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Sarın Kimde Kalacağı Bu Sabah Anlaşılacak 
1 asnif bütün gece sürdü; reqini 
Allnangaqa. dönüş lehinde kulla

nanların saqısı çok fazla 
Sarbrükte komünistlerle Naziler çarpışhlar; meçhul bir 
adam Nazi kulübüne bomba attı: Nazi aleyhtarları, 
serbest olmadığı iddiasile plebisiti protesto edecekler 

~'==""=="!'!=~~==== 
Atatürk Dil deği- ı r '' -
şimi dolayısile ~ ~~ ·~ :~ 

1
0srnanhca da, Osmanh 
nıparatoıluğu gibi za

mana dayanamadı 
Yazan: Celal Nuri Gün ı 

~· Bir kaç aydanheri Osmanlıca 
ltahları arıyorum, tarıyorum. 
~ Kanuni Süleyman günlerindea 
.. ilrrtık Kemale değin yirmi, otuz 
ciJd okudum. 

k Bu kitahları hundan önce de o· 
-~tnu§tuın. Şu kadar ki bugünkü 

:?ıüın ,.e bugünkü kafamla onları 
ır daha okumak bana 'çok fayda 

ve d· r ı. Size hükmümü kısaca vere· 
Yitn: Osmanlıca, Osmanlı dili 

~f)::v· 

; Daha doğrusu kalemi - de, bpkı Sarda uluslar artl$ı polis kuvvetleri b~"' Bay llerımesscy halkla beraber 
~.yjh · ~ato "' · · z~~---~~-"-~~-.;;;;.___,_.,,uirJnitinge. .giderken 

''1' Oayanamaôıı 

Harb sonu çıkan mese
leler toptan bitirilecek 
Bay Saymen Londraga döndü; lngiliz 

kabinesinde mühim işler görüşüldü 
Londra, 14 (A.A.) Bay Con Say· 

mon, dün gece Londraya dönnıüf. 
tür. Sebebi, çarşamba günü top· 
!anacak iken, Başbakanın İngiltc· 

renin şimalinde yapacağı söylevler 
yüzünden bugün toplanacak olan ka
lıinede hazır bulunmaktır. 

Gazeteler, kabinenin daha çok 
dış sıyasa işleri ile, bu arada Ce -

· nevrede görüşülen işlerle siiabları 

bırakma ve Bay Flanden ile Bay La
nlin Londrayn gelmeleri işlerini 

görü§eceğini yazmaktadır. Bay Con 
Saymen Roma anlaşmaları ve Cenev-

Deva:aıJ 9 uncu ııayıfllJUD ' nneo ıııntımımaa Bay Saymen 

Gümüş liraları taklide 
yeltenenler yakalandı 

Suçluların çok iptidai vasıtalarla yapa
bildikleri beş tane lira da ele geçirildi 

Yetmi§ iki buçuk milletin hali· Sar reyiammm neticesi bu sa· 
tası t ı d"·k·· .. Ü hah anlatılmıt olacaktır. Dün Ber- Ruslar kuşkulanıyor ' ora zaman arın o untus , . • 
llliisteh ·ı . h unl h ah h imden gelen bır haberde reylerin 

Yeni ba.11lan ve piyasaya çıka· ı tirllmiı, suçlular, müddeiumumi • 
rr1an gümii§ bir lira1rklan taklid lilcçe Birinci istintak dair~sine 
ederek piyasaya sürmeğe tqeb • gönderilmiılerdir. Muhakemele · 
büs eden iki kiti, polisçe yakalan- rine pek yakında batlanılması 

ı ~ e un a er er er .. d ek • be • Ki f' ·· ı ·· ·· d Af t~§idinden kapitülasyonlarla çev· yu.z e ı .'e? .. ~ı~ tınd~ Al~n~ ro un o umu~ e -
'1hni§ hir saltanat, nasıl 1920 de · hhıne verıldıgının tahmın edıldıgı manyanın parmagı var mı? 

mıf, adliyeye verilmittir. muhteme1dir. 
Derhal tevkif edi1en hu iki kiti 

hakkında ilk tahkikat, süratle bi- OeftmJ 9 ttnco ~yıf:ıcm 4 tıneo sOtummda) Ya§ayaınaz 'd. 0 l d bildiriliyordu. Bu haberin doğru J y ld K" h ı ıyse, sınan ıca a, • . • . o af ı· 
11 hiliın devrinde kahil değil tn· bı·r tahmınden baş.ka hır kıymeh rof'un Nikolaif ------------------------

l"nnaınaıdr. ' ' yoktur. Çünkü neticenin bu saba- tarafından kat- lT. l' J 3 •ı t t [ 
"'l O.sal. tanat, yapmacık (sun.'i) bir ha kadar gizli tutulmuı için bü - li. nıeseles. inde ,l l ua mı qon on pe ro 
\{ UA d tün tedbirler alınmııtır. Fakat b b k 

:ıı: ı ı. Onun dilmacı olan Üs· ır ence 1 on· k t k b l 
tnanı Sar' da Almanya aleyhine tahri . 1 elı" Q f QCQ OTU ar ıca da, muhakkak yapmacık ol· ao oıunun 
tlıııJc gerekti. kat yapanların iki günden beri bulunduğu an. 

Eğer o saltanat ve o dil böyle ol- karar hazırlıklarında bu1unduk - latılması üzeri· 
~Qs~lardı hu kadar kolay yıkılmaz ları statüko taraftarlarından bir · ne bu hadise 

kulınezlerdi. çoğunun Alman cephesine geçtik· Sovyet Rusya 
l9oa denheri Türk ulusu Os- leri, Katoliklerin de Almanya le · Kirof yoldaş efkarı umumiye-

?tııtnhcayı yavaş yavaş unutuyor. hine rey vereceklerini ilin ettikle· sini iıgal etmekten hali hali kal· 
( Otuz ya§mdaki kimseler artık ri düşünülecek olursa dün tahmin mamaktadır. 
4hlQki Alôi) yi okuyamıyorlar. edilen neticenin hakikatte de Al· Avrupa gazetelerinde Mosko· 

<h-. vadan alman haberlere göre 
"~ 2 ncJ aııyıfanm l lnd .Utwıımda» (Devamı 9 uncu ııayı!anm 1 inci sUtununda) 

Güzel Eser 

ilk sevgili 
Yeni MiJli Roma· 
nımıza bugün 

başladık 
Genç, değerli yazıcı Kadir 

CQıı• 
)' Ilı ulusal yaşayışımızdan alıp 
b lltrlrğı hu güzel romana bugün 

)'~~adrk. Okuyucular~ızın hü· 

0~ \·e ince bir emek malısulü 
aı~ hu milli romanı büyük bir 

il ve lezzetle okuyacaklarını 

Değerli yazıcı Kadircan 
umuyoruz. Romannnızm ilk par
çasını alımcı ve yedinci eayıfaJa. 

runızda bulacaksunz. 

Kızı isteriz, kızı ! 
el~~/ BAŞLI EJDERHA: Balkanlar t·e Balkanlı milletler .. A· 

\/Q~.tG•ı tetldk eserine de bugün bQ§ladıl•. ille yazıyı beşinci sayı· 
~Q bugiin okuyacaksınız. 

- J 

(Pravda) gazetesi hemen açık· 
tan açığa denilecek surette Kirof
un Leningradda katledilmesi ha· 
disesinin büyük bir orta Avrupa 
devletinin telkini eseri olduğunu 
yazmı§tır. Bu gazete (Belgrad) 
da ve (Berlin) de Sovyet aleyh • 
tan olarak faaliyette bulunan 
gruplar üzerine nazarı dikkati ce1-
betmekte, bu gruplar tarafından 
neıredilen bazı organların Kiro · 
fun katlini tel'in edecek derecede 
ileriye gideceklerini söylemekte -
dir. 

ikinci müntehib seçi
mine Cuma günü 

başlanıyor 
İıtanbulda ikinci müntehib seçi

mine önümüzdeki cuma günü batla· 
nacakbr. Bütün hazırlıklar bitirilmit· 
tir. Şehrimizde ikinci müntehib se
çimi üç gün sürecektir. Cuma günü 
sabahleyin başlıyacak ve pazar ak~· 

(Devamı 9 unc·ı sayuanut nncn 11Utunnncla) 

Irak Kralı 
Akdenize 

bugün, Musul petrol/arını 
akıtacak boruların açma 

merasimine başkanlık edecek 

Musul petrollerini 'Akdenize akıta ca.k kalrn borular böyle dö§enmiştir 

Londra~. 14 (A.~.) - Irak 1 dir, 10.000.000 İngiliz lirasına ya• 
Kralı, bugun Kerkükte, Ceziretül· pılmıştır. Kerkükten Haditaya ka· 
arab petrol kuyularım Akdenize dar olandan iki misli uzunıdur. 
bağlıyacak olan boruları açacak - Hadita'dan Filiatine, Hayfaya, 
br. doğru bir kol ayrdmakta, timal 

Bu boruları, Fransız, İngiliz, kolu Lübnan \kıyılarına, Trablusa 

Amerika ve Holanda sermayeleri· gitmektedir. 
ni bir araya getiren "lrak petro1. Uzatılan boru her sene 3 mil· 

lan uluslar arası kumpanyası,, ;~~~ ton pletrol akrtacaktır. Ker • 
KUK ı>etro sahası, dünyanın en 

yaptırmrştrr. 
zengin petrol sahalarından biri sa· 

Borunun uzunluğu, 1,200 mil· ~lmaktadır. 



lr~n 
Konseq, anlaşamamaz-' Atinada nümayişler 

k , 7_ b l d Kral Kosta~'inin ölf!mü tet ıK.e aş a l yıl dönümünde şimilıki lığı 
mehafile ~öre, İtalya uluılar qer· 
neği konseyini, önümüzdeki top · 
l\':ntılanndan ~· rini Romacla yap

istiza~a ceyab vererek demi~tir mağa davet edecektir. 
ki: Evvelce bazı to}?lantıla.rını, 

"Uluslar derneğine daima mü - J p~rif, Madrid, Londra, Brüksel ve 
said ve Cenevre kurumunun ada- Rçm ada yaRW.•' olan konsey, 
let ru\ıuna ve kendi isteklerinin 1930 dan beri devamlı .surette Ce
haklı bulunduğuna' güveni olan 1- ne reqe toplanmaktadır. 
ran, tahkikatın kendisi tarafından 1 ltalyanm daveti henüz resmi 
tazyik harelei.tında bulunulmadı - mahiyette değildir. 
ğını iıbat edeceğine intizar et • ,. k• 
mektedir.,, Muğlada alakayla ta ıp 

Funı(i Han ihtilafın bir prih. edilen bir dava 
çesini yaparak bunun lran ile Oı· 
manlı ~mparatorluğu aruında hu· 
~udu tesbit etlen \913 protokolu • 
na aid bulunduğunu ve fa.'kat bu 
protokolu'l muteber olmadıiını 
ve çünkü 'kanuni bir ıurette tasdik 
edilmediği gibi Türkiye tarafın · 
dan da iptal edilmif olduğunu bil· 
dirmi.§tir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Uluslar 
arası derneğ( koll9eyİ bugün bil • 
hassa hudud tahdidi '1akkındaki 
İran • Irak i~tilifı ile me,ğuJ ola· 
c.aK ve son hır kaç harta zarfında 
az çok şiddeti artan Arnavutluk -
tald Y.unan azalılCları meselesini 
tetkik edecektir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Bazı 

Dil değişimi 
~ Ba§makaleden deva. ı 

'aınrk Kemalın yazıları kültü
re alet ol :ımnnuıktndırlar. ltele ko-
mı;ma djlinde, ikinci Alıdülhamid 

devrinin Bobıali sözlügünClen p ek 

az bir t ortu kaldı. nemek ki Osman

lıca anlatıma yeti§İr gelmiyormuf. 
Acaba bu eleği im zorla mı oldu? 
Yok. Ancak .. u son znmanlardadır 
ki hükfımet dilin imdadına yeti§ti. 

Ondan önce, yani hu günemeçten 
tam 26 ene oluyor ki halk yava~ ya

nş Osmanlıcaya lcüsmÜ§tÜ. 
Gene o ı;ünemcç~nheri halk u· 

luslub'llDU ( milliyeı) sezıyor. 

Demek ki Osmanlıca, Osmanlı 

ulu!unun (clct•let) mukadderatına 

uymu§tur. Bu, açık bir gertektir. 
Öyle bir dil, ancak öyle bir eal

Qiıat de' rinin anlatım ve bilairim 

,.a ıta ı olahj irdi. (Evolution) - te· 
kamiil - ile (R.eı·olution) - inkı· 

lah, de.ği im - birihirinden nasıl 

a' rılır ?. :Purasmı pek açık bir kaç 
iizlc :ınlatmaga bakafım. Tavuğun 
' t ında yumurta bir tekimül devre· 

i geçirir. 'f.umnrtanm akı ile sa· 
rı ( birtaknn üye {aza) lere kolbo
for. Yavsı ya\'a§, kendiliğinden, 

hi~ sezilmeden o ak ile o san uni 
ma(jdeler halıne gelir. Bir yürek, 
minimini bir mide, iki kanad he
yulası ~öp gibi iki ~acak, birka~ 
gram kan, beş on santimetre sinir 

vesaire. Bu heyula, yumurtanın 

içinde civciv oluyor. I..akin henüz 
mecalsiz. Kabuk içindeki dirime 

(lıayaı) kail anıyor. 
Su kadar kl civcivin benliği te· ... 

bellür eder etmez lıemen gagası ile 
yumurtanın kabuğunu kmyor. Bu 

kırmak şiddetli hır ame1iyedir. On

Jan sonra civciv bir §&lııs olarak 

d iinyaya geliyor!. 
Yumurtanın içindeki defil§iklik· 

ler ( ıchiinıiil) dir. 

' 
Henüz doğmayan ch·civin kabu· 

ğu §idcletle delmesi ,( inkzlab, deği
§im) dir. 

Eğer yumurtanın içindeki mah· 
liık değişim istemese, tembel kalsa, 

gagasını işletmese, yani (tekamül) 
dese, ~ inkıliib) demese ne olur· 
du? Boğulur, ölürdü. Çünkü di
rim basamaklarından o basamağa 

\"aran (rü~cym) havaya, hürriyete· 
harekete muhtaçtır. İnkılab, 

deifüim onun için dirim ( haraı) de· 

mektir. 
Osmanlı de,•leti, Osmanlı dili 

ise Türkü ve Türkün anlatım ileti 

olan dilini poğmuıtu. Hoca Saded· 
din Efendinin (Toc·İit·tcı·arih) ini 
Yeysi'nin { iyer) ini, Nergesi'nin 

{Hamse) eini bir daha Fözden ~eçi· 
riniz ' 'e hana söyleyiniz: - 'Bir U· 
lus, bir dil böyle bir ))askı a~tmda 
ya'I)'abilirler nti? 

İ§t~ yumurtanın i~indeki rü· 
§eym nasıl gaga zoru ile ~abuğu kır
ma~ mecburiyetınde ise Türk mil· 

Jeti de böyle zor (kuvvet) ile hapis· 
hanenin dı~ına çıkmak mecburiye· 
... jd' 
tınae ı ı. 

Atatürk değişimini tarih, bence, 

böyle yazacaktır. 

- Bu deifüim olmasaydı, olmaz: 
mı idi?. Gibi l>ir soruk bir çok es· 
ki knf ahların dudakları iizerincle 

km11ldıyor. 

Havır, Osmanlı devleti, Oeman· 

h kaf ;sı \"C ruhu tarih mezarh~m·a 
gömüldükten sonra ancak o uluşun, 

o kaf anm, o ruhun yapmacık an
la tını Uleti olan o ku§ılili de kala

mazdı; nitekim dil degişimi olma· 

dan ulus Osmanlıcaya lciismüştü. 

Atatürkün ululu~ tarihin hu 

<lolambacma geldiğimizi herkesten 
en-el sezip hiitün hızla <l~i~ime 

koyulmasıdır. 

Celil nurl QUn 

Yunan rejimi aleyhinde 
ağır.. sözle söylenildi 

Zelzele mıntakasın
da yeni sarsıntılar 

mıntaka.sındaki 
muf değildir. ' 

Evvelki gün ve dün iki aanıntı 
daha oldu. O büfüf. ıarıınpfa uır 
rıyanlar, son sarsıntılardan ür • 
permiyorlar bile .. Evvelkı ~ünktl 
zelzelede üç ev da~a yıkıldı. Bun
lardan biri Bay Sabitin, diğeri de 
Bay Saidindir. 

Marmara adasının Gündoğdu 
köyünde de zelzele olmuf, çorba 
piıirmekte olan Mehmed kaı?ta · 
nın kaTısı Hatice ile kızı Ayte yr 
ğmlar altında kalarak ölmütler • 
dir. Mehmedin evinde ~rl?a dev· 
ri1erek yangm çıkmıf, ev yaıunıt · 
tır. Bu tekilde çıkan yangınlar, b~ 
çok yerlerde görü}mü~ür. Asmalı 
köyünde de soba devrilmesi neti · 
cesinCle bir yangın çıkmıttır. 

Zelzele mmtakasında yaralıla
rın tedavisi devam etmektedir. 
Arsalara kurulan çadırlar, zelze • 
leden kurıulanların sığınağı o\ · 
mu,tur. Y.er altından "Güm .. 
güm ... ,, diye sesler gelmektedir. 

Adalara motörler gidih gelmek· 
tedir. Burada akrapaıı bulunan 
dııarlılar, her gün kafile kafile 
gelmeldeairler. 

Erdek, 14 (Kurun) - Balıke
sir valisi Bay Salim Özdemir, bu 
gece teK:rar buraya geİınittİr. Bay 
Salim Özdemir, yara ıların teda • 
vi ve muavenete muhtaç olanlarla 
uğraşmaktadır. 

Haber aldığıma göre, zelzele
den doğan zarar ve ziyan yakın · 
<la kati surette tes-blt edtlecektir. 

Şqb~t ve Matt 
Ankara, 14 (Kurun) - Bakan· 

lar heyeti al ı aylık kontenjanın 

Şu2at ve Mart ay:larma aid <dahı· 
nı tasdik etti. Her iki ayın da 
kontenjanları geçenki gibidir. Bu 
kontenjanların iki misli, iki aya 

idaresi ~':!uamellt , . .......,~._.___m-=u··-d';.~ürlugü 

Ankara, 14 (Kurun) - lçba · 
kan ığı mahalli idare1er tube mü· 
dürlerinôen Bay Saim poıta,· tel • 

Hrnauutınu 
i~yan çıkmadığı 

anlaşıldı 

kredili kontenjan olarak tevzi t' 
dilmiştir. 

Şulıat{n Y.irnıisinğe, Nisınd•11 

sonraki altı aylık listeler taıdik 
edilecektir. Bu listelerde hayJi (]r 
~işiklikler olacağı sanılmaktadır· 

Bir. ltalg,{llJı ge~e,:,ali 
Somali'ye gitti ~ 

Romadan gelen haberlere göre ~ 
latlyan kal>ineıintie Nliıstemle'kil fıa,, 
nazırı olan General Bono çekil • 'fi~ 
mi , yeni vazife ile Somaliye gıt· 

Deyll relgraf•n Tir•n mu· mittir. Generalin yeni vazifesi t: 
habirl va~iyeti aydnılaJtyor talyanın Somali ve Eritre müteıı' 

lekelerinin 1 ~areleri arasında ı,it 
ahenk tesis etme~tir. 

Eakat Romada General Borı0' 
nun Somaliye gitmesine büyUlı 
bir ehemmyiet verilmesine göre 

bu zatın vazifesinin sadece id•rl 
sahaya munlia.sır lCaWıyacas' 
zannedilmektedir. Zira ltalya j}e 

1 ·ı" f· Habeşistan arasında çıkan ihtı a 

tan sonra ltalyanlar Somali hıJ , 
~ . 

dutlarının tal<viyesi lüzumunu 1 

leriye ıürmejrtedir. Bu takdird: 
Gen'era1 'Bono Soma1ide idarı " 11 

zif etinden ha ka as\< eri bazı "aıi• 
feler de görecek demektır. ~ 

.. f iıl 
ya kaçtı. 'Bununla beraber bu 1 

• 

bu nareket sırasında bir tek ı..-ur 
Şlhl atılmadı. Onun için Kr~~; 
kan:ı her han~ hareket ru~.bıt 
duğunu idfüa etmek gülünçtur.,,, 

Beyli Telgraf muhabirinin ,.ıs 
latışına göre Bayı:aktarla b1rlr 
l'açanlar otuz kişiden ibarettir et• 

ıı·· Pe li Telgrafın Belgrad J11ıl bit 
biri ele Bayraktar ile yedi :ı• 

'f.ugoılavyara i tica etmitler; 
"Ikarltık. Ba'"·aktann taraftarla· ıili.hları alındıktan ıonra Yug ..• 
'l' .J"~. 1 1 Y k • k'" ~ ·ne •"' r+ civardaki dağlara kaçtılar. ~vy~nın .a ovıce oyıerı 

Kengisi de anl~ılan Yugosla~a- · rulmuılerdır. 



, ortağı 
r Ortoc1 L 

de 0
1'1 Meletyoa daha 1923 

fU ıo.,,.;: .. l • . 1> "'W soy eml§tı: 
Sa,.:Pazlar cübbeaizde olabilirler 

!
;ııt .. Qrtnı ke· bil· l K. .. e ır er. 

ah: ıi ı ,.°;utıınan biT hiriatiyan kongre· 
e Pllı[ den ayetler çıkarmıf, pa
e • °"fe,;~n kılıkları, kıyafetleri için 
tı' 4

0 
ı ın sözlerinden, Apotr/arın 

~~l rnalarından örnekler getir-
''f ereli. 

lctr Papazlar sıutulaT, politikacı-
ter,.e.:o,· .. d ··ı B. e- Ciibb : o gor u er. ır papaz 

ttlıa ~ Ege kıyılarında bir mel· 
"erk llizgarı k-:ıdar kötü izler bı-

'1taclı. 

cio~~ Türk Cümhuriyetini, orto 
PQ Yunan elkan umumiyeai 
lcırıPQı ciibbelerinin, imam kavuk
lııı lltn Akdeniz kıyılannda an-

lQrıı 1tı<t giİnqine kara bir bulut o-
Q• 'llQccığına çoktan inandılar. 
• ~: ~~t tuhal, tuhaftan daha 

Q bır ıey! Bir fey var: 

i ~ 8iri, Selanikte otunıp cübbe, 
'1ii ~. kiil&h ve ak •ank irin dö

ı, )ftrı~Yor. Bu gözleri YCl§lı, bcığn 
1 adam kimdir? 

b ~'hlO, ne bir yobazdır, ne bir 
ı· llt Z'~z ke§İ§idir. O, ne camiye, 
\ ~ lııeye giremiyen biri•idir. 

toıt ~~ah elinden gitti, cübbe 
Pt,d~in önünden bir kara 
ci~~ ~bi çeküdi, beyaz aank 

• cii dıi, ıandıklara yerlqtirildi 
)e c1:-ı •• d··x • t 

ı ~~ ~erını o5enı anıyorum, 

· lt~d~n\ı tahmin edebilir.ini%. 
&i,. r' 0nıı •ize ben •öyliyeyim: 

s Qltudi •• 
eqrtcl elfinikte oturuyor. Korku
dt,. an göz YCJ§larını Bükrqte 
~ö/aazetenin sayJ_olar,,. arcuına 

.>'or. • 

~"d!ir Bükre, gazele.İnde Ya
ı~,. 1 .~ncr her ıeyden evoel gii-
ı._ Sfiir F k t d" ·· " • "q }' • a a uıunuyorum, 

be Qluıdi Türkiyede sarık> cüb
~ ~Pcu alat ve· edevatı ıatan 

o "-kk&nın sahibi ue ... 
~ 4~an: Ah •arık •• Vaiz pa
~bb ulahı.. Eyvah cübbeler de 
~,eler, diyen adamın iç sızısı, 
tQI>~ 1 ~ıkaran hocadan, külahını 

• ~b&Q ~e. deği§tiren papazdan 
,,~nın yerine ~eket giyen ru
ıı~ en daha çok yanacağına i-

11'("-· 
l) .. 

•tt1ctt ~iinün bir kere ütok utok ak 
*'rıt 1>'1.r, kara papaz cübbea yı
~~ "'la dükkanında kalan a
l~e~er, ne herzeler yapmaz. 
a,~ Cl.Zamdan daha müılüman, 
~itten daha hiriıtiyan keailir. 

~ Qlql>az memnun, hoca memnun 
ı. '"'eli • 
"İr~ı nm canı ııkılıyor. Varşın 

da böyle.dizini dövsün. 

o "" • 4 
ttlii b• h"k A d• &· ır ı aye ır: 

~eı-Qb ır hırıstiyan ,bir müslüman 
er yolculuğa çıkmt§lar .• 

' ~ 'I 
~ '' 'arılı murahhaalarla U· 

~''1<1: .1>1add el er inhi.sarımız 
1 IÖrüımeler devam e· 

ÜniversiteRasataneSinin temeli atıldı 
Afyon işleri 

Iran mur ahhaslarile ko
nuşmalara başlanıyor 

Türk -- Yugoslav mü§etrek 
afyon bürt.siyle birleşmek mese· 
lesi üzerinde konuımak için la • 
tanbula gelen lran murahhasları 
dün öğleden sonra, uyu,turucu 
maddeler inhisarı umum müdür • 
lüğüne giderek umum müdür 
Bay Sami ile görütmütleı-dir. 

Ancnk, lran murahhasları bu 
mese1e üzerinde tetkikatta bulun· 
mak iatediılderinden dün yapıla -
cak olan toplantı bugüne bırakıl • 
mıştır. 

İran murahhaslan bu sabah 
tekrar uyu~turucu maddeler mü • 
dürlüğüne giderek konuşmalara 
devam edt:eeklerdir. 

Müdür Bay S.ami, dün bir mu· 
barririmize demiştir ki: 

- lran murahhasları ile bir i · 
tilaf hasıl olacağını umarını. Ko • 
nuşmalammzm neticesinden nik
binim. Bildiğiniz gibi, murahha • 
smuz trana gittiği zaman, lranm 
da Türk- Yugoslav bürosuna iş· 
tiraki kararlaştnılımştr. Bunun fi. 
zerine hükUmetimizin muvafakati 
ile umum müdürlükçe Iran mu • 
rahha.slan tstanbula davet edildi. 
Yarın kendileriyle tekrar müza • 
kereye girişeceğiz. 

- Sovyet Ruıyanrn ittiraki 
meselesi ne vaziyettedir? 

- O da olacaktİr. Fakat daha 
sonra ... 
~ .. , • ......,,....,..wıwwwwwwa w:wııaı•rıwntJNm""',...""""'nuna 

Yanlarında bir Je Yahudi var-
ntıf• Müslümanla hıriıtiyan ko
nuşuyorlarmı§, emellerini biribir-

lerine açıkca söylemi§ler. 
Hıriatiyan demi§ ki: 

- Benim emelim, kurban 
bayramında he.ilen koyunlann 
kanı kaclar miialüman kanı ak· 
ırn. 

Miiılüman da dileğini ıöylemİ§ 
- Pculuılya günü boyanan 

yumıırtalan kızartacak kadar 
hiristiyan kanı aksın. 

iki yolca Yahut/iye •ormuı • 
lar: 

Kültür Bakanı 
bir nutuk söyledi 

Dün ıabah ıaat onda Üniver • 
ıite bahçeainde yeni kurulacak o
lan rasathanenin temel atma me • 
raaımı yapılmıştır. Merasimde 
Kültür Bakanı Bay Abidin Oz • 
men, Üniversite Rektörü, profe · 
ıör'ler ve bütün Üniversite talebe
si hazır bulunmuıtur. 

Merasim, Kültür Bakanı Bay 
Abidin Özmenin bir nuıkiyle bat· 
lamıştır. 

Bay Abidin İstanbul Üni • 
veniteıinin bir buçuk iki senelik 
bir zaman içinde tekamüle doğru 
büyük bir hızla yürüdüğünü, 
memleketni kendisinden bekledi
ği büyük itleri yapacağına kati • . 
yen emin olduğunu, hükumetin 
Oniveniteyi en mükemmel bir ha· 
le getirmek için elinden gelen her 
fedakarlığı esirgemediğini ve e • 
ıirgemiyeceğini, Oniveraitede 
,imdi okuyan gençlerin ağabey • 
lerinden çok talihli olduklanm, 
onların bulamadıklan vesait için
de çah,tıklarıru, memleketin ken· 
di1erinden hizmet beklediğini, 
gece gündüz çalışmaları lazım 
geldiğini, terakkinin her yeni nea· 
Iin eski nesilden çok üstün olma • 
ıiyle olacağını itaret etmiştir. 

Bundan ıonra Üniversitenin 
Astronomi Profesörü Bay Her-
ferdlih Türkçe olarak: 

- "Bu rasathanenin üniver 
site Türk gençliğine ve bilgisine 
yar olmasını dilerim,, demİJtir. 

Bundan sonra bir üniversite 
talebesi bir nutuk söylemi§ ve me-
rasime tınn verilnıi9'tİr. 

Üniversıtede tatil ve 
çay ziyafeti 

Üniverıitenin bütün fakültele· 
rinde sömestr tatiline bugün • 
den itibaren batlanacaktrr. Rek • 
tör Bay Cemil Bilge bu münase -
betle talebe iç·n büyük bir çay zi
yafeti bazırlatmıftır. 

Çay ziyafeti bugün Tıb fakül. 
teaine, yarın talebelere, ö~ürgün 
de fen ve edebiyat fakültesi tale
besine verilecektir. 

Sovyet san'atı 
Resim ve heykel serg;si 

bugün açılıyor 
Bugün aaat on dörtte GiU:el San. 

atlar akademisinde, Sovyet resim ser. 
6 ıi açılacakbr 

Burada gösterilecek esrler anum· 
da, son on beı sene içinde yapılarak 
bir çokJan Moıkova ve Lenin.gndda 
T eırinievvel ihtilalinin on beıinci yd 
dönümü münasebetiyle açdnut olan 
sergilerde gösterilmiı olanlar vardır. 

Teknik kabiliyeti, eıerlemin doğni 
luğu ve haki:Jcaten uygunluğu ile Sov· 
yet Rusyada büyük bir ıöbreti olan 
Brodıkinin tablolan, serginin göze 

• çarpan eserleri araımdadır. Büyiik 
sanat kabiliyeti yüzünden reuam 
Brodskiye geçenlerde Lenin niıam 

verilmiıtir. 

Ondan ıonra eaki Sovyet resim 
neslinin mümessiller olan Patrov -
Vodkin ile Kupmin eserleri gelir. 

PatrG ı - Vodkin, sergiye eserle
rinin en güzel üç tabloıu ile iıtirak 

etmektedir. Bunlardan (sabah) isim· 
li olan dekoratif bir üalubcla ve oroji. 
nal araıbrmalan gösterir. 

Kuprinin eıerleri, Sovyet hayab .. 
m hakik: bir ıekilde gösterir. fahri. 
kalar, manervalar ve üzerinde bir 
dirijayl uçan Kretnlin gibi.. 

Ressam Ş, Gerasıimovun (Ar· 
kanjel llınam), (Ak§81D) isimli tab· 
}olan ile kendi resmi vardır. 

Sergide, Sovyet ihtilalinden sonra 
resim yapmağa bqlamıı sanatkrla· 
rm da eserleri vardır. Bunlar araım· 
da en ön mada Oeyneka gelir. Dey· 
nekanın eserleri yalnız Sovyet Rusya· 
da değil, yabancı memleketlerde de 
me§hurdur .• 

Re111am Rajıki ile Bogorodıki, 

Sovyc' ahıiyet'--'-ı.h r .. :-•- ini 
yapmıtlar ve bunlan tqhir etmekte· 
dirler. Bogorodskinin Sovyet bahri· 
yelilerin göıteren beı tablosu göze 
çarpıyor 

Ressam Samokhvalov da Sovyet 
p.bsiyetlerinin reıiml.eri ile gençlik 
ve kolkoz hayatına aid tablolarla ser· 
giye ittirak etmiıtir. 

Hcykeltraılardan Bayan Muki
nanm eserleri iyidir ve Venedik sergi· 
tinde büyük bir muvaffakiyet kazan· 
mı§tır. 

Sergide Çaykov, Bay;:ı.n Sarah Le
bedeva, Efimy gibi heykeltraılann 
eıerlerile ressam Sarianm te.blolan da 
vardır. 

- Sen ne dersin? Ô!dürülen köpekler Ettaiye tahsısah 
Yahudi cevab vermi§: Sokaklarda dolatan köpeklerin Bu sene itfaiye tahsisatı eski -
- ikinizin de dileğine amin öldürülmesine devam edilmekte. ıine nishetle fazlalaştırdacaktır. 

derim!. 1 dir. Sayılan fazlalaıan serseri 1 iki sene evvel latanhula gelen 
Selanikten Bükre§e yazı gön- köpeklerin de belediye memurla· mütehassısın en lüzumlu olarak 

deren Yahudi, galiba bu çok es- rm·ca öldürülüb öldürülmemesi gösterdiği mahallelerde ve ıokak 
ki, orta zaman nüktesini bir ker- meselesi tetkiık edilmiı, neticede başlannda yangın haber verme 
re daha tekrarlamak utiyor. sokaklarda bulunacak kedi'lerin telefonlarının konma.ama çalışıla· 

Yoksa bu adam, Menemende Hayvanlan himaye cemiyetine caktır. 
Şeyh Mehmede mürit olan Eski· gönderilmesi kararlatmıştır. Bundan başka bir itfaiye mek-

nazinin ortağı mıdır, ndir?. Hastalıklı, ve serseri kediler tebi açılacağı gihi Avnıpaya da i-t 
Sadri Ertem cemiyetçe öldürülecektir. ki talebe gönderilecektir. 

Yıkıntılar 
altında! 
iki gündür, lodosla yumu§tr

yan hava, dün öğleden sonra bir· 
denbire yıldıza döndü. Şimdi 

buzlar üstünde bilene büene kes
kinle§en ok ıesli yelleresiyor.AçıJ 
buğuwz gökte üşümüş yıldız'ar 
titrqiyor. Kat kat yünler altında 
bile soğuğu duyuyorum. Par .. 
maklarımda da acıtan bir uyuş· 
ma var. • 

Göbeğine doğru koya al bir 
derinlik alan mangalla alev du
vaklı sobamı dü§Ünerek ko§uyo-
rum. 

Eve varınca so)IUnmaclan min
dere çöktüm. Kızarıncaya ka -
tlar ııındım. Karnımı doyurdum. 
Sigaramı tellenclirdim. Sonra 
gazetelere döndü:n. 

Daha "HABER,, in ku§ağını 
çözerken içim sızladı. Orada i· 
ki resim, iki korkunç yığını göz. 
lerime bıçak gibi ıaplamı~tı .• 
Devrilen evler, çöken ratı!ar, 
barıaklan dqan lırlamq birer 
gövde gibi yerlerde yatıyor, ko
vuklanndan bebekleri büyümüı 
korkulu gözler bakıyordu. Biraz 
ötede sıralanan sedyeler ve .dr
gılı yurtta§lar uzanıyor. 

Jıfarmara adem, burnumıimn 
dibinde, büyük kentlerin, zen
gin §arların ta kucağında iken, ' 
bilme'!! ki nasıl oluyor da hala o
rada oturanlar, 6Ürekli can kor
kuları içinde kıvranıyorlar?. 

Bu resimlere baktıkça, demin
ki soğuktan sızlanı§ım bir suç gi
bi yüzümü yakmağa btı§la"'ı. 
Ben, ııcak bir odada mangalla 
ıoba arasında kızanrken o kara 
yazılıların neler çekti[:lpini jü• 
§Ündüm. Çıplak ooad~ dolu diz. 
gin uçan, ağaç köklerinde kır· 
1'aç gibi şaklayan, inlerde ulu • 
yan rüzgarları andım. ·Gözümün 
önünden aedyeleri, direkten bar· 
ıakları lırlamq evleri ve sargılı 
yaralılan ile o yurttCJ§lar geçti· 
/er.. Neredeyiz?. Niçin duruyor, 
nasıl susuyon.ı.z?. 1stanbulun bir 
günlİik sigara parcuı, bir gecelik 
içki ve süsü bu ummadık bungu
yu olmamışa döndürebilir. Kom .. 
§ular ölüm acm çeker, mezar kı» 
ranlığına gömülürken bu daygu'4 
su:duğa ne yüz.le, hangi yürekle 
katlanıyonız?. 

Bir ak§am üstü onlarla birlik· 
te biz de ıcırnlmı§tık. Buna ne 
çabuk unuttuk. Bu ırlantının gö
beği Marmara adan yerine biz 
olabilirdik. Evlerin ağaç bar
saklan yerine, aparhmanların 

demir kaburgalan de§İl~bClirdi. 
Niçin böyle karanlık günlerde 
gönüllerimizi birleştirecek ku • 
rumlarımız. yoktur?. Kızılay hen• 

----Gezgin 
~ (Lutfen sa),fayı çeviriniz) 

diyor. ı 
2 - Vniverıite meydanında 

dı; bu reıim Beyazid kuluinden 
alınmı§tır. 

3 - Ak&a.ra;yda eroin rJe es- ı . ki.zinci ihtisas malıkemcsıne go· 
rar kaçakçılığı yapan yeni bir J tiirülüyorlar. . 

bir rcuathane yapılmağa baılan- ıebeke yakalandı. Su~lular •e- ~ 
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Kültür bakanı 
Bay Abidin dün Dekan

Jarla konuştu 
Kültür Bakanı Bay Abidin öz

ır.en dün sabah Ünivenite rasat . 
hNlesinin temel atma merasimin· 
ele bulunduktan sonra Edebiyat 
ve Fen fakültelerine giderek pro· 
f e3Ör Bay Can ve Şekibin dersle
rinde dinlemiıtir. 

Öğleden sonra Dekanla görüt
rr.üı ve on altı buçukta Oniversi • 
teden ayrdmıttır. 

Bugün de saat onda Oniverıi • 
teye gelerek bazı f akülte1erin 
derslerinde, öğleden sonra Bay 
Rektörün tıp f akülteıinde verece· 
ği çay ziyafetinde bulunacaktır. 

Paris borsasında Türk 
eshamı yükseliyor 
Türkikeyi alakadar eden esbamın 

Paris bonasmdaki kıymetleri ba yıl 

baımdanberi yükselmektedir. Türk 
borca veya üai Türle esbammda bu 
yükseklilJ yüzde on ikiyi bulmuttur. 
lkinkanunun ikiaiade üni Türkün 
Paria bonasmda deieri 28 lira 22.S 
kurut iken bu değer bir kaç l'ÜD ev
vel 29 lira 79 kunııa kadar yüksel. 
mittir. 

Dün =elen haberlere ıöre üni 
Türk deieri Paris bonumda 29 lira 
69,5 kunıttur. Diier Türk •lwnrn· 
da dahi bu yül- #·;!'' görülmekte
dir. 

Anadolu Demiryollan aksiyon ob
lipsyonlan sabp hararetlenmiı ve 
deferi daf...a ziyade yükselmie bqla
puıtır. 

Dünya ubam itlerinin çevıildiii 
Puis bonumda Türk eshamma son 
günler zarfında olan ba rafbet Türk 
iktısadiyatmm ne kadar kuvvetlendi· 
fiai pek iyi göstermektdir. 

Şehir Meclisindeki açık 
. azalık için 

Yeni Belediye za'bıtnam•i ta

limatnanıeıini gözden geçirmek • 
te olan komiayon bu ayın sonuna 
doinı itini bitirecektir. 

Yeni ta1imatname bir Şu~•tta 
toplanacak olan Şehir mecliline 
Terİlecektir. 

Şehir Mecliainde açık: bir an: 
lık için de yakında ıeçim yapıla· 
caktır. Diier açık bir ualığa da 
Beyoğlu azasından Bay Sadettin 
ıelecektir. --------1 z in almadan gazete 

satan ihtiyar 
Pomten ilmühaber almadan 

razete sattıiı kaydiyle İstanbul 
üçüncü ceza mahkem•inde mu • 
hakeme edilen Abbas hakıkmclaki 
karar, dün bildirildi. 

Abbu, gazete utmak için po

liatn müsaade almak lizmı gf!l • 
dilini bilmediiini, onun için mü
racaatte bulunmadığını söylemiı· 
tir. Müddeiumumi, cen istemit, 
mahkeme heyeti de Abbaatan 
Matbuat kanununun yirmi ikinci 
maddeaine göre yanm lira para 
cezası alınmasına, ancak yaşı alt· 
mıt betten fazla oldutundan, elli 
altıncı maddeye göre bu ceza 
miktarının altıda birinin indiril • 
mesine, bu indirişten ıonra da ce
zanm infaz kabiliyeti olmadıima 
karar vermif, Abbaatan yalnız iki 
yüz kurut muhakeme maarafının 
alınması kararlatlJrılmqtır. Ayni 
zamanda bir daha müaaade alma· 
dan gazete satmaması lüzumu, 
ke""ldis"ne kararla ihtar olunmuı· 
tur. 

iki İsviçreli sahtekarlık iddiasile 
tevkif edildiler 

Neşriyat davası 

"Milliyet,, aleyhine açılan 
dava beraetle neticelendi 

Belediye tarafından "Milliyet,, 
gazeteai aleyhine açılan W:kzib 
mektubunu netretmemek davuı • 
na aid muhakeme, lstanbui üçün· 
cü ceza mahkemesinde dün öğle· 
6ıen sonra neticelendi. 

Dünkü m~hakemede, müddei • 
umumi muavini Bay Nurettin, 
mütaleasını söyledi. Belediyenin, 
Ayuofya hamammda yakıcı 
madde bulunmadığına dair gön • 
derdiği ilk tekzih mektubu sahi • 
aen matbaada kaybolmuı ve neı· 
riyat müdürünün eline geçmemit 
olsa bile, bu tekzibe temu eden 
ikinci m~~.ıbu a1dıjmı, neıriyat 
müdürünürı söylemesine göre, 
kaybolan tekzib mektubunun ye
niden elde edilerek netl'İ lbmı 
geldiğini, aradan zaman geçtik· 
ten sonra haber teklinde yazılan 
}azının, tekzib mektubunun ru • 
huna uymadığım, hareketin ilti • 
zami olduğu kanaati uydandığmı 
ileri sürdü, matbuat kanununwı 
kırk ıekizir.ci maddesine göre ce
za sitedi. 

Be!ediye mili Bay Rami, tun
ları aöy!edi: 

- "Milliyet,, gazeteeiy:c es • 
Wclen hlr claTamız Tardı. O dava 
ortadan kalktı. Fakat, her neden· 

Kadın, erkek iki İsviçreli, aah- j 
tekirlık yaptıkları iddiasiyle ad • 
liyeye verilmitlerdi!l'. Haklvmda 
tevkif müzekkeresi kesilen ve la • 
tanbul tevkifhanesinde alıkonu • 
lan bu iki ecnebi hakkındaki tah· 
kikatı, timdi Betinci istintak hl • 
kimi Suud, derinlettiriyor. 

Kadının ismi, Berta Viıeldir. 
Erkeğin adı Rudolf Otakardrr. 
Bunlar, Zürihde nip.ıllanmıtlar • 
dır. Evli olan erkek, İsviçrede ka· 
nıı aleyhine botanma davası aç • 
mıftır. BO!anma kararı almdıktan 
aonra evleneceklerdir. 

Birbirini tiddetle seven kadın
la erkek, seyahate çıkmak imyor
lar. Fakat, laviçredeki mevzuat, 
bO§&DJDa davası açanla aleyhine 
bopnma davası açılanın, dava 
neticelenmeden memleket harici • 
ne çılcmalanna mUaaid deiildir. 

Bu vaziyet kartısmda, kadm 
kendisine bir pasaport çıkarttı • 
rıyor. Pasaporta, kocası imit gibi, 
niıanlınm fotoğrafı da yapıfbrı • 
larak, lsviçreden uzaklatJDak, Is • 
tanbula gelmek imkanını buluyor
lar. 

Diş bakımında 

Boğazdan kaçan alet 
yüzünden açılan dava 
Geçen. yaz, Ömer Y dmaz iı • 

minele genç bir talebe, ditlerini 
Bakırköyde muayenehanesi bulu
nan bir doktora tedavi ettirirken, 
boğazmdan içeriye küçük bir ilet 
kaçmı§tı. Omer Yılmaz, hasta -
neye kaldırılnııı, orada bir müd · 
det yatınıı, her gün röntgenle mu· 
ayeneai yapılınıf, nihayet içeriye 
kaçan ilet, aıağıya doğru inereık 
tabii seyrini takrb ede ede kendi • 
liğinden dıtarıya çrmuftır. 

Bu hadiseden dolayı, Ömer 
Yılmazın dit doktoru Koço Ağni· 
diı aleyhine açtığı davaya, lstan· 

bul üçüncü ceza mahkemesinde 
diin sabah ta bakdmı§tır. 

Dünkü muhakemede, adli tıb 
itleri müdürlüğilladen aorulan ba
zı ıeylere ielen cevab okunmuı, 

davacı velôli, bu eeTabm yetme • 
diğini, ditÇiliğe aid bazı cihetle • 

rin daha izalu icab ettiğini i1eri • 
ıürmiiftür. Diğer taraftan davacı 
da, hastahanede yatarken bir çok 

muraf ettiiini anlatmıf, dokto • 
run bunları ödemesini i'ltemİ§tir. 

Fakat, betinci tubede pua • 
port ıözden geçirilirken, erkelin 
reaminin sonradan yapıttmldığı 

anlaşılıyor, nif&Diılar, aorğu kar· 
ınmda itin İç yüzünü anlatıyor • 
lar. Bundan sonra da Wkisi hemen 
adliyeye verili,'orlar. 

Tahkikat, deftift elaıektecUr. 

Mahkeme, davacı veki1inin is
tecliii izababn da almmaşı ve da· 
vacının ne kadar masraf ettiğının 
tesbiti için, muhakemeyi Şubatın 
on sekizinci günü saat ona bırak
mqtır. 

Halkevi Reisi 
değişti 

Kısa 
mı••aa• Şehir 

Habe1e1l 
ESKİ BİR MEZARLIK B 

LUNDU - Maltppe ile Kartal . 
da yeni 'osenin tesviyesi için ı..fti 
yat yapıbrken mermerden kapak W 
lan ile örtülmüı mezarlar 
çıkımı, araıtırma derinleıtiriliaC9 
kale veya bir istihkam olması .... 
mel bir kapalı mahzen bul~· 

Ortaya çıkan mezarhim .... 
nediklilere, yahud da bu bavalifİ 
la eden ikinci Orhan ordusu m 
terine aid olduğu tahmin ol....-" ' 
tadır. 

TACİRLER DOLAl\T))IR.ILDI"' 
Ticaret almanağı çıkaracağı id~ 
tebrimiz tacirlerini oluıcbran bir il ' 
bıkah baklmıda Türkofise ~ 
yapılmıfbr. Türkofia müd~ 
life müracaat etmif, dolandırıcl .., 
kında takı"bat yapılmasını uteadteir· 

GAYRİ MÜBADİL BO:?~ 
RI YÜKSELDİ - Gayri m" -::-~ 
re aid bütün iılerin bir eldm iclll"" 
için yeni bir komisyon tefkw1ine wıfl 
verilmesi üzerine Gayri mübadil ., ' 
nolan piyuumda bir yiiJuelif oJfll/ll 
tur. Yüz lirabiı on yedi liraya dit' 
bonolar 19 liraya çıkmıfbr. 

Yeni komisyon, Gayri mü~ 
aid 25 bin lnıiliz lirumm ~ 
siyle de uira§acaktır 

BELEDİYE YILDIZ sARA~ 
NI KİRALAYACAK - Mary;S'J 
ile belediye arasındaki ı.t ~ 
milyon lirahk dava belediye ielJll' 
bitmiıtir. Maliye Bebnbfı ile ~ 
diye arumda yeni bir malravele t"l, 
lacak ve Y ddız sarayı ile pula 'l/e "' 
varındaki binalar beledi,..,. ~ 
ıuıc:aktır. 

LÜKS TELEFON M~ 
LEHİNİN PARALARI - ~ 
ıirketi komiseri Bay Nureddinia f1' 
babna ıöre, firlretin kaça -~ 
caiı ve hiikUmetin ne zaman • 
üzerine alacaiı hmü belli deiilcl'! 

Diier taraftan, telefoe ~ 
otomatik sisteminin tatbiki iiaame'
tirttiii lülu makinelerin ... ede M 
lria kira ile. aqeler ........-de "' 
kave eye mQJiY1İo ~tr~ 
kadar toplanan paralarm b.~~ 
te bildirihmttlr• . J 

BELEDİYE ZABIT~,.I 
Memurlar uumda Y9i ._ 
lilder ,...,........ Huinatla • '/f 
niden memar •h•cakbr. ~ 

ıe beledi~ ile uğratmaktan vaz • 
geçmediler. Aaarı atikada:ı olan 
ve tehir içıınde bulunan bir bina • 
da yakıcı madde mevcud olduğu· 
nu ihmal veya belediyeye bu vazi· 
f ede ihmal veya suiistimal isnadı 
mahiyeti ıörüyoruz. Hadisede ka
sıd barizdir. Hem ceza, hem de 
tekzibnamenin aynen netrine ka· 
rar isteriz ! 

Nefriyat ve yazı itleri müdürü 
Bay Mümtaz Faikin vekili Bay 
Vaafi Raşid, müdafaa yapb: 

- T ekzib mektubu kayboldu, 
diyoruz, inanmıyorlar. Her han • 
ti bir yerde bir ıey kaybol.amaz 
mı? Ayeti kuraniye bile zayi ola· 
bilir, değil ki, resmi bir evrak! 
Hürriyeti setbetm~yen bir ceza 
kartıımda, yalan söyliyecek ka
dar küçülmemize ihtimal vermek, 
yerinde değildir. 

Kabotaj bölümü konuş
malarına başlanıyor 
Kapotaj bölümü konuımalan

na bugünlerde baftanacaktır. Ev· 
vel·ki gün phrimize gelen Okono
mi Bakanlığı kapotaj genel çevir 
ğeni Bay Ayet kapotaj durumunu 
gözden geçirmektedir. 

Dün aldığımız malGmata göre 
Ökonomi Bakanlıiı deniz ve ha • 
va i!leri danıtmanı Bay Sadullah 
Güne! bugün fdırimize gelecek 
ve kapotaj bö1ümü konupaları • 
na bafkan'ık edecektir. 

Bir aandık kUfcUrt 
Cümhuriyet Halk fırkası Tili· Mete vapuru serdümeni ~~ 

yet idare heyeti için yapılan yeni Kasımpap.ya bir aandık Jdillllf:· 
seçimden aonra vilayet idare be. çıkartırken muhafaza mem~~ 
yeti azası arumda vazifeler tak- tarafmdan yakalanmq ve MkİV 
aim edilirken Halkevi Reisi Bay ci ihtiaaa mahkemesine verihDİI • 
Ali Rizanın fırbdaki tefkilit it· tir. 
!eriyle meıiul olması kararlq • ilff1t1111~1K1RHHttn111ııııııınnı1111111ıtlllllltltııııııııtllDI 

tmhnıı, bu yüzden Bay Ali Riza Geçmiş Kuranlar 

Belediye, adliye sarayı yanıı
nı dolayııiyle ortaya atılan "Me • 
vadı mü§taile,, tabirinden kufku-

lngiliz kruvazörleri 
Tuna kıyılarından tehrimize 

17 lkincikinunda gelecek olan i• 
ki 1nıiliz kruvazörlerinden yalnız 
birisinin burada iki sün kalarak 
öbürgün gideceği söyl~nmektedir. 
Burada kalacak olan kruvazörün 
adı London'dur. 

landığı için, hiç bir kasde manız -kı=aa.__b .. ir ____ m_ü_z __ ak_er;;;;;;;;ııed.__e_n_• __ o=nr=aa,-be==-. 

olmadan yazılan böyle bir haber· lediyenin gönderdiji mektubun 
den kutku:anaıbilir. Tekz!ıb ıön • netredilmemeainde kasten hare • 
&knnek ve bunun netrini islemek ket ettiğine daiT delil bulunmadr 
te hakkıdır. Pekı", bı"z bunu l'Wl'•ret· 

-""T ğından, Bay Mümtaz F aikin il.ti • 
mektcn imtina mı ettik? .. Hayır! fakla ~raeti kanr!nttırrldığı bil
T ebliiat. alakadar olan zata ya • clirildi. 

Halkevi reisliğin.den ayrılmıftrr. 

Halkevi reisliiini idare heyeti· 
nin yeni azasından Bay Refi Ce • 
lal Bayar yapacaktır. 

Bay Refi Celil Bayar dün ye· 
ni vazifesine bqlamıf, Halkevi 
tetkilitını ve müeaseaelerini gez • 
miftir. 

Halkevinin yeni reiai dün ak • , 
fam Halkevi temsil tubesinin a • 
lay kötküiıde Terdiği temsilde ha· 
ZD' butunmut ve temsil tubeti ida· 
re heyeti azalariyle de tema.1 et • 

miftir. 
pılmıt olsaydı, mektub kaybol • 
maz ve derhal gazeteye baadırdı. 
Öyle yapılmamq, gazetenin dak • 
ttlotUDa bırakıimıfbr. Mevadr ce· 
zaiyede, tebliğat, meauliyeti tqı
yan kimseye doğrudaıı doğruya 
yapılır. 

ı,te mu•zzam, qm manaıyle neti• bir 9ahe•er 

Kasdimiz olmadığı fundan bel
li ki, sonradan belediye Avukatı· 
nm dosyuındaki ıureti aldık ve 
alır almaz Defl'ettİk. Biz, mahke
meden beraet karan bek!iyoruz. 

ILGIN KAN 
t u güıe!likte bir film pek az glrDlmBıtBr. Bat rollerde : 

Charles BOYER - ANNABELLA 

18 ikinci Klnun 1 
Üniformalı satıcılar 
Kınm muhacirlerini ıeJırimis~ 

dikleri güııdenberi Y enl cami avl ' 
da yeni bir mezad mıhıJli ~ _., 
mittir. Bu mezad mahallinin ~ 

· lan Ruslar, müttcrileri de Yali 
simsarlan ve muhtelif tabaka ~ 
Satılan cıyaıun pek mütenevvi Ol" 

ğu görülüyor. KUrklü palto~ 
az müstamel elbiaclerden tutuııuf,, 
el ile tutulamıyacak kadar pia ~-wl 
ıude çamaprlara kadar her teY bll'""" . 
maktadır. _tfll 

İ§in asıl tuhafı, bütün bu ~ 
üniformalı zabitler ve allıldı ve.-6 
günlü madamlar tarafından yapıP""'" 
tadır. 

_..._ııı•a :r 

KURUN BALOSU 
KUPON;7Z 

r. l111po11• kH"p ..ıcJe,..., 

18· 1 • 938 Ji kendine ne yapabilir? Her 
bagımıza gelenin devlet elile mi 
•avılınlma.-m belıliyeceiiz? IJa
,.; genel lıaemiu bir« yangın, 
Hl, ırlanta oergüi ~onalım 
Ja 6u ytUatılıı bf,lngalannı da 

devlet karıılamasın! .•• 

Gezgin 

Bay M6mtaz fa;k, vekilinin 
~özlerine ittirak etti. Mahkeme 
heyetini te!Jri.I eden reia Bay Hik· 
met, aza bay Hüseyin ve Tahir, 

.3 Zigan 'De Vigantt Orkeatraaı -10000 Figüran 
Fu Persembe Matiaelerden itibaren 

1 P E K Sinemasında 

Okayac alarımı611 
hizmet 

KUPON: 61 



Yedi Başlı Eiderlıa 
Elma ile tedavi 

..__ Bplkanlar ve Balkanlı Milletler 
~ fiahralar 1 Ahmed Tevfik --~ 

Halk, hükllmet konağı 
Önünde bağırıyordu: 

'' Kızı isteriz, kızı . t . ' ıs erız.,, 

b' .Ben Makedonya §ehirlerinden 
ll'ınde d "'d og um. 

lienüz çocuk idim. Hatırlıyo -
Uzn l<ı' b" "ki , uyu er: 

evlerimizde bardak bulunmazdı, 
su kase ile içilirdi. 

Komtu babam: 

- Büyük oğlumun oğlu Ali ile 
küçük oğlum Hüseyin asker oJdu· 
lar; onlart uğurladım. Küçük oğ -
lumun oğlu yaramaz İbrahim de 
kafilenin arkasından koşuyordu. 
Bereket versin gözüme iliıti, ya • 
kaladmı, dayısının koluna sıkıştı

b - Yedi başlı ejderha gene 
"!larını kaldırıyor! Derlerdı. 

I Ben bu bilmeceden bir ıey an
aınaıdnn. 

t Mahctllemizde ara sıra asker 

11~Planır, davullar çalar, be • 
•ltı:ı gibı çocuklar alayların arka· 
'lııa katılarak güler oynardık. 

Ba§a gc1en felaketleri hiç e 
~larnıyorduk. Bizim i~in daviıl 
d~llıa, sevin~ düğün, bayram i -
ı. 

Zaınan geçti, on yaf larına 
~ldiın, ilk tahsilimi }:?itirdim. Or
b llıekteb ''~üJdiye,, tahsiline 
"!lıyacağım sene idi. (1874). 

Bir gün gene sokakta bir gü -
li:it" · • H '1 ' 'k t ll ışıttim. emen Kapıya oş· 
tını. Bir alay haııı bozuk asker g,.A. ~ 

'=1Yordu .. 

d - Karadağa asker gidiyor!,, 
ediJer. 

0. Attık Rü!diye mektebi. namze· 
t 

1 ol~ugum içın anlayışım artmı;-
ı. 

. Askerin kavgaya, millet dü§ü
:~lle gitmekte oldu~unu an amıı 
lbı. 

!ı.ı O akitle.r,clc benim bir kom -
ba~am var~ı. i:>ltıJilbabanı 

Sol( seneler askerlik etmiı, epey • 
~e ihtiyar bir zat idi. Bundan bir 
'-ç •ene evvel, arkadaılarımla 
~ektepten dönerken, liilmem ne 
~•bi bir düşünce ile yerden bır 
l aş alıp serçe ku§larına atmış -
1ıtı. Meğer bizim kom§u baba 
"kaından geliyormu ; enseme l>ir <el. 

l'k<\'t\t şaplattı. Şaşaladım, ahret -
~ bahayı arkamCla görünce da -
a ı· Yade f enalaşhm. 

'tıkO: "Okumuş, efendi çocuklara 
y akta tat atmak yaraşır mı 
~· arkadnşrnrn gözünü patlatsa 
1tı.?. MahaUemizcf eki liakkaJ 

t 1aıt göz Hasnnı görmıyor mu -
:ını ·· Senin gibi bir çocuğun at · 

k eı taştan gözü aktı!,, dedi ve 
~0tkunç bakıtı büsbütün iraaemi 
~ dr. Ken.dimden g~er gibi ol -
~ lıtrı, ondan sonra bir da!:ııı so -
'ltıa eJime taş n!madrm. 

ir ~onı§u bapam ile aramız çok 
• 

11
di. Ben ona, çok, pek çok hür· 

d~/ı~ zg !U3g up o 'W!pıdpd l<>W 
dan üstün tutardı. 

rıb geri ilettim .. 

Deai. Sonra kendi kendisi -
ne söylenir gibi: "Yedi başlı ej -
derha gene ba§ kaldırdı, inıallah 
çocuklarım selametle gidib aela -
metle gelir er!,, diye ilave etti. 

Kom~u babam bunları anlatır· 
ken ağzından çıkan "Yedi başlı 
ejderha,, sözü benim kulağımda 
bir ~ere daha çınladı. 

Komıu babam evine ~irdi. S::,. 
k!kta çit kalm\l--"nl~tı. Sen de '.a· 
pıyı ıf<npadım, iseriye girdim. An 
nemin yanına vardım. 

Ar nem sordu: 

- Y.:apıda neye bu kadar U?.un 

kaldın? 

- Komşu bab<lm asker ço~uk
larını uJurlamış, dönerken çok 
yanmış, su isteCli, verdim. Kapı· 

muharebe· 
çok acındı. 
sözünü 'bir 

Dedim. Annem sözümü kesti: 

- Güzel, s-enç, dinç babacığım 
ge~en Moskof kavgasında şehid 
oldu, bizi öksüz bıraktı. Bereket 
versin amcam Hasan Sipahi bizi 
meydana şıkardı. Muhare~den 
getir~iği kız kızan esirler, kızak · 
larla P,eraber bahçemizı çapalar, 
tarlamızı açar, ekerlerdi. Kızan · 
}ardan biri öldü, biri de çolak 
Musadır. 

Bilirsin ya, geçen payramda 
dedenin elini öpme,Çe gelmişti. 
Çocuğu kurd lbi~ de beraber idi. 

Şimdi frurd ibiş de asker olmuı, 
harbe gidecek! İyi olur inşallah .. 

Annemin bu sözlerinden de be-
nim içime bir korku sindi. 

• Rüşdiye mektebin.in ilk sını -
fında idim. Bir gün T epeşehirde 

1 
Daha bundan bir kaç sene 

evvel ishale tutulma, banakla -
rından mustarib olana elJlla ye -
mesi tavsiye olunsaydı, bu tavsi • 
ye yapan do1c$orun deli oldujuna 
hükmedilirdi .. Bağırsak hastalı -
ğında meyva yedirmek, hem de 
müshil kuvveti belli olan elma ye
dirmek kimsenin aklına sığmazdı. 
Böyle olduğu halde elma ile te -
davi son zamanlarda pek ziyade 
taammüm etmiştir. Esasen elme ile 
tedavi gayet eski bir usuldür ve 
zaman ile unutulup kalmıştır. 

Son zamanlarda Almanyada bir 
çocuk yurciunun paş hem§iresi ve 
bir köy doktoru elma ile tedaviyi 
yeniden keşfetmi1lerdir. Ondan 
sonra bir ~ok has~ahanelerde el -
ma metodu esa3Jı bir surette tec -
rübe edilmi~tir. 

Elde edilen neticeler ümidin 
fevkinde çıkmı§tır. Yeni ve müz · 
min ishallerde, en ağır ve sari 
barsak hastalıklarında bir, niha · 

yet iki ,ün elma ile tedaviden·~ ... ~
ra ishalin normal hale geldıgı, 
ateşin düttüğü, umumi vaziyetin 
bir<lenbire iyilettiği 'görülmüştür. 

İki gün ıonra eski tarzda gıda 
verilmeğe b~landığı zaman has
talığın nüksetmedigi anlatılmıt -. 
tır. bemek ki, barsak hastalık • 
ları elme. yedirmek, tabii l>ir kur 
takib etmek sayesinde tedavi olu
nabilmektedir. 

Elma ile tedavi şu suretle yapıl
maktadır: 

Evvela müshil falan vermeden 
ve hasta aç l>ırakılmadan iki gün 
mütemadiyen cam rendede rende
lenmiş elma istenildi~i kadar 
yediriliyor.. Bu suretle hastanın 
gıda ve mayi İhtiyacı hemen u -
mumyiet1e tamamen tatmin edil -
mış o1uyor; nadiren biraz da çay 
içirmek ihtiyacı hasıl oluyor .. El
ma tedavisinden ıonra hastaya 
süd, ve sebze hari<: olmak üzere , 
hatif yemekler yediriliyor. Sonra 
gene bir karışık yemek yeme.ine 
müsaade ediliyor. Almanyada 
şimdi fabrikada imal edilen elma 
tozu da kullanrlmaktadır. Bu toz
dan bir miktar çaya ve yahut su
ya katıp içmek de kafi geliyor. 
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Yazan : Selimi izzet Kayacan 
._....~ ............................................... _ ........ .. 

Bana ıu gözlerinin önüne serilen 
manzarayı tarif et ... 

Bir kaç ?r: ta evvel ıözleri 
kapanan Memed on sene ilitiyar -
lamı§tı ... Görmiyen bebeklerini 
uzak gök bitimine dikmit duru· 
yor~u ... 

Salim, körden daha sararmıttı: 
- Size hangi söz bu manzara· 

nm güzelliğini anlatabilir? .. 
Hangi cümle size bir fikir verebi
lir'. 

Memed içini çekti: 
- Ben bu manzarayı çok iyi 

bilirim .. Çocukluğum buralarda 
geçti .. A§ağıda Nizam caddesi 
görünüyor değil mi?. Biraz ileride 
Değirmen olacak .. Dil burnu yem
ye§ildir .. 

Sular pırıl pırıl.. Evlendik -
ten sonra Suzanla burCLya geldik .. 
Çamlıklar arasında.ki küçük kötkü 
Suzan istedi.. Bahçesi 1ıüllerle 
süslüdür ... Bir yaz, mes'ud bir yaz 
geçirmittik ..• Biraz evvel sen an -
latırken ben iliklerime kadar ür • 
perdim. Görür gibi oldum .. Görü
yordum .... 

Titreyen, acı bir sesle ili ve etti: 
- Görüyorum!.. 
Ba§ını a vuçlarınm arasına aldı. 

Uzun bir sessizlik oldu.. Memed 
ağır ağır batını kaldırdı., 

- Bugün ayın kaçı?. 

sen kuvet verıyorsun .. 

Salim bir rüyada imi, ~ibi sil -
kindi: · 

- Yalvarırım size bana teşek -

Memed yerinden fırladı.. Bo -

. 
açılacak mı?. Gene görecek mi • 
yim?. 

- Heyecanlanmarınız .. Heye
can zararlıdır. Bırakınız da mua· 
yene ~deyim .. 

L 

Memed, biraz titriyerek oturdu. 
ı ' Doktor iğiJdi, ııöz kapaklarını aç -

tı. Bakmağa baıladı .. 

nuz .•• 

Ha Su-

ı, .ı\skerin ferefli, zevkJi naralar
~tı ~iile ornıra geçmekte oldu -
te;~ kapıdan seyrettijim ogün 
bilh 1 sekiz yajlarında bir çocuk 
dıı .. Çe ~akıllarınCian toplamış ol · 
b· {hı hır ceb dolusu fiskiye ta1ını 
~~er ikişer öteye beriye atarak 
tcıif.er alayının arkasından giCli · 

bir karışıklık oldu. Halk birbirine 
birşeyler anlatarak: "Kızı isteriz, 
kızı isteriz!,, Bağmşmalariyle 

halk hükuınet konaÇına doğru gi
diyorlardı. 

Nasıl oluyor da elmada parsak
ları tedavi edecek bir hassa 
bulunuyor?. ihtimal ki bu tedavi 
edici mad<Je yalnız bir maddeden 

ibaret değildir., belki Almanya • 
daki pektin maddeleri de burada 
huıusi bir rol oynuyor .• ~ima bar· 
saklara kadar gittikten sonra 
onun ne suretle çalıştığını burada 
anlatmağa imkan yoktur. Ma -
tmmızda tutacagımız bir §ey var
sa o da elmanın nasta hagırsak • 
)arımızı temızlemelc: liassasına 
malik oldugudur. Kimyevi te -

ğuk bir feryatla inledi .. 

l'd b y ~I\ b~; ana da, arkadaşlarmıa 
'' 

0
Yle alaylar arkasından koş -

t ÇoJ.C eğlenceH gelirdi. 

\>jll ~skerler geçib gitmişti. Ben e
\r~ tP•sının pervazına dayanmış, 
~o a arrnd'an baka kalmıştım. 
~ .... ~Şu babam elinde kızılcrk deg· 
"t:1nd 

~'ıı. e;ı bastonuna dayana, da -
~lliiıı' Yorgun bir halde kapımızın 
~aft e geldi, bir yudum su istedi; 
~tıl'\f~nt, Çetmeden bir kase su dol-

gctirclim. O zaman bizim 

Ben sokakatn geçenJerin yüz· 
lerinde'ki kırışıklıklardan, gözle · 

rindeki derin, acı bakışlardan 
ör?ftüm. Fırından aldığım ekrnefc 

elimde kon.ju babamın kapısın • 
dan daldım, öte lmpıcıktan evimi
ze g~tim. 

Annem sordu: 

- Ni~in komşuc!an geçib gel
din, iki adım daha atıb evimizin 
kapısından gelsen olmaz mı idi? 

- Sokakta halk fena, korkunç 
bir telaşla birbirine birşeyJer anla
tıyor, "Kızı isteriz, kızı isteriz!,,,, 
diye bagmşıyorlardı; korktum. 
Komşu kapısından girdim. 

( Arkası var ) 

f erruat bizi alakadar edemez. 

Bütün ~iddetli ve müzmin is
hallerin, hususiyf e çocuJdarın el -
ma ile te~nvisi şok ise yaramak -
tadır. Fakat memedeki çocuklar 
için yukarıda tarif edilen şekilde 
elma tedavisi yapmak doğru de -
ğildir, hatta hazan da tehlikeli -
dir. Onun için adeta fir mucize 
elemek olan elma tedavısi ıçin de 
doktornn fikrini alma}c Iazımaır. 

Salim ıordu: 
- Ne oldunuz?. 
- Bu ı ık nedir?. 

-Güneı .. Görüyor musunuz?. 
- Hayır görmiyorum.. Fakat 

birden bire gözlerimdeki örtü da • 
ha incelmit gibi geldi .. 

- Emin misiniz? Kırmızı bir 
ıtık seziyor musunuz?. 

- Evet, evet .. İtte güneı ora
da ... 

Bir eliyle genç doktorun kolunu 
sıkıyor, bir eliyle de JfÖK yüzütıde 
güne i i§aret edirordu.. Salimin 
gözleri güldü, biıyük bir ümide 
kapıldı: 

- Belki ... 
Memeci haykırdı: 
- Ne divorsun?. Gözl~rim 

- Uğur verdiniz .... 
Ve ~adının elim sıkmadan 

geçti ... Memed ıeslendi: 
- Sen misin Danit?. 

Biribirlerinin boynuna sarıldı • 
lar: 

- Nasılım Meme ım. em ~
. ' ş . 

~ . 
gördüğüme ok ıevın ım .. 

·- Ben d~ senin ıöylediğini 

söylire6iJte~d!m .• 
- xıret .... 
Danitle Memed gene opuıur -

lerken Suzan doktorun ku!airna 
fısladı: 

- ~ni dinle ... 

{ Arkuı var ~ 
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Samsun .. a tahkil· at 
ne netice verdi ? 

C. H. F. idare heyeti değiştirildi-Tokad izcilerinin 
seyahati - Yeni Vali - Atlı spor kulübü açıldı 

Samıun, (Hususi) - Şehrimiz 

Belediye aeçiminde bazı yolıuz -
lukJar yapıldığı tikiyeti üzerine 
Mülkiye müfettişi Bay Refik tara· 
fmdan tahkikat yapıldığmı evvel
ce bildirmıttim; artık ıorgular 

bitmif, iddialarm bir çoğu sabit 
olınut ve seçimin başında bulu • 
na.nlann bt.a iti iyi idare etmedik
leri kanaatine varılmı§tır. 

Söylendiğine göre, mekteb mü· 
dürü, ressam, borsa komiseri gibi 
en münevver insanlar namma bi
le parmak basbrılmıı kağıtlar bu
lunduğu ve parmak izlerinin dört 
yüz:len fazla olduğu; çocuklar, 
ölmüş veya burada bulunmamıt 

kimseler hesabına sahte rey pusu· 
laları atıldığı görülmüıtür. 

Bu yolsuz itlerle mefgul olmak 
i'::ere geniı salah;yetle Ankara · 
dan gönderilen Giresun saylavı 
Bay Münir, reisliğinde Bay Sami 
Kefeli bulunan Halk Errka11 ida • 
re heyetini feshetmiş ve muvak • 
!\.at bir heyet it batma getirmiftir. 
Yeni vilayet fırka idare heyetini 
ıu zatlar teşkil etmektedir: · 

Avukat Ali Fikri, Doktor Er· 
toğrul, Ahmed Ziya Kdıç, Aldı -
kaçtı Mustafa, Nuri Şahinoğlu, 
Sa•11k zade Fazıl, Tuzcu Nail.. 

Bu vaziyet ka..·tısında belediye 
intihabı da feshedileTek yeni fır • 
ka idare heyetinin nezareti altın • 
da dürüst bir aeçim yapılacağı 
muhakkaktır. 

lg.ten çekilen eski fırka idare 
heyeti azasından bulunan Halke· 
vi reisi Avukat Hamid Erip, bu 
vazifeden de ayrılmış sayıldığm · 
dan yeni Ha'lkevi Batkanlığma 
doktor Ertuğrul getirilmittir. 

Bay Münir, Evin dokuz komi
tesinin de mümessillerini çağıra -
ra:k çahımalan hakkında izahat 
almıJ, bir yıllık hesaplannı, ra • 
porlarmı hazrrlamalarmı bi1dir -
miflir. 

Tokad izcllerl Samsunda 
Y rlbqı ve Bayram tatillerin • 

den istifade ederek memleket tet• 
kiklerine çrkan Tokat ortamekte
bi izcileriyle Ha1kevi bandosu 
şehrimize gelınitlerdir. içlerin • 
den sekizi kız olan krrk kitilik 
kafilenin batında dörtte muallim 
vardır. 

izciler, durakta bir çok talebe 

KURUn'un Millt Romanı: 1 .. -.............................. _... .... --·-

ve muaUim tarafından karıdan -
mıf, Lisede misafir edilmitlerdir. 

Konuklara şehrin görülmeğe 

değer yerleriyle sabun ve inhisar· 
lar ciğara fabrikaları gezdiril • 
mittir. Denıiz görmemiı bazı iç 
Anadolu gençleri, Kanunusanide 
Karadenizin dalgalan arasında 

bir sandal ıafa.sı tecrübesi de yap· 
mı~lardır. Misafirler, bayramın bi· 
rinci gününü görülmeğe değer bir 
kaza ola11 Ça, şambada geçirmiş -
lerdir. Giizei gecen Kanun günle· 
ri onlarm !aliine yağm11rlu olmuş· 
tur. Konuklar memleketlerine git· 
miş1erdir. 

Samsun vansı 
Devlet Şfuası azalığına seçilen 

Valimiz Bay Mustafa Arif, bay • 
ramm birinci günü Ankaraya ha· 
reket etmiştir. istasyonda bir çok 
daire amirleri, memurlar ve dost
lan tarafından uğuTlanmıştrr. iyi 
bir idareci olduğu kadar değerli 
bir bilgin olaTak ta tanınan vali · 
mizi bu terfiinden dolayı tebrik 
eder, yeni vazifesinde muvaffaki
yetler dileriz. 

Samsun va1iliğine Maraş vali
si Bay Fahrinin tayin edildiği ve 
yeni vazifesi başına hareket etti
ği ..haber alınmıştır. 

Ath spor kulUbU a~ddı 
Şehrimizde bir "Dağ sporlan 

klübü,, kurulmuştur. Diğer bir çok 
spor tuheleri bulunan bu muhitte 
timdiye kadar dağcılığa ehemmi· 
yet verilmemişti. 

Bu yeni kuruma bilhassa ha • 
yan1ar arasında fazla rağbet var· 
dır. Klübün reisliğine Doktor o ... 
man Senai, Genel yazganlığma 
Beden terbiyesi muallimi Ihsan, 
azalıklara Lise muallimlerinden 
Meliha Halid, Ticaret odası baş· 
katibi Osman Cudi, L\itfi seçil • 
mitlerdir. 

Klübe tesis masrafı olarak Be
lediye, Halkevi iki yüz 1iTa yar -
dımda bulunacağını~· piyangodan 
büyük ikramiye çrkan Bay Selim 
Ortana Kayak alacağını vadet • 
mitlerdir. Bay lhHD meraklılar 
ara.smda asli aza, zenginlerden 
hami aza kaydine devam ediyor. 
Frrkanm da himayesini temine
den bu yeni klübe at'hspor ve atı· 
cılrk kısmı ilavesi de dütünülü -
yor. :(. . 

Hassaları tersine dönen insanlar 

Bir kız dünqagı baş· 
iz mirde "' .. .. 

aşagı qoruqor 
Bu yılda yeni haf· Ya, ağlanacak yerde kahkahalarla gülen, gülüne~t 

• t 1 kt yerde hınçk1ra hınçkıra ağhyan çocug._ a ne deısinı 
rıya yapı aca ır 

Avusturyalı Ergeoloğ profesör 
Jozef Kay) bu yıl lzmire gelecek 
ve bazı hafriyatla meşgul olacak
tı. Her yıl lzmirdeki asarıatika 
hafriyatiyle alikadar olan Profe· 
sör Vali General Kaznn Dirige 
bir mektub göndererk bunu bil • 
dirmittri. 

Inegöf tütünleri 
İnegöl, (Hususi) - Bu yıl ka

zada tütün vaziyetinden çiftçi pek 
sevinçlidir. Tütün satııı daha baş· 
lamadıysa da öteden beriden ak 
nan duyumlal' ıntı~ın iyi olacağı • 
na ~imd iden inanç vermektedir. 
Yetiştirilen tütünler yıldan yıla i
yileş' yor. Evvelce çıkan geniı ve 
sert damarlı yapraklar artık gö • 
rünmiyor. 

lnegöldeki bayrak 
meselesi 

lnegöl, (Huıuıi) - Bundan 
evvelki gönderdiğim mektubumda 
Bay Ahmedin getirib kiracısı bu· 
lunduğu Merkez oteli kıraathane
sinde oynattığı tulQatçı kumpan • 
yasma reklam olsun ve göze çarp-

sın diye kahvenin pence1erine 
bayrak asmasmm ba)'!ağa hür · 
metsizlik olacağını yazmııtmı. 

Mektubumun çıkması üzerine 
bayraklar hemen indirilmiş, bu 
aayğ111zlığm önüne geçilmittir. 

~ M' marlık ta ebesinin 
tetkik seyahati 

Gerek memleketi tanımak ve 
gerek oralardaki eski ve Selçuk 
eserleriyle bugünkü sivil mimari
yi tetkik etmek üzere Güze1 San
atlar a.kademui mimari tubesi ta· 
Iebelerinin Anadoluda bir tetkrk 
seyahati tertib ettikleri Güzel 
San'atlar akademisi müdürlüğün· 
den lznıir valiliğine bildirilmiıtir. 

lzmire de ge1ecek olan bu ta • 
!ebelerin orada gezdiTilmesi ve 
viliyet istatistik müdürü Bay Na
zım Balkuv ile mimar Bay 
Necmeddin mefğul olacaklardrr. 
Talebeler lzmire bu ayın 20 inci 
günü aktamı gelecek ve 24 üneü 
günü akşamı Manisa ve Balıkesi
re hareket edeceldeTdir. 

Talebeler Ankara, Kayıeri, 
Adana, Mersin, Konya, İzmir, Ma· 
nisa ve Balıkesir vilayetlerini ge· 
zeeeklerdir. 

Onun bu sözüme candan güle • 
ceğini, beni kucaklıyacağmı, o tı
lııımlı tahta parçasını ve o yayı 
elime vererek: 

- Aferin sen de benim gibi o· 
lacaksm ha! .. 

1926 aenesinde İtalyanın Bolon· \ne döndüğü görülmü tür. Mett 
ya tehrinde tüccardan Cavillinin geçenlerde Şikagoda f vefat ed 
~ir ?~lu dünyaya geldi .. Leonar.lo mühendis Lovel güzel kokufarJ• 
ısı:.unı alan bu çocuk, doğar doğ - iğrenir, pis kokulardan ise ~t 
maz diğer çocuklar gibi yaygarayı duyardı .• Bir çiçek veya le~ 
koparacağı ve ~~lay~cağı yerde kokusunu duyar duymaz, ırıid 
kahkahalarla gülmege baıladı •• bulanır ve kusardı. Halbuki ~ 

Çocuk kamı acıkıııal da ağlama· muı balıkları koklarken i~ifl 
dı, kendisine süt verilinceye ka - duyar, pis kokulu bir evde do~ 
dar mütemadiyen güldü, durdu.. maktan zevk alrrdı.. J 

Hastalandığı ve bir yeri ağrrdığı Bazı imanlarda koku hat" 
zam.an ağlaı:ıak yerine gülmeği çok kuvvetlidir. Bundan yüı ~ 
tercıh etti. evvel Berlinde Ya.tamı§ olan d~ 

Çocuk biraz büyüdüğü zaman tor Heim'in burnu, hastayı ,~ 
bu gülmenin neden i'leri geldiği rür görmez hastalık kokuaul)U 1 

anla§ıldı .. Ona bir oyuncak göste- hrdı. Doktor bu sayede 
rilin~~, annesini gö~ü?ce L.~nar: ıöhTet kazanmııb. Bugün ~ej 
do dıger çocuklar gıbı gulmedı, yorkta yafa.yan ve bir tiya~ı 
bilakis ağlamağa baıladı. gardrob muhafızlığı yapaP 

Bu çocuk ne kadar fazla neş' e- adam, geçenlerde koku hat•"''.~ 
lenine ağlaması da o kadar art • çok kuvvetli olmaıı dolayıtC 
h. Bu suretle Leonardo' daki ha- meıhur profesörler tarafı,,d 
zı hassaların ten döndüğü, ağla • muayene edilmittir. 
yacağı yerde güidüğü ve güleceği Am 'kanın K h · O 

d "'I d ... d kt erı anzu ıe rı yer e ag a ıgı mey ana çı ı. . . .. 
5 hh f tam 1 b k bu. veraıtesınde profesor Deselv1> . 

.• 1 a 1 ? ~ u çocu hangi bir ftziyetle iıtikaıOet 
gun mektebe gıdıyor.. Mektepte t · d b"I 12 d b'r~· . ayın e e ı en yqm a ı 
arkadaılanyle ıakalaıırken her • .. • . Bu 
k 

~1 .. f ka L d ... 1 cugu muayene etmı§tir. L 
es gu uyor, a t eonar o ag ı· uk b-t·· .. · l ~ ~-'ı ~ d • • d ... • . c u un manuıy e caw 

yor, ersını yapma ıgı ıçın ve l _ı_ Ç uk kara 1 k bir t 
h 1 d 

... . . pus awr. oc n ı 
ya ut us u oturanı ıgı ıçm cezaya d d d b. k it ... · . ....tll 

1 d
... kad 1 'b. a a evvar ır o uga oııw .. 

çarpı ıraa ıger ar aı an gı ı dukta b. k d f d .... c 
1 b

. ,. . h h n sonra ır ço e a oı• 
ağ amıyor, ı1akis ~a ka aları rülm' ~ k ,..__,_ d d ... ..ıJ k Uf ve oı:LUA ur ugu ıv,; 

opanyor. §İmal, cenub, ıark ve garb istiJl· 
Hassaları tersine dönen insan • e4' metlerini derhal hiç. dütfuıııı 

lar l...eonardo',.-.. ;.nh~-· ehıdı••~ İft. goıtermege muvaff~k oliiı~ 
gilterede Y enni Povers is.minde Bu çOculda mdaıabs hassuı .,, 
bir hizmetçi vardrr. Bu kızın gör- d 

ır. 

mek hassası tersine dönmüftiir. t 
Bu yüzden Y enni her teYi tel'I gör- Çünkü karan'lık bir odadlJı 
mektedir. lunamıyacak bir yere sakJ,.ı1 

Onun nazarmda bütün dünya bir demir parçasını hemen bLI 1 
çıkarmaktadır. Profesör Deft bat aıağı gelmit gibidir. Kıza 

bir ev resmi yap denildiği zaman va bu çocukta mıknatıs hş,. 
evin damını qağtya, temel tara· olduğunu ve timdiye kadar d~ 
fını ise yukarıya doğru çiziyor .• yada böyle bir §eye tesadüf e ~ 
Resimleri ve fotoğrafları tersine mediğini söylemittir. 
tuttuğu zaman onların ne olduğu- Bir çok kimselerin ekşiyi t' 
nu anlayabi1iyor.. Odasındaki ve tatlıyı ekşi zannettiıkleri de~ 
bütün resimler de tersine asılıyor. rülür. Bir de soğuk ve sıca1c d~ 
Yazarken ve okurken de harfleri 1erin hissedilmesi de tersine b 
baş aşağı yazmaz ve kitabı, gaze- ner. Bir adamm en.sesine bit b 
teyi bat aşağı tutmazsa yazıp o- parçası konulmuf, adanı o 
kuyamıyor ... Y enninin bir nevi parçasını kı:zgm demir gibi 'fi 
i~eriye tu.tulmuf olduğu zanne • I n~tmif ve konulan yer yaıuo•t 
dılmektedır. Bu has.talık, çocuk· hı derhal kabarmıştrr. 
luğunda geçirdiği büyük bir korku Şu halde bu gibi insanlarJJl 
yüzünden gelmiı ve kızın bir müd- bir dünyada yaşamakta oldU~IJ 
det dilinin tutulmasına da sebeb anlaıılıyor .. Yoksa dünya yet'~· 
~ · JDV 
oımuıtur • de, acaba in.sanlan mı ter• 

Bazan koku hassasının da tersi· mütler?. · 

Yüzü hiç gülmezdi .. Hatta kema - - Neden benim kardeıiro 1J 
m da pek seyrek ça1ardı.. Kırk - Allah vermiyor .. 
yılda bir evde arkadatlariyle içki - Neden vermiyor?. 
İçerse oldukça ten havalar dinler- p k d d ıı 1 ·' - aramız yo a on a ' 11 
dik.. Fakat onun en güzel beıte- ıı 
leri, her aym sonlarına dogru"' pa • - Kötedeki bakkal bizdei' J 

ha fakir amma altı tane ço' 
Diyeceğini zannetmiştim.. rasız kaklığı, yahud bir ıeye sı • 

YAZAN : Kadircan Halbuki birdenbire katlan ça. kıldığı, yüzünün her zamandan var.. J 
.................. _.................................. tıldı: daha kedeı1 ve asık olduğu za • - iyi amma çocukları" ~ 

14 : 1: 934 lzmir çer, boynumu .büker, gözle~i_m !a- ı _Keman mı? Yediği halta man çaldıkları idi. hepsi yalın ayak .. Şimdi #bıJI 
B!rinci kısım n kapanmış bır halde, perıh, fıs - bak keratanın!.. Keman öğrene· Şüphesiz beni çok severdi .. En kardeı gelirse ayağındaki p;.;f~ 

k
. l. k nk · k1 ı lann, ırrtındaki ceketin par ~ 

Babam b- yu"z kurut maa•lı ıye ı, ren re çıçe i cennet ceğine, yahudi çocuklan gibi sıkıntılı zamanlarında evveli be- -fl1 -ır ır ona pantafon yahut entari y•~; 
bir musikı" hocasıydı. Annemle bahçelerinde yaıar gibi olUTdum. ! boynuna bir tabla aa da sigara ni kuca~ına alır~ bağrına basar, I y 1.,.11 azım.. alın ayak ba~J ~ ~ 
ben onun pefinde dört beı yqım· B:r yayın dört tel üzerinde ge· k;ğıdı, kibrit sat, daha iyi!.. koklardı... Sonra da kemanına ceketsiz, ıerıeriler gibi geıer 
danheri gezmedik yer brralana - zinnıesinden çıkan bu sesler beni Diye haykırmıftı.. sarılır, inim inim inlerdi.. sin?. 

dık ... Bağdattan Manastıra, Erzu- büyüler, batka bir aleme götürür· 51°nrakmd~ kulağımı oldukça kuv· Buna rağmen arzularımı hiç 

d T b k d d d
.. vet ece ıı: saymazdı .. 

ruJD an ra lusugarba a ar 0• U. s• d L b •• •• d - ır a'la u 107.u uymıva • Pek kiir.i;.JcltP.n ha~ka cocuk1a-
latbk. Bir gi;n ona rl~r1 \ ..... k;: cs->t ~ .. D_..:....,,.. ,..:-ı..1 süri•nmek mi _,, , ... ,.~,. ,_,. __ 1...,..•~-·: .... ,_ .. ..ı: ... e ~n-

Evde pek az keman çalardı .. , - Baba, bana da ke.nıan öğret- istiyorsun, demişti... lara imrenirdim .• Bir gün baba • 
Ben o 2aman onun karfısma ge • sene!.. Doğrusu ondan korkardım .• ma dedim ki: 

- . . . . . ~ 

- Öyle ise ıus ! Bir daha bıJ 
fı duymiyacağım .• 

Annem söze kanştı: ~ 
··yJii1 - Ayol, neden böyle so 
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Anadolulıisarı ne vakıf kuruldu? 
0atadı Ekrem acılarla, kalbinin 1 
etrafına çevrilen çemberi, U)'Uf -

~Uf duJUflannı Nejadmm ıözle
l'llle b&karak unutuyordu.. Nejad, 
~ ~ba İçin, her ıeydi.. Y etif1Dit 
~19Jadııu da kaybetmek, üstüste 
1•braplar duymuı babayı çok 
11.ratı. "Nejad ' Ekrem,, kitabı, 
01ı111ı ınaluulüdür .. Nejadm acııı· 
Ilı, oh" d , iÇ unutma ı •. 
'Ruhum!,, dediğim uçtu da hala 
. yaşanın ben, 

lliç ummaz idim ben bu vefasız
lığı senden: 

llerkes bana der: "Ağlama !ci 

• 

çaresi yoktur.,, 
'f Iar mı idim çaresi olsaydı bu 

derdin? 
Cık ruhun ile alemi balaya hiram 

et; 

ilk a"ı "Güalcehüar olan Ana Joluhi.arının aki bir rami 

Dul Emcedi.. Pirayeyi.. Op 
didelerinden .. 

Oıtadı Ekrem, bundan sonra 
hep Nejadmı terennüm etti. Onun 
lcıınıı unutmadı.. Gömdükten 
loııra geçen ıaatler, araya giren 
hHardan ıonra her yerde onu ha· 
brladı .. 

"Evet Nejad!.. Sen şimdi bir 
~ bir gecedir ki Küçüksuda o 
Siyah servilerin yanında, karanlık, 
~ yaş bir mezarın içinde, 
~praktasuı .. lşte saatler geçiyor .. 
IJilrnıi dörd.. Tamam yirmi döıt.. 

h .... 
~:·zavallı Nejad! Mevsimsiz 
'uçilbuya g!tmeseydin, bugüp 

da, bu Imlabaup içinde ~ 
ki &en de bulunurdun. Bu tenez • 
2\ih .. tlh ... ,, 

ANADOLU HiSARI 

Anadoluhi.an Rumelibiaan • 
l'lla Aretaa dedikleri Göıbu dere· 
l'lla Aretoa dedikleri Göksu dere • 
•bıin atzmdadır. Aynca ''Güzel
telıiaar,, adı verilen Anadoluhiaa
~, ilk defa 1393 yılında birinci 
ue1az1t taradmdan yaptmlmlf -
tar. 

Bu hiaar, ilk yapılıtmda bir 
İleri karakol mevkii idi. Fatih, 
1435 de (Rumelihian) m yaptı -
~ bura.mı da tamir ettirerek 
~tmiiftü. 

lliaarm tamirine 1482 yılı Nisa
~ _batlanmıt, aakerin icabmda 
""llllelilriaarma geçriilebihneai i -
~ tedbirler almmıftı. 

Fatihin kartı karııya yapbrdıiı 
4-dolu ft Rumelihiaarlan, Ka • 
"-denizden lecek bütün gemile-. p 

kü burası Bofazm en dar yeri idi ' ginlerin etlence yeri idi. Cmna 
ve kartı kartıya iki lcıale, zama. Pazar günleri burada bir kaç çif
nm bütün ıilihlariyle kuvvetlen -
dirilmitti. 

Hitamı yapılmıt oldufu yer, u
zun kurunlar (Dirl'nm tahtı) 
admı l&fımıfbr. Ban1111 da ee&. 
bi D&rl, Sieamlı Androkles'in 
yaptırdıiı m~hur köprü üzerin -
den geçen askerlerini burada lar 
rulmuı bir tahttan seyretmeıi idi. 

Androcle' de Samoa, Darim or
dusunun Scythie' de barbetmeei 
için Bofazm en dar noktasında 
bu kaiprüyü kurmUflu. 

lzmir meb'uau ıc&rotidi tara • 
fından ter~e ecJilmit olan Kri· 
toYoloe ~ (1) ~far araem
daki darlıim yedi atadyon yani 
1303 metre oldufunu yazmıftır. 

Kritovolot, Fatihin Boğazm her 
tarafını ıezip ölçütrdükten soma 
hiaıtan yaptırdığmı yazmakta -
dır. Buranm kıymetini Göluu 
uzun yıllar muhafaza mnitti. 
Çünkü Hiaarm tarihi kıymetine, 
fetihten sonraki Gök:aunun süzel
liği ii9tün olmuftU. 

Piyerloti'nin tiirine doyamadı 
fi Göksu Sultan ve tefızadelerin 
olduju kadar da aefirler ve zen · 

(1) Fatih lstanbulu fethettiği 
kurun lstanbulda bulunan 
Kritovolosun yazdığı bu tarihin, 
müellifin el yazılı nüshası Topka· 
pı sarayında bulunuyordu. Tabü 
kimsenin de bundan haberi yoktu. 
Alman edibi Kart Muller bu kitabı 
lst.anbula gelip istinsah ettikten 
sonra 1870 de ariste neşrettirdi .. 
Ondan sonra kitabın yaıma nüs
hası meydana çıkarıldı. 

te kayıklarla eğlenceler yapıladı. 
itte Gök.uyun bu eğlenceleri, 

hiaarlarm tarihi kıymetini mıut -
tmmamıt, hatıraıım yaıatmıp. 
Hİl&rm bulunc:lufu yerde Dara -
nın tahb kuruldufu gibi, Yunan -
lılarm Jüpiter'ine aid bir mabe -. 
din de bulunduğu rivayet edil -
~ m..., .. _. 

Kurunlarca insan yıfmlannm 
içinde yqıyan mabud Jüpiter' in 
burada mabedi bulunduiu riva· 
yeti, (Güzelce hisar) m (Anadolu 

hisarına) aynca efsanevi bir kıy. 
met vermiıtir. 

Bofaziçfrlfn htttUn l:toyuna aid 
olduğu iddia edilen "Argo aefer-
berieri,, efaaneai de, iyice tetkik 
edilecek oluna, Anadoluhiaarmm 
malı olmak lizım ıeJir.. Çünkü 
efsanede "Simplirodi,, denen bi -
ribirine VU111fAD kayalar, hiearlar
dan bqkuı cleiildri. 

Efaane tudur: 
Tisalyada Petyon Clafmm •· 

façlanndan Argo adında bir ge -
mi yapan kahramanlar, mi 
lyolgaı iıkelainclen .efere çıktı 
lar. Reisleri lyolgu tehri bqe -
danlanndan Ayuon idi. Bun -
lar, Gürci9tan kralmcla bufunan 
sırma tüylil (Y ahud e.lt.m) keçi 
postunu ele ıeçU,Ceklerdi. 

Bu efsaneyi nakleden kitaplar, 
Bojazda çok külfet ve zahmet 
çektiklerini, çünkü Boğaziçinde 
ılluttıklarmı yazmaktadırlar. 

• • • 
Hicri on birinci yüz yılda Ana· 

Kültür bakanlığı tarafından çıkarılan 
talimatnameyi aynen veriyoruz 

-7-
Maftffak olanlara orta mele • 

telııi bitirme phadetneıne.i verilir. Mu· 
nifak olmıyanlar, bir daha orta mek. 
tehi bitirme yoldamalarma siremezler. 

Madde 102 - IJseyi bitirme yokla· 
malarma dıaandan girib de 100 üncü 

maddeye göre diploma almafa mu • 
vaf fak olamıyanlar otuz iki yaşına 
kadar bir defa daha liseyi bitirme 
yoklamalanna yeniden girebilirler. 
Bu gibiler 96, 9'1, 99 ve 100 üncU mad· 
delere göre yoklamalara girerler. 
Muvaffak olanlara liseyi bitirme §&· 

hadetnamesi verilir. Muvaffak ol -
mayanlar, bir daha liseyi bitirme 
yoklamalanna giremezler. 

Dl§ardan olgunluk yoklanuuına 
alınanlar . 

Madde 103 - Mekteplerde munta
zam ve ·müselsel bir tahsil görmemi~ 
olanlann olguluk yoklamasına alı • 
nabilmesl için banlarm önce lisenin 
bitirme yoklamamu vererek lise dip
loması almaları prttır. 

Yoklama tallmatnamalnln tale~ge 
bUdlrUnum 

Madde !CM - Her den yılı başın • 
da bu talimatname bütün talebeye 
bqtan qağı okunur ve hfikUmJeri 
kendilerine iyice anlatıbr. 

TalimatntllM hlJldlmlerlnln ne 
zaman baflı11acaiı 

Madde 105 - Bu talimatname htl • 
kUmlerf 1935 yılı ildnd Ununundan 
bqlar. 

MUDakkat madtkler 

Madde 1 - Ortamekteplerde 1J.se. 
lerin birinci ve ikinci, üçüncü sınıf • 
Ianna 1934 - 1935 ders yılında de .. 
vam etmekte olan talebenin bütün 

dolahiean f3'1e enlatılmaktadD': 
"Yıldmm Beyazıd binasıdır ki 

sonra Ebülfeth Han tamir ve ter. 
mim ettirdiğinden ekseriler bina
smı ana nisbet ederler. Cünnü bin 
adımdır. Garba nazır bir kapısı 
vardır. İçinde dizdar hanesi, ne· 
ferat evleri, iki yüz kadar tiınar 
ehli nefer vardır. Cephanesi, le • 
bi deryada karşu Rumelihisarma 
ve Akıntı bumuna nazır topları 
vardır. Kale önünde. Fatih Meh· 
med hanın bir camii vardır. Azinı 
sarayları ve yalıları vardır. Def • 
terdar Halıcı zade Mustafa Paşa, 
Hoca Çelebi, Kaftancı Ali Çele
bi, Emir Paşa sara.ylan başlıca 
saraylarından dır. Yalılannm 
en güzeli (Bahai) Efendinin 
Kaseiçin ile mii7.eyyen kasn ali • 
sidir. Yedi adet dariittaallim 
Sibyam ve bir küçük hamamı, 
yirmi aded dükkanı vardır. Dağ • 
larmda bağlan hesabsızdır.,, 

( Arkr..._.I var ) 

yoklamalan işbu talimatnameye göre 
yapılır. 

Madde 2 - Ortamefteb mezuniyet 
imtihanlarına evvelki talimatname 
hUkUmlerlne göre girmeğe başlamış 

olup da henüz bitirmemiş olanlar, 
isterlerse eski talimatnameye ,-e 
emirlere göre ortamekteb mezuniyet 
imtihanlanna girmekte devam eder • 
ler. 

Bu gibiler isterlerse, işbu talimat .. 
namenin 96, 97, 98, 100, 101 inci mad • 
delerine göre, ortamektebi bitirme 
yoklamalanna dışımdan girenler 
gibi, ortamektebi bitirme yoklama· 
lanna girerler. Bu takdirde evvel· 
ki talimatnameye ve emirlere göre 
girmi§ olduklan mezuniyet imtiha -
nında kazandıkları notlar hiçe sayı • 
lır • 

Madde 3 - Evvelki talimatnameye 
ve emirlere göre lise mezuniyet imti· 
hanlanna girmefe başlayıp da henüz 
bitirmemi§ olanlar, isterJene eski 
talimatnameye ve emirlere göreme -
zunlyet lmtihanlanna lfrmekte de • 
vam ederler. 

Bu gibiler isterlerse, l§bu talimat
namenin 96, 99, 100 ve 102 lnd mad .. 
delerine dre liseyi blUrme yoklama· 
sına dıpndan girenler gibi liseyi 
bitirme yoklamasına airerler. An • 
c:ak bu takdirde bu gibllerin evvelki 
talimatnameye göre geçlrmft olduk· 
lan mezuniyet imtihanlarında aldık • 
lan notlar hiçe sayılır. 

Liseyi bitirme yoklamasmda mu • 
valf ak olarak lise edebiyat veya f ea 
diploması alanlar, lfba talimatname • 
nln 103 tindi maddesine göre lise ol· 
gunluk yoklamalarına da airebilir .. 
ler. 

Madde 4 - Evvelki talimatname • 
ye göre ortamekteb vqa lise, mezuni .. 
yet lmtfhanlanna sfriaete ~yıp 
da heniz bitirmemi§ olanlar, muvak· 
kat lklnd ve Uçtlnctl maddelerde sa • 
yılan feklllerin hangisine göre yok • 
lamaya girmek istediklerini 1935 yılı· 
mn Martı 110nana kadar mekteb lda. 
resine bir istida ile bildirmelidirler. 
Mart 110nana kadar bu Yolda müra • 
caatta balanmıyanlarm yoklamalan 
eski talimatname hfikfimlerine göre 
yapıbr. 

Madde 5 - Ortamektebl veya liseyi 
bitirme yoklamalanna dışarıdan gir· 
mek isteyenlerden işbu talimatna. 
menin neşri tarihinden itibaren Uç 
yıl içinde müracaat etmeleri ~artiyle 
92 lnd maddede yazılan azami yat 
kaydı aranmaz. 

(SON) ------
Parasız dersler 

Halkevinden: 

Evimizin Giiael Sanatlar tubeıi 
teaim kola tarafıdan parauz resim 
clenlerine Mtlanmıtbr. Bayan ve 
Baylardan yuılrnek iıtiyenlerin her 
sün saat 16,5 da AlaykÖfkü İç itle
ri Çevirenine Mt vurmaJan ilan olu
nur. .:., burada durdurabilecekti .. Çün· 

__....... .................................... .-........................................................................... ______ ~----------------------------............................... .... 
~'lll! .. Yaratan Allah yqatmaamı lıtanbula gitmit, fakat eskisinden derıi bana sevdirir ırbi olmuıtu •• 
- bilir... daha fena bir halde dönmiiftü.. Bir gözünün kör, boyunun bodur 

d 
-. Sen o kadar bitinin ... Kim V d. ! ve yüzünün çirkin olmuma rai-

.. ..1 - erenı ır .• . 
.a~' ki Allah senin vekilharcm - men hOfUJDuza gidiyordu • 
...,1 Demitler.... b b hal • Babam üa ütün siz kalmıt· 

lı - Böbrekler vazifelerini yapa-
' Q&yatmıda duyduium kardet b. Keman çalamıyordu.. Otur -
:..~an sevgisinden böylece mıyor!... mak adeti olmadığı balde iıkem -
1~ kalmıt ve .enelerce bun • - Hayır, baraaklarda ikihab lainden hiç kalkmadıiını birinci 
~ hasretini çekmiıtim.. var!. • devre talebesi söylüyorlardı. Za -

- Yok canım bu teker baatalı· vallı adam kurtulamıyacağmı * • • J>a ğıdır. aezmit olmalıydı ki haatalığmı, 
llııı.L '- dolqa Adanaya ıeldili - aldıiı tedbirleri, gittiği doktorla-
-q .__ ı·dı" Ben o zama 1 Demi,1er .... • 
t.._. 7aac · n ıu - n, yapbğı maıraflan uzun uzun 
~uı onuncu fmd alb Zavallı babam hepıini dinle· 
h- aını a on her raıtgeldiğinıe anlabnakta 
-,ıııcla ı·dnn" Bır" ~-..1enbe • m19· , ha"~, kocakarı iJarlarına bile 
Rilt.:ı_ - ... IRJIKQ rı ua ~ ikinci bir hastalık halini almıftı. 
ı;._'""-.çe sararan, zayifleyen ba • bq vurmuf, lakin düzelememİftİ .. 
~ tehirdeki bütün doktorlara Heaab hocasına da pek çabuk 
tİbıa~it, bepıinin verdiği reçeteleri O sene mektebe yeni bir heıab ho- açılmıftı ... Bir gün bahçede yana 

ı_11 faka caaı ıelmitti. Bütün heaab ho - yakıla bqmdan geçenleri aöylü • 
tL...._ ıı, mı anımı, t fayda 

'
d;:'lll~~~-:~k:"-eküzeri~- onde calarmm aluiae olarak takacı, ge- yordu. 
.-~ "Cınumuı ...._... ~ veze, güler yüdü hir adamdı .• Hiç Hesab hocası acı acı ıülerek 

ftpmlf, tatil aonlamıda aevmediiim, beceremediiim bu onun eözünü kesti: 

• 

- Zaten doktorun doktorluğu 
böyle arab aaçlannı çözmekte bel. 

ti olur. On yıl hiç anlqılmaz 

bir hastalık kartıaında kalınmaz 
da bir sün aunturluauna ÇaidD'. 

Naııl bir kumanclanm hakiki 
kıymeti ıulhte değil, harpte belli 
oluna, doktorun kıymeti de böyle 

kör düğümlerin kartıımda anlatı· 
lır. Allah kimıenin batına ver. 
mesin ben de senin gibi hasta 
idim. Hem de gözlerimden ..• 

Heaab hocası: 

- Bunu dikkatle dinleyen in -

l&Dlarm maksada ermek için ba -
zan ne dolambaçlı, ne uzmı ve 

faydaıız yollardan ıittiklerini 
anla! .• 

Dedi.. Hikiyeaini anlatmaja 
bqladı: 

• • • 
- Doktonpı yqhıma ıit.. T ec

rübeli olur! .. 

Dediler .••• 

- Doktonın ıenci daha iyidir •• 
Çünkü en son uıulleri biHr ! .. 

Dediler .... 

- Doktorun yqlııı bunak, 
genci de tecrübetiz olur .. En iyi. 
teri kırkla elli arasında olanlar • 
dır! 

Diye üçüncü bİT fikir yürüten
ler de oldu ••• 

( Arkası var >: 
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Kadınlar .Ad.ası! 
Bitmeıniş S ı( Ol ~ :5abab ııama.z 

J O~ıe namazı en11an11. ı ,kindi namazı 
Akşam namaz• 
Yatsı namazı 
imsak 

- Refik ... Şu ortadaki lambayı 
ıöndürt -kutum, gözlerime doku-· 
nuyor! .. 

- ~ 'lir gün Leylanın iki· 
miz\ tıt~tıir6a ... Hayır, hayır öyle 

1448 
!7.04 
18.4\ 
53'l 

14 

14.~0 

17,05 
18.24 

O tarihten daha bir sene evvel 
adadaki doğum adedi çok azal • 
mrt~ı. O sene ise ailanlar Mllka
linda merasimine iştirak ettiril • 

diYinniiaki büfün gençler f;eçile' 
bilecek yerleri tamamiyle bırak•· 
rak i!Ağf ık raziYe çekilmitlerdi ' 
Ônları bu yeni yerlerinde yJıııs \' 
lfiı lc:e4f etmri'e muvaffak olıınıf ·he ~iiiiiiiiilliiıiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiM~~-.! 1 meıi hakkında atlada titldetli mii
tu. Hatta gençler, üzerinde e~~ 

- Nasıl söndürtütüm canım?. 
- Ben haykırıp bağU"acağım 

değil. .. Leyli.ya herlies bana aid 
gözüyle, nişanlım gözüyle baki • 

naka,alar jiirUtillüyordu. ~n iki 
ay zarf ınila artık aela~a tek bir heykeli olan K~~itol'ü bile kend1 

Refik .. O vakit söndürfüler ! .. 
- Kendine gel 'Süleyman; her

kes bize bakıyor.. Bu kadar çok 
içilir mi?. Senin gibi ağzına ay • 
la.rca içki koymıyan bir adam 
böyle üst üste viski çekerse iıte 
:j\}yle olur .. 

- İçki değil bu RefilC ... Hiç de
iil.e ~u tepemizdekini söndürt ... 
Ona dı\ kimse karışmaz a !.. 

yordu. Evler, anneler, babalar, eş
ya ... Her şey tabii yolunda gidi -
yordu .. Fakat bir gün.: L-eylanın, 
ötel«i adamı ... Hayır, hayır öyle 
değil... Bir gün i~ime büyiUi bir 

korku, büyük bir f üphe girdi ... 
Leyla için için ötekini seviyor, ö

tekinden hotlanryor, fakat muhte
lif sebeplerle beni ona tercih ~ -
meğe mecbur bluyor diye ... Anla
dın mı l>ir füphe ... ArtıK. ne azap
lı günler geçiTiyor<İüm bilsen Re • 
fili, ne azaplı geceler .... 

iSTANBUL: 
18 Almanca efora, 18.80 JlmnaaUk, Bayan 

Aude Tarcan, 18.80 Diihs musllrlsl, 19,30 
Hal*ırler, 19,•o Vlyoloiılsl BWentı Keman 
so1oı 20,10 Orkestra p!Ak, 20.fO BtUdyo hil.flt 
muslkl orkeslraaı, 111.l!O Son haberler. 21,30 

Radyo orkestrası, 22 Radyo caz ve tango 
orlteslı;iüarı. 

'98 IUl:t, VAR$0VA, 1843 m. 
18 Piyano konseri, Sömer. ıs.an Piyano 

ıarkı oda muılkl kuarletı. 19.itfl BöZler, 20 
Hafif muetkl, s8zler, 90.80 Hatif muiltilnln 
devamı, ıı8aler, il Pllk, haberler. 23,80 Rek
ıa.mıar, 13,ılli Konferans, H.05 Dans muılkl
al. 

çocuk bile Clrimanuıtı. Bu ha\in 
geçici olduiuna, bir müadet sonra 
eski halin gene yerine geleteğine 
delalet edeck hiç f>ir allinet ~e 
görüliiıiyordu. Herkes l>ilir ki in
ıanhkta dahi bir ekmek, l>ir ele 
biçmek varc:lir. Fakat 1ıU öyle bir 
hakikattir ki ona nadiren temas 
edilir ve ondan nadiren bahao
lunur. 

hatine terketm;tlerdi. 

Kachnlar heyeti Buraya ~ 
oltiuiu zaWlan fier la'rafı !ile~ rı 
lffilmuıfu. Tabii 'aoktor Eg1i jfe 0 

Madam Şva.h heyet i:z&sı arasllı' et 
ifa hulun.mıyordu. , 

Böyle olduğu hatae heyet h~ "e 
bir feye muvaffak olamıyoraıı· ı 
lfiıin klavuzluğu sayesinde ge~· ile 
lerin buluncluğu mıntakanın r,ır lıı 
duduna kadar giden kadınlar ne ~k l 
Tavus, ne Bihari Lal~ ve ne alef Ilı 
dağıtıcı on iki gençten birisini ıör• k t 
meğe muvaffak olabildiler. d 

- Feki garson gelirse söyliye -
ybn, n~ndürsün! .. Amma rica ede
-Im, m~sarnn üzerine başım da -
yama, ayıp oluyor .. Herkes bize 
bakıyor .. 

Sonra yandaki masaya da 
bu kadar clikkatli l>alimaktan vaz 
geç .... 

- Vaz mı geçeyim?. Sebeb 
ne ... Orada ıarı ıaçlı bir gene kız 
var .. Sarı saçlı bir kız anlıyor mu
sun?. Ona bakıyorum.. B@.fımı 
birdenbire döndüren içki değil, o, 
Refik! .. 

- O kız, demin sahneye çrkıp 
numara yapan Macar dansöz ... Bir 
haftadır burada, yeni bir §eY d~ 
ğil ki .. , 

-Yeniden bahseden kim 
a kuzum .. Evet Macar dansözü 
o kız ... Biliyorum ... Demin sahne -
ye çıkan kız .. Ama o mu?. Yaksa 
Leyi! mı? iipheli bu... O mu, 
Leyll mı ?. 

-Yavat yavq söyle Süleyman, 
o kadar bağmnaia lüzum yok .. 
Ley)a da kim, bunu da nereden 
çıkardın?. 

- Aptal... Leyii. da kim olur 
mu?. Leyli. kim diye sorulur mu? 

- Sinirlenme Süle~an.. Ben 
bilirsin ya, hatırımda hiç tut-
mam .. Birdenbire bilemedim .. 

- Elbette bilemezsin .. O bir 
11r ... Onu kimse bilemez! .. 

- Benden de mi saklamıftm?. 
- Evet .. Kendi kendimi bile 

kıskandığım oluyordu .. Akıaray -
daki evde ... Çeflllenin yanındaki 
ev ..• 

- Aksa.raydaki ev mi?. Fakat 
sen o evden taşmalı yıllay olmadı 
mı SüleYJDan?. 

- Yıllar .. Evet tam on bir yıl. 
924 ıeneainin Şubatı .. Amma ne 
olacak sanki?. 

Kafamın içinde koskoca bir te
razi, terazinin bir tarafında ben 
öbür tarafında öteki adam var • 
dı. Boyuna futıyordôm ... 1Ay1lyı 
kim daha çok meı'ud eder, diye .. 

Fakat tartıılarunın çoğunda o da
ha aiır baııyoı-du .. Bilıi, "Tarhk, 
iyi huylar ... 

Ooof ba1ım çatlıyacak Refik.. 
Bir gün herkesin içinde bir kahra-

manlık .. Yok yolt ne kahramanlı • 
ğı, •bir delilik yaptım... Dünyada 
evlenmenin budalalrk a'lduğunu 
söyledim .. Alay ettim, hakuet et· 
tim .•• 

- Leyli?. 
- Leyla mı ..• Herkea gibi o da 
ilk anda tatkınlıktan kendini kur
taramadı .. Sonra.. Ah bakıfları -
nr ömrümün ıonuna kadar göre -
ceğim Refik... O gözlerin içinde 
her teY vardı: Korku, elem, acı
mak ve anlatılmaz, anlqılmaz 

ıtıklar .••. 
-Sonra?. 

- Sonra ..• Ben taıa dönmü§ bir 
adam gibi yaşadım .. Bekledim ve 
istedim ki ... iki yıl geçti geçmedi 
Leyla öteki adama vardı .. 

- Bu kadar mı?. 
- Elbette bu kadar .. Af1kaım • 

dan bir de tabanca mı patl.amasr 
m bekliyorsun! .. 

- Doğru Süleyman .• 

- Lambalar neye ıönüyor, 

garsonlar niçin etrafımızda dola -
§ıyorlar Refik?. 

- Sen istedin ya Süleyman ... 
Onun için söndürüyorlar.. Hem 
haydi istenen. yavat yavaı biz de 
çıkahn;ı .• S~t jlciye geliyor .• Ya .. 
rın derıin var mı?, 

- Yarın pazar mı? Evet sekiz-
de ... , 

8!8 Khs. BUllBllŞ, 984 m. 
13 • 15 Gündüz plA.k negrlyatı. 18 Rad -

yo ca&ı, 19. Son moda tangolar, 19,lli Rad • 
yo cazınm devamı. 20 r:onterans, 20.20 (Rek
ıa.m prkılan.) 20,{5 Kon!eraruı. 2L05 Noel 
ıarltılart. 21,{5 Konlere.M, 22 Romen ı:nuel -
IWıt, ta Habefler. 23.25 Orkeskanm devamL 

841 Khz. BERLIN, i15'7 m. 
18.SO Marks Regerltl eserlerinden trio 

klldMi', !MO, 19.80 Btaıımam eserlerinden 
ıukılar, 20 Cchubert trio konseri, 20.30 A· 
mele için, 20.40 Aktüalite, haberler, 21,1b 
Ne,'tll kllçUk raeyo orkeıtrası, 23 Kabara 
mualklst, 24 KllnJgsbergten nakil. 

TEPl!BAŞI 

ŞEHiR TIY ATROSU 
TEM Si L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

Zehirli 
kucak 

parasızd1r. · 

f \l~n&ul Bcttdiqnl 

~ehirTi&Jaf rosu 

111111111111111 

~JI 
111111111 

Tl!PE:BAŞI 

Gardenbar 
Her akşam muzik dans v41rye

te, Cuma günleri matine 17 den 20 
ye kadar .. Çay komple 75 kuruş. 

Çünkil bunu ya.parken bir tabu
ya kartı hürmebiılik ıöıtermek 

lazım gelir. Halbuki burada me -
seleyi açmağa tiddetle ihtiyac 
vardı, zira insanlardan mürekkeh 

olan bir cemaat, hem ekmekten, 
hem de biçmekten mahrum kal -

nıak tehlikeai1e karııhl§ftl~ ü:t~te 
bulunuyordu. 

Rodberte, adadt.ki yaratıcı kuv
vetin tahkir edildiği sömünü orta -
ya atmıştı. Hakikaten ortada bu • 
nu ~annettirecelt bir takım ıe • 
bepler vardı. Mukalincla itlka -
dının yeni müritlerine, riayet e -
dil~n tarikat kaideleri bir•r biter 
öj~tilmit ve onlar aıra ile birer 
ıecelerini mabette ıeçirmeğe da-
vet o,unmuşlardr. Cazibeli, neı'eli 
ntasum kızlar mabette geçirdikleri 
gecede gördükleri tatlı rüyaları 

anlatmaJda bitiremiyorlardı. Fa -
~ " . lt' 

kat oraya kad~r Y.aptıltlan ~olçu-
luktan geri getirdikleri hatıral•r 
bu rüya1ardan ibaretti! 

Bona Dea mabedi etraf mda 
garib bir 111ızhk hüküın sürüyor
du. Her halde asil Laurenıce ha.f· 
talardan beri oralarda hiç görün
miyordu .. Yalnız Lolo Smit Ruk -
mini ve Diodata ile mabedin hiz -

-----------~--ı metki.rlarından bir iki kız henüz 

- BORSA 
Hız1larında yıldız işareti olanlar iizer
lerinde 14 - J de muamele görenler· 
dir.] Rakamlar kapanış Uatlarını gösterir 

j * Londra 
* Neoork 
• Parls 
• MllAao 

• Brüksc 

• .\tlııa 

rtukut (Satı ) 
618, -

125, -
169. -
ıı4, -
117, !. 

* Vly~nı 
* Mı>irlr 
* Bertin 
• Varıova 
• Budape,ıe 
• Bülcro, 
~ Bclgriı 

~·. -· 
17, -
47, -

H.-
'!1, -
17, l!O 

liS, -

orada bulunuyorlardı. 
Ortada dönen tayialara. bakı'la

cak olursa, aıil Laurence adanın 

daha derinliklerine çekilmitti. 
Laurence'yi yeni inzivagahında 
bulmak için oldukça tehlikeli bir 
yoldan gtimek lazım geliyordu .. 
Fakat hu yo1u keıfetmek çok zor
du. 

Söylendiline g5re bahçivan -
lıktan anlayan Muçi Smit her glin • Cenure 

• Sofyı 
• Anısterda" 

24.-
814, ·-
24. - * Yokohınıa as.-

lı Laurence'i yeni yerinde ziyaret 84, - * Itırı 947, -

ıoo, - • ıvı:echltre 42, - j ediyor ve ona yiyecek, içecek g6 • 
~3 . .. • R!:knor !40. - türüyordu .. 

(r Ç~kJ,er (kap. 8~· 1?) ~I Laurence'in &izlendiği yeri Mq-
• Londra bl6.!iO • Stokhtm a.ı471 çi Smit'den başka yalnız Tavus, 
• Nevyor~ o.7ı;6o • Viyana 4.:t3 Djodata, Rukmini ve Lolo Smit 

• Praı 
• ~rothotm Bana bak, aptallıjın lüzumu 

yok Refik .. Yıllar... Yılların ne 
ehemmiyeti var ... O benim daha. 
dUn, dah~ bu ıabah gibi kafe.ının 
içinde yaşıyor .. 

- Pekeyi pekeyi Süleyman 
darrlma.. Anlat bir parça açıılır -
sm?. 

• Peris li.03 • Madrh 5.80-H 
:;su:r.:n·.ıu Bu aece -~ • MllAno . Q.l\Qil' • lltrll11 1,977~ biliyorlardı. Diğerlerinin naı" -
:: 5 ı·= • Rrilkşe ş.3o~!'ı • Varşova ' ·199 • rmda Laurence hiç bir iz bırak -

- Anlatmak... O~of bu ka.dar 
ışık gözlerimi yakıyor.. Etrafımı 

iyi göremiyorum ... Bağırmak isti -
yorum .. Bağrrmak istiyorum .. 

- Kendini tut A1la1ı atkına 
Süleyman .. Bak gene bize bakJiıı -
ya ba§ladılar .. Hem sen Leyladan 
bahsediyordun .. Kimdi bu Leyla? 

- Kim olacak, bir ahbab kızı .. 
Ortada iki erkektik ... Biri ben -
dim, biri başkası .. Saçlarım böyle 
y~rı yru-ıya beyaz de~ildi o vakit .. 
İkimiz de gençtik ... Ben, Mualliın 
~e!rtebini yeni bitirmiştim .. O ise 
.. ıühendis oluyordu .. 

- Son.ra .... 

ia Nöbetçi eczaneler ! • Atın• s3.89.ı• • Rudapeştt" 4.m, 
!! :: * Cenevre f-451~ • 8Ukrcs ~Uii37 madan kaybolup gitmişti. Onun 
!i Samatyada: Rıdvan, Fene~ lil • Sofyp ~•.ıııo t l}ctarıı 84.9ıa2~ için Mukalinda ile tekrar barış -
Iİ de: Arif, Seh~adel;>ş.şmda: U " ıs 1 • lımsrerdım ı.1745 • Yoi:ohama -t.7s11s ınak mevzuu \,abselunca Lau-
i; niversite, Şehr~mininde: Na - =ı • Pr•A 18,!1996 • MoskoVI tOJı.li!S 
:: = H ar< r -e of c d L z rence'den bu hususla bir yardını 
!! ZJID, Kflragümrükte ; .A. Kemal, ıs E S H A M heklenilmesine imkan yoktu. 
fi Aksarayda: Şeref, Sirkecide: ·ıi ı, Batıhs1 ın.- rramv~y ::ıı.~Q 
ij Beşir Kemal, Çemberlitaşta: 

1
.f ~ An1dolu vs. 7~ • (lmcnto 15 1 s ıo Adada gene aradan dört, heş 

·= e K•Ji HO Cnyoa flef ... ,. . ay kadar geç.ti .. Adn.!lln her tarafı 
~= Smı Rasim, Cibalide: Necatı, ~ sır. tiJ"Tlv• 1 ;,ı;o Slflr ne• 'b· h. ıı·k . . d .. ı { · ' -.- cennet gı ı ır güze ı ıçın ~ pa -
U Gedikpa~ada: Asadoryan, Be - !i .,Mcrlcr:z BJntım '"*·- Rıtyı -,-
fa şiktaşta: Süleyman Receb, Ga. H u. ~l~on~ -,60 ~uk m. ecza -.- rıldıyordu. Fakat adA iiı~rin -
·= 

1
. f!omonlı ı 1,1J.• Tılıfon --.... deki meı'ud seınada ufacık bir 

i· latqda: Hidayet, Beyoğlunda: i 1 1=:.=~:::::;:-='!"===~~""'=""===;:sil 
Kanzuk, Pangaltıda: Karakjn !i tahvlller huJut bile görünmemekle l:>eraher, 

•ı l~~~~~iiii:::;;r;~iiiiiiR~inMii~ ll bütün kadınlar da yakında müt -
Kürekçiyan, Beyoğlunda: Le - h. ı9~JTllrk f'lor.ı :-ıo 2• r.ıektn. -, - 1 • L' f il k 1 1 )(, • .:!~ ır ırtına e artı aşı aea5ını on Darden, Kurtuluşta: Nec • ~a . ıı 28,;o frımvn sı.1s 

d 
t Ekr K d .. ' • . . 111 JB,'fi flılıtım ıpo hissettiren· bir endite görülilyo• -

a em, asım paşa ::ı: Mer~ ] tıııtrt!•Dıhlll I 24,ı ~ ., fın1doıu • 7,,1 d 
kez, ffasköyd~: Halk eczan~-J.. . [r«•ııl lstlkrııı 97 - • Aoıdolıı il 47,1() \J. 

1 ıı:ın· 1928 A Mu. :_ .oo A11adoıü · 111 c6,-- Kadınlu o~laB1ar "' ,. . , 5 
;nu:11111mnm:m:::m11n1111mm:wnım11 : Rıı~ıiır - .gg • Mttrıı•s~ıı A · l'i ~.4 ~ Uçündi defa · elaTak 

h~vşt ftndPrmiıl@rdi. 

dlya•ına 

t.~•tı•i hir 
Oil"JJlır 

. i~ 
Buna mukabil gençler, heret1 0 

karfılamak için Bianor'u gönder· 1\ t 

diler .. Kadınlar o gençle müzake' , r 
re etmeğe mecbur tutuldular. .ııık 

\ 1 
Halbliki Bianor'la ne müzakere İtı 

edil~billrdi '!. Kadınlar daha eöi' lU 
batlamadan evvel Bianor'un seti tı 
b&kııları karşısında ne aöyliye ' 
celderini f&flrıp kaldılar. On1111 

için hiç bir iş görmeğe muvaff~ 
o1amatlan teri dönmeğe mecbıı' 
oldular. , 

Kadınlar diyarında bir kork\'ı 
bir endite, bir ümitsizlik hükii' 
sürüyordu ... Bu hal, ta.mami1le 
itiraf edilmemekle beraber kadıP' 
ların kaıazede olduktan ıonf' 
karaya çıktıkları ilk zamanlardı 
kapılmıt olduk1arı nevmidiye çJI 
l>enziyordu. 

Her ne kadar o ilk felaket güıı' 
lerinde görülmüş olan asabi bolr 
ranlara sık sık tesadüf edilmiyor 
aa da onların mevcud olduğu iıı' 
kar ediı.aezdi ... 

Mukalindanm kadınlar diyarı' 
na darıldığı ve artılC: bantmıy• ' 
cağı anla,dmca, kadınlar gene eı~ 
kurtutut tedbirine müracaat etti ' 
ler. Vaziyetlerini bildiren m~· 
tupları ıitelerin içine koyarak o 
şişeleri denize attılar.. Bütün ii ' 
mitlerini fİ§elerin bulunmasın.a ~ 
ken'dilerinin adadan kurtanlrı11i11' 
na bağladılar. 

Bütün kadınlar medeniyet Ale
mine kartı birdenbire büyük bİf 
İf tiyak, §iddetli bir hasret duyııı'' 
ğa baıladdar .. 

;Kıırtulut için alınan tedbirJetİ 
ya'lnı:ı ıi .. poıtaıma ha•retmelıle 
de kalmadılar., Ada civarınd• dır' 
latan deniz lınlangıglarmdan bi1 
kaç tan•aini tuttular,, Onli\rın b~ ~ 
yunlarına da mektuplar astık~ \ 1ct 
sonra kutları salıverdiler.. fıJ l, 
mtıktııplarda, içinde bıdundulc ' ~i ~ 
ları •••İyeti 111tdeniyet iJel'litıe · 111

1\ 
anlattılar, adaya vapur gönderil' li ili 
m'ıi ve ktmdH~rinin eri'tdan bir ,ıı /eh 
tvvel Jrurtt.rJlınaıı jçin yalvşrd• ' ·~~ 
~~ ~

"' Mukaddea annelerde hasıl otı1' 
"'&JP bu ruhi buhranın adada dog et 

biJyüyen ı~a kızlarına da air•1 , 
etmeıi kadar tabii bir ıey flldr 
ma:ıdı. istikbal için atılacak • 
mı meneden ve istikbal maııı:•rı: 
ıınm göril~eaine mini o)$Jl d~ , 
var yıkılacak elursa, mevcud 11 ..t 

h h . ı;· . 1ı~· 
mıyaq er angı ır teyın , 
ha~i bir. ıuretle meydana çık~"' 
jmı kızlarda hisaediyoraJrdı . 

,( Arkası wr ) 



Sarın kimde kalacağı 
hu sabah anlaşılacak 

· 8tıı tarafı birinci şayı/aıla 
l leh· 
liııııı ille çıktıimı kabul et • 

ll!Qı ıeliyor. 
)ez.i b~' F r&ıua mebafili orta • 

ır Dıeae1e atıyor ve diyor 

~ 
trıay ınuahec:leai mucibince 

Pelc büyük bir ekseriyetle 
··--~-. lehine çıkarsa Sar o za· 
~Yaya verilecektir, fa

lalrça ehemmiyetli bir ekal· 
lllevcut lduğu .. ··1·· o goru urae o 

"f!fd S~ tamamen Almanya • 

1 
llleaı ve yabud ikiye aynl· 

llltaelesini uluslar kurumu 
lr.ı•.-.ıltcekt· 

lJı ır.,, 

tiılar kurumu, Avrupada bir 
'te Pek çok mühim ekalliyet
'-eıesil)i balletmi§ken ve et
~hhüaünc:le bulunmuıken, 

bır kaç bin kiti statükoyu 
.-.... ,t-b. ~İye Avrupa sulbünü yeni· 

e lıkeye sokacak tekilde bir 
'te?ehiiecek midir? Yoksa re
lleticeai, Almanlann tahmin 
l'İ ıibi yüzde 70 - 80 nis • 
S Almanya lehine çıkarsa 
llr'ııı Almanyada kalaca· 

:; ilan ec:lerk dünyaya genit 
İlci ~ ıni aldııtacaktır 7 Bunu 
s_L~ zarf mda anlıyacağız. 

ubrGlc, 14 (A.A.) - Plebisit 
; İrde hadisesiz btiirilmit 

HDll_... .. _'batkanları balkı nizama ve 
• hükümlerine riayete 

Mımaıı~·,_aç_.in ın~rlahaleye lüzum gör-
~ erdir. . 

~• ... Liildbnet komisyonu, Plebi~it 
1 .... -.1.. 0nunuu ıösterdiği lüzum 

~ bGtün ıazetelerin çı~a • 
, '-tılm•nm ~ elmif • 

~ cephanesinin fikirleri • 
--.U Sarbrucken Zeitung hi· 
L...lbiiracaat ederek alqam üze· 
~I bir nüsha çrkarmıt ve 

ltc:e yansından evvel evlere 

"' ttır. lliiıhada, yarın neticenin i • 
~ sonra batkı işsizliğe da· 
~ '1f1 bir yazı vardır. Mütte -

he henauplannm da ayni 
Old h.reket etmeleri mubte • 

Ufundan Salı günü polis 
eri pek mütkül vaziyette 

. . dır. Fener &taylan yap-
d~lll bir çok müsaade iatedik-
e •ardır. Hüldimet komiayo· 

lcarara itaat etmi:renler 
da polisin müdahaleye 
olmasından çekinerek, bu 

delen vermemesi ihtimali 

~•r 
0 

iki defa •a,llarak 
a..- · ..... • ı.~-b~k, 14 (A.A.) - Rey· 

~fi tam aaat 17 de batlı· 
· ~e bütün ıece sürecektir. 
'1 dın Grinviç saati ile yarın 

.-.. L_ ~ bitirileceii umuluyor. 
' · --ı reyleri iki defa saymak 

b.ı aatten evvel bitirilmesi 
,L. ,..,..._ .-..:ı~ldadır. Bazı intihab 

lanna ıöre neticenin 
laati ile 9 dan evvel an • 

le.bil değildir. 
:.-:•ta dönUt lehinde 
s~ •erenler fazla 

" hi)dit~' 14 ( A.A.) - Röyter ajan 
~ 1Y0r: Rey pusulalarmm 
f •,1n ... 
ıt~'-1 •it gı ız kuvvetlerinin muha-
t") Ptt lllda devam etmektedir. 
h~'- llılll)arı attıkta görülüyor ki 

~~ lu.:e statüko lelıindekiJer ulak 
lttı~ e halinde kaldıkları halde 

~a avdet lehindeki kfime 

"'•11 )tQ artmaktadır. 
•rıe KomUnl•tler 

8-..ı._ -•••Pıttılar 
-.,~ 14 .(A.A.) - Henüz 

resmen tevsik edilmiyen bir habe· 
re göre bugün komünistlerle naziler 
arasmda eilih ate§leri olmuı ve üç 
kiıi yaralanmı§tır. 

Reyllm •erbeat olmamlfl 
Sarbnık, 14 (A.A.) - Bay Mab 

Bral'D, dün akıam reyiimm serbest 
olmadığından §ikiyet etmi§tir.. Fır· 
kasının, güya yapıldığı iddia edi· 
len kanımsuzluklara kB111 resmen 
protesto etmesi ihtimali vardır. 
Sar'da nazl aleyhtarlar1nın 

l•tlkball 
Londra, 14 (A.A.) - Bay Bit· 

lerin Sardaki müme8llili Bay Burc· 
kel, ı Sarda nazi aleyhdarlarmm is· 
tikbali hakkında Deyli Meylin hu • 
ııusi muhabirine 1u beyanatta bu· 
lonmuıtur: 

"- Eğer Mab Bravn elline ge• 
~ene kapısmm önüne iki muhafız 
koyar ve kendisine bir fenalık gel· 
memesi için dalına nezaret altında 
bulundururum.,, 

Bay Burckel, Sarın Almanya· 
ya tekrar bağlandığını ilin eden ne· 
ticeyi müteakib radyoda bir nutuk 
vererek, Sar komünist1erini Sar • 
dan aynlmamaya davet edecek Ye 
kendilerine hiç bir fenalık yapılma· 
yacağmı bildirecektir. 

Bay Bnıckel, ıtatüko taraftar • 
larma karıı her hangi bir tecavüze 
teıebbüs eden phem lena Alman 
olduğunu bildirecektir.,, 

Nihayet. Sarb 4,000 Yahudi ha· 
kında da ıöyle diyor: 

..__ Bunlar, tamamen i\lman 

Yahudilerinin tabi oldukları mua
meleye tabi olacaklardır. V atma • 
perver Yahudiler hakkında hiç bir 
fena muamele yapılmayacaktır. Yal· 

nız Alman aleydan faaliyet göste· 
renler biraz üzüleceklerdir. Ben 
Yahudi meselesini bir siyasa mese
lesi değil, bir ilim meselesi ola· 
rak telakki ediyorum.,, 

Bay Bruckel, beyanatmm, Bay 
Hit1erin göril§lerine tamemn uygun 
olduğunu teyid ettikten ıonra, Sar 
valisi sıf atiyle, Alman halkmm uz. 
laıtmlmasma çalışacağını ve hiç bir 
IUl'etle temerldlz kampları tesisi ni· 
yetinde olmadığını aöylemi§tir. 

Metjhul bir adam ftazl 
lrulUbUne bomba attı 

Sarbruk, 14 ( A.A.) - Havas a· 
jamı bildiriyor: Meçhul bir adam 
ıaat 21 buçukta nazi fırkası merke
zinin bulunduğu otomobil klübüne 
bir bomba atnuı ve bir kitinin ya· 
ralanmuma ıebeb olmuıtur. Bu 
meçhul adam, kendisini tutmama • 
lan için 6trafa ate§ ederek kaçma· 
ğa ba§lamııtır. K111'§11Dlar hiç bir 
kimseye isabet etmemiıtir. 

75 y8§ında ihtiyar bir kadm rey 

verirken teessür ve heyecanuıdan 

ölmüttür. 

Ludweilerde komünistlerle Alman 
cebhesi taraf tarlan arasında kavga· 
lar olmu~sa da yalnız hafif yaralı· 
lar vardır. İstatiikoya taraftar tef
ler, ecnebi gazetecilerini toplaya • 
rak plebist tatbiki tarzını protesto 

etmişlerdir. 

Bunlardan :Maks Bravn demiı • 

tir ki: 
"- Polis vazifesini çok fena yap· 

mı§tır. Hakikette polis yoktu ,.e 

intihabata nazi asayi§ ııervisi neza· 

ret etti.,, 
Bra~ Alman cebhesine bağlı 

bulunan aıhh.iye ve itfaiye te§kili • 
bnm çabıma tarzım da tenkid ede· 
rek, Almanya Sarhlarmm Bitler İ· 

çin rey vernıeğe yemin ettiklerini 
ıöy1emiıtir. 

Şu ıerait dahilinde istatüko tef· 
)eri, dünkü reyin serbest ve gizli ad 
edilemiyeceğini alenen bildirmit • 
)erdir. 

Br~ ulwlar derneği nezdinde 
tetebbüıılerde bulunulduğunu aöy· 
lemiıtir. l\f. Pf ordt, Bitler aleyh· 
tarlarının sonuna kadar mücadele 
edeceklerini uluslar arası matbuatı• 
na tamim etmiı ve: 

"İlin ediyoruz ki ulwlar arası 
kurumlar, insan hürriyetini mtlda· 
f aa etmedikleri takdirde hazırlanan 
esareti kabul etmektense, daha ile· 
ri çarelere kadar gideceğiz.,, demiı· 

tir. 

Rey •andıklar1 mUhUrlendl 
Sarbnık, 14 (A.A.) - Havas 

ajamı bildiriyor: Saat 21 de 500 
komünist, entemuyonali aöyliye • 
rek büyük ıokaklardan geçmi§ler • 

dir. 

Saat 20 de reyler 1'apandı1'tan 
sonra reisler sandıklan mühürle • 
mitler ve bitarafiarla iki taratın 
hazır bulunan mftmessilleri mazba· 
talan imzal8111D§lardır. 

Saat 21 den itibaren rey ıandık· 
lan uluıılar arası btalarmm muha· 
f azUJ altında kamyonlarla ıevk e

dilmeğe b&1l8D1111ftır. 

Sar Alm•n,aıa ba§landı§ı 
9Un mer'lıete getjecek 

kanunlar 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman İl· 

tihbarat bürosu bildiriyor. Alman 
~thuatı, Afıv.aliyaıım Sar plebisis· 
tindeki saf erini ~ltiıdiden kaydet • 
ınektedir. Gazetelt=r hükiimet ve 
plebisist komieyonlarmm ııUamın 

muhaf azuı için aldıklan tedbirleri 
bir dereceye kadar haklı görmekte· 

diri er. 
Bay IDtler, Berchtesgadende is· 

tirahat etmektedir. Neticeyi salı 

gftnfl orada lğrenecektir. 

Dıı bakan Fon Neorath'm bu • 
gün Bavyera alplarma giderek 
plebisistin doğurabileceği neticeler 
hakkında Bay Bitlerle görüımesi 

muhtemeldir. 

Remıl ınahafil, ulular deme • 
ii komeyiniıı hafta sonundan ev • 

vel kararını vereceğini ve Almanya 
komeye iıtiraki reddetmiı olmakla 
beraber Cenevredeki Alman konso
losunun icabında müzakerede bu • 
lunabileceğini ftmid etmektedirler. 

MalOmdur ki Sann Almanyaya 
bağlanması halinde tehaddüs ede • 
cek baılıca meseleler, madenlerin 
teselliim8, frank yerine markın 
konulma11 ve Sar ökonomi rejimi • 
nin Alman ökonomi sistemine kan· 
şıklık olmadan uydurulması mese

leleridir. 

Almanyanm Fran1&dan, ticaret 
muahedesinde hiç olmazsa mu,·ak· 
kat bir zaman için bazı deği~iklikler 
istiyeceği zannedilmektedir. Al • 
manyanm Sar arazisi üzerinde ha
kimiyetini tekrar tesiıı eden bir ka· 
nun nqredilecektir. Para ve diğer 
bazı ökonomik tedbirler hakkında· 
da bazı metinler hazırlanmakta ol • 
doğu bildirilmektedir. Bu kanun· 
lar, Sarın AJmanyaya bağlandığı 
ilin edildiği gün meriyete girecek • 

tir. 

Yan resmi mahafil, Bay Bitle· 
rin, neticenin ilinmdan sonra bir 
nutuk söyliyeceğini sannetmekte • 

diri er. 

o - KU'RUN ıs lldndklnun 193~ l!!!!!l!!!l!!I 

Harb sonu 
.... Baı taralı 1. d •Olfl/tld.a 

rede Bay Laval ile yaptığı görilprıe
ler üzerinde söz ııöyliyecektir. 

Deyli TeJgrafm ıiyua yazıcnı 

diyor ki: 
"İngiltere hük(tmeti,. bug(ln barh· 

ten ıonra meselelerinin toptan bi· 
tirilmesi için yeni bir f ınat çıktığı· 
nı ve bunu yapabilecek oluna, Fran· 
sız ve İtalyan hüktlmetlerinin yar· 
dun edeceğini sanmaktadır. 

İngiherenin öne eilrmek utediği 
b&§bca ieler, bugünkü hanı siste· 
minin geoi§letilmesi ve daha iyilq· 
tirilmesi yolu ile Avrupanm banıa 
kavuıtunılmuı ve Almanyaya hak 
birliği tanıyan bir temele dayana • 
rak silihlarm tahdidi için uluslar 
arası bir anlaıma yapmaktır.,, 

Yazıcı, Almanyanm Avnıpanm 
harııa kavuıması plinlarmda çok 
büyük bir rolü olduğunu da yazı· 

yor. 

Gümüş liralar 
_.- Baı tarafı birinci sayı/ada 

Suç yeri, Galatadır. Aramada, 
suçluların balmumundan kalıpla· 
n ve sahte para yapmaia mahıua 
diğer bazı aletlerle bet tane sah • 
te bir likralık ele geçmittir. Bu bir 
lirahklar, pek iptidai vasıtalarla 
yapılmqtır. O kadar acemice or • 
taya konulmuttur ki, ıahicilerle 
sahteleri yanyana getirilince, ara· 
daki fark bir balatta göze çarp • 
maktadır. 

Tahkikat neticesinde, suçlula • 
rm timdiye kadar bunlardan an· 
cak bet tane yapabildikleri kati · 
yelle anlatılmıttır. Bunlar da ele 
geçirilip müsadere olunduğuna 
göre, timdi piyasada teklid edil • 
mi, tek lira. yoktur. 

ikinci müntehib 
1 

• • 
seçımı 

-- Baı tarafı birinci aayafaıla 
Dil bitecektir. l.tanbal WmJ'•tİD• ..... 
b kualarda Ue MÇÜD bir SÜD fazlaaiJe 
dört sün ıürcektir. 

lkincikanunan J'İrmİ yedinci pa· 
zartesi pü ÜfUDI her yerde ilmci 
müntelüb IÇİmİ bitmit olaca.km 

Seçlecek ikici müntehib laJ'lll 

1600 dür. Henüz kati rakamlar •· 
lmmenuı olma11118 raimen adalardan 
13, Balarköyclea 48, Beıiktqtan 
J 08, &e,.kozclan 37 Beyojlundan 
371, Eminönünden 17& Fatibden 
348 Kadıköyünden 119, San,.erclea 
52, Oelriidardan 113, Çatalcadan 
84, Silimden f10, Şileden 35, Kar
taldan 32, Y alovadan 36 ikinci mün
tahib çdmcakbr. 

Sandıklarm konacaldan yerler 
teebit edilmektedir. Kazalarm nüfu· 
ıuna göre eandık konacakbr. Bazı ka· 
zalarda J'İnnİ eanclık bulunacaktır. i
kinci müntehib liseteai bugün Fırka · 
elan intibah teftiı heyetine verilecek
tir. Bu eelerki seçimde kadın ikinci 
müntehı"bler de bulun•cakbr. 

Fırka n belediJ'e, hallan belediye 
seçiminde olduiu gibi ...,.ıerini ser • 
beatçe ve tam bir intizam içinde' vere
bilmeleri için icab eden tedbirleri aJ. 
maktadır. Seçim münuebetile kon· 
feranalar verilecektir. 

Midhat Papnm oflu Bay Ali 
Haydar, mayete bir iıtida vererek 
müatakil olarak mebualuğa namzedli· 
ğini koyduğunu bildirmiıtir. Bay Ali 
Hayclann iatida11 intihab teftiı heye
tine verilmiıtir. 

lstanbul 7 nci icra memurluğun· 
dmı: . 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
hane qyuı Beyoğlunda Sıraeervi • 
ler Ahır sokak 35 No. lu hanede ki · 
ll'llDosaninin 23 üncü günü uat 15 de 
mahalli mezkQrda hazır hulunacü 
memunı tarafından ıatılacağı ilin o· 
lunur. ( 4770) 

Soyadları 
alanlar 

Eczacı binba
ıı mütekaidi Bay 
ıiayri ve aileıi 
(Mutlu), latan· 
bul maarif ida
reai azlık mek· 
tebl'er kalemi mo 
murlarından eaia 
Saffet, Vezirköp
rüde amcası avu· 

Bay Hamdi Olçay kat Bay Şevket 
v'e ailesi, Bay 

Saffetin kardqleri Bay 7 eki ve 
Bay Necati ve aileleri (Olfaz), 
Maarif idani yabancı ve hususi 
mektebler kalemi ıefi Bay Os
man Nuri ve ailesi efradı (Tuğ
cu), Azlık mektebler kalemi 
mümeyyizi Bay Asım (Şahin), 
katib Bay Siraceddin (Yalım), 
İstanbul on ikinci mekteb bat· 
muallimi Bay Ahmed Hayali ve 
kardqi Bay Muhiddin (Aygen), 
Adliye tebliğat müdürlüğü me • 
murlarmdan Ankaralı Bay Ham
di (Olçay), Poliı divanı reisi 
birinci komiser Bay Hamdi (T e
kiner), Topçu miralaylanndan 
B~y lbrahim Etem <Kartal), Em· 
nıyet müdürlüiü Oıküdar san
tral memurlarmdan Bay Cemal 
ve hemtirezadeai topçu mülizimi 
Bay Zeki (Candemir), Eminönü 
telefon memuru Bay izzet ve 
kardeıi Bay Ahmed, babalan 
Bay Ali (Toraman), Emniyet 
müdürlüğü ikinci ıubesinde ü -
çüncü komiser Bay s~yfullah 
(Doir;u) Nafia Vekaleti bqinci 
daire su itleri müdürlüğünde Bay 
Muzaffer ve kardeti Eminönü 
merkezinde polis memuru Bay 
Muammer (Erten), Eminönü po
lis memurlarından Bay Hamdi, 
(Özyurt), Beyoflunda lıtiklil 
caddesinde lokantaci Narin za
de lokantası sahibi Bay Nuri, kar
deıi Bay Hasan (Narin), Hay • 
darpqa lisesi son smıf talebe
sinden Bay Taceddin (Cengiz), 
Uluköy camii bq imamı v• aile
si ve oflu Bay Mebmed (Uslu), 
Semih Lütfi matbaası mürettib
lerinden Bay Dikran (Akça), 
Sabri (Özgen), lbrahim (Gir • 
ıin), Niyazi (Gergin), Fmdıklr 

Mebusan caddesi üç numaralı in
taat ve bi:umum tamirat atelyesi 
s~ibi Bay Hikmet (Yorulmaz) 
Soyadmı almrılardır. 

Alpa"1Ud 
Topçu kaymakamlıfmdan mü

tekaid Bay lımail Hakkı ve oğul· 
lan lzmir Topçu al~y kumanda · 
nı Miralay Bay Hulusi, piyade 
mülizımı Bay Ve.dad, Anadolu 
Ajansı muharriri Bay Nevzad Al
pagud soyadmı almıtlardır. 

T. D. T. C. nin tebliği 
Ankara, 14 (A.A.) - Dil tet· 

kik cemiyeti umumi kitipliğin • 
den: 

Son günlerde "Türlcçe sözlük,, 
ve "Söz klavuzluğu,, gibi türlü ad
lar altında çıkardan kitab1arm ve 
gazetelerde basılan sözlüklerin 
Türk dili tetkik cemiyeti ile bir i· 
lişiği yoktur. Cemiyetin çıkardığı 
"Tarama dergisi,, bundan ör:.:e 
de bildirildiği gibi, kararla~mıt 
kartdrklan dejil, türlü kaynaklar
dan derlenmiı kartılıklan topla • 
mıtbr. Bu kartılık1~ ıüzülüb 
kararl&§tmlmaıı ·için çalışılmak. 
tadır. Bu çah§IDanın verin:!eri 
vakti gelince ortaya konulmağa 
bq!anacaktır. On~an önce, orta· 
ya konan kartıhk1ar, yazantann 
kendi dlıtünütünden bafka birteJ 
sayılmamalıdır. 



Polie haberleri : 

Yangınlar 
Kadıköyünde İımetpaıa cad · 

desinde on ~i numare.h doktor 
Bay Nevzadın üç ·katlı evinden a· 
teı çrkmıf, söndürülmüıtür. Ate· 
şin ikinci kat bacaundan çıktılı 
anlaıılmııhr. 

§ Sarıyerde dolab sokağında 
yıkıcı Selimin kulübesinde yat • 
makta olan kömürcü Rıdvan, ıo· 
banın kafesini açık bırakarak na· 
maz kılmağa gitmiş, yere düşen a· 
teıten yangın çıkmıştır. Yangın, 

etraftan yetişenler tarafından ku-
1 übe yandıktan sonra sönüdürül -
müı, etrafa sirayet etmesine ma· 
ni olunmuıtur. 

§ Eminönünde Sirkecipalaıın 
üst katında, ta~an arasında yan -
ğm çrkmış han kapıcısı lsmailin 
yatağı ile Bayer' e aid reklam mo
törünün ve ayrıca asansör teaisa· 
tına aid ikinci bir motörün bulun· 
duğu oda ile üst kısım yanmııtır. 
Atef, bundan sonra diğer odala • 
ra geçmeden söndürülmüttür. 
Yangının nasıl çılmğı araştırıl • 
maktadır. 

Çöken ev 
Sa.matyada Madam Haykohi · 

nin evi dün birden bire çö1mıüş -
tür. Y a.pılan tahkikat sonunda e• 
vin çok eski olduğu için yıkrl'1ığı 
anlaşılmıştır. Yıkılma esnasında 
hiç hır kaza olmamıştır. 

iki top çinko - Yeni. çarıı 
caddesinde Mimar Zanın :malze-
me deposundan iki top çinkoyu 
çalan "Kapıcı Aziz, kardeti Meh -
med ve Artin kaçarlarken yaka · 
lannıışlardır. 

Bir tahkir iddiası - Kuruçeı· 

mede demirli bulunan Adnan va· 
puru süvarisi Bay Mehmed l.i.tif, 
polis& müracaat ederek istiklal 

1 
caddesinden geçerken Münir, Ra· 
gıb, Zeki admda üç kişinin ken • 
disini tahkiT ettiğini iddia etmif, 
üç kiti yakalanarak ifadeleri alın
mıştır. 

Çarparak yaralama - Kasım· 

pa.şada Küçük kuyu cadde.sinde 
Ahmed Ağanın yük a.rabaamı i -
dare eden Kadri, sekiz yaşında 

Singorayı göğsünden yaralamış, 
Kadri yakalanmıştır. 

Saatieri bozuk taksi 
otomobilleri 

Takai otomobillerinden bazı· 
larının bozuk saatlerle çalıştık.la· 
rı, halktan fazla para aldıklaTı 
şikayet edilınesi üzerine araştır · 
ma yapılmı§, bir kaç otomobil ya· 

kal anmıştır. Geceleri bazı tof Ör -
!erin taksi lambaJa.rmı yakmıya -
rak karanlrktan halkın aleyhine 
istifade temin etmelerine meydan 
verilmemesi şube müdürlerine 
bildirilmiştir .. 

Şeh 'r Tiyatrosu artist' eri 
Bursaya gittiler 

Şehir Tiyatrosu artistlerinden 
Bedia, Necla, Nebahat, Hazım, 
Vasfi, M. Kemal bu sabah Yalova 
yolundan Bursaya gideceklerdir. , 
Artistler hu akıam Bursada vali 
Bay Fazlının teşebbüsiyle tertib ' 
edilen müsamerede "Çam sakızı,, 
piyesini oyniyacaklar, yarın şeb . 
rimize döneceklerdir. 

Liselerde yoklama 
Bütün lise \re orta okullarda 

birinci yazılı yoklamalara bu. 
günden itibaren başlanacaktır. 

1 SPOR 1 
Bu haftaki maçlar 

İstanbul Mıntakası Futbol Ku· 
rumn Ba§karılzğından: 

18 : 1 : 193.5 cuma günü yapıl:ı· 
cak mıntaka birincilik ınaçlan: 

I - Taksim alanmda, alan &'Ö7.· 

cüıü Şazi. 

AJtınordu - Ka11mpa~, 1. T. s;
at 12,45· Hakem Sabih. 

Fenerbahçe - Süleymaniye 1. l 
saat 13,30. Hakem Şazi. 

Yan hakemleri: Halid, T ahıin. 
2 - Betiktat (Şeref) alanında: 

Alan ai)zcüsü Kemal Üçer. 
Galatasaray - Be~i!:Uş c;e;ıç T. 

saat 10 hakem Hr.lid lb:ı:..\ir:'l. 

Galafasa:ay - B<?. iktaş B. T. saAt 
11, 15 hakem Halid lbrahim 

Topkapı - Eyüb Birine.~ ~1·. a.aat 
12,45 hakem Sadi Kerim. 

GaJatasaray - Beşiktaş 1. T. sa:t 
11,30 ha'.lem Saim Tu:ı; ·. . 

Yan hakemleri: Ekrem, Talat. 
3 - Fenerbahçe alanında: Alım 

gözcüsü Cafer. 
1 O hakem Ali Rıdvan. 

Beykoz - Iıtanbulspor B. T. saat 
Beylerbeyi - Anadolu 1. inci T. 

saat 11.45 hakem Subhi. 
Beykoz - IstanbuJspor 1. T. saat 

14,30 hakem Subhi. 
Yan hakemleri: Abdullah, Zarif. 

Kar sporu 
!. S. K. İstanbul Su Sporlan Klü

bü Başkanlığından: 
Klübümüzce bir hafta müadetle 

Uludafda kar aporu tertib edilmiıtir. 
Hareket• 17 - 1 -1935 perşembe 
ıaat dok~zda Tophaneden Mersin va
puriledir. 

Gidebilecek azanm Klübe ınüraea
atlan tamim olunur. 

Kadın hastalıkları hekim
lerinin toplantısı 

Türk doğum ve kadın hastalıkları 
hekimleri birliği aylık toplanbsmı dün 
Etibba o;;nsında Unive.·.;it..! kadın 

baatabkları profesörü Bay Tevfik 
Rc:nzi : · ··- •ygiJi. • b-- -- • · flnda 

yapmıtlardır. 

içtimada birçok Oniversit eprofe. 
sötleri, kadı hastalıktan mtehassıalan 
ve bazı mefhur doktorlanmız bulun • 
muşlardır. 

Evvela; Profar::ı· Tevfik Rmzi 
T ıb edc"...iyatmda nadir görülen bir 
rahim veremi vakastndan, te§hİs v 
tedavi usullerinden bıJıaetmİf nisaiye 
kiniğinde ta' ·· v tedavi etti~i hasta
lan göstennittir. 

Prof. Lipman da: Rahim kanse· 
rinin geniş ameliyatında İstanbul O. 
niversite kliniğinde takib edilen uıul· 
lerdcn bahaetmittir. 

Oniveraite marazi teıhiı Prol. 
Schvverz de doğum eına.smda haaıl 

olan çoc~ başlan::~aki tehlikeli trav• 
ralardan bahıeden ilmi bi rtebliğde 
bulunmuıtur. . 

Bu tebliğden sonra bazı doktorJar.. 
lar söz nlmıflar, münakataJar yapını§• 
)ardır. 

Yeni çıktı 
Dün ve yarm 

Te:rcUme kUlllyatı 

Sa11ı Zl 

M. Virjil Roasel 
Ga1ib Kemali Söylemezoğlu 

Hükümdar Millet 

Armanlar yeni talimatnameye lstanbul -- 1935 
göre yapılacaktır .. 

Alınacak neticeler, talebenin Fiah 50 rturuş 
haberi olmadan velilerine bildi- Dağıtma yeri: VAKiT Matbaa11 
rilecektir. ' ' .. . . . ..... ... . 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
B N ASI 

10 ı ı ı 1935 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

1 asa: Lire 

Sermaye .......................................................... . 
lhtivıt akçesi ........................................................ .. . A:~ı ~ınl:ı~ '. '. .. ~~~·~·~·~· ··~~~:~~.~.~~.~ 1 ~· T~:~;~:~:;· 50 

laı. J ı . ....................... ............... " 649.779.71 2758511521 

Oahl&deki Muhabirler; 

Al un. ~aU J..ıı; .•••••••••• 1 788-024 f L 
Tur~ .ırası ............... .. ..... ~ ., 

~.515.004. -
.195.668.85 ------Hariçteki fl uhabirler ı 

\ l tın : Sali 'kilogram 3.807. 042 1 5.354.921. 02 

l edavbldekl Banknotları 

İ)e uhtc edilen CVTl l\ J na tiye f, 158.748.563-
Kanunun t> ve 8 incı madde· ı 

0 7 06728.5 . . . . 
-

1 
1 Jerıııe te, fı k an vakı ıedıvaı 9823.278 -

Deruhte edilen cvra ıo nal<tıvt 

büıyesi ........... - ··· ... . 148 925 28;i -
-\ ! tına tahvili kabil Seı besı dovi1lt" f 2 875.907.41 J 8 2.'.30 828 4.3 h:arşı lı~ı camamen altı n olaraıı 

Hazine Tehvillerl ı ~ tedıvtile vazedill'n ......... ~_L_ı_s_b_8_8ooo_. _ ı 646IS~ 
l)eruhte edilen evnılcı mıkciye 1 TUrk Lirası Mevduatı : 
' arşı lığı L.158.748.563-
l\anunun 6 \c 8 tncı mad· Vadesiz .............................. 1 18577767.14 ıas1?.76 
delerine tev!ll;an vaki rediyat .. 9.823.278.- 148925.285 - Vac:.feli ········· .. ·········-···· ~------ı 

Senedat Cllzda nı : Döviz Mevduah : 
rr 306.139.Iti ~:::~ıi 1 ::::::: :::::::~:::::::::::::: l IJazinc honoları ........... ............ ~ L. B.719.782 60 

ficarl senetler ···· .... ···· ~. .. 9 ~24 780 61 13.044 563 2 ı .659.643 r rı r ı 965 7 

49 041 'iı Esham ve Tcı hvilAt Cüzdanı: 
esham f Deruhıt edıltn cna· 

ve l kı naktiye karşılığı .. 27.782 394 72 
tahvilAt 1 İtibari kıymetle J 

J;uhtelil 

1 

t:sham Vf' Tahvil~t ................... .. 4.862.836 23 !12 645 230.95 

Altın \.C dö,·iz üzerine n•ns 
f ahvilit üzerine avans " 25.171.54 

.562.871 JO 
Hlssedarlar .................................. ............ .. . 
muhtelif 

YekOn 

~88 04264 1 

4500000-
1r6~278283 

J~~--U-~ YekOn 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi yUzde 5 1 .. 2 - Albn ü:zl rine avans yUzde 4 iJ 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-iAT-l; oı;P 
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Yeni teşebbüsler 
"VAKiT,, Kütüphanesi Yakında 

K·ı·A Si K 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

l'ı?l E3ki Yunan ve Roma klasiklerinden dilimize çevrilerek Uün ve Ya· 
la kolleTcMyonumuzda 1935 yılında basılacak ııstaörgütlerden b<ı§lıca
ki';';ı fl§ağıda yazıyoruz. Bunlardan birkaçı yakrnda basılıp çıkıyor. ôte-

de anıklanmaktad,ır: 

1-0vid 
2 _ Evripides: Media 

Senel{a: Meaea 
3 -Ariılo. 
4-Herodot 
S - Aristofan 
6 - Seneka 
7-Homer 

8 _ P-ı·· :ı< hikürg 
utar : Solon } 

Lasedemonyalılar l 
9 - K-senofon: curnlitlriyeti J 

Atinalılar cumhuriyeti 
ı O_ Ksenofon: Ajesilas } Plütark: ,, 
l I - Plütark: 

Marius } Silla 
ti - P1ütark: Büyük bkender 

l3 - Plütark: 
Sezar } Brütüs 

14 - Plütark: Antiian 
Antuan } Pompe 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyami Safa 
Burhan Umid 
Şair A. Hamdi 

Haydar Rifat 

Haydar Rifat. 

Kiralık Daireler 
d Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesinb: Orlianbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 

1 
il dabt kiraya verilecektir. Cemiyetlere, &.vukatlara, hekim

t!te, gazete, mecmua idare1eriııe mükemmel daireler ••• 

VAKiT id.N'• evine müracaat •. 

1 

• r ' ~ ' 4 ' • ,• ' 

Öz Türkçe l<arJılıklıu 

K u R u N "\Yüksek iktisat ve Ticaret 
Gundellk, Styaaı Gazete 

1 lstanbuJ Ankara caddeat. (VAKiT) yurdu 
TELEFON NtThlARALARI: 

~azı tşıert teıetoou: HS'71 
ldare telefonu : HS'JO 

reıgrat adrest: lataııbuJ - ( v AKIT) 

8eoeJlk 
d aylık 
S sylıJl 
ı aylık 

POlta ırutuw No. te 
ABONl!l BEUELLl!:RI: 

l'tırkJye ~cnebl 
J •oo ar 1700 &r. 
750 • JüO • 

tbO • HO • 
llMl • llOQ • 

iLAN UVKl!lTL&KI ı 
ncarl UA.nların UA.n saylfalannda aa.a

tlın.I !O kunıştan b~lu. titr iayltaa& 250 
kuruşa kadar c:ıkar. 

BUyUk, tazla, devamlı tıll.D Yerenlere atı 

ayn tenzilA t varda . 
H.eslmll 11llıılarm bir aatm 10 lrüfüıtur 

KUÇUK O.ANLAR: 

1 
Hlr deta:sı 30, lkl dc'uı 60, Uç detuı 61, 

ıiört defası 7:1 ve on defuı 100 kunl§tur. 
Uç aylık Ub verenlerin bir det&a1 mecc&· 
nendir. Dört aatm geçen Ulıil&MD tuıa 

atırıarı bet kuruıtan be111&p fidllli 

ZA 
YükSek lktisad ve ticaret melt

tebin-den a1diğıfiı liüviyet varaka
mı kaybettim. Hükmü yoktur. 

944 Fehmi 
(4779) i ____ ,, 

~AK B AE 
~ -

l\t1ektebi Miıdürhiğünden 
1 - 1933 34 •e daha entllti deu ıtneltti nihayetletinde 

Mektebin hvelce kısmı sani •e •il ıı:11tletlbi ta,ıınıı ve fimdi 
Yüktek ıldiııt ve Tidtet iımi•f almıı bulunan kısııuam alta 
dentlik tedti• müddetini dotdurm•• olup mcıuniyet imtihın
larını 9ermemif ol"n etki f alebeni11 l Bitlftel Klnuı 19.14 t 1ri
hinden itibaren a ' tı ay zarfında bir istida He melclep idaresine 
mGrıcaat edere!< mektep vaz:iydlyiai v~ adrEi'erini ve imtitiaia 
girmek istediklerini bild.rmeleri ve istidalarına d3rt tane foloiraf 
iliıtirmtleri, 

2 - Bu suretle müracaat edenlerin 1936 senuinia Eylül ayı 
niba) etine kadar imtihanlarını bebemebıl Yermek •ccburiyelinde 
oldukları, 

3 - Hu imtilianlarm alikad1rların tedriı denelerini doldur
dukları tarihte mer'i olan lalimatııime b.blHimleri ôairesind• 
yapılacağı, 

4 - J numaralı fıkrad~ yazılı altı ayhk müddet iç;nde mek· 
tep irlareıine mUracaat etmiyenlerin Ye müraeaat edip h: 1936 
senesi Eylül ayı nihıy@tine kadar lmliiia•lifıiı her ne ıuretli 
olursa olsun bitiremiyenlerin billb1ra imtihana girmek hakları• 
nıa düşeceği Ye lrayıtlattnıb hir dalia ye.ılJeatııerilek üzere ıili• 
neceği illa olunur. \8047) 

Sümerhank Uşak Şeker 
Fabrikasından: 1 Ankarada A K B A kitap 

i ~vin:n birinci §uhesi modern T erakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisaeleri Sümerbank na-
liii V 1 · ınına timdilik yalnız U9akta aİınmaktaClır. 
§ bit tekilde Maarif eka eb 

1 l<ar~uıiida açrlnııftır. A I( B A 50 liraya kadar hisseye ıahipolanların hisselerinin tamamı, faz-
- kitap evleri her dilde kitap, la hiıeeıi olanların hisselerinin JArıiı öclenedelt diler JlrHı lqiii hltit 
~mecmua, tıttzete ihtiyaçlarına sahiplerine birer vesika verilecektir. 
1 : evap vermektedirler. Gerek Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendileri 
1 kitaplarınızı, ıerek kırtaıiyenizi veya vekalelnameli velilileri tarafından fallrikaMıaa bi•aat müraca • 
= ] K B A k. 1 at lizımdıt. 1 ~n ucuz o arak A ıtap 
~ ~vlorinden tedarik edebilirsi• Bedelin teselliiıttü ve ibra muameleleri .lolayııile yalnız mektup 
1 niz. Devlet Matbaası kitapları ı• ile tediye yap. lamaınaktatlır. · 
l ıe V AKIT in nıtriyatmın An· lıtanbul, lzmir, Ankara gibi büyük tehirlerde ıatın alma iti ile
~ karada ıatıf yeri A K B A ki· ride Sümerbank tarafıbdan yapılacak, tekil ve tartları Sümerbank 
1 tap evleridir. tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 
1 AKBA Merkezi Telefon 3137 Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço • 
1 Birinci şube ,, 1761 ğalmııtır. · 

--i İkinci ıube: Samıt.n Pazarı ) Bundan aonra beyhucl~ müra-caat 3ahınetine tirilnıe1DJ1i Ye mU· 
l!b .. 1ııırıı:ıımıım muıııı1111 11:'1:1.:ııırı11111ıııııır11ııır:ııııurııırııııııııııı11ırırııı1111• tacaat edenlere cevap verilemiyeceği ilin olunur. 

------------------------~--~-----------------------; 
Mehpare, Ay parçası. ı Durma, 4. Eğlenme, 5. Dayangu. 
Mehmaemken, 1. Olabildiğin - Meksup, Kazanılmış. 

ce, 2. Olmı.mca. Meksur, 1. Bozuk, 2. Kırık, 3. 
Meht, 1. Beşik, 2. Coca. Sınık. 
Mehtap, 1. Ay aydını, 2. Ay ay- Mekıuf, 1. Açık, 2. Açılmış, 3. 

drnlrğr, 3. Ayaz, ayas, 4. Ay ayazı, Bulunmuş. 
5. Aydrn, 6. Ay ışığı, 7. Tolun ay Mektep, 1. Okulağ, 2. Okunak. 
(Bedr, bedri tam man.) Mektuın, 1. Bulağ, 2. Gizlenen, 

Mekan, 1. Durak, 2. tnik, gizlenmiş, 3. Gizli, 4. Kaçırılan, 
(Menzil, inilen yer man.) 3. O- 5. Orgun, 6. Saklanan, 7. Saklı. 
tun örün, 4. Oturak, oturgak, 5. O- Mektup, 1. Beti, 2. Biçik1 3. 
~urulan yer, 6. Tirilmiş (Mesken, ı Bitği, 4. Biti, 5. Bitiğ, 6. bitik, 7: 
ıkaınctgah man,) 7. Toktaz, 8. Tu- Bitil~en, 8. Bitü, 9. Okuntu (Da · 
ı·a~ 1 !'>. Turak, 10. Uruk, 11. Urun, vet tazkeresi man.) 10, Yazı, 11. 
12. Yer, 13. Yir, 14. Yurt. Yazılı, 12, Yazılmış, 13. Yazış. 

Mekan tutmak, 1. Oturmak, 2. Mektupçu, 1. Bitici, 2. Bitikçi. 
Öıi.inlenmek, 3. Yerle§mek, 4. Mektuplaşmak, Yazışmak. 
Yerlülenmek. Mekul, Mekiilat, ı. Aşav, aş-

Mekkar, ı. Alcr, 2. Aldaç, 3, Al· malrk, 2. Aşlığ (Erzak, zahayir 
datıcı. ınan.) 3. Aşlık (Hububat, arpa, 

Mekkare, 1. Gölük, 2. Kölük, buğday man.) 4. Azık, 5. !ğtü, ik-
(Yük h~yvam man.) 3. Ulaçlı iü, 6. Tatığ1 7. Tiriklük, 8. Tölük, 
Mekka~i, 1, Gölükçü, ~. I\a - (Maişet, taayyüş vasıta -

tırcr. larr, atyenıi, tediye ınan.) 9. Ye -
Mekmen, 1. Evsim (Avcı pn - necek, ~:rinecek, 10. Yeyi, 11. Ye -

susu man.) 2. Güme, gümele, 3. yinti, yiyinti, 12. Yeysi, 13. Yiği, 
Öğez, 4. Pusu. 14. Yiğsi, yiyesi, 15. Yiyçin, 16. 

Meknuz, 1. Gizli, 2. Gömüllü, 3. Yiyecek, 17. Yiygi. 
Peklik, 4. Saklı. Mel'abe, Oyun, oyuncak. 

M~kr, ı, Al, 2. Aldama, a. Al· Melahat, 1. Görk, 2. Güzellik, 
danguç, 4. Aldatma. S. Yaraşık. 

Metretmek, ı. Altlamak, 2. Al- Melal, 1. Bezginlik, 2. Bıkıntı, 
datmak, 3. Al etmek, 4_ Yubla- bıkkınlık, 3. Osunluğ, usunluğ, 4. 
tnak. Osanç, 5. Sıkıntı. 

~ekruh, 1. İğrene, 2. Sası, 3. Melal getirmek, 1. Bezmek, 2. 
'l'iksinfüıici, tiksinjlen, 4. 'fjtsin - Bıkmak, 3. Darlığanınak, 4. Erin-' 
dirici. mek, 5. Osanınak, 6. Sıkılmak 7. 

Meks, 1. Dingi, ~- Döleklik, 3. Usanmak. 
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Melal setinnit, 1. Bezmiş, 2. , Melih, t. Binzet, 2. Gökçek, 
Bıkmış, 3. Osanç getirmiş, asa- kök.çek, 3. Güzel, 4. Keleş, 6. Oz • 
mk, osanm~, 4, Usanç getirmiş, 5. den, 6. Sıbğ, 7. Yakışıklı, 8. Yak-
Usanık, 6. Usanmış. ·şı, 9. Yara§ıklr. 

Melamet, 1. Çıkışma, 2. Kına- Melik, 1, Hakan, han, 2. Kaan, 
yış. 3. Kağan, 4. Kan. 

Meliınet etmek, 1. Çıkışmak, MeHlce, 1. Ağaçe1 2. Biçe, 3. Ka-
2. Darılmak, 3. tlenmek, 4. Kakı - tun. 
mak, 5. Kınamak, 6. Paylamak. Mell,h, 1. Denizci, 2. Gemici. 

Mel'anet, 1. AlçaklJk, 2. Aşa - · Melodi, 1. Kü, 2. Kijleğeç, 3. 
ğılık, 3. lyütlük, 4. Kötülük. J(üy. 

Melaz, 1. Barı, 2. Saklantı, 3. Meluf, ı. Alışık, alışmış, 2. A-
Sığınca1 srğıncak, 4. Sığıntı {İs - lışkan, alışkın, 3, D~ün (Müp -
tanbulda mülteci man.) tela man.) 4. Oğür (Ehli man.) 

Melbusat, 1. Geygi, 2. Giyecek, Mel'un, 1 .Alç~k, 2. A~, aşa-
3. Giyesi, 4, Giyinti, 5. Giyit, 6. ğıhk, 3, Kargışlı, 4, Şöğµşlüğ, sö
Kiyit, 7. Kiysi. küşlük, 5, Sürşülnui,iş, 6. Sürül. 

Mele~, l. Barr, 2, Barl~k, 3. müş. 

Barni'\k, 4, Bam, 5. Bel &ltr, 6. Mel'un olmak, K.'1rgalmak, 
Dalda, daldalık, 7. Dileç, 8. Du - MoİP•t, ı. !tim, ~. Ölüm. 
rak, 9. }{ıırtulgu, 10, Orüm, 11. Mftnıb~,.ı. Akar pın~r, 2. Akar 
Saklantr, 12. Sapmak, l3. Sr~n:.ı - ı yol, 3. Baş, 4, B~t, 5. EuhJ.k, 6. 
cak yer. 14. Sığnal), 15, Sıgmca, Büğl~yen 7. Çayg~rn 8 Çayı-ak, 
16. Sığıncak! 17. S1~mç, ıs. Söy - 9. Çıkak,'ıo. f;§me~ 'ıı, Göz, 
ke (!stinatgah man.) 12, Göze, 13. Gözek, 14. lşme, 15. 

}\1ele}ce, 1. Ah.§kanlık, 2. Bece- K~lmıca, 16. Kayrnık, ı 7. Kay -
rik, 2. El uzluğµ, 4. ln·eın, 5, Yol- narca (Sıcak memba ınan.) 18. 
dam, 6. Yordam 7. U111m, 8. Uz - Oşme, 19. Patla~, 20. Pınar, 21. 
hık. Pıyar, 22. Pulak, 23. Sağrak, 24. 

Melekeli, 1. Alışık, ah~kan, alış- Sızak (Su sızan yer man.) 25. 
km, 2. Becerikli, 3. Eli uz, 4. Uz. Tüp, 26. Yol. 2"f. Yolak. 

Melekesiı, Çolpa, çolpu. Memduh, 1. Oğet, 2. Oğülmüş, 
Melfuf, 1. Devşirilmi~, 2. Dürük, övülmüş .. 

dürülU, 3. Dürülmüş, 4. tçindel\i, • Memdut, ı. Uzatılan, ~zatıl • 
içine konulmuş, 6. Şanlımş. nırş, 2. Sürekli. 

Melfuz, 1. ôkunan, okunur, 2. Memen, Sığnak,. 
.Söz, S. Söylenmiş, söylenilen. MemeF, 1. Aşrl, 2. Aşut1 S. ~e. 

Melhame, 1. Sav~, 2. Sn~dırğı1 , çek, 4. G~it. 
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Dit hekiminiz 
tercihan M" - '! 

macununu tav
siye edecek • 
Çünkil tüpleri 
saf. kalaydır. 

Macunun ter
kibi bozulmaz. 

&• 

iMi 11 iNI t&: 
Dİ$ MAC.UNU 

HAKKINDA ' · · ; 
HER HALDE DİŞ HEKİMİ_NİZİN FİKRİNİ ALiNiZ 

1 ' '~--------•s_t_e __ n_b __ u_ı __ e_~e_ı_e_d __ ıy __ e_s_ı __ ı_ı_a._n_ı_a_r __ • _______ _ 

Eminönü Kaymakamlığından : Batı boş olarak bulunup tahtı 
muhafazaya. alman bir merkebin sah1bi her kim ise bir haftaya ka-

dar gelip almadığı takdirde sablacağı ilin olunur. (194) 

5 Kuruşa tam bir Roman 

Kara Gölge 
[Bir Polis Müfettişinin Hatıraları] 

Son derece heyecanlı. meraklı, eğlenceli bir roman aeriıi. 
Polis romanlarının en yenisi, en mükemmelidir. Her on beş 

günde bir kitab çıkarılacaktır. 
Her kitab tamam bir romandır, ve fiatJ yalnız 5 kuruştur. 

Birinci kitab: Bir Mülı im Cinayet 

Ayın 15 ni bekleyiniz. 
................................ lllF 

• Deni%yolları 
ŞLeTMES 

Acentelerı Karakôl Köprü~ 
1 t'ı.4256'4! Sırltcc Mühürdar -.aa 

•-• Haıı f etetoı l274C.ı __ .. 

1Tazbon Yolu 
KARADENIZ vapuru 15 1-

kinciki.nun SALI günü saat 20 
de Galata nhbtnından lralka. 
cak giditte Zonguldak. lnebo
hı, Sinop, Saımun, Fatsa, Or -
du, Giresun, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye dönüşte bun
lara ilaveten Sürmeneye de uğ
nyacaktır. (172) 

Bartın Yolu 
INEBOLU Vapuru 16 ikin· 

cikanun ÇARŞAMBA saat 19 
da Sirkeci rıhtmımdan kalka: 
cak, gidişte Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Amasra, Kurucaıile, Ci
di'ye .. Dönü§te yalnız Kuruca • 
şile, Amasra ya uğramıyacaktır. 

(184) 

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde öğ . 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar tstanbulda Divanyolunda 

HOLANTS 
~ • ıl 
~sre~o~ BA/VK .. U/vı /v.fı 
Bankuı; 15 Kinunuaani 935 tarihinden itibaren giıelerile; 

sa dairelerinin pazardan maada her gün aşağıdaki ~aatl eJ 
açık bulunduracağını muhterem müıterilerine ilin ile 1' 

teref eyler. 
Galatada.ki gişelerlmiz: Saat 9 dan16 ya kadar, 
İstanbul şubesindeki gişelerimiz: Saat 9 1/2 dan 16 ya kadar, 
Galatadaki kasa dairemiz: Saat 9 dan17,55 e kadar. 
Pazar günleri aıağıdaki aaatJerde açık bulunacaktır: 
Galatadaki gişelerim.iz ve kasa dairemiz: Saat 9 dan 12 ye kadatı 
İstanbul şubesindeki gişelerimiz: Saat9 1/ 2 tan 12 ye kadar. 

Hoıantse 

Bank· CJ n i N. "· 

İSTANBUL. SUBES1 

Galata : Karak6y Pal•• Meydancık : Aıaıemcl M•" 
.... _, 

Her tOrlO Banka muameıeıerı. Ka•alar ıcarh 

UMUMf MODDALOK c AMSTERDAM 

şu b e ı • r ı : Amsterdarn, auenos Alres. Havf•• 

iatanbul, Alo d• .Janeıro, santoıs, sao PaulO• 

(118) numarah hususi kabinesin-
••----• Yeni Kitaplar------• de hastalarını kabul eder. Mua- Otom o bil Satışı 

"Duo ve Yano .. tercüıne küUıyatrnm :ıı ine• eser• yenehane ve ev telefonu 22398. 

Istanbul Gümrükeri Baş Hükümdar Millet 
Demokrasınin bügükiük ve küçüklükleri 
M. Virjil R U S S E L -

Galib Kemali Söylemezoğlu 
Dağıtma yerı 0 V AKI f " matbaası 

lstanbul : An«ara Caddesi 

Kışlrk telefon 22519. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri mecca.n: ndir •• 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat müdürit~ REFiK AHMET 

VAKiT Matbaası - lıtanbul · 
. caatlar.. (8809) 

Çevirgenliğinden: 
Umumi teabit efyHından :lS inci f11dda y111h 230312305 ' 

pit ~o. lu Şevrole marka 3 tane yeni otomobil gllmrllk re~1 
aramlmak11zın açık arthrma sureti1le 19/l/93S tarihinde fi' 
15 de satılacaktır. Otomobilleri herkes ıelip garebilir. M~ 
yedeye gıreceklerin 532 lira 50 kuruıtan ibaret olan te11t•" 
muvakkate akçelerini mOıayede saatinden e•vel vezneye ya~ 
makbuz almalara Jizımd1r. Müzayede 2390 No. lu kanunla bed•f 
verden ıartname dairesinde · yıpılacılitır. uteldilerin -~°'' 
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Öz Türkçe karşılıklar 

Memleha, Tuzla. luk, 3. Müçe, 4. Yer (Memw-iyet 
Memleha, 1. Bulgasun, 2. Cer· makamı man.) 5. Yumuş (Vazi -

şil, S. El, il, 4. Olke, ülke, 5. Yer, fei memuriyet man.) 
6. Yir, 7. Yurt. Men, 1. Kadağan, 2. Kat.ağan, 

Memlu, 1. Dolu, dolmuş, 2. O- 3. Tıyığ, 4. Tiyit, 5. Yasak. 
rüklü. Meneden, Y ığku. ,, 

MemlUk, 1. 1ncü, 2. Karabaş, 8. Menetmek, 1. Abamak, 2. A-
Köle, 4. Kul. yamak, 3. Bırakmamak, 4. Cay -

Memnu, 1. Yasak, 2. Yığak, 3. dırmak, 5. Çekmek, 6. Durdur-
iYuhık. mak, 7. tndelemek, 8. Kısmak, 9. 
. \1emnun, 1. Güvenç. 2. Öğrünç, Savmak, 10. Terkilmek, 11. Tıt -

8 evinçli, sevinmiş. ı mak, 12. Trzmak, 13. Durdurmak, 
utlemnmı etmek, ı. Kıvandır. 14. yasak etmek,. 

mak, 2. Sevindirmek. Menolunmak, 1. Tıdmmak, tı • 
Memnun olmak, 1. Gönenmek, trlmak, 2. Yığlandmlmak. 

2. Güvenmek, 3. Kuvanmak, 4. Menolunmuş, 1. Sığılmış, 2. Tut--' 
Onamak, 5. Sevinmek. kun. 

Memnuniyet, t. Mengi, 2. Se · Menaat, 1. Çetinlik, 2. Sarplık. 
vinç, 3. Sevinti. Menam, 1. Düş (Rüya man.) 2. 

Memul, 1. Beklenen (Muntazrr Uyku. 
man.) 2. Dilenç, dilek (Arzu ve Mendil, 1. Çevre, 2. El bezi, 3. 
temenni edilen man.) 3. İstenen El çiti, 4. Esilgi, 5. Suluk, 6. Yağ -
'( falep ve arzu edilen man.), 4. lığ, 7. Yağlık, yaylık, 8. Yüzlük. 
Umulmuş UPlulan. 5. Umunca. Menfa, Sürgün, sürgün yeri. 

~ 'mut ed:lmiyen, 1. Beklen · Menfaat, 1. Al?,, 2. Ası, 3. Asrğ, 
medik, 2. Ummadık, 3. Umulma- asık, 4. Assı, 5. Boluş, 6. Çıkar, 7. 
dık. Çıkış, 8. Es, 9. Kastak, 10. Tusu, 

Memul edilmezken, Umazça - 11. Umu. 
O.an. 

'Aemul etmek, 1. Beklemek, 2. 
2 rmmak. 

.Ylemur, 1. Aylıkçı, 2. Buyrak, 
S. Buyruk, 4. Eliğçi, 5. Kullukçü, 
gııllukçu. 

Memur olmıyan, Teğin (Hü
kfunete mensup olmıyan herkes 
man.) 

Memuriyet, 1. İş, 2. Kulluk, gul-
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Menfaatli olmak, Tusulmak. 

Menfez, 1. Ağız, 2. Delik, 3. 
8. Düden, (Suların yer altı mecra
sının baş ucu, kar altında yatan _. 
tavşanlann nefesinden açılan de
lik man.) 4. Külbe (Tandınn du • 
man ve kül menfezi man.) 5. Köv
tere (Arktan su almak için açılan 
delik man.) 6. Malgaz, (Baca de
liği man.) 7. Savacak, 8. Sunuk 

-

l1z türkçe liartılıklar 

mek, 7. Okmek, 8. Yıvmak, 9. 3. Bozukluk, 4. Karıştırma, 5. Ko-
. Yükseltmek. ğu. 

Methiye, Tolgay (Manzum met- Mefıedete du~ar olmak, Şanjrk-
hiye, kaside man.). mak. 

Medhar (Methar), Yrğanak. Meftuh, 1. Açık, açılmış, 2. El-
Medine, 1. Balığ, balık (Şehir de edilmiş, ele geçirilmiş. 

man.) 2. Büyükşar, 3. Kent (Şehir ı Meftun, 1. Büyülenmiş, 2. Şa • 
man.) 4. Kirman, 5. Palık (Şehir şakalmış, 2. Tutkun, 4. Tutulmuş, 
man.) 6. Şar. 5. Vurgun, 6. Vurulmuş. 

Medit, 1. Çok süren, 2. Sürekli, Meftuniyet, 1. Beğenme, beğe· 
3. Uzun. ruş: 2. Tutkunluk, 3. Vurgunluk, 

MedlUJ, 1. Anlaşılan anlatılan, 4. Yapsrk. 
2. Çem, 3. Çıkan, çıkanları, 4. Meftun olmak, 1. Algaşmak, 
Deme, 5. Gösterilen. (Tutulmak, müncezip olmak 

Medrese, Okulağ, okul. man.) 2. Beğenmek, çok beğen .. 
Meduv, 1. ÇağrnlmI§, çığnl · mek, 8. Kerkemek, kersemek, 4. 

mş, 2. Okunmuş, 3. Okuntu, 4. O- Soklonınak, 5. Şaşakalmak, 6. 
kuylu, 5. Seymen. Tutulmak, 7 .. Vurulmak, 8. Ya.p • 

Medyun, 1. Berimçi, birimci, 2. sımak. 
Borçlu, 3. Borçlanmış, 4. Otekçi, Meftur ( "Fıtrat,, tan), Yara· 
5. Verecekli, 6. Vergili. tılımş. 

Medyun olmak, 1. Borca gir_ Meftur ("Fütur,, aan), 1. Bık· 
ınek, 2. Borçlanmak, borçlu ol - mış, 2. Gevşemiş, 3. Usanmış. 
.mak, 3. Tiyismek (Ait olm. man. Meful, 1. Eylenmiş, 2. İşlenmiş, 
da). 3. Kmguluk, 4. Kılınmış, 5. Yapıl·. 

· Mefer, 1. Kaçacak yer, 2. Kaça
mak. 

Mefharet, Oğürune, övünme. 

·Mefhum, 1. Anlaşılan, 2. Anla
şılnuş, 3. Anlı, 4. Cüıiik, cüyrük. 

Mefkôre, Ulkü (En uzak mak
sat man.) 

Mefkut, 1. Yavu kılmmış, 2. 
Yok. 

Mefluç, 1. Çalgın, 2. Çalık, 3. 
Çalkın, 4. Engili (Engi = nüzül). 
6. Inmeli, 6. Tutak, 7. Tutuk. 

Mefıedet, 1. Azdırma, 2. Ayığ, 

mış. 

Meğer, Ancak. 
Mehaz, 1. Bulağ, 2. Bulak, 3. 

Kaynak. 
Mehcu1', 1. Atılmış, 2. Ayrı ay· 

n düşmüş, 3. Bırakılmış, 4. Unu .. 
tulmuş, 5. Uzaklaşmış, 6. Uzakta 
kalmış. 

Mehib, 1. Kavurt, (Kaba, ko
caman man.) 2. Korkulu, korkune 
(Mahuf man.) 3. Urküklük (Ma .. 
huf man.) 

Meh, Ay. 
Mehlika, Ay yüzlü. 
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