta alın maktadır. 

50 liraya kadar hiaaeye sahipolanlarm hisselerinin tnmamı, faz. 
la hissesi olanların hisselerinin yar ısı ödenecek di f er yarısı için hfone 
sahiplerine birer vesika verilecek tir. 

Hisse bed~llerini alabilmek için ya hiaac sahiplerinin kendileri 
veya VC!;kaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat müraca • 
at lazımdır. 

Bedelin tesellümiı ve ibra muameleleri dolayısile yalnız mektup 
ile tediye y:ıp iamamaktadır. 

İstanbul, h:mir, Ankara gibi büyük ;elıirlerde satın o.lmn işi i~e
ride Sümerba!llc tar~fından yapılacak, !}ekil ve şartları Sümcrbank 
tarafınc!.an gazct~hrle iian edilecektir. 

Hi:mebrinin ödcnm~:.i iç.in talimat harici ::ıüracaat edenler ço . 
~almıştır. 

Bund!ln r.onra beyhude müra·caat z<ıhmetine girilmemc:si ve mü
racaat edenlere c.evap verilemiyeceği ilan olunur. 

ı e • 
~ Vilayet sınırı içinde bulunan motörlü deniz nakil vasıtaları· 
nın askeri sayımı yapılacağm:lan alakad;.rlar c-.~ağıda ya::ılı 
listeye göre komisyona müracaat ederek motörünü muayene et
tirih resmi bir ves~ka alacaklardır. Sayıma günlerinde yetişme
yenler 19/ 1/ 935 den 25/ l 1935 gününe kadar Han önünde bu
luna::ak elan komi yona müracaat edeceklerdir. 

Bu sayıma gelmeyenlerden 872 numar~lı kanuna göre 
"100,, yüz lira ceza alınacaktır. 

1 1 935 "Poyraz, Anadolu Feneri, Rumeli Feneri, Garip
çe, Kilyos,, dakiler 11ant 10 dan 15 kadar Rumeli Fenerin.de. 

2 1 '935 "Filorya, Bakırköy, Y edikule, Samatya, Y enikn
pı,, dakiler Bakırköyde saat 10 dan 16 kadar. 

3 - 4/ 1/ 935 "Bostancı, Maltepe, Moda, Kadıköy, Haydar
paşa,, dak•Icr Modada saat 9 dan 17 kadar. 

5/ 1/ 935 "Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi,, ndekiler Üı
küdarda saat 9 dan 12 kadar. 

6/ 1/ 935 "Çengelköy, Kandilli, Anadoluhbarında,, kiler 
Anadoluhisarmda 9 dan 12 ltadar. 

7/ 1/ 935 ''Kanlıca, Cubuklu, Paşabahçc, Beykoz,, dakiler 
&ykoıJda siınt 9 d n 12 kadar. 

8 11/ 935 "Servibumu, Umuryeri,, Servibumunda saat 13 
den sonra. 

9/ 1/ 935 "Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle, Anadolu ve 
Rumeli Kava.ğmdakiler,, Büyükderede gnat 10 dan 15 kadar. 

10/ 1/ 935 "Tarabya, Y cniköy, lstinye, Boyacıköy,, dekiler 
İstinyede saat 9 dan 12 ye ilca.dar. 

11/1/935 "Rumel:hisar, Bebek,, dekiler Bebekte saat 9 dan 
12 ye kadnr. 

12/ 1/ 935 "ATnavutköy, Kuruçeşme, Ortaköy, Beşiktaş, , 
dakiler Kuruçepnede saat 9 dan 12 ye kadar. 

13/ 1/ 935 "Kabataş, Fmdıkh,, dakiler Kabntaşda saat 10 
dan 12 ye kadar. 

14/ 1/935 "Sirkeci, Tophane, Kart.köy, Ahırkapı,, dakiler 
Sirkecide saat 1 O dan 12 ye kadar. 

15 - 16/ 1/ 935 "Kasımpaşa, Cibali, Unkapanı, Azapkapı, 
Eyüp, Halıcoğlu, Hasköy, Ayvansaray, Bclat, Fener, Meyvahoş, 
Yağ iskelesi, Suvan, Hasır iskeleleri, Taççılcr,, dakiler Fener 
iskelesinde saat 9 dan 17 ye kadar. 

17-18/1/ 935 "Büyük ve küçük Ra:li Valdeham, Ayazma, 
Balrkhane, Ga1ata Ba1ıkpazaTı, Yağkapanı, Su i&keleıi, Henö
nün,, dekiler Hanönünde saat 9 dan 17 ye kadar. (8779) 

l"ğünden 1 !inhisarlar U. •• u 

5,000 kilo üstüpü 
idaremiz için satın ehnacak bu m:1lzemeyi vermek isteyen· 

lerin numune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa girebil· 
mek .. için % ·ı,5 te~in~t akçelcriyle ber ber 2 / l / 935 Çarşamba 
güou 11at 14 tc Cıba ıde Leva21m Mübayaa şuı,esine müracaat· 
Jarı. t8665) 

Cibali tütün fabrikasiyle Kabat f latanbuİ baş müdüriyeti 
anbarlarından Karacabey yoluyla M. Kemal pa a ve Karac bey 
idare1erine göndeı-ilece!t mamul tütün ve içkiler yol parnsı mü
nak&sc:ı. ile ihale oluruıc:ıktır. Şo.rtr.-amelcr Buna inhisarlar ba9 
müdürlüğü ile M. Kemal pnşa ve Karacabey iclareleı-inde va Ci
balide inhisarlar leva;:ım ve mübayaat şubesinde bulunur. Jstek
]ilerin "l 76,, lira "25,, kuru~ muvnkltnt teminat nlcçesiyle her • 
ber 10 1/ 936 Perşembe günü onnt 15 de Bursa inhi&aı·lar bn§ 
müdürlüğüne müraco. tları. (8730) 

Deni%yolları 

C2KiVE 

AAT 
L.J~.N KA;ı 1 

:AQA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bO~a· 

Devlet Demir yolları ilanları J 
1/ 1/ 935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan Demir • ()r 

iŞLETMESı · 
maneli köprüsü tartnameainde fenni ahkam aynen baki kalmak~ 

Accntclcn Kara.köy • Köprüba~ı • 
ı el.42362 _ 'iirk:ecı Mühilrdarnıd: le umumi ve mali hükümleri yeni (2490) No. h kanuna göre dejittl' 

rtao Telefon 22740 •••lllrilmiştir. Yeni şekilde yap1lan ıartnameler Ankara ve Hayda~ 
Ayvalık Yolu veznelerinde evvelce şartname almıı olanlara bedava verilecektir. 1•' 

MERSiN vapuru 29 birinci • niden tartname almak istiyenlerin beş lira olan §artname bedelini ad' 
kanun CUMARTESi günü saat meleri gerektir. , 
18 de lzmire kadar. "8769,, Köprünün ke§İf bedeli 100.000 lira olup eğreti güvenme mi~ 

6250 liradır. 
Karadeniz Yolu d• Yeni §ekilde yapılacak münakasa 16/1/935 tarihinde aut t5 

KONYA vapuru 29 Birinci • k d y 1 b l _.k' An ara a o Dairesi inaaında toplanacak komisyonca yapı ~ 
kanun CUMARTESi günü saat &J-
18 de Hopa'ya kadar. (

8770
) lır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar komisyona verilmit olmatı 

m••~•&c!:ıia:m,;:m:ıı-mam;:ml zımdır. Taliplerin fenni ehliyet ve mali iktidar veıikalariyle 24901"' 
KAYIB 

Emlak ve Eytam Bankasından 
alınan teminat mektubu muka • 
bilinde İstanbul ithalat gümrü • 
ğünden Felemenk Türk Tütün 
An. Şirketine verilen 153/ 282 nu
maralı ve 27.11.1933 tarihli ay .. 
niyat makbuzu kaybolmu§tur. 
Hükmü olmadığı ilAn olunur. 

(4504) 

§ Haleb Sultanisinin 3 üncü 
sınıfından 934 ıeneainde almı§ ol
ducum tasdiknamenin ikinci nüs
hasını kaybettim. Y cnisini alaca • 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

lı kanunun dördüncü maddesindeki maniler olmadığına dair bir b" 
yannameyi komisyona verecektir. (8755) 

1/1/1935 gününden başlamak üzere; Devlet Demiryolları alllb"' 

larında, rıhtım ve limanlarında çalışma saatleri dıtında yapı~ 
istenilecek doldurma ve bo~altma itleri için artık çahtma ücreti ~~
ra.k bir kitiden alınacak para (250} kuruıtan aşağı olmamak ,_rt•>' 

1 

ton batına ayrıca (50) kurut alınacaktır. Fazla malUınat için JstatYoJ"' 
lrıra mürncaat edilmesi. (8750) 

.31/~2/934 gününden s~nra yeni mesaj~r~ tarifesi bathY•~' 
Yenı tarıfede 30, 35 ve 45 kıloluk parçalar ıçm de ayrı ücret ~~ JI' 
Uctetlerde kesirler bet kuru§a yu vcrlatılmıştır. Fazla tafoilat içil' 
tasyonlara müracaat edilmelidir. (8749) 

. . . . 
""\.." ' ~· ' ·' ı 
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ı; ········ · ..... - ........................... si 

919 do1-umlu Eriha Mua -
taf a Şevket Bi1al 

§ latanbul Ticaret Lisesinden 
aldığım hüviyet varakamı zayi et
tim. Y eniaini alacağımdan eski • 
sinin hükmü yoktur .• 

Günün Fotografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselt.rine ait fo· 

tograflarla 6por mecmualarında gördüğUnliz spor baref 
Fitre ve zekatınızı bir kiıiy,e 

vermekle, olsa olea onun en çok 
üç be günlük yiyeceği çıkar. An
cak bunları Tayyareye veriniz. 
Uluı 1 i§lerimiz başarılır. 

:: Dl h lt,mi r 
,. ı= 
I~ Hüsnü Muslaf a I~ 
i: lst. Aksaray Valide camı : 
E~ karşısında ı; 
ı::u:ın:::ı: ::s::::u::ı • • .:~ı:::ı .ı::ı:::::::: 

kellerine ait fotograflar yalmz lstar bulda VA({I 
kOtOphanesinde sahlmaktadır. 

1267 M. Cclalettin 



Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

1934 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLAR: 
1 - Çatalca ortak (19) köylü. 
2 - lzmirde oıiak (10) köylü. 
3 - Dörtyolde. Süreyya ve Ziya. 
4 - Samıunda fotolrafçı Ali 

ve Muzaffer. 

1935 
YILBAŞINDA ACABA KiMLER ' 

ZENGlN OLACAK ? ...... 

, 

a-.-.-------11111 
Turhal ŞEKER Fabrikası 
' 1 ikinci kanun 1935 den itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
Fi atlar: F ABRiKADA Teslim 

Kiip Şekeri 40 
Kristal Şekert3 7 Kuruştur 

5 - Alanyada avukat Adil. 
6 - Beıiktaıta bahçrvan lımail 
7 - Sirkecide Arabacılar Ce· 

• En Aşa~ı 100 Kilo Şekf'r Kabul Edilir . 
Adres: TURHAL ŞEKER F ABRIKASI T.A.Ş. TURHAL 

Telgraf Adresi. F ABRIKA TURHAL 
illiyeti. 

8 - Küçükayaaofyada Şevket. 

9 - Beyoğlunda Katina, Me· ı 
tagalvas. 

10 - Beyoğlunda Mitrani Pa· 
ralli ilah ..... 

Dün ve yann 
Ttrcilme )rillliyatı 

Sayı: 11 

GORiO BABA 
• 

H. de Balzak 

Haydar Rifat 
3 70 ••yafa 100 Kr9. 

Dağıtma Yeri 

Vakıt l•t•nbul 

{fPA f'1A~l(A 
Mürta.hzaral 1 

HUBUBAT UhlAlll 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

_, __ ___ 
Kimyager Alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden~ 
Erzurum ıilah tamirhanesinde çalıımak üzere barut ve me

vaddı infilakiyeden anlar bir kimyager alınacaktır. lıtiyenler 

vesikalariyle birlikte yazı ile veya bizzat umum müdürlük zat 
itleri ıubes:ne müracaatları. (8763) 

lstan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

BALAT: Hacı lsa mahalleıinin Yoğurthane aokaimda 
eıki 30 M. ve yeni 39 No. lı ki.rıir hanenin 3/16 ht11eai. Muham
men bedeli lira: 225 mübadil bonusu ile . 

BALAT: Hacı lıa mahalleıinin Yoğurthane sokaimda. 
30 M. ve yeni 41 No. lı k.8.rgir hanenin 3/ 16 hiıaeıi. Muhammen 
bedeli lira:225 mübadil bonosu ile. 

Muayenehane na li 
Harbiye ~ktebi sabık dit tabibi 

BALAT: Hacı lsa mahallesinin Yoğurthane ıokağmda 
eski 30 M. ve yeni 43 No. lı ki.rgir hanenin 3/ 16 hiaseıi. Muham· 
men bedeli lira: 375 mübdil bonosu ile. 

BALAT: Hacı lsa mahallesinin Yeni cadde ıokağmda 
30 M. ve yeni 2 No. lı hanenin 3/ 16 hissesi. Muhammen bedeli 
lira: 225 mübadil bonosu ile. 

Kiralık Daireler 
Robenson Agnacıgan 

Posta ve Adliye binaıma en yakın yerde Ankara caddesin· 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulundulu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

Eskiden &şiktqta tramvay 
caddesinde bulunan tedavih&ne -
sini bu kere Harbiye-Fatih tram
vay durak yeri karşısında bulu
nan eski evinden az yukarı No. 91 

BALAT: Hacı lsa mahallesinin Yeni cadde sokağında 
eıki 30 M. ve yeni 4 No. b hanenin 3/ 16 hissesi. Muhammen be
del. lira: 225 mübadil bonoıu ile. 

Yukardaki mallar hizalarındaki kıymetler üzerinden 1/ 1/ 
935 tarihinde Salı günü saat on dörtte açık arttırma ıuretiY.{e 
satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçwc 
niıbetindeki pey akçeleriyle müracaatları. {B) (8437) 

•• V AKIT fflare evihe m11tacaat .. 

yeni yapılan Sevimli apartmanına 
nakletmiı olduiunu muhterem 
mUşteriterlne illn eder. 

rJ. TGrlrçe IWtılrktu "" 

5. Sırasında. ı iptal (etmek ) ı. Bozmak, 2. 
lntizamıız, 1. BoZtik, 2. Çol- Çizmek, 3. Çürütmek, 4. Kaldlr

paz, 3. Dağınık, 4. Düzensiz, ı mak, 5. Silmek, 
5. Gödek, gödelek, 6. Karşık, İptida, ı. Baş, 2. Başlama, 
7. Şapşal, 8. UlgüSüz (Müvaze .. ı 3. Ba§langrç, 4. Başta, 5. Ba .. 
nesiz man.) yak, 6. İlk, 7. İlkin, 8. On, 9. 

intizar, ı. Beklemek, 2. trlm, Once, 10. Oncül. 
a. tJmanç, 4. Umu. lptidaki, 1. aştaki, önceki, 

intizar etmek, ı. lWcriımak, 2. İlk. 
2. Bakmak, 3. Beklem;ek, 4. 1)e.. İptida.arz, llksiz. 
nemek, 5. Esine dunnak, (Biı·az iptidai, ı. lik, 2. l~ki (Ka • 
beklemek man.) 6. Gö2:€tmek, dim, eski man.) 
7. Gözlemek, 8. Onınek, 9. Sa- lptidar (etmek), t. Başlamak 
kırnak, 10 Ummak. 2. Kıpınmak, 3. Sıvanmak (hare. 

lıitizar mah&lli, l. Beklenti, ket man.) 
.2. Bek yeri (Avcrlann bekleClik. lptihaç, ı. KıYaruna, 2. Se -
leri yer) 8. Gözleği. vinç, 3. Sevinme, 4. Yüzü gül. 

lr.tuition, (Entüisyon), Sezek, me. 
tıezgi. iptila, l. Düşkünlük, 2. Kı-

1nzibat, Baskr. rukma, 8. Kanıkma (ltiyad man) 
lnzibatb, Basıklı. 4. Tutlrunluk, 5. Tutunma. G. 
lnzibahn:, Basrkmz. Uçkunluk, 7. Yakalanmak. 
tnzibabırlrk, Bagsrzlık. iptila röstermek, 1. Dadan .. 

inzimam, 1. Katılma, 2. Üste ma.k, 2. Düşmek, üstüne dfü; • 
gelme, üste koymak. mek, 3. İrdelemek, 4. Kmrm:ı k 

inzimam etmek, ı. Katılmak, (Bir şeye çok alışmak, düşkün oI-
2 I·r ı k 3 y im k mak man.) 5. Tutulmak, 6. Ya-. ~ oşu ma , . ı ma . 

lnziya, ı. Aynkst yaşamak, kalanmak, 7. Yelikmek (Bir şe .. 
'(Ayrıksı: Münzevi) 2. Buçakta yin üstiine düşmek man.) 
oturmak, 3. Çekilmek, 4. El lptina (etmek), Dayanmak. 
çekmek, 5. Kapanmak, 6. Karış.. irade, 1. Buyruğ, buyruk, 
mamak, 7. Köşeye çekilmek, (Fennan, emir man.) 2. Buyıul-

foka, 1. Artunımn, 2. Bırakma, tu. 8. Dilek (Arzu, ihtiyar man.) 
3. Dokunmama, 4. Yerinde bırak- 4. Dileme, 5. Erem, 6. Erim, 7. •s.. tstek (Amı, ihtiyar man.) 8. Yar .. 

fpote!f, 1. Dutu, !. ônaül, luğ (Ferman, emir man.) 9. Yer-
8. Tutu. 4.Tutuğ, liğ (Ferman. emir man.) 
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irade etmek, 1. Buyurmak, geri döndürmek, 3. Eski yerine 
;(Ferman etmek, emretmek man.) getirmek, 4. Geriye almak, 5. 
2. Dilemek, (Arzu etmek man.) Kaytarmak, 6. Yan durmak, 7. 
3. lrkinmek, 4. İstemek (Taleb Yendünnek. 
ve temenni etmek man.) irfan, t. Anlayış, 2. Biliğ, 3. · 

iradesi zaif, Uyuntu. Bilik, 4. Bilim, 5. Biliş, 6. Bil· 
lrae (etmek), ı. Aylamak, me, 7. Bulum. 8. Ereme, 9. Ta .. 

2. Bildimek, 3. Görsetmek, 4. nnna. 
Göstemek, 5. Öğretmek. irfan aahibi, 1. Anlayışlı, 2.. 

lraha, ı. Dinlendirme, 2. bilge, 8. Bilgin, 4. Ergin, 
Umtuına, 3. Yorgunluk aldrnna. İrs, 1. Babadan kalma, ana. 

fraka, ı. Ağrzdırma, 2. A. dan. ~hadan kalma, (Mevnıs aile 
kıtına, 3. Dökme. yadıgan man.) 2 .. B~badan kal. 

1 k · d 1 K k t 2 mak (Veraseten ıntıkal man.) 

k .. . egme, eraseten m .. ra a1 em, . an a ı ma, .
13 

D ., (V . · 
an alma, 3. Kan dokıne, t'k 1 ) 4 G (V 

ı a man. . eçme, erase-
.1~at (varidat man), 1. Gelir, 2 ten intikal man.) 5. Kalma (Mev-

Gınş. 3. Kazanç, 4. Tur. nıs man.) 6. Kalmak (Veraset.en 
İrat (İfade man.), 1. Ayıtma, mtikal man.) 7 Konma (Tevarüs 

eyitme, 2. Boylama, 3. Getirme, man.) 8. Yeme '(Tevarüs man.) 
4. Soylama, soy saylama, 5. Söy. 1 1 ( tn k) 1 Akıt 1; 
ı · .. 1 raa e ıe , . maK,, 
eyış, soy eme. 2 G"' d k 3 İl tm k 4 

ı . on erme , . e e , . 
rat etmek, Eklemek ( Be~·an Salmak, 5. yola çıkarmak, 6. 

etmek man.) 2. Getirmek, 3. İle- yollamak 
ri sürmek, 4. Söylemek, 5. Ur- · 
mak. lrıat (etmek), 1. Doğruya gö-

Iradı nutketmek, Sözlemek. 
Iradı meıel etmek, Savlamak. 

savlaşmak. 

Iraz (etmek), 1. Çekilmek, 2. 
Çekinmek, 3. Çekişmek, 4. Geıi 
durmak, 5. Kaçınmak, 6. O~rün
mek, 7. Yan vermek, 8. Yığmak 
9. Yüz çevirmek, 10. Yiiz dön • 
aürmek. 11. Yiiz evünnek. 

irca (etmek), 1. Çr.ır,irmek, 
geri çevinnek, 2. Döndürmek, 

türmek, 2. Edirmek, 3. Gözünü 
açmak, 4. Kılavuzlamak, 5. u. 
yandırmak, 6. Uyannak, 7. Ye. 
demek, 8. Yol göstermek. 

lrtiaf, 1. Elenti, 2. Sarsintr, 3. 
Titreme, 4. Ürperti. 

lrtiı etmek, 1. Kldmnak, 2. 
Sakarmak, 3. Sakramak, 4. Sar • 
sılmak, 5. Titremek, 6. Ucunmak, 
7. t7rpern1ek, 

irtibat teıiı etmek, 1. Ara bağ • 
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Dün pişirdiğiniz ve tel 
dolaba koyduğunuz ye-

meği niçin kokluyor su

n uz? Yoksa tazeliğin

den şüphelendiniz mi ? 

Size ir 
Frigidaire 
lazım. Hiç düşünmeyin 

ve bunu derhal alın. 

1 aze ve sıhhi yemek 
yemek için başka çare-

niz yoktur ! _ 

Soğuk hava depolarından istifade etmek için yazı bekle
meyin. Onun, kışın dahi size arkadaş olduğunu unutmayın 

Bourla Biraderler ve Şsı. 
JSTANBUL - ANKARA - IZMIR 

DIŞ TABiBi 1 
NURi MEHMED 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
Or. iHSArl SAMi 10 oda, elektrik, havagazı, ter-

i 
Tifo ,.e p:mt ro hastalıklarına tutul- k b k" · B nuııııııııı11111111ıtUlllllltı11111111ıııın1111111111ıılfllllU111111111ıınınıu1111 os ve anyo, argır ve ucuz: o- . . S 

~ m:ımak için ıığtzdan alınan tifo hap· monti tramvay istasyonunda Sa- . S~ı~ı: •. A iM US 

f. 

landır. l liç roh:ıtsız1ık vt>rmez. Her J ( k' d ) k k 34 Neınyat muduru: REFiK AHMET 
k man yo u es ı ere ıo a 
·c:s :ılab lir Kutusu 5 3 l\r k b b .. 'k VAKiT Matbaası - lıtanbul. ___ ._mm _______ , , asa a ıtışı . 

Beyoğlu Ağacami kartııında 

Ahududu sokak No: 1 

Fatih Karagümrük tramvay 
durağı, No. 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~ (21 lkJncl Teıırln 1931 s11)·uwzdan beri ıUrU)'or.) ~~~!!!!!~!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!-~~~~~~~=~=~=~~~~ 

Öz TürlCçe l<artılıkla. 

lık, 3. Binbirini tutma. 
İribat tesis etmek, 1. Ara bağ

lamak, 2. B:ığlamak, 3. llişmak 
ilişmek, . 4. Ulaşmak, 5. Yapış -
mak. 

İrticalen, 1. Ağızdan, 2. Bir
denbire, 3. Düşünmeksizin, 4. 

isabet, 1. Değiş, değdiriş, 2. 

Dokunuş, dokunma, 3. Düşme, 

payına düşme, 4. !di, 5. Varış, 
6. Yerine varına, yerini bulma. 

isabet etmek, 1. Danmak, 2. 

Değmek, (Göz değmek) 3. Doğ-

ru söylemek. 4. Doğru vannak, 5. Tuyumıma. 
Doh-unmak, 6. Düşmek, 7. Okla • lrtif a, ı. Yücelik, 2. Yüksek-
rnak, 8. Sataşmak, 9. Kapmak, 

lik. 10. Sişirnek, 11. Tikmek, 12 Ti. 
irtifa peyda etmek, 1. Yukarı 

kalkmak, 2. Yükselmek, 3. Yük - ınek, 13· Doğnıluğ erkinnek, 14. 
Tuşmak, 15. Tutmk, 16 Var. selmek. 
mak, 17 Yeıini bulmak. 

ltif aen, Yükseklikçe. İsabet ettirmek, 1. Deydinuek 
ltihal, 1. Göç, 2. Göçme, 3. 2. Dolmndunnak. 

Oli.im. , 
isabet etmemek, 1. Ca\1mk, İrtihal etmek, 1. Dulunmak, 

2. Geçinmek, (Ölmek man.) 3. (İnhiraf man.) 2. Çivmek, (ln-
Göçmek, 4. Kaykılmak. 5. Köç· hiraf man.) 
mek, 6. Ölmek. isabetli, 1. Doğru, 2. Yerin -

lrtika, 1. Ağım, 2. Büyüme, cte, 3. Yerili yerince. 
3. İleri gitme, 4. lrişme, 5. Yu· İsabeti tiayn, 1. Dil bunu, 2. Göz 
kn cıkma, G. Yüceliş, Yücelme, değme, 3. Yenir baş, 
7. Yükseliş. 

İs' af (etmek), 1. Dileğini yap. 
lrtika etmek, ı. Ağmak, 2. ! 

llerilemek, lleri gitmek, 3. U- mak, 2. Dinlemek, 3. şini yap • 
calmak, 4. Yukarı çıkmak, 5. mak, 4. Kmmak (Raz olmak 
Yücelmek, 6. Yükselmek. man.) 5. Taplamak, 6. Yerine ge. 

lrtihap, Suç ışıemek. tirmek. 
f lrva, 1. Doyunna, suya doyur. isal (etmek), 1. Değirmek, 2. 
ma, 2. Kandınna, suya kandır- Ekitmek, 3. E~·dirmek, 4. Erğür
ma, 3. Sıvanna, 4. Sulama, mek, 5. Eriştiı1nek, 6. tletmek, 

lrza (etmek), 1. Eğmek, (Te- 7. !rgıi11nek, 8. triştirmek, 9. 
mayül ettirın ı rn.) 2. Gönlü. ı Tapşnınak, 10 Ulamak, 11. u. 
nü etmek, 3. Kandınnak, 4. laştnınak, 12 Vardınnak, 13, 
yatıştırmak. 1 Yetirmek, 14. Yetiştiıınek. 
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lntif a, 1. Aslam, 2. Kazanç, 
3. Kazanma, 

intifa olunacak fey, 1. Asığ -
1rğ, 2. Ezlik, 3. Kazançlı. 

intifa etmek, 1. Asığlanmak, 
2. Asılanmak, 3. Aslarnnarnak, 
4. Gönenmek, 5. Kazanmak, 6. 
Öcürmek, 7. Ütmek 

lntifah, 1. Kabarma, 2. Şişkin
lik, 3. Şişme, 4. Tümme, 5. Uf
rülme. 

lntifahı batın, Kann şişmesi. 

lntifahı batna uğramak, Köp
mek. 

intiha, 1, Bitirim. 2. Bitme, 
3. Uç, 4. Son, 5. Sona varma, sona 
erme, 6. Tükenme. 

intihap, 1. Ayırt (tefrik man.) 
2. Beğeniş, 3. Saylav, 4. Stx;i, 5. 
Seçiliş, 6. Seçim, 7. Seçiş. 8. 
8. Seçki. 

intihap etmek, 1. Ayırmak, 

'(tefrik man.) 2. Ayırtlamak (iyi
ler;ni ayırmak man.) 3. Beğenmek 
4. Saylamak, 5. Seçmek. 

intihar (etmek), 1. Berinmek, 
2. Boğunmak, 3. Kendini öldür • 
mck, 4. Ölünmek. 

intikal (etmek), 1. Anlamak 
"(Sürati intikal: Çabuk anlayış) 
2. Bula:.~mak (Sirayet etmek). 3. 
Gecmek {Veraset.en intikal. sira -
yet. nakl man.) 4. Görmek (İrti
hal man.) 5. Kalmak. 6. Sezmek, 
(TPfrıhhüm man.) 7. Varmak (te
fehhüm nıan.) 

intikam, 1. Hınç, 2. Kan al-

ma, 3. Kanlık, 4. Ocüt, 5. Oç. 
intikam almak, 1. Acı çıkannak 

2. Hınç almak, hıncım almak, 3. 
Öcemek, 4. Öcülemek. 5. Öç al
mak. 

intikal (etmek), 1. Kmamsı .. 
mak (Müstehziyane intikat man) 
2. Öğürlenmek. 

intisap (etmek), 1. Abanmak 
2. Aynaşmak, 3. Bağlanmak, 4. 
ha.~ bağlamak, 5. Çatmk, 6 El 
tutmak, 7. Kapılanmak, 8. Sokul· 
mak, 9. Tutmak, 10 Yamanmak. 

intişar, l. Dağılış, 2. Kapla
yış, 3. Saçılış, 4. Biirümek, (İs
tila man.) 6. Dola.c;mak, 7. Kap· 
lamak, 8. Saçılmak, 9. Tozmak,' 
10 Türemek, 11. l1remek. 12 · 
Yaygın olmak. 13. Yayılmak, 14 
Yayvanlamak. ~ 

intizam, 1. Çeki dü7.en, 2 .. 
Çekim, 3. Dizi, 4. Düzen, 5 .. ' 
Dü::,,enlik. (\ Düzoiinlük. 7. OrelC 
8. Sıra, 9. Tözüklük, 10 Tüzük. 1 

intizama girmek, 1. DöleşmeK, 1 

2. Düzelmek. 3. Olunmak, 4. 
Yoluna girmek. , .. ' 

intizama kovmak, 1. Çeki dt~- 1 
zen vennek, 2. Gekin cevfrmek,, 
3. nizmPk nfallmek. cli'7.i1rp koV • , 

mak, 4. Dölendirmek. 5. Düzelt : 
mek. 6. Diizetmek, 7. Düzlemek 
8. Düzmek. 9. Onanrı::ık. um~r .. 
mak. nndtmmı k. 1 O. Sıralanıak,, 
11. v o lnna kovın~ k. 

J-tiz .. ...,1,, 1. r.enırı:>k 2. nii
Lenlik, 3. Düzgen, 4. nfü·:fY'iin, 
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