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Cumartesi, 5 ikincikAnun (1 inci ay) 1935 idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kurut 

Habeşistan, Roma Görüşmelerini .Karıştıracak 
Irak, Iran Dış Bakanları 
şelı.rinıizde qörüştüler 

Bay Kazimi Ankaradan geldi; Genera 
Nuri ile dostça konuşmalardan sonra 

Cedevre yoluna çıktı 

Yeni baştan yeni-! 

t~!~~ ön?.!~nel~~-~~u-1 
illi merkezi) Ankaraya götürülmüş o· 
lan Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Yeni kurumu <= teşkilatı) ile işe baş
ladığını özel bir kıvançla (=hususi 
bir memnuniyetle) görüyoruz. Şu -
lluııçünki bu banka geçen yıl yaz 
lnevsiıninde büyük zorluklar içine 
diişrnüştü. 

Eğer banka kimlerin suçlu oldu -
tunu şimdi burada aydınlatmağı ge· 
l'ekJi Ye asrğlı (=lüzumlu ve fayda. 
lı) bulmadığımız bu zorluklar ile ken
di başına bırakılmış olsaydı üskes ( = 
'l'nıltlaka) bir yıkıma doğru sürükle -
llip gidecekti. Bundaua--.._ ..... mnı•llS'"ft0&ınnr----t----..-.-.._ .... ,ofl. Bakanları 
kada para-- "Cl'ndi18r değil, bu kurum- Irak hüktimeti tarafmcJan uı..
da usaktan ve yakından ilişiği bulu - lar kurumuna verilmit olan Irak -
!tanlar, belki bulunmayanlar da az lran hudud meselesi konuşma. 
~k bir varlık ( = kıymet, mal) yi -
ti.recektl ( = kaybedecekti.) ımda lranm tezini müdafaa et • 

Ilük:Qmct işlerin bu kötü gidişini mek için Cenevreye gidecek İran 
~ktinde gördüğü için lktısad ve Ma- Dış işleri Bakam bay Kazimi dün 
Stı!ll anbklan, ;;zfraa.t, 1§, EınlAk, Atüiaradan phtimiın- .-imi;,--.,.,_ 
Clıınae~ hallkalarile elele vererek yar- nr günün akpmı Cenevreye git -
JUn oşınuştur. Adapazarı bankası - mek üzere yola çıkmı~. 
hl a?a varlığı C= esas sermayesi) Irak. lran hudud meselesi, a -
bi; ın~Jlyon iki yüz bin lira iken buna ym 11 inde, Sar mesel es. nin hal .. 
ır· ını Yon lira daha eklenmiştir. 

0 YlelikJe bankanın varlığı iki mil _ Iinden önce Cenevrede uluslar ku-
~Oll-iJti Yilz bin liraya çıkmıştır. rumu konseyinde görüıülecektir. 
ee Adapazan bankası özlüğünde ( = lran Dış işleri Bakanı, lstanbula 
ltı::ı:.da) İyi bir düzen üzerine yapıl- geldikten sonra burada ancak 12 
li _ 1~ kurumdur. Uzun yıllar özen- saat kadar kahb akşamı hemen 
>il~ - itinalı) dene1Qe]erden (= tec - hareketi tercih etmişt!r. 
11 • ler) geçmiştir. Geçen yıl içinde Her iki büklimet arasmda mü
h gl'adığı zorluklar onun yerinde olan nakatalı olan hudud meselesini 
le~~hangt bir bankanın da başına ge - uluslar kurumunda görütmeğe ha
() lil' bir ığım (= felaket) demektir. 

1 
11tın için ulusal varlrkla <= mim zırlanan iki davlet Dıt işleri Ba .. 

ı::11la~~) ile kurulmuş o1an bu b~n- kanı, dün Perapalas otelinde bu· 
d Ya gosterilen bu yardım çok yerın- luşmutlar, uzun boylu görütmüt -
~ ol_rnuştur. Daha doğrusu bu yar - lerdir. Görüşmeler tam b!r buçuk 
kİ§ nı ~le eski Adapazarı bankası bir 
(-bıin bir kuruşu , yitirilnıeksizin 
k""'"' ka11dedUmeksizin) ulusal ban • 
it atar arasında ortaklaşa olarak tü --= (:::: tamamen) yeni bir işevi ( = 

eıtıteıe) kılığına konmuştur. 

saat sürmüttür. 
Irak - lran hudud meselesini 

görüpneğe giden iki hüktimet ba
kanının yanlarında iki taraf hü -
kametinden yalnız bir elçi, bir de 
Devama c· llncU ııayıfanm 2 ine! s!ltuounda ta Bankanın anavarlığı böyle bir tah

!ııtcta (::::: bir &ayıda) bir kat daha ar· -------------
~bu kurumun C= müessesenin) Dünkü Maç 
) na birden bir milyon lira taze 
(ata rirince kendisine yeni bir dirim n; hayat) gelmiştir. Bu dirim ile bir
~ te el~üne ( = lıalka) da bankaya 
ifn §1 hır güvenç ( = itimad) gelece -
lu de hiçbir küşüm C= §Üphe) yok -

r. 

bit l<~ı~ ki Adapazarı bankasına yeni 
~ ve durum verenler yalnız 
ı.aa bol para koymak ile de kal· 
)e ':"'~ardır. Bu bankanın başına da 
te~u hır çevirgen kurumu ( == idare 
ten 

1 
ştı) getirmişlerdir. Bankamn 

Zo e Çevirgeni lş Baıİkasında ve 
te:ltaldak kömür işleri genel çevir -
illi( Yardımcılığında (= umumi. mü • 
leıı d~ muavinliğinde) yararlığı görü
)>allda Y Said olmuştur. Sonra bir 
~kte n.. hank3:ya ye~iden zorlu <.= 
~Ski b dır) çevırgen uyeler gelmiştır. 
ile ba ankacılardan bay Nusret Mitat 
~: Muvaffak Cevdet bu üğeJer a-

adrr. Öbür yandan da büyük 

Asım us 
(~ 

21 ııcı aayıtanm l 1ncl SUtununda). 

Galatasarayla Beşiktaş 
berabere kaldılar 

2 Dakika Süren Zelzele 
Şehirde Panik Yaptı! 

Halk sokaklara fırladı; Bir camiin şe• 
relesi uçtu; bir evin çatısı yıkıldı 

Rasathanenin verdiği malumat - Meteoroloji enstitüsü baro
grafının stili yerinden fırladı - Sarsıntıdan sonra dolaşan şa

yialardan biri " Çemberlitaş yıkılmış ! 1 -------------------
Habeşliler 
Her çareye baş vu
rulmasını istiyorlar 

Cenevre, 4 (A.A.) - Habe -
tiıtan hükumeti, ltalya ile çıkan 
anlatamamazlık hakkında uluslar 
kurumuna telgrafla müracaat e • 
der ek, barıtm muhafazası için 
her çareye bat vurulmasını natık .. 
olan lcununun 11 inci maddesinin / 
tatbik edilmesini iatemit ve Gui -
erregueli önünde toplanmıt olan 

Devamx '.4 eü sayıfanın 3 ü sütununda ._,.., .... - .... ·-··-·-··, ... _____ _ 
Mareıal Fevzi 

dün geldi 

, ~ Korlmnr bir zelzelenin yaplığı taluibat ••• 

~~ti~---,; Zelzele diğer bazı vilô.-

Büyük Erkanı Harbiye reıaı 

Maretal F:vzi dün Anadolu e ~ 
kispresile tehrimize gelmit ve is .. 
tasyonda General Halis, General 
Salih, Vali ve Belediye Reisi bay 
Muhiddin Üstündağ, şehrimizde 
bulunan diğer yüksek rütbeli za -
bitler tarafından karşılanını§hr. 
Bir kıta asker, polis ve bando mı
zıka selam resmini yapmıştır. 

Yarınki Sayımız 

16 

lJef lerde de duyuldu 
- Niyazi, ayağını oynatmasa-

- Ben bir şey yapmıyorum .. 
- Yahu zelzele oıluyor ! 
Yazı odasmdaki arkadaşların 

hepsi yerlerinden fırladılar. Her
kes ilk anda birbirine ve etrafa ba
kındı. Sonra içimizden birisi te
latla tekraladı: 
(Devamı 9 unc·ı sayıtann S nııctı stttunımcla1 

ökonomik muvaffakıyet
lerimiz takdir ediliyor 
Birkaç yrl evvel her tarafta ik

tısadi buhran şikayetleri göklere 
çıkarken İsmet P~a hükı1meti~n 
aldığı: tedbirler karşısında pek 

çıkarken Ismet tnönü hükumetinin 
du. Bu arada ecnebi müteh~ISI 
sıfatile Türkiyenin vaziyetini iyi 
Devamı 4 cü sayıfanrn ı 1nc:ı autunımc:ıax 

·····~······································································· .. ············ 

S. A. Y. 1. F. A. ı~ 
Mehmedin 

Karısı •. 

1 

1 

~ 

Yeni Romanımıza j 

bugün başladık 
Yazan: Selami İzzet Kayacan 1 

Beşinci sayıfada 

l Hukuk Fakültesi kurulta!ft gürültülü. oldu, .<Yazısı 2 ci sapf"dal 



Hukuk F akü it esi Kurul
taqında gürültüler 

ıBerlinde tuhaf bir •• • 
numayış 

k illi 
rnel 
lim 
di. 

Bir aza, idare .heyetine zengin çoculi:
larının geçirilmesini istedi; bu istek 

dinleyicileri sinirlPndirdi 
Dün uat onda halkevinde açı

lan Hukuk Fakülteıi Kurultayı 

büyük bir kalabalık toplamı§, ve 
kurultay akşam aöy)eyicilerin ıöz 
erile saat 12 ye kadar aürnıüştür. 

Hamid tekrat kürsüye gelerek 
söz söylemek istediıe de umumi 

Bay Laval 
ltalyada hararetle 

Ba.y Bitler kabul 
nuı 

ok 
kan 
karı 

heyetin ııraaız ıöz ıöylenemiye • karşılandı 
ceğini ihtar etmesi üzerine ıküraü- ı Paris, 4 (A.A.) - Bay Lava
den çek;lmek mecburiyetinde kal- lın hareketi, hararetli Fransız • 
dı. Bir ara gene İf şahsiyete ve İtalyan tezahürüne vesile vermiı
karşılıkh münakaıalara dökülme- tir. Hareket esnasında "Yaşasın 
ğe baıladığmdan kongre baıka • Laval, yaşasın Fransa, yaıasın 1-
nı tekrar ihtaratta bulundu. Bun • tal ya,, ıesleri birçok def al ar yük· 
dan sonra bay Hüseyin söz alarak selmittir. Takriben iki bin kiti 
evvela kurultayda bitaraf oldu • teıyi esnasında hazır bulunmuı
ğunu ve sonra mekteb dahilnide tur. Bay Laval, hareketi esnasın· 
mohaliflerin kendilerine imza i - da ıöyle demiıtir: 

qapmışl • 
resmı 

Konuımaya escu, verilen iki 
takririn mevzuu idi. Talebenin 
fornıa ihtiyacı ve bu yolda mev -
cud idare heyetinin alakasızlığı; 

yeni idare heyeti seçimi ve bu 
yolsuzluğa mani olmak. 

Bertin, 4 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: Dün Berlinde sa
at 16 ile 17 arasında Opera bi -
nasında. tuhaf b:r nümayiı olmuı
tur. Ahalinin meseleden haberi 
yoktur. Ve üç kordon teşkil eden 
zahıla kuvvetleri halkı, uzaklat -
maya sevkediyordu. Tayyarelerin 
uçumu kat'i surette menedilmit -
ti. Remıi mahafil tam bir aükQnet 

ve ketum yeti muhafaza etmekte • 
dir. Propaganda bakanlığı naz;İ 
fırkasının reisi olan bay Hitlerın 
yapmıt olduğu bir kabul resmin • 
den bahsetmekte ise de bu iddia 
alınan ihtiyat tedhirler:ni hiç de 
muhik göıtermemektedir. Hadiee, 
esrarengizliğini mu haf aza etmek· 
tedir. 

Kongre başkanı bay Rif at Gü
nay. llk aözü idare bakanı bay 
Kerim Alyota verdi ve Kerim Al· 
yot yeni senenin geçen bu ilk iki 
buçuk ayında cemiyetin yapmış 

olduğu çalışmayı, bu fevkalade 
kurultaya aebeb teşkileden şeyleri 
birer birer saydı. Bu huausta la • 
zrm gelen kanaat verici sözleri 
söyledikten sonra, yerimi Genel 
yazganma bıraktı. Bay Şekib rapo 
ru okuyub izahat verirken muha· 
lif tarafların müteaddid söz ke • 
simlerine uğradığından kurultay 
gürijltülü ve intizam.uz bir yola 
g' di. Bunun üzerine kongre bat. 
kanı, itin daha fazla asabiyete 
kapılarak uzamuına mani olmak 
için bet dakika aralık verdi. 

çin uzattıkları takrirlere ne su - "- İki memleketin dostluğunu 
retle imza koydurmak istediğini mühiirlemek ve milletlerimizin uz
sö~ledi. idare heyetine zengin laşmasr işine Bay Musolini ile bir. 
çocuklarmm geçirilmeıi teklifile likte çalışmak jçin Romaya git
dinleyicilere büyük bir heyecan mekte olduğumdan dolayı bahti· 
ve asabiyet verdi. yarım. ,, 

Bu ara it polisin ve kongre Roma, 4 (A.A.) - Bay Lava-

BayYevtiç hükUmetin 
beyannamesini okudu 

baıkanının müdahalesine kadar lın T orino ve Cenevre istasyonla
vardı. Muhaliflerden aöz alan HA· rından geçmesiı büyük sempati te· 
mid, Ata, Ferid, . Fevzi idare he. zahürlerine vesile te§kil etmittir. 
yetinden bazı sorgular sordular. Fransız Dıt itleri Bakanı Torino• 

Bu suellere Talebe Cemiyeti da Romadan gelmiş olan duçenin 
mümessili Duk Caff erlli ile bütün 

Baıkanr kıaa ve kanaat verici ce-
vaplar verdikten aonra kongre 
baıkanı itin uzamaıına mani ol • 
mak için zaten mutlak ekıeriyeti 

bariz bir tekilde kendi lehine 
toplamıt olan mvcud idare heye -
tinden itimad istedi. Bu itimad is
teyiı ıürekli alkıtlarla karıılan • 
dı. Bunun üzerine kurultay bat • 
kanı, ayrı ayrı muhaliflerin tak • 
rirlerini okuyub umumt heyetten 

ademi kabul reyini aldıktan aon • 
ra, yeni idare heyetinin itimadı • 
na lüzum görülmedijini ve eaa • 
aen kuvvetli, ekseriyete dayan • 

ltalyan hük\ımeti memurları çok 
kalabalık bir halk kütlesi tarafın· 
dan kartılanmııtır. Halkın önün
de kardiniyeler bir kordon vücuda 

·getirmişti. 

Fransayla cenubi 
Amerika arasında 

Paria 4 (A.A.) - Fransa ile 
Cenubi Amerika arasındaki ilk 
merhalesiz irtitat, 'Kanunusani a
yının ikinci on bet günü zarfında 
Josef Lebri tayyaresi tarafından 
temin edilecektir. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Baıbakan 

ve Dıt Bakanı Bay Y evtiç, mebu· 
san meclisinde hükCimetin beyan
namesini okumuıtur. Bu beyanna
mede hükumetin, müteveffa Kral 
Ale'ksandr'm Yugoslavyaya dün· 
yada büyük bir nüfuz ve mevki 
temin eden, ona emin dostluklar 
kazandıran siyaıaıına devam e -

deceği ve komfularından ayni dü • 
rüstlüğü, ihlası istiyeceği beyan 
olunmaktadır. Bundan sonra da
hili siya.etten bahıeden Bay Y ev· 
tiç, hük\ımetin dev1et idareıini 
tensik edeceğini 4Öylemittir. Mali 
bakımdan hükUmet, bütçenin mü· 
vazenesini temin etmeğe çalı a· 

cak, paranın istikrarını temine \ığ
raıacak, sulhun en iyi zamanı o • 
lan, memleketin emniyetini temin 

eden ve milli ferefi koruyan ordu• Gc/ 
yu ihtimamla yeti§tirmeğe gayret fin 
edecektir. 

d 
Bay Y evtiç, hükUmet beyanna• • 

ımesini okumaıından evvel, oku· ;~• 
nması sıraıında ve okunmasından ., rr 
sonra bütün hazır bulunan parla· " ci! 
mento azaaı tarafından tiddetle 
VE> ittifakla alkışlanmııtır. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Batbakan le 
Bay Yevtıçtn hükumetin, müte• itil, 
veffa Kral Aleksandr'ın zihniye• 
tinden mülhem olan her tUrli.:. +,._.. 
riki mesaiyi kabul edeceği ve da· 
bili siyasetin kanunların harfiyen 
tatbik edilmesi suretiyle takib o
lunacaıı suretindeki beyanatı sıe• 

r&k ayan ve gerek mebusan mec• 
lislerinde büyük bir tesir hasıl et• bQ. 
miıtir. 

İkinci açılıtta Kurultay, elki, 
çetin ve bunaltıcı havayı taııma
makla beraber tamamen ıükUnet 
de bulmamıftı. ilk aöz alan bay 
Mehmed Ali Boran, arkad~tlara 
daimt ıeükineü, birliii, teaanüdü 
tavs'ye etti. Bu ara bay Hamid 
aöz alarak seçimin neden dolayı 
yeniden yapılmuı lazım geldi • 
iini ve mevcud idare heyetinin 
ellerinde bulunan ibugünkü nizam 
nam ile daima istifa edeceğini 
aöyledi. Uzun gürültülerle karşı

makta olan eski idare heyetinin 
bu kuvvtli ekseriyete dayanarak 

laıan bu cözlere batta bay Bü - kalmasını ittifaka yakm bir ek -
lend, bay Melih olduğu halde bir seriyetle kabul edildiğini ilan et -
çok hukukçular cevab verdi. Bay tL 

Bu tayyareyi Rossi ile Codeı 
idare edecek ve bunlar, hava §art
ları müsaid olduğu takdirde hattı 
müstakim üzerinde cihan meaaf e 
rekorunu kırmaya teıebbüs ede • 
ceklerdir. 

Lindbergin çocuğunu 
öldüren mahkemede fii1 

)' 

lu 

Yeni baştan yeni- Silah yar şına son vermek 

1 b• b k Vaşington, 4 (AA) - Bay 
eşen lf an a Ruzveltin 1935 aenesi.nde silah ya 

Bay Saito Londrada 
Londra, 4 (A.A.) - Japon bü

yük elçisi Bay Saito, dün aktam 

Londraya gelmittir. Mumaileyh, 

Tokyodan avdetindenberi ilk de· 

fa olarak Londraya gelmektedir. 
Mumaileyh, bir gazete muhabiri· 

Flemington, 4 (A.A.) - Ha -
uptman'ın muhakemesinde, genç 
avukat Vilentz parmağıyle Haup • 
tmanı göstererek iddianamesine 
cinayet itliyen adamın bu aalon -
da olduğunu isbat edeceğiz,, ıöz • 
lerile baılamıt ve sorna vukuatı 

anlatmııtır. 

{Baımakalcdcn devam) 

ulusal bankalara )eni stajiyerler 
gönderilmiştir. Bu bakımdan Adapa -
zarı bankası tepeden tırnağa kadar 
yenileşen bir mali kurum kılığına 

girmektedir. 
Türkiye ökonornik yolda her gün 

geniş adımlarla ilerlemekte olan bir 
ülkedir. Ulusal bankacılık ise daha 
ilk gelisme ( ;:: inkişaf) çağında hu -
Junmaktadır. Böyle bir ülkede bir -
kaç milyon lira içinde çalışan bir 
değil, birçok bankalar işleme ve yük
selme alanı ( = sahası) bulabilir. A· 
dapazarı Türk Ticaret Bankası ) eni 
kurumu ve yeni durumu ile ye~i baş· 
tan İ§e ablırken ileri i için beslediği
miz umutların yer iz görülemiyeceği. 
ni sanırız. · 

AaımUS 

Takdir edilen memurlar 
Eski senelere aid pürüzlü he

ıapları yaaaya göre va'ktinden ev
vel veren Kumkapı maliye !Ubeai 
bat memuru Bay Ahmedle arlca
d&.§ları vilayet makamınca inzibat 
heyetinin ika:rariyle takdir edil
miılerdir. --FtTRE - ZEKAT 

Fitre ve zekatınızı Tayyare Ce
miyetine veriniz. Bunlar Hilali
abmer ve Hi!JVlyeietf al cemiyetle
ri arasında kardqçe paylatılır. 
--· lllOll ... lfll-llllİiliDllöüBllUWl"111JitllllBllUlli,_I itllltt 

rıtına bir &<>n vermek için elin • 
den geldiği ıkadar azmetmit oldu-

ne beyanatta bulunarak §Öyle de· 
mittir: 

"Bu seyahatten maksadım Ja. 
ponyanin Avrupadaki diplomatik 

hazırlıkları hakkında M. Mataui• 

deira ile görüımektir.,, 

Leh - İsveç münasebetleri 

Avukatın beyanatı devamınca, 

Hauptman gözlerini kırpmadan i
leriye dikmif, hareketsiz bir hal • 
de duruyordu. Bayan Lindberg 
başını öne eğmitti. Bay Undber -
gin alnından ter damlaları akıyor 

idi. 
Vilentz'in · iddianamesinden 

ğu beyan edilmektedir. Bay Hull 
tarafından silah imalinin kontro

lu hakkında tanzim edilmit olan 
projenin Cenevre silahları bırak • 
ma konferanaınm çerçevesi içinde 

bir itilaf vücucla getirilmesine me

dar olacağı söylenmektedir. A • 

merikanın Berne sefiri bay High 

Vilson (ki, Vaıingtondaki ikame
ti esnasında dıtarı itleri bakan • 

Iı• ile görütmüttür) İcab eden 
talimatı 'haiz olduğu halde 1 O ki· 

Stokholm, 4 (A.A.) - Leh ha

riciye nazırı Bay Beck1 kendisi ıe

refine verilen öğle ve akıam ye· 
nunusanide Avrupaya harekete • 
decektir. ır.eklerinde hazır bulunmuısa da 

Gonra mi;dafaa avukatı kalkarak, 
iddia avukatının jüri heyetini te· 
sir altında bırakmak istediğini ve 
buna binaen usul hatası mevcud ol 
duğuna 1unar verilmesini istemit
ıe de bu istek reddedilmi1tir. Mumaileyh, Almanyanın da it

tirak etmesini arzu etmekte oldu

ğu silahları bırakma konfransı • 

nın tekrar toplanmaaı için alaka • 

dar hük\imetlerin fikirlerini iı • 
timzaç edecektir. 

Adatçinin cesedi yakıldı 
Lahey, 4 (A.A.) - Adalet di

vanındaki Japon aza11 Adatçi'nin 
çesedi dün, cenaze merasiminden 
sonra, yakılmııtır. Holanda or -
dusunun bir müfrezesi tazim me • 
raiimi yapmıttır. Cesedin !külleri 
Adatçi'nin 'lesi ·tarafından Ja -
ponyaya nakledilecektir. 

beyanatta bulunmaktan kat'i su
retle istinkaf etmittir. Bundan 
dolayı gazetelerdeç Leh - İsveç 
mi.:nasebatına aid hiç bir makale 

inti!ar etmit değildir. 

Bayan Lindberg muhakeme • 
nin celses:ne ittirak etımiıti. Ha • 
uptmam ilk defa olarak görüyor-
du. 

Jür~ reyeti sekiz erkek ve dört 
kadından mürekkeptir. Erkekler
den biri makinist, ikisi çiftçi, biri 

'3ftltık devletleri siyasetinin al

ını§ ol.lı·ğu istikamete binaen Bay 

Beck'in Baltık memleketlerinde 
ve Baltık denizine sahil memle· Kazım Ôzalpın teşekkütü 
ketlerde ıahsi olarak tetkikatta İstanbul, 4 (A.A.) - Türk:ye 

bulunmak istemi§ olması ihtimal Büyük Ulus kurultayı baıkanı Ki· 

dahilindedir. zım Özalp yılbaıı dolayısile her 

Esasen lsveçin layetegayyer si- taraftan telyazısı ve mektuplar 

yaseti, her türlü grupların haricin· aldığı tebriklere teşekküre Ana -

de kalmakdır. dolu Ajansını memur etmittir. 

sigorta memuru, biri itçi, biri ter• li 
biye mütehaasıaıdır. 'kr 

Kadınlardan üçü evli , biri dul· f 

dur. d 
Bir ıahid Lindbergin evini tarif fo 

ettikte-n sonra bayan Lindberg ıe· 
hadet yerine geçerek yemin et • }". 
mit ve bir mırıltıya benzer seıle il 
bi!diklerini anlatmağa bat lamıt • 
tır. 

Çocuğun kaçırıldığı günü anla• 
tırken bayan Lindberg:n gözleri 
yatarmııtır. Kocası o aralık sinir· 
li bir hareket yapmıtbr. 

Bayan Lindberg çocuğun resim 
leri ile elbiseler:ni tanımı§tır. 

45 dakika süren ıehadeti es • 
nasında Hauptman sinirli bulu • 
nuyordu. 

Hayatrmn "n acı dakikaları "" 
lan bu Jehadeti esnasında bayan 
Lindbergin gösterdiği cesarete 
hayran kalınmııtır. 

Bay Lindberg, kansı söyler " 
ken, ondan cesaret almak ister ri· 
bi mütemadiyen ona bakıyordu. b 

Sonra kendisi ıehadet yerine h 
geçmiştir. Bay Lindberg merdi • 
veninin düımes:nden çıkmıt ol • 
mak ihtimali olan gürültüyü nasıl 
duyduğunu çocuğun nasıl kaçı • 
rılmıt ve fidye istiyen mektub\J 
nasıl bu]muı olduğunu anlatırııfı 
tüfeğini alıp çıkarak bat hizmet -
çisinin gidip muhtara haber ver • 
diğini aöylem=!, pencerenin alt111· 
da bir adamın ayak izlerini gör • 
düğünü ilave etmiıtir. 
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';' Bakan =: Vekil 
ıPJ icra Vehüi t!lbirinin kar§ılığı 

_' ______ _ 
:i °'_arak (bakan), icra vekaleti, ve· 

kılliği Yerine de (bakanlık) keli-
' rnele . . fu il 

1. rını u anıyoruz. Bu iki ke • 
lŞ ~r:ıe bir kanun maddesine de gir-

Mimarların salô.lıiyetleri ve lıakları 

Duvar mı, tal1ta 
perde mi? 

Bir vahitler, inıanların ta Nuh 
Nebiden beri inanıp bel bağla• 
dıkları zaman ve mekan mel hum
larını altüıt etmcğe kalklfan 
mc§hur prolcıör Aynıtayn §İmdi 
de tutma§: "Feza denilen boıluk 
layitenahi değildir, mahduttur ve 
kainatın etrafında kalın bir dıvar 
vardır.!,, 

'· Ancak Kurultayın ge,en ko • 
nuımalara göre onaylama yalnız 
o kanun • • _,. küA • 

----___.;~-- Ankaraya murahhas 
Çocuk bakımı /ıeyeti yollanacak 

Bakırköyünde yeni bir 
Sömestrde 

Yüz elli Uoiversiteli 
Atinaya gidecekler 

k ı~ın;ıır; te§ atı e•cuıye 
kanununun, yahut! bir bQ§ka bir 

anunun, bu karıılığı yeniden ko
~ilfmcıycı lır•at vermeıi beklene -

ecektir. 

~e · Ao!ıe ~a~ma:r, çocuğa bak'!"ak~ 
1azi f>• ıorup gözetlemek tabırlerı 

iztle 11,. .. _ t kel" • • b ··t ·· rın ~re ımeaının u un wen:., .... 
1 in • j~ ıgıy e tQ§ıdığı yura ( = ma-

~:li• ~ .vı bulmuyor muyduk? Bu ba
l de dan (bakan, bakanlık) keli. 

'&e, ~el':i ~İzim hukuku e•cuiyemiz • 
k• l 1hukumeti te§kil eden makam -

ar " mümes.;llcrinin adı olarak 
:cıklolunmakla pek doğru bir 
tıala Örnek verilmiı olur. 

t A?~cık, hatıra bir §ey 11eliyor: 
)tı q~Uatı eaasiyemi.z (nazır) keli
Ol eti Jlcınıncla (vekil) i bile bile 
'ail dı, kullandı. icra kuvvetini tem-

u- ad eclen makamların aldığı nazır 
et fi ıncfcı mullakiyetin, mqrutiye -

f/, 
11 

bu makamları telakki edi§ e • 
a• ~'Ur balunuyor, hem tqri, hem 
u· IJ~a •ılatını neslinde toplayan 
n 'J. 

11Yiik Meclisin (hükumette ve -
• "<Pet) d'ld'w• k • · e ı ıgı mancuının a,ı ça 
e lbıla::ılması i&teniliyorda. 

Her ne kadar icra Vekillerinin 
n İe~ilif ve tayin edili.~· 

ltil, vckt'J.'•t a larınm alındığı 
• riinlerdeki §ekli deği§tirdi iıe de 

T e§kilatı cscuiye tqri Üe icranın 
• 01?iinü lıenclincle bulundurmak 

e kabineyi tasdik etmekle hükii.· 
• ıneu,. meclise vekalet etmekte ol.. .._ 

Ş . ~nı muhafaza elli. 
• ımcJi b·· c[·· .. bak ak bak k . "4 U§unceye arı , 

lıuk cı;; clunesini artık medeni 
ılQh u .~" da vekil yerine almak 

a llsfürı ıörülebüir. 
r- (Şey) TiJrkç~dir 
<:..ski~ '-· Ô rin ;ı-Cnır •aylavı Y. Ziya ze-

fii.rkRera>?nlcrde (her) kelimesinin 
)'n~ Çe 

01dtlfu yolunda kü~ük bir 
-••ıru l 

lııı) el a rnı1eık. Dün gelen (U • 
li- .Q ela ıayın bil::in, (§ey) ke-

··•€11 • 
'4; 1 

111
11 ele Yahut türkçesinde -

ep k l' 
fa)lq d c tmecinden bozma, arap-
dcıJc.... Q bu kelimeden geçme ol· 
~,.u · 

in._ 11Pat eden bir yazı bas· .. ,"Itır. 
ll 

l'ca4:"clan anlıyoruz ki, (sep) in 
ile,,.. t~acla bir manaıı da sila• 
'tQPs e/f olcluiundan bu anlamla a
"'Ö'4t "'1ı11 (•eyi) kelimesini de bu 
(ş e,. ~km'§ ıaymak doğru olur. 

4!)) it • 
)a.i elıme.inin arapçada, kı • 

çocuk pavyonu açıldı 
Bir müddettenberi Bakırköyün 

Dün toplanacak olan 
mimarlar kongresi 

gelecek hafial}a kadı 
Tıb ve Hukuk fakültelerinden 

150 talebe, sömestr tatilini ge -
çirmek üzere Atinaya bir seyahat 
yapacaklardır. Talebe!er Atina -

da on gün kalacaklar, Atinanın ta 
rihi yerlerini, müzeler:ni geze -
ceklerdir. 

de doğum evinin yanında, Hazi • 
nedar çifti' ği sahibi bay Hüseyin 
tarafından bir çocuk bakım pavi
yonu yaptırılmakta idi. 

Paviyonun yapısı evvelki ak • 
fam tamamlanmıştır. 

Dün, saat on dörtte büyük b :r 
kale.balığın iştirakile açılma me • 

raıimi yapılmıtlır. 

Çocuk bakım paviyonunda fa· 
kir ailelerin çocuklarına süt ve • 
rilecek, fakir kadmlar burada do
ğurab;lecektir. 

Polıslere a.eş eden bir 
hnsız yakalandı 

Hamid adında bir hırsız, Hal" 
köyde soyduğu b · r evden çıkar • 
ken polisler tarafından görülmüt 
ve yakalanmak istenmiıtir. Ha· 
mid tabancasile atef ettiği iç'n , 
zabrta ile aralannda kııa bir çar
prfma olmut ve hırsız nasılsa sı • 
vııarak izinl kaybettirmi~tir. 

Hadiseden 24 sa:ıt sonra, Ha
mid, kolundan yaralı olarak Ga • 
lat.,dalci kalıvelerden birinde ya
kalanmıthr. -----Bo~az~çi l sesi izci'eri 

Rmoanyaya gittiler 
Boğaziçi (F eyziati) l!sesi izci

lerinden 35 k' tilik bir kafile sö -
mestr tatilini geçirmek üzere Ro
manya vapuru ile Köıtenceye git• 
miştir. lzc'ler Bükre9te bir hafta 
ke lacaklar:br 

--~-
Ufakhk paralar 

Darbhane yeni ufaklrk parala
rın basılmaH hazırlıklariyle uğ· 

raşmaktadır. imalatı harbiye fab
rikasında yapılan bir, bet ve on 
kuruşluk nikel paraların pul. ör • 
nekleri beğenilmittir. 7 mılyon 
liralık ufaklık çıkarı!ncak, e•kiler 
tedavilden kc.ldrrılaraktır. 

Güzel sanatlar birliği mimari 
ıubesi dün yıllık kongresini Gül • 
hane parkındaki güzel sanatlar 
birliğinde yapacaktı. Kongreye 
kayıtlı yüz kırk bir azadan çoğu 
bulunmadığı için kongre gelecek 
haftava bırakılmıf, gelen aza a • 
rasmda kongrede konufulacnk 
bahislar kararJa,tınlmıştır. Bu 
bah's1er şunlardır: 

1 - Kül•iir Bakanhi?ına dört 
ay evvel verilm;s olan mimarların 
salahiyet ve rak'arını temin ec'e • 
ce1< kftnunun taldb: için d<>kuz ki
s 'lik bir murahl,as heyetinin An • 
karaya göntterilmeıi. 

2 - Proie müsabaı.aJarmın 
siste..,at;k b;r ıek1e sn'nılrn•sr ! · 
cin ik~ Yıl evvel Akademi Mecli • 
si tarafından l.azırlamı.n nizam • 
namenin tu..tiki meseYesi 

3 - 2243 numaralı yen; nafıa 
teşkilatı kanununun binalar tali -
ma•name<1inin mimarlık hak ve 
salabivetlerini tam olarak tems11 
edeme-l'ği, Ankaraya gidecek 
murahhaa heyetini bu itle de uğ
ra~masr. 

Polla haberleri : 

Terziyi soyacaktı! 
Oamanbeyde Rumeli cadde.in

de 30 numaralı evde oturan Aı:m, 
evin· n altında bulunan terzi Liçe
nin dükkinma hırsızlık yapmak 
İçin girmif, fakat görülerek yaka
lanmıştır. 

§ Tekirdağı iıkeleıinde Abdul
Jah ve Feyzi adlarında iki hamal 
araımda bir kavga çıkmrf, Feyzi, 
Abclu!lahı tq!a bıından ağır ıu
rdte- yaralamııtır. 

§Tophanede Cami içinde otu
ran on yatında Mehmed, tramva
ya atlarken müvazenesini kaybet
mi§, yere düıerek baıından yara
l&nm 'Jhr. 

Seyahat masrafı olarak adam 
batma 18 l:ra dütmektedir. Pasa-

port ücreti olan on alb liranın ta
lebeden alınmaması '.çin lazım ge-

len yerlere müracaat yapılmıştır. . 
Limanın Ökonomi hare

ketleri artbnlacak 
Yeni liman ve nhtrm umumi 

müdürü Bay Ali Rıza Çeviğin bat
kanlığı altında bütün idare fefle-

rinin iştirakiyle yapılan bir toplan 
tıda, idare teflerinin ıılihat hak· 
kında kendi ihtisasları dahilinde 

birer rapor hazırlamalarma karar 
verilmiıtir. lıtanbul limanının Ö· 

konomi hareketler:ni arttırmak İ· 
çin ada tedbirler alınacaktır. 

Tahmil, tah1iye, nhtım ve ant
repo ücretleri ucuzlatılacak, lima 
nm inkiıaf ma imkin bıralanıyan 
enweller kaldınlacak, tacirlere ko
laylık gösterilecek ve muamelat 

buite§tirilecektir. 

Bay Ali Rana bugün 
gümrükleri gezecek 
Şehrimize gelen gümrük ve in

hisarlar vekili Bay AH Rana inhi
ıarlar umum müdürlüğünde tet· 
kikler yapmakta ve idare muame
latı hakkında alakadarlardan iza
l.at almaktadır. 

Bay Ali Rana bugün gümrük
leri gezecektir. 

Buğday alım satımı 
üzerinde tetkikler 

Yunan=stana ihracat 
yapan tacirler 

Yunanistana ihracat yapan ta• 

cirlerimiz ticaret odaaına ve Türk 
ofiıe mi!racaat ederek, yen! mu • 
kavelenin tatbikatında ortaya ç~ • 
kan güçlüklerin kaldırılmasını ıı· 
temiılerdir. 

Türk-Yunan mahkemesi 
Yunanistana nakil 

edilecek mi? 

Ziraat bankasınm buğday a -
lım ıatım iıler'le uğraşan komiı • 
yonu, Ziraat Bakanlığı müsteıan 
bay Atıfın iıtirakile toplantılar 
yapmaktadır. Bu toplntılarda Zi • 
raat bankasının bugüne kadar yap 
tığı buğday muamelesi gözden 
geçirilmekte ve bu muameleye a· 
:d dosyalar ~zerinde çalııılmak · 
tadır. 

__ .....,_ 

Diye ortava yeni bir yumurta 
yumurtlamıtl 

Ne dersiniz, buna inanalım 
mı? 

- Pek inanmıyalıml 
Diyeceğim amma, aklıma N aı• 

reddin hocanın hiktiyeıi geldiği 
için onu da burada apaçık demek 
iıtemiyorum! Hani hocaya: 

- Dünyanın ortcuı acaba ne • 
residir? 

Diye sormuılar, o da yanında
ki qeğini gö•tererek: 

- Şu dört ayaklı çelebinin 
durduğu yer! 

Demi§ .. Tabii ona 3orgayu ao
ranlar bu karıılığa gülüm•eyİnce 
hoca: 

-1 nanmıyan ölçer 
Buyurmu§ •• Onun gibi, haydi 

biz de Aynıtaynın bu yeni kalın 
duvarına inanmayıp gülüıelim! 
Fakat ya kendi.si kalkar Ja bize: 

- inanmayan gider, gözü Üe 
görür. 

Derıe ne yapacağız? 
Hiç! Ne yapacağız? Biz Je tu

tar ona: 
- Nereye gidiyoruz babalık! 

ff Mekiye mi, Kavağa mı? 
Diye İfi alaya vurur, geçeriz! 

Geçeriz amma, marifet işle alay 
geçmek değil, mariletin özü bu • 
raJan: 

- Bir .. ki.. üç/ 
Deyip bir zıpla:Yl§ta o kalın da

varı öteye gqmektir I 
Eier A)'rlftayn bu yeni )'ltmUr 

talannı ortaklıkla bir ıaka. bir d" 

lay olsun! diye yumurtlayıp i~i 
ciddi olarak alıyorsa mtt•elenin 
culı, gidip yahud gelip gen~ harbe 
cla:ve1nıyor! Ôyleya, kainatın çev
res;ni kufatan bu kalın duvarı ya. 
panlar onu, vaktile oraya •Ü• için 
yapmamtJlar yal 

Bay Ayn§taynın (kalın cluvar) 
d emuine bakılınca, bu ol•a olta 
kainatın, kainat ıınırları aıfında
lıi yabancılara kartı korunması i
çin yapılmrı ve bildiğimiı Çin 
setler,İnin büyük kıratta bir qi 
olacak! 

Sakın bana: 
- Saçmalıyorsun, h:ç kainat 

ıınrrları dırnda bQ§ka ıey aranır 
mı? ite ,.~~'i diye bildiğimiz ( e§ya) 

dı, '"ce '1ıya sözünJen alınma-• • • Onduı 
asyon için bu:unan 

8 sihirli ilaç ! 

Kazım Özalp Ateşgüneş 
klübünde 

Ulus Kurultayı Batkanı Ki • 
Özalp Ateşgünet klü•bünü zım .

1 . ve klüb mensublarına ı · gezmı§ 

Türk • Yunan muhtelit mahke
mesi, Evkafın Tıalyada vaz:yed 
ediJm~§ olan arazi ve çiftlikleri i
çin Evkaf namına Fay Sedad ta· 
rafından Yunan hükumeti aleyhi
ne açılan davaya bakmıştır. 

Dava, iki tarafın ajanları din
lendikten sonra başka güne hıra· 
kılmı:tır. 

Ziraat müıtıarı bay Atıf bil • 
hassa buğdayın kimlerden satın 
alınmıt olduğunu tesbit etmekte 
ve te::tkiklerini bu noktadan ge -
nişıetmektedir. 

Demeyin! Kainahn çevresinde 
lıap kalın bir duvar vardır! Den • 
dikten sonra ben kainatın Jırın • 
da yabancılar aramı~ım çok mu? 

iJ ,~dan bir müddet evvel Va· 
C~i llt~a bir Yunan!ı B~rberler 
"-- Yetıne .. • 

1 iLi '>'lılt ınuracaa.t ebnıt ve a • 
lceır, ....... ~ndulaıyon için bir mayi 
J ''l&ın· · 
et l'l ı, ıcabederıe deneme • 

l>lca.>:., b'ld' . . b to nı ı ınnııtır. 

1>ititt:11enıeıer müıbet bir ıurette 
~e-t-he:İ V 8.ailin bulduğu mayi, 
lıı-a:r, ~r tarafmdan, ıi~esi 4 • S 

F 'J'J•tılınağa baılandmı~br. .. ak,t ~ 

t:fatta bulunmu§tur. 

Çöplerden istifade 
edilecek 

B.e1ediye ıehdn çöplerinden is· 
'f de etmek için yeniden ltalyada 

tı a B .... kdere kikat yaptırmııtrr. uyu 
t~t A f' danlığı müte-hassısı, Jtal· 
vılayet 1 

• w b"" ··ı d Romanın ve dıger uyu< te· 

Mahkeme reiıi Bay Boeg muh
telit ma~~kemenin muvakkaten 
Yunanis~an ve lzmire nakli hak
kında, "böyle lıir tasavvur o!du
ğunu, fakat henüz kat'i bir karar 
alınmadığrnr,, ıö~lcm:ş~ir. 

Ankara trenlerinde 
kalaba'ık ya a . .. vaziyetlerini gözden 

hirlerın çop t t Dünkü Ankara • İstanbul ekis· . . planlarını ahnıt ve e . 

Z :raat bankası umum müdü • 
rü Bny Kemal Zaim de Ankara · 
dan "ehr imize ge'mittir. Bay Ke • 
ma 1 Za;m de buğday İ§İ üzerinde 
JP.tk'kat yapacaktn. 

270 çocuğa ayakkabı 
Hilfıl:ahmer c~m:ye:in'n ç:-rıı 

kolu, bu yıl bayram müna:ebetiy. 
le 14 mekteb~en 270 çocuğa ayak

Ney•e, mesele pek derin oldu· 
ğu için dibini çok kan§tırmaya 
gelmez; rünhü biraz lazlet kanf • 
tırdınız mıydı korkanm, alt tara• 
lı Çapanoi?'u çıkar ve ıonra da İf 
i ne bay, Mazhar Oıman tem;z • 
liye'1:Ur, ne de bay doktor Ko • 
no•! 

Osman (f'mal K.-y:-rsrz 

Bay Necrneddin Sadık 
hasf an eden çıktı 

>iın i"..,,;: !leden sonra, sihirli ma· .. .,, ..... ~·· 
~elıirJi u ortaya çıkmıı, bunun 
~lddeı "e •aç1ar icin s:ok zaraTlı 
tdll'ıı!~rden terc!tküb e•t"ği anla
t,ı.~ .,_ ' Srlıh'ıye m"d·· l"ğ·· · · 

gPf"'.ırmış, . . d b' la presi ile posta treni gecikme ile -:ı- 1: ,.51nı e ır rapor 
kikat,nın ne .c~ b'ld ' . t' gelmiı'erd'r. Ekispreı 50 dakika Y . J E' . . de ~yeı;•:ldan yoa.r-'· •• ::ık ,ehri • 
belediye reisl" ğ:n~ 1 ırmıt ır. ve posta treni bir buçulc saat geç enı talyan Ç Sl mize ge1en ve cerrarp.:.şa hastaha· 

kabı ve çorab dağıtm·ı~ır. 
Ankaraı!a bir di~~me neticesin-

ll'tr~e b u ur !" u t§ı 
'ııldıt;1.,. .'~l .. tnı~tır. Va.sil, ara • 

a ••? cS .. 
~•tttr. &renincc Atinaya ııvıt • 

1 biitçes j kalı:w\lardır. Bu gecikmeye se • Yeni İtalyan el: isi Sinyor Kar- nesinde tedavi ed:len Akşam ga • 
He e~·v~ di e bütçeinde be;>, bayram tenzi!Atından ötürü lo Galli yann ıehr:mize ge~ecek •etes• bat yazıcısı ... s ...... sayl-vı 

Bu senekı ~~e·~r: olmıyncak • tren'erin pek çok kalabalık olu • ve bayramdan sonra, it'm~tname. I bay Necmeddin Sad•k dün hasta· 
büyük bir deg~§J 

1 

ahdud ol - ı şudur. Her iki treni de çift loko • J ı:ni vermek üzere, Ankaraya gİ· haneden çıkmıstrr. Tedav:ıine e -tır. Bu yıl varıdatın m mot'f çekmekteydi. decektir. v(nde devam ~decektir. 
duiu anlatılmıttır. 
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Bir hak 
Fransız kadını polislik 

edebilecek ? 
Geçen yıl Türk kadınları say

lav seçmek ve seçilmek 'hakkını 
135 YAZAN: iSHAK FERDi kazanırlarken Fransız kadını bir 

ishn~er Ha~lle ıirer~en, ~encere~en :k~:~~~:~~7!~~;!:~~:~!~; 
~ 111 ı n z ı m h !I ~ ı ı r 1 ~ o ~ 1 !I d 1.. adında bir kızı polis kadrosuna 
U U U U U ft U ft ft U 0 almıttır. Türk kadınlarını kıs -

İ -kanan Franaız bayanları hiç ol-
''lPetatorun ilk katısı, Yunanlı filozofa yalvarıyordu: mazsa bununla biraz müteselli o-

sk.~nder beni unuttu. Onun gözlerini tekrar benim labilirler. 

Uzerime çevirecek senden başka kimse yok!,, Jurnal gazetesi, Bayan Veni· 
! - yel ile yaptığı bir mülakatı yazı-

h 'J lllP&ratorun (Suıa) dan Ba- f Rokzan da bot durmuyordu. yor: Polis üniforması giyip giy-
h~; reldiği aündenberi, bütün ıe· Daranın kızı, o gün, hassa za- miyeceği hakkında sorulan ıuale 
kı .erde tenlikler yapılıyor, her· bitinin vazoya yerleştirdiği zam- bayan polis fu cevabı veriyor: 
esın ll'. • k ı "szında zafer ıarkıları do· hakları kendi eliyle bozup yere - A, rica ederim; kepı oya-

't•Yordu. alD}.ıştı. lskender, akıam üstü cak değilim. Sa.dece bir mavi 
..... Bu •ırada Babilde yüzü gül - bu odaya girdiği zaman yerlere fötr ile hir ji.ip - redingot. İşte bu 
~'Yen h" l d w k ır tek kadın vardı: Rok- atılan ıolmut zambak yaprak a - kadar!. Rizi mümkün"ol ugu ra 
Zan.. rını gördü. Yeni karıaının çok dar az tannnalıdırlar. Bir çok 

ı İıkender, Dirinın kızı ile ev- kıskanç oldugwunu bildi.ği için se- kadınlarımızın cesaretini kıran end'kt 
le . 

1 
en ıonra, Rokzanı tamami- sini çıkarmadı. bu resmi elbise değil midir? Bili-

ıhınal etmiı gibiydi. lıkender, lran asilzadelerinin vorsunuz ki bundan sonra arzu e
d hR.okzan, Daranın kızından Daranın kızına derin bir saygı ile denler bu yeni mesleğe girebile
F \' güzel ve aletli bir kadındı. boyun eğdiklerini gördükçe mem- ceklerdir. 
./· at, İskender lran aıilzadele· nun oluyordu. Bayan polis yapacağı itleri de •tıi 'k k . • DA " I il azanma ıçın aranın <ızı İmparatorun Babile geldiği anlatıyor: 
'C\'lenmeğe mecbur olmuttu • h d dh" b" 
l)· gündenberi fe ir e mu ıJ ır - Yalnız kanunun kuvvetini arinın ailesi Rokzanın baba- kayna•ma vardı. Babil zevk ve 

•1nı d'kl · k d -:ı: göstemıekle insanlığa iyilik yapı-sevme ı eri ıçin ızına a ne§e içinde boğuluyordu. 
Yiiı \' · ı d' lanıaz. Bazan bir meselenin tah-ermemıt er ı. Sokaklarda yüzü gülmiyen 

h Rokzar., lskender tarafından kiki sürüp giderken polisin bir ta-
kimıeye rastlamak kabil değildi. k ·ı ı ] te ı· ı· •ıırlatılmıt olan ayrı bir evde o- nn aı e er e ması azım ge ı • 

tu Yunanlr fı'lozof Zois bile, İsken· l te b" b b'" ··k l' ko ruyordu. Hizmetçisi ve utakla- yor. Ş ız unu uyu · >ır -
r ~ .t- .. Icliii eündenberi b"l · B' h 
, 
1 \'ardı. Evein bi.it»- ~d!'U"ı fazla tarab içmeğe alıfftltfh. Ea- !aylıkla başara ı irız. ız, er 

11lıpnrator tarafından gönderili • tarafa itimad vemıeliyiz. Dilen-
Yordu. 1tiden şarab içerek kendinden ge· ç:iliğe sevk edilen, aileler larafm-

çenlere kızarken, şimdi !arab iç - d f ı ·· ekte F'akat, Makedonya orduıu an ena muame e goren, m -
""-' meyen ve in•am çıldırtan zevk ve h 't kt h b k 1 •ıındiatan aeferinden döndüğü .. e g1 me ren ma rum ıra 1 an 
~ntlenberi, lskender, Rokzanm eğlence alemlerinde kendini kay- cocnklar var. Biz, bnnlarm sebeb 
,,.. betmiyen kimselere hiddetleni - " 1 d k ld b' "U~ünü görmcmiıti. lerini bu ur ve orta an ·a ıra ı-

\ yor, böylelerine adam vermek is-
Jerd~"&lor Babile •irerken ev- liriz.,, 

e temi yordu. 

d
en .atılan dçek demetleri ara- Bayan Veniyel kendiıine veri-•rn -

l k a, bir kucak sarı zambak, Rokzan'a Babilde filozof Zois- len buı insani vazifenin ileride 
l·! enderin gözüne çarpmııtı. 1ı - ten başka yardım edecek akıllı daha ziyade geni!letilmesini, hat-
~ender ıarı zambagw ı çok severdi. ta kadın komiserler tayin olun-
•1 b bir adam yoktu. Daha doğrusu 
b:\'' asının icine dü•en demetten d k b · masını temenni ediyor. Bu itler-ı - -:ı: aklını §arab knsesin e ay etmış 
• r tane ,.ekti ve koklayarak ha- de bulunacak olan hemcinsleri "'ll 3' olan filozof, Rokzan ile dostluğu-
"'t ı' ~aldırdı. Hangi penc_ereden d b . daha az gaddar; fakat daha çok .. ı d • nu ilerlettiği gün en erı, ateşe ve 
" 

1Rını görmek istedi. Rokzan 1 f k d sevimli olacaklardır. '"t uçuruma yak aştığının ar' ın a 
nçereden başını uzatmıştı: değildi. Bayan Veniyel inaani itler için 

t .._ Y aıasın muzaffer impara • l f yaratılmı• bir kızdır. Bir sınai 
~ Rokzan bir akşam fi ozo u e- :s , 
r... kt müesaeıenin içtimai hizmeher " vine davet etmişti. Birli e ye-

• uiye bağırdı. lskender karı· ınüdürlüiüne bailı üç kadından 
ııı mek yiyorlardı. k 1 

görünce gülümsemişti. biri de kendiıi idi. Bir ço ıene· 
Araba yavaı yava§ ilerledi. Genç kadın, filozofa sordu: ler bu hizmeti pek güzeıl batara 
1 - Hayatın ıztırablarına kzrıı 

.J lllparator, maiyet zabitlerin - d' bilmi!ti. 
qe .. L omuz silkip geçmek 1azımdır, ı-

., oirine: f I l · t H t 
yorsun!. Bunun doğruluğunu id- O bütün se a et erı anır. a -

•tıııİ; Şu çiçekleri odama koy - dia ederken, acaba bir dakika i- ta noelde itıizıerin çocuklarına 
... çin kadın olduğunu tasavvur et- dağıtmak için kendisine 35 bin 

ktı Diye emretti. Zabit çiçekleri tin mi? '!li!WJ!JaA !ıaı.a.<!paq ı~w'v f3<>U 
~iına almıfh. o, daha timdiden bütün günahla-!- B b'l - Hayır ... 

.J .. ,Parator a ı sarayına var· k rı affetmektedir. 
qı''' - Hem de bir İmparator a· 
.J aı laman genç zabit, kucağın -
qlk' ı-ısı.. Ve sonra, bu kadının ihmal 
•1._ 1 çiçekleri yukarıya çıkardı ve . 
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Memedla Karısı 

Yazan : Selami İzzet Kayacan 
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Atelyenin yan ve tepe camla- 1 daklarla çeneye dokunuyordu. 
rından dolan i?Üneı, yarı çıplak 
bir kadın vücudunu aydınlatıyor
du. Kadın bir kaplan postuna u
.zamnıt, kollarını batının arkasına 
abnıftı. 

Memedin huyuydu. Muhakkak 
modellerini bol ıünete koyar, re
simlerini her zaman bol, göz ka
maftırıcı ıtıklarla yapardı. Bunun 
için de atelyesini bir apartmanın 
en üst katında intihab etmişti. 

Dört tarafı açı1'tı. Saat ondan iti. 
haren ıünet atelyenin içindeydi. 

Model, ıtığa sırtını vermitti. 
Uzun kirpikleri, iri koyu laciverd 
rözlerini ıölgeleyib menevitleri -
ni ışıldatıyor, kırmızı 'kalın du • 
daklarında tat1ı bir gülümseme 
dalralanıyordu. Vücudu, üstat 
bir heykeltraı elinden çıkmış şa -
heıer bir aanam kadar güzeldi. 

İki ıaattenberidir, fÖvalyeıin!n 
önünde çalıtan Memed, iki adım 
geriledi. Paletini bıraktı. Bitmek 
üzere o1an eserinden memnun gö
ründü. Sonra bakıtları, yorulmuş 
brkmtş gibi kımıldamadan yatan • 
modeline takıldı. 

Suzan da fevkalade güzeldi. 
Memed ağır ağır yaklattı, kızın 

gözlerinden öptü. 
Suzan, derin uykudan uyanmı§ 

gibi irkildi, reaaamın aiarmağa 

baılıyan ıakaklarına baktı: 
- Çocuk ıibiain ! dedi. 
işte karı koca o gün bu haldey

diler. 
R~ssam, okşar bir sesle, hem a

şık, hem baba şefkatiyle sordu: 
- Y orulmadm ya Suzan? 
Suzan, çıplak koluna dayanmıf, 

batını avucuna koymuttu: 
- Yorulmadım. Böyle rahatım. 

Dütünüyorum. Sen memnun mu -
sun? 

-. Evet .. Bu eıerde ıenden bir 
fey var. Belki en iyi eserim olacak. 
Görmek iıter misin? 

- Hayır, bittikten sonra göre
yım. 

- İnsan modellerde nihayet gü
zelce vücutlar bulabiliyor. Fa -
kat kafa ve yüz itibariyle orta gü -
zellikte bir şey bulmak hemen he
men imkansız. Beş on para almak 
için kartımızda duranlarda buda • 
la bir ifade vardır... Halbuki se
nin bakışlarındaki zeka, saçları

nın kıvrımlarına bile canlı bir ifa· 
ele veriyor... Sen, senelerdir ara
dığım, kurduğum kadınsın ... Hem 
seni seviyorum... J~te bu kadar. 
Şöyle biraz sağa dön~ 

-Böylemi? 
- Evet. Seni tanımadan evvel 

beğenilen res:mlerim oldu, amma 
o zaman istidadım yoktu. Kabili
yetim yoktu. Senin sayende sanat· 
kar oldum. Sen ... 

Memed sustu, elleriyle gözleri
ni oğuşturdu: 

- Hava kararıyor mu? 
Güneı, bol aydınlığı, göz ka • 

maştıran ışığı ile, genç kadının 
güzel vücudunu sarıyor, odadaki 
madeni şeylerin gölgesini duvar· 
larda menevit lendiriyordu, 

Suzan: 
- Saat henüz üç, dedi, gökyü· 

zünde de tek bulut yok. Dikkat 
et, doktor Salimin sözünü unutma. 

- Evet, doktor Sa1ime kalsa e.. 
lime fırça almamam lazım. Salim 
çıldnınıış. Bir aydır gayet iyiyim. 
Bir ıey değil, geçti. Biraz gözle • 
rim karardı ... 

Suzan doiruldu: 
- Din]ensen artık .. 

Memed kanımın ellerini tuttu: 
- Güzel olduiun kadar da iyi 

kadınım. 

Büyük bir çini sobada, ilkbaha
rın son odunları alevleniyordu. So· 
banın kartmndaki büyük, genit 
sedire yanyana oturdu1ar. 

- Seni seviyorum Suzan. .. Kır 
saçlarıma bakmadan bunu saııa 
söyliyebildiğim için, bunu bana 
söylettiğin için bahtiyarım. On 
bet senedir Berinle tek ba!ımıza 
yaııyorduk ... Bir çölü andıran evi
me hayat verdin. Kızımın ablası 
oldun ... Minnettarım .. 

Yirmi yaşında at~li bir itık gi
bi karısının omuzunu öpüyordu . 

Suzan biraz ıoğuk cevab verdi: 

- Bana değerimden fazla ilti
fat ediyorsun~ 

- Modelim aen olduğun za -
manlar başarımdan·eminim. Ar -
kadatlarım itiraz ediyorlar: "Her 
zaman ayni kadını yapıyorsun!,, di 
yorlar. Bu yanlıt, sende, bir araya 
gelmit yüz kadın var. Hem ben 
yalnız ve ancak aenin resmini ya
pabiliyorsam ne olacak? Ben de 
model kullanmak iatedim. Senin 
canını sıkmaktan ·korkuyorum. a· 
ma iyi bir şey yapamadım. Gözleri 
min önünde hep sen vardın ... Ça
resiz karıcıjım, erkeğe nasıl sa
hibsen, artiste de öylece sahihsin. 

Arkalarında güneı yükseliyor • 
du. Şimdi, büyük bakır manga -
lın değirmi tahtasını tutuşturmut
tu. 

·q" edildiğini ve bu yüzden çektiğı 
t• ~a.ratorun ıık uk oturduğu iı-
'l'ah ızhrabların yer.ilmiyecek kadar 

d\l, at odasında bir vazoya koy- nğır ve büyük olduğunu düşün -

;;nm:ma::ıı Bu gece m11111u11na 

U Nöbetçi eczaneler 
lS Yemişte: Ben Saron, Divanyo -

Suzan cevab vermedi. Yarı ku
lakla dinliyordu. 

Suzan, mavi ipek kadife oda en
tarisine sarıldı. Ayaklarını incili 
terliklerine soktu. 

!ıl Su sırada D'.lranın kızı ile kar
kl~!an haua zabiti birdenbire ~a-

"'lllısb 
~ l)i.;a~m k!ZI iırınaratordan 
h t\~te çıkmısh. Siddetle zabitin 1\ • • 

•ına sarıldı: 

di: .._ Zambakları nereye götür -
'4t\' .. 

•r .._ İmparatorun istirahat oda -
11, .. 

...._ Bunu kim emrett ·?. 
j}: İmparator Hazretleri .. 

k aranın kızı istirahat odasına 0 ttu • q · Araba ile ne1 ırken, R,..k-
d~ l\ın Pencereden imparatora b"r 
t) ~et laınbak attığını rrör:miiştü. 
d~ 'bılcenderin arkasmdaki araba-

ulunuyordu. 

~'dO RÜnden ıonra bu iki genç 
k, 1~ arasrnda miidh;§ bir kYS -

"s rk batlamıftı. 

dün mü? 
- Hayır ... 
- O halde sözünü geri alacak-

sın ve bana yardım edeceksin, 
Zois !.. Ben acınacak bir halde • 
yim. Benim ıztırablarıma kula -

( b ... 1 
ğmı çevir!. Ve enı ışıt.· . 

Zois başını genç kr.dına çevır-

di: 
- Ne yapmamı istiyorsun? 
_ İmparator, gözünü başka 

kadm?ar üzerinde dola§tırıyor. 
Beni ihmal ediyor. Onun gözle
ı·ini eskisi g'bi benim iizerime çe

vireceksin! .. 
Elindeki şarab lmdchini filozo

fa uzatarak ağlamnğn başladı: 
_ Bunu senden başka bir kim

Sf! vapamaz, Zais !. Ben hayatta 
çc-k yalnız Jmlmı~ bir kadınım .. 
İske-nder beni.,., için her ~ydi. 

ii 1 unda: Esad, Veznecilerde: Oni • 
ii Yersitt>, Zt•yrt>kte: Hasan H ul si, 
H Kumkapıda: Helkis, Beşiktaş: Ali 
H Rıza Snmat.>ada: 'l'eofilüs, :Fener
li de: \'itnli, ~ehremininde: Nazım. 
fi Karagüm rükte: Suud, Aksaray da: 
ii E. Petro, Galata da: Kapı ic:i, Be • 
fi yoğlunda lluston başında: ltimad 
ii Tepe başında: Kinigülü. Şi~lide Şa· 
ii fak sok:ığındn: Xurkileciyan, Has
ii kövde: llnlk. Kasmtpaşada: Yeni 
fi T~ran eczahaneleri. !İ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 

Babam ve anam öldükten sonra 
ona bütün atkımla, bütün varlı -
ğımla bağlanmııtım. O beni terk 
edince, çöllerin ortasında yalnız 
kalmış bir yolcu gibi nereye gide
ceğimi, ne yapacağımı fa§ırdım .. 
Sen bana bir kurtulut yolu göster, 
Zois !. Sen beni bu yalnızlıktan 
kurtar!. 

(Devamı var) 

Memed devam etti: 
- Senden evvel, bir resim yap

mak için on kadın lazım gelirdi. 
Tahayyül ettiğim kadını vücuda 
getirmek için, her kadının bir par
çasını alırdım. Haıbuki seninle 
çalıtma tarzım bütün bütün değiş
ti. Yüz kadına bedelsin ... "Ban
yoda kadın,, en iyi eıerim oldu ... 

Kadın güldü: 
- O resminde, karının pek ma

sum bir kadına benzemediğini söy 
leme diler mi? 

- · Sen istediğin zaman meleğe, 
istediğin zaman §eytana benzer -
sin. Güzelliğinin en büyük kudre -
ti de bu ya. 

Suzan batını gene ancaya daya
dı: 

- Pozumu alıyorum. 
Memed şövalesinin batına dön

dü. Şj.mdi, fll'Çaıınm ucuyla du-

Memed birdenbire: 

- Sırası gelm"şken sana bir 
düğiinden bahsedeyim. 

- Ne düğünü? 

- Birinin düğünü, onu düıün-
nıenin sırası değil. 

Suzan lakayt dudak büktü: 

- Sahi, tam evlenme çağında. 
- Ben sana bir ıey danışmadan 

yapmam. Galiba Berin birini ıe· 
vıyor. 

- Kimi? ... Danıtı mı? 

- Hayır. Danı§ iyi çocuktur, 
Berine kendini sevdirecek kabili
yeti yok. Hayır, Suzanım, rüyaıı 
batka... Anlamak oek güç de de-

" ğil. 

Suzan ürperdi. Boğuk biır sesle: 
- Salimi mi seviyor? dedi. 

(DeY&llU ftl') 
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Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -25-

Kuzguncuk semtinin tarihi 
NABl :- Asıl adı Yusuf olan AHMED PAŞA: - Bir çok pılmı§h. Bu gazhanenin Beyler-

tair Nabidir. Dördüncü Mehmed yerlerde beylerbeylilik yaptıktan beyi sarayına ı§rk vermek için ku
~unda lıtanbula geldi, ilk sonra ikinci Selime nedim olan rulduğu bildirilmektedir. 
once Divan katibi oldu. Padişa - Ahmed Paşa, (996 - 1578) de öl· (1282 - 1865) de çıkan bir 
~~ Mııır valisine yazdığı bir hattı dü. Yaşı yüzü geçgin iken ava yangın Kuzguncuğu harab etti. 
li UllıaYUn ( !) ile şahane bir de çıkardı. Bu yangında bet yüz dükkan 
. acı olduktan sonra Haleb ıeh - ŞERiF PAŞA: - Hamallıktan yanmı§tı Sonra belediye Kuzgun· 

l'iııde uzun müddet yaşadı.. paşalığa yükselen harpçı bir a· cuğun çarşısını tanzim etti. Şir -
Baltacı Mehmed Paşa, Nabiyi damdı. (1263 • 1846) da öldü. keti Hayriye de bir iskele kurdu. 

tekrar lstanbula getirdi. Ölüm MUSA KAZIM PAŞA : - Burada grafit maden ocaldarı 
ıi.inlenıeci (1124. 1712) dir. Mersiye ve hiciv yazmald:a mahir vardır. Çileği meşhurdur. 

Nabinin divanından maada bir ~airdir. Beylerbeyi eğerçe mahalli kibar 
~a~iye, Hayırabad, Tuhfei Nabi, HANIM KADIN : - Birinci olur 
enı'Veysi, Tuhfetülharemeyn, Mahmudun bq kadınıdır. (1183· Kuzguncuğun kib'arı fakat nam -

~ün,iat ad•lı kitapları vardır. 1769) da öldü. dar olur 
nde yok sabI sükUn sende GÜLNUŞ OMMETULLAH Beyti ile övülen Ku:zguncuk i· 

vefadan zerre VALDE SULTAN:- Dördüncü çin Fenni Efendi de şu beyti söy· 
lki Yokdan ne çıkar, fikredelim Mehmedin bat hasek:~i, ikinci ~emiştir: 

bir kere Mustafa ile üçüncü Ahmedin an- Sandılar duhtu reze geldi Arablar 
.F Beytini, iki yokun Arapça ve nesidir (1127 - 1715) te öldü. Suhtegan zümresine cay olah 

arsça mukabilleriyle Na ile Bi ZIPFER KADIN :- Üçüncü Kuzguncuk 
kelimesini, yani kendi adını çıkar- Selimin ikinci kadınıdır. (1232 • Kuzguncuğun sahilinde (1247 
inak için yazmıştı. 1816) da öldü. Selimiye camiin • - 1831) de yapılmış olan ç~me-

AL TUNI ZADE ISMAIL PA- de gömülüdür. de şunfar yazılmıştır: 
ŞA.: - Kendi adım Üsküdarda HACE AYŞE HANIM SUL • Hüve~fi 
bir mahalleye armağan bırakan TAN: - Birinci Süleymanın kı- Abr nabr iç nuş ola sup hu mesa 
bu paşaya, babası altıncıesnafı ol- zıdır. (1003. 1594) de öldü. Sahibülhayrata kıl hayn dua 
duğu için bu ad verilmişti. Do!· KUZGUNCUK NAKKAŞ 
lna bahçe sarayı yapılırken, ken· Fatih lstanbulu aldıktan son-
disi bina emini idi. ra Boğazm bir çok yerleri hemen 

(1305 • 1887) de öldü. Topha • imar edilemem.;şti. itte bu kurun
ne i oğlunda kendi yaptırdığı ca • Iarda bugünkü Kuzguncukta Kuz 
ınide gömüldü. gun baba,, adında biri ya§ıyor • 

İsmail Paşa zengindi.. Rusya du. Kuzgun baba 'kimdi, ona bu 
har hin ~e iki tabur askeri giydir • adı niçin vermişlerdi? Bunlar ta· 
rniş, yemeklerini~temin etmişi. rihin gizli kahnı§ bir sayıfasıdır. 

A.SIM EFENDl : - Mütercim Yalnız burada yaşıyan " Kuzgun 
~aılrı l!.fen::lidir. Kamusu iıle Bur- baba,, dan a~mte Ku:tguncuk kal-

h~nı J\atn tercüme ederek ilme dıg"ı kabul edilmi~tir. 
lly"k ~ u hizmetler yapmıştır. Kuzguncuk, dördüncü Murad 

d Ayrıca vak'a yazıcaı iken bir kurununda Üsküdarın su başılığı 
e tarih yazmıştı. Şiirde yazardı. idi. Kuzguncuktan Üsküdara ka

Asrzn Efendi, bu kadar büyük biz- · radan bir yolla gidilirdi. 
~etler görmÜ§ biri olduğu halde Kuzguncuğun Köprüye olan u-
«>ınru sıkıntı içinde geçmiştir. zakhğı 2,85 mil ( 4,30 kilctmetre) 
k (1235 - 1819) de öldü.. Nuh· dir. 1330 da tutulan bir istatis -

Uyusunda gömülüdür. tiğe göre, burada yetmiş islim, 
liAMtD EFENDi - Asım E- iki yüz etli Rum, bin altı yüz Er

~endinin. oğludur. iyi Arapça ve men·İ, dört yüz Musevi, dört ec
arsça bildiği için Ayintaptan nebi olmak üzere bin üç yüz kırk 

Reldi.. Babıali karşısındaki BetiT ev vardı. lslimların azlığından 
jğ~ camiinde hususi ders verdi .. olacak bir cami, üç kilise, iki şİ· 
htıyarlığı titreme hastalığı içinde nagon, üç te çetme vardı. Cami-

leçti. Ölümü tarihi (1258 - yi Üryani zadeler yaptırmışlardı. 
1842) dir. Üç kilisenin ikisi Rumların, hi-

Burası Kuzguncuğun şimali 
garbisine düşen bir yerdir. Bura
da topçu ve piyade askeri için bir 
karakol yapılmıştı. Bir babrya 
top bulunduruluyordu. 

Buraya Nakka, denmesinin 
sebebi, "Nakkaş baba,, adında hi· 
rinin türbesi bulunmasındandır. 

Nakka§ baba, Sultan Selimin Çal
dıran sava§m<faii sonra Tebrizi 
de alıp buradan lstan·bula getir • 
diği ahalidendir. 

Karakolun kar§ısmda (1239 
- 1823) de Ahmed efendi adlı 
biri bir çe§me yaptırdı. 

Nakkaş mezarlığında "(1299, 
1881) de Üsküdar belediyesi, 
sonra da Şehremaneti reisi olan 
Ahmed Paşa gömülüdür. 

(DetJamı var) 

Sadakaifıtır 

Buğday 

Arpa 
Ozüm 
Hurma 

Eniyi 
K. 
13 
20 

104 
312 

lyi Son 
K. K. 
11 10 
16 o 
78 65 

260 o 
namazı 

liAFız HAYRULLAH MEH - ri ermenilerindir.Rum kiliselerinin 
Mtı> EFENDi: - Hekim batı ı büyüğünün adı Aya triyadi, kü· 
Said Efendi dairesinde terbiye çüğünün Aya pandelimadır. Bü • 
RÖtnıü§ cerrahtı. Sonra, Cerrah • yük sinagon doksan yıl önce, kü· 
ha.ıı oldu. Küçük pazarda atla gİ· çüğü Musevilerin 5664 yılında ya- Zevali 

derken atı ürktü, zaptedemiyerek p:dmıştır. Ezani 

dU!iip yaralandıktan sonra yetmiş Sultan Aziz kurununda Nak • 

Bayram 
s. 
8 
3 

D. 
6 

13 
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Dilimizin • • 
geçmışı 

Ganturalı Masalı 
Dede Gorkud kitabından 

-8- Yazan: Kastamonu Saylavı Veled lzbudak 

Gendüdahi öbçin tutdu giyin· 
di. Sünüaün eline aldı. Bir yük
sek yire çıkdı, gözledi. 

Meğer hanum ! T ekür peıİ· 
man oldu. (Üç canavar öldürdü· 
ğü için bir gızcağızmıı aldı) didi. 

Öbçin gara donlu, gök demür
iü ( 1) altı yüz kafir seçdi. Gece 
gündüz yurtdular. Ansızın yit -
diler. Gız hazır idi. Bakdı gör· 
dü, ılgar (2) itdi, Ganturahnm ü
zerine geldi. Soylamıf. Göre -
lüm hanuın ne soylamı§. lyder: 
Gafil olma gara baştın galdır yi

ğit 
Ele gryma görklü gözün açğıl yi

ğit 
Garulardan (3) ağ elleriin bağ-

lanmadan 
Ağ almun gara yire depilmedin 
Gafillüce görklü başun kesilmedin 
Alca ganun yer yüzüne dökülme-

din 
Y ağr yitdi ne yatarsun galk gıl 

~git 
Gab ğayalar oynamadan yir ob

ruldu ( 4) 
Garı ·(5) beğleri ölmedin il bo • 

şal<lı 

Garçışuben (6) u~ben dağ
lar indi 

Y asanuben üzerine yağr yitdi 
Yatacak yir yurd mu buldun yurt 

ğrl yiğit 
Diyü çağırdı. Ganturalı sür • 

mürdü (7) uyandı, uru durdu. 
lder: Ne söylersin, görklüm, di
di. İyder: 

· - Yiğitim ! . Üzerüne yağı gel• 
di. Uyarmak benden, savaf, bize 
hüner göstermek senden, didi. 

Ganturalr gözün açh, gapak -
lann galdırdı, gördü, gelin at üze
rinde, geyinmiş, sünüsü elinde. 

Yir öpdü, Jyder: Amenna ve 
saddalma (8). Dileğinüz Tanrı 

bargahinde gayrıldı, diyub arı 

sudan abdest aldı, iki rek'at na -
maz gıldı. Atına bindi, adı görk-

cının balçığı (10) gan, odaya 
geldi. Ganturalıyı bulamadı. 

Ol mahalde Ganturalınm ana
sı babası çıkageldi. Gördülerkim 
bu gelen gişinin gılıcmun balçağı 
ganlu, oğlu görünmez. Haber sor
dular. Görelüın nice sordular. 

Babası iyder: 
- Aman gişi, garm giıi !. Ele

tanla yiründe duru geldün. Oğlu
mu tutdurdun mu. Gafillüce görk-

lü başın kesdirdün mü. Gadm a· 
na, beğ baba deyü bozlatdun mu. 
Sen gelüraun bir bebeğüm görün· 
mez. Bağrm yanar. Oğul: dilden 

bir kaç kelime habar mana. Gara 
ba§um gurban olsun gelin sana. 
Didi. Gız bildi kim gaymanaır, 

gayınatasıdur. Gamçıyıla itaret 
kılub (11) odaya düşün (12). Ne 
yirde iner garı§ur toz varsa, ne 

yirde garğa, gu%gun oynarsa an • 
da isteyelüm, didi. Abna mah • 
muz vurdu. Bir yüksE& 1ere çıli· 
tı, gözledi. 

Gördü kim bir derenün için"de 
toz gah dirü1ür gah dağılur. Oze .. 
rine geldi. Gördükim Ganturalı· 

nm atım ohlamıılar. Gözünün 
gapağın olqamışlar(l3). Gözünü 
gan bürümü§. Durmaz ganın si· 

ler. Kafirler üşer. Gılıcm yalm 
eyler. Kafiri önüne gatrb govar. 

Selcan hatun bunu böyle gör
dü. içine od dütdü. Bir bölük 
gaza şahin girmiş gibi ki.fire at 
saldı. Bir ucundan girib kafiri; 
ol bir ucundan çıkdı. Ganturah 
barkdı gördükim, bir-kimesne ~
ğıyı önüne gatmış govar. Selcan 
idüğün bilmedi kakıdı iyder: 

Burada ıöylamiı. Görelüm 
hanum ne soylamıı: 

Galkubeni yirinden 
Duran yiğit ne yiğitsin 

(LUtfen sayıfayı çeviriniz) 

Cl) Demür = zırh demek ic;ter. 
lü Muhammede salavat getürdü. (2) Ilgar = tırıs at koşturarak, (3) 

Gar donlu kafire at saldı, garşu garu _ dirseğe kadar bilek (4) ob· 
vardı. rulmak - Zelzele neticesinde yir i · 

Selcan hatun at oynatdı, Gan- çine gö~mek, oyulmak (5) gan - yaş-

turalının önüne geçdi. Ganturalı 1ı erkek, kadın. 
iyder: Görklüm !. Canda gider- (6) Garcışmak, karma karışık ol· 
sin, didi. Jyder: Beğ yiğit! Baş mak ı7) sürmürmek - helecanlan -

mak (8) inandık. gerçekledik (9) oda 
esen olsa börk bulunmaz mı olur. _ otak, höyük, birkaç direkli çadır. 
Bu gelen kafir, çok kafirdir. Sa - Sönrndan eYin bir gözüne dinilmiş. 
vaşalum, döğüşelüm. ÖJenimüz Zaten (ev) de eskiden çadır dimekdi. 
ölsün, diri galanımuz galsun, 0 • <10) balcak = kılrc sapı üsti.indeki 
daya (9) gelsün, didi. pirinç atgı (11) galiba kız Oğuz türk-

Burada Selcan hatun at saldı. ~esini hilmeyormu~. yahud telaşla 
onlar (ataga buyurun) diyib koca • 

Garımın bastı. Gaçarun govma - sma kosmuş (12) Düşmek _eski 
dı. (Aman!.) diyeni öldürmedi. türkçede inmek (13) okşamak - ya -

lyle sandikim yağr basrldı. Gılr • (Li.itfen sayıfayı cevirini:z) .:; Yaşında iken öldü. kaş caddesinde bir gazhane ya • 
..... _______ ..,.. ____________________________ _ 

I Ben onunla Meralin kahvealtı- kapınm önünde bu ıtıklı ay yıldı· 
arı için tere yağı ve reçel alacak· zı seyretti. 

~~llı. Fakat plaka kapıya takıldı- Onun uyuşmu§ çocuk ruhunu 

ı:ı Zaınan onun duyduğu sevinç ıen1endinnek için her şeyi yapı -
() kadar derin oldu ki bu neşenin yorum. Baba sevgisi tatmıyan 
;nuu kanına karışacak bir kaç bu günahsız mahluku ömrünün 
d llJnla kaloriden şifalı olduğun • en çiçekli mevsiminde aoldurma-
an §Üphe etmedim. mak için taş kesilen varlığımdan 

Meral, bu ay yıldızın nasıl bir tebessüm, heyecan bulup çıkar • 
eınekJe alındığını anlamadı. mak kolay olmuyor. Fakat çalı-
l Onun küçük dimağım kuvvet· şıyorum. 
en.dinnek için: Akşamları onun derslerini be· 
d - Daha ne istersin bakayım, raber okurken hikayeler, fıkralar 
editn S · · d ·· ·· D d ki da h'r l'" • em sınemaya a goture- anlatıyorum. u a arın ı 

11ll lni? az tebessüm yaratmak için ken-
Dudaklarmı büktü: dim kahkahalaı-la gülüyorum. Bu 

Y ....., istemem anne. Bunu aldın kahkahaların altındaki ölü ıztıra· 
il Yeter. bı hissediyor mu bilmem. 

ı·· 'Ve o gece bütün lstanhul gü- Mavi göz bebekleri hayretle 
Up eğlenirken geç vakte kadar 1 ~züme dikiliyor. 

Akhisarda iken Ergin derdi - Yarabbi, o damı? Onu da 
ki: mı kaybedeceğim. 

- En çok gü'ldüğüm zamanlar 
içimin kan ağladığı dakikalardır. 

O vakit bu garib ifadeye ma
na verememiştim. 

Şimdi anlıyorum ki gülmek 
yalnız adalenin bir hareketi de -
ğildir. Öyle anlarım oluyor ki 
yaşarmağa hazırlanan gözlerimi 
çılgın kahkahalarla kurutuyorum. 

~ JI. ~ 

Bir gün mekteb dönüşü onu 
karşıladığım zaman: 

- Anne, boğazımda bir şiş 
var. Ağrıyor, dedi. 

Bir e'lektrik teline çarpmış gi
bi sendeledim. Kafamın içinde 
beynimin oynadığını hissediyor • 
dum. 

Annem imdadıma yetişti. Bak· 
tı. Y akmımızdaki doktora koş -
tuk. Yarım saat bir deli gibi Çil'· 

pındmı. Nihayet doktor geldi. 
Muayene etti: 

- O kadar ehemmiyetli değil. 
Fakat iyi bakmalısı:."'\~. dedi. Re
çetesini yazdı. O, artık aile dok
toru gibi olmuştu. 

Annem ilaçları yaptımıağa 
gittiği zaman bana: 

- lzmire gitmeseniz daha iyi 
edersiniz, dedi. Oranın havası 
küçüğe ağır gelir.. Hem bu ev
den de çrksanız.. Rutubetli, ha -
vasız .. 

Başım göğsüme düşmü!, dizle
rim artik vücudumu taşımaktan 

usanmış, bıkmı§ gibi. 
Bütün mukavemetim kesildiği 

bir dakikada onun ince sesi beni 
harekete getiriyor: 

- Anne, çok hasta mıyım? 
Boğazım sıkılıyor gibi yutkuna 

yutkuna üzerine eğiliyorum: 
- Bir şeyin yok yavrum, bir -

az Ü§Ütmüısün. ilaçlarını vere
ceğim geçecek. Mektebde oynar
ken çok koştun galiba. Sakın 
terleme emi? 

- Peki anne!. 
Sesimin titrediğini belli etme· 

mek için durmadan koşuyorum. 

Hayatta, olduğundan başka gö • 
rünmeğe alı§tnn artık. Yakalar, 
hadiseler imanları, istemeseler 
bile, hazan sahne kahramanı ha· 
line getiriyor. 

( Arkcuı var) 
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Üç Mektub 

"Sevgili Nini ! 

"Bilsen ne kadar bahtiyarım. 

Yazan : M. S e r t o ğ 1 u 

Seni çok çok öper: Yıldız.,, 
''Yıldız, 

"Evveli. beni affetmeni istiyo-

r 
TAKViM 

• Giln do~uş_u 
Gün batısı 

Sabah namazı 
Ogıe namazı 
llclndi namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

imsak 
Yılın grçen günleri 
Yılıa kalan günleri 

Cumartesi PAZAR 
5 ~el K!nun 6 2 el K!nun 
~9 Ramazan 1 Şevval 

7.26 
16.54 

6 
12.19 

1440 
(6.54 

18.32 

5.39 
4 

361 

7.26 

16.~5 

6 
12.Y.0 
l•HI 
16,55 
18.33 
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Kadınlar Adası ! 
Ya1an: Qe rhard Hauptmann 

64 
Mukaddes heyet Kapitol' da 

mükem.mel surette yerleşti .. Bura• 
dan tetkikatına baılayabilirdi. O 
andan itibaren oğlanlar diyarı 

için bir bayram devri açılmıt olu

a.?ılatrlıyor. 

___ , ____________ ~ 
Dilimize ~eviren: A. 

L ___________ _J · yordu. 

Yanımda o1saydın muhakkak boy. 
nuna sarılır,· iki yanağın.dan öper· 
dim. Hani evvelki mektubumda 
sana biraz belli etmittim ya? 1ıte 
o it oldu. 

tum. Beni affet, Yıldız. Ben çok t=;;,,r=_=R=A==
0
=Y==

0
= _J=:;;ljr= 

fena ve yalancı bir adamım. Ben 
mühendis Servet Sami değiiim. 

Ben Sıvasın bir köyünde basit ve 
fakir bir köy muallimiyim. Bura· 
ya hasta olan ciğerlerimi iyilettir· 
mek için geldim. 

Tavwun birdenbire ne kadar 
değiıtiğini gören anneler hayrete 
düşfüler.. O öyle bir azamet ve 
sükunet ıösteriyordu ki kadınlar 
bHe ona yakın bir dereceye kadar 
çıkmağa cesaret bile edemezler • 
di. Tavusu seven ve ona hür· 
met eden küçük, büyük bütün 
gençlere Tavus tıpkı generallerin 
askerlerine hitab etmeleri adet 
olduğu gibi oğlum, sevgili oğlum 
diye hitab ediyordu. 

- Demek istediğim burada 
yalnız oğlanlar ve genç adanılar 
bulunması değildir. Burada öyle 
bir hararet ve öyle bir serbesti 
içinde hareket ediliyor ki, insanı 
kadınlar adasında esaret içinde 
ynşadığını unutuyor. 

Adada, 12 yaşında bulunan 
çocuklar, Avrupa medeniyetinde 
ya§ıyan 18 yaşındaki gençlere rnü 
~avi sayılabilirlerdi. 15 yatında· 
kitler d~ o nisbette daha yaılı idi• 
ler. 

ismi Servet Sami, mesleği de 
mühendislik. Şarkta birçok büyük 
inşaat işlerinde çahtmıf ve çok 
para kazanmı§. Uzun boylu, 
sportmen, hem esmer, hem de ma
vi gözlü. Yani tam idealimdeki er· 
kek. 

Sonra o kadar güzel konuşuyor, 
ir..sana o kadar İçten ve güzel ba
kıyor ki? 

Nasıl söyliyeyim, bilmem ki, ae· 
vintçen uçacağım geliyor. Annem 
de kendisini çok beğendi. Sonra 
çok güzel keman çalıyor. Suadiye· 

in Adalara bakan taraçalamızda 
··y]e melankolik besteler çalıyor 

i, tarif edemem. 
Cok okumuş .. Hali da okuyor. 

e;.i- memnun eden bir huyu da o· 
uduklannı bana anlatmamasıdır. 

Geçen akşam grubu· seyretmek 
çin deniz kenarında kuytu bir ye
e gitmiştik. Uzun uzun gözleri· 
e baktı. El!erimi tuttu. He1e

andan öleceğim zannettim. Elle
.imi yüzüne sürdü ve bana: 

- Yıldız! Seni çok, çok, pek 
ok seviyorum, dedi. 

Beni kuc.u)uyacak, dudaklarım
an öpecek zannettim. Fakat ne 
adar çekingen bir.genç? B.:\1ta 

ir şey yapmadı. Ko1kola evimi
e döndük. T araçamızda gene ha
atırnda duymadığım kadar can ; 
an ve güzel keman çaldı. An • 
em galiba her Jeyİ anlamış ve 
un :lan çok memnun, sabahleyin: 

- Benim yaramaz cici lozım ... 
iye beni uzun uzadıya öptü. 

Eyvah, mektuıbumu kesmek 
ecburiyetindeyi.m Nini. O gel • 
iş; annem 'beni çağırıyor. Be • 
her grubu seyretmeğe gidece • 
z. Ne mesudum? Saadetimi ıher 

ide yazımın şeklinden anlarsın. 
ektubunu beklerim. 
ııı•ıpnnı11ı ıw.1tı:uıııııuuutııımuıu111ım11ıı111mıuaııııı•uıımuı..._,1ı:nauu.. 

elsi gara gatlrk atına (14) 
Binen yiğit ne yiğitsin 

fillüçe (15) ha.şiar kesen 
Destursuzca menum yağıma 

ren yiğit n~ yiğitsin. 
stursuz~a yağ!ya girmek 

Bizim ilde ayb olur 
ere yörü doğan guş 

Oluben uçay:m mı 
kalunla boğazundan dut.ayın mı 
fillüce senin başın keseyin mi 

ca ganun yir yüzüne tökeyin mi 
ra başunu terkiye asayın mr 
re gaaasr (16) yitmiş yiğit ne 

yda döngil (17). 
Didi. 

. yiğitsin 

Selcan hatun burada soylamı§. 
reJüm hanum ne soyJamiı. 
er: 

(Devamı var) 

ça dokunmak <14) at vasfında 
tabir bir kılişedir, Bu kitapta gö
·r. (15) Gafıllüce - alelgafle, 
ın ik0 n - dimek olduğu gibi ba
de masom tertemiz ·ba' gibi bir 
a anlatır. Bu kitabın mahsusatrn
dır. (16) Gada - arabca (gaza) 
gene (gaza, gader) manasına a
rş (17) gayıtmak - geri· gelmek. 

Utanıyorum senden Yıldız. Sen 
ki benim ilk ve son aıkrm, biricik 
aşrkımsın, ve ben seni 'bir daha U• 

la görmemek mecburiyetindeyim. 
Düşün bir kere! Sana nasıl ha

kikati söyliycbilirdim? Aramızda 
o kadar ·derin, o kadar geni§ içti· 
mai farklar vardı ki? Benim bir 
köy hocası olduğumu bilseydin, 
yüzüme hile bakmazdın. 

Hayır, kabahat bende değil. Se
ni seviyordum, senıi ilk gördüğüm 
vakit. deli gibi sana aşık olmu§ • 
tum. Ve sana yaklaşmak için ya • 
lan söylemem lazımdı. Bunu yap • 
tmı. 

Şimdi ne kadar pişmanım? Keş· 
ke seni görmeseydim, keşke seni 
bilmeseydim, ketke buraya gel • 
meseydim, Y ı1dız. Senden ebe • 
diyen ayrılmak lbana o kada.r güç 
geliyor ki? 

Elveda.. Ebediyen Elveda ... 
Servet Sami,, 

"Nini; 
"Bilsen neler oldu? Hiç tahmin 

edemezsin. Meğer o mühendis de
ğil, basit hir köy hocası imiş. Ba· 
na gönderdiği metubu aynen sana 
gönderiyorum. Okud~ktan sonra 
yak. Bu akıam efyalarnnızı top-

. luyoruz. Y arm Maçkadaki apart· 
manmuza ineceğiz. 

Of, o kadar betbahtım ki? Ne 
yapacağımı bilmiyorum. Ona ne 
kadar inanmıf, ne kadar kanını§· 
tım. Meğer dünyanın en yalancı 
insanı imi§. 

Sonra yalnız bu değil, en fena· 
sı burada berkes bizi nişanlı bi
liyordu. Bir daha yüzlerine nasıl 
bakacağımı bilmiyorum. 

itiraf edeyim ki ona karıı la • 
kayt değildim. Çok güzel keman 
çalıyordu. . Onu ne kadar kendi • 
me uygun bir et sanmr!tım. Meğer 
ne kadar aldanmıtım? . 

Göilerime uzun uzun bakıb ba· 
na, beni sevdiğini söylediği vakit 
neden dudaklarımdan öpmediğini 
de timdi anlıyorum. Ya öp~eydi? 
Veremli olduğunu öğrendi1kten 
sonra şimdi muhak!kak çıldırırdım. 
Maamafih lstanbula iner inmez 
derhal bir doktora muayene o1aca· 
ğım. 

Yarın akşam seni muhakkak 
beklerim. Gel beni teselli et, ken· 
dimi çok yalmz've tMelliye muh
taç görüyorum . 

Çok çok öpücükler. 
Zavalh kardeşin 

YILDIZ,, 

Kadınlar Birllğlnin Dağcıhk 
klübünde vereceği süvare 
Kadın ·Birliği Genel Y azganlığın • 

dan: 
10 :tkincikanun akşamı Dağcdık 

klübünde bir suvare verilecektir. Gel
mek istiyen azalarımız davetname -
lerini Birlik merkezinden alabilirler. 
Yerimiz değişmiş olduğcndan yeni 
merkezimiz Hilaliahmcr caddesinde 
eski emniyet sandığı binası dahilin -

' dei:lir. 

Bugün 
İSTANBUL: 
17,30 da İnkılap dersleri, üniversi -

teden nakil, C. H. F. Genel Yazganr, 
18,30 da jimnastik; bayan Azade, 18,50 
de dans musikiei plak, 19,30 da haber
ler, 19,40 da ııpor E:şref Şefik 20 de 
Şehir tiyatrosundan nakil: Hamlet 

22S Kh. VARŞOVA, 1345 m. 
18 Sözler. Piyıµıo keman sonatları -

Sözler. 20,20 Sözler - PlAklar (Marlene 
Ditrlch) 20,45 Sözler - Hafi! orkestra -
Haberler. 22 Senfonik konser - Spor. 23 
ReklA.ın - Dans - Sözler - Dans. 

638 Khz. PRAG, 437 m. 
16,55 Asker mwka.sx - Karışık neşri

yat. 18,25 Kuartet konser - Ziraat - Ame-
le. 19,0!5: Almanca neşriyat. - Haberler. 
20,10: P!Ak. - Aktuaute. 20,25: "Taç altın
da,, ieimll musikiU piyes. 21,US: Operet mu -
sik.isi .. 22,llS: Belgraddan naklen: Genel Av-

ıe. 19,05 Almanca neşriyat- Haberler. 20,10 
rupa konseri. 22,415: Pllk - Haberler. -
PlA.k. 23,30: Orkestra (§arkılr.) 

175 IÖı:r;. MOSKOVA, 1'7U. m. 

Heyet, evvela yedi yaşındaki· 
!ere mahsus olan küçüık, temiz 
bir müesseseyi ziyaretle işe baş • 
ladı. Bu yedi yaşındakiler 12 
yaşındakilerin nezareti altında bu 
'lunuyorlardı. Bunlar . annelere 
karşı korek~ bir hürmet gösterdi
ler. Yedi yaşındakiler ise, garib 
hayvanlar görüyorlarmış gibi hay
retten ağı:ıları açık kalarak anne
leri seyretmeğe baıladrlar. Ço • 
çuklar hayvana binmek, yüzmek, 17,SO: Sözler. 19,50: ,'To.ska,. operuı (Pu· • · 

çini.) ve Nlcolainln "Fenımea joiyeuses de en yüksek ağaçların tepesinden 
Vldsor,. (Her iki eser de radyo için adapte hurma koparmak ve ku§ yumur • 
edilmiştir.) 22: Muhtelif dillerle konferans- taları indinna.ık, uçan kuşlar uçar-

lar. ken vurmak gibi maharetlerini PARtS, (Kısa ''llga} 19 m. 68 

14: Konser nakli, 115: Haberler. 15,30: ln
gillzce haberler. 1!5,45: Deniz haberleri. 16: 
Sözler. 16,30: Şundan, bundan. 16,415: Şarkx
lı konser. 

814 Khz. BERUN, 3116 m. 
17: KUçUk orkestra. 18,45: Sözler. 19,05: 

Tayyare uçuşu. mtzahl 19,20: "Eşeğin gfü • 
gesl., isimli skeç. 19,2~ Hiılk muelklsl. 20,20: 

Konser (Be.eh). 20,10: Aktüalite, haberler. 
21,10: Hamburgtan nakil. 23, Haberler. 23,30 
Haberler. 23,30: Hamburgtan 

HiS Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Sözler. 18,30: Koro konseri. 19,20: 

Sözler. 19,150: Piyano konseri. 23,00: Tiyat
ro. 22, 40: Haberler. 23: çingene musikisi 
24,10: Hafit şarkılar. 

592 Khz. VİYANA, ~o'7 m. 
18: Ders. 18,15: Mandolin konseri. 18,45: 

çingene mu.:ıiklsi. '19,10: Şundan. bundan. 
19,20: Aktüalite. 19,50: Halk şarkıları. 20, 
(0: Haberler. 21: Keman musikisi. 21,40: 
Piyes. 22,15: Belgraddan nakil. 22,415: Ha -
berler. 22,515: Holzer radyo orkestrası. 23, 
50: Akşam konseri. 24,415: Kartet konııerl. 

950 Khz. BRESLAU, S16 m. 
17: Şarkılı hafit muslk1. 19: Muhtelit. 21, 

10: Mensch aergere dich nicht,, tslmll şarkx 
serisi. 23: Haberler. 23,30: Dans. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY A TROSU 
TEM Si L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

HAMLET f \ı:"huı Btltdiqni 

5 perde SehirTiyatrosu 

Yazan: 111111111111111 

l.J ........ .. W. Şekapir 

Çeviren: 
Ertuğnıl Muhıin 

6.1.1935 Pazar gününden itibaren: 

İNSANLIK KOMEDiSİ 
4 PERDE 

Yazan: BALZAK 

Bayramın birinci günü matine 
yoktur. 

Bayramın ikinci, üçüncü günleri 
saat 14,.10 da. 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de 

Delidolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 

Ekrem Reşit 

BesteJiyen: Cemal 
Re~it ' 

hıJnbul Bettdi~si 
S(!hirT4f atrosu 

llllll//jllllll 

1
111 .. 111 ı 
111111111 

kadınlara gösterdiler. 
Bütün bu çoc:;uklarda yakın 

akrabalığa delalet eden bir ben • 
zerlik, bir güzellik görünüyordu .. 
Aralarında bir kaç tanesi hariç 
olmak üıere, sanki hep ayni. fab
rikanın mamulatından gibi idiler . . 
Verus isminde güzel, çetin yapılı 
bir çocuk, Tavus tarafınttan çağ· 
rılınca oğlan hemen ko§arak Ta
vusun boynuna aıçradı. Fakat Ta
vus onu yere indirdi ve mukaddes 
annelerin önüne koydu. 

Daima güzel ve muhteşem bir 
kadın olan Page, elini uzatarak 
çocu.ğu da ayni suretle harekete 
çığırınca, çocuk hemen e1lerini 
arkasına sakladı. Bunun üzerine 
Rodberte çocuğa bir iki tatlı ıöz 
söyliyerek onu kandırmağa ve e .. 
lini Hl..""lllağ~ çalıştı ise de küçük 
oğlan ona dilini çıkarmakla mu· 
kabele etti. 

Bu sefer Madam Şvab ona 
doğru yaklaştı ve onu okşamak 
istedi. Fakat çocuk, erkeklerin 
ıslah edilemiyeceğini bir kerre 
daha isbat etmek için kadının yil· 
züne tükürdü. Bunu gören reis 
Anni gülmekten kendisini alama· 
dı. Diğer kadınlar huna kızdılar 
oğlan ise daha ziyade şımararak 
sağında ve solunda duran çocuk· 
lara tokat indirmeğe kalkıştı. 

Bu aralık Madam Şvab, onun 
kendi oğlu olduğunu anlar gibi 
oldu ve çocuğunu terbiye etmek 
için üzerine doğru yürüdü. Fakat 
Tavus hemen önUne geçerek hu -
na mani oldu ve: 

"- Bu çocnk bir gün belki ce
nub kutbunu keşfadecektir !,, 

Dedi. 

Kadınlar; birinci, ikinci, ü -
ç.üncü oğlanlar yurdunu gezdik -
ten sonra reis Anni, kadınlar di
yarından aykırı olan bir şeyin 
dikkat gözünü çekip çekmediğini 
Rodherteye sordu. Rodberte ce
vab ver~i: 

- İnsan burada iken kadınlar 
adasında bulunduğunun farkında 
bile olmuyor. 

- Evet, öyle olduğu derhal 

Reis Anni, 15 yaşındaki bir 
çocuğa sordu: 

- Senin hayat planın neden 
ibaretfr?. 

- Çocuk cevab verdi: 
"-Ben gemici olacağım. Çün• 

kü dünyRyı esaslı bir surette tet· 
kik etmeğe karar verdim.,, r 

Bunu söyledikten sonra biraz 
evvel kesip devirdiği bir çam ağa• 
cmrn dallarını temiz'lemeğe baş .. 11 

ladı. Bnnu yaparken İfis adı ge• ,., 

çen bir şarkı söylüyordu. i 
lfis kendi yatında olan kızlar 

arasında genç erkeklerin düğüıı 3 
merasimine iştirak etmeleri aley • ı1 

hine şiddetli tahrikat yaptırdı .. a 
Hatta çizilen bir hududu aşarak a 
tecavüz eden bir oğlanı lfiı temiı f 
surette pataklamı§tı. Onun için 
lfis güzeUiğinden ve cazibesin • 

a den bahseden o şarkı, mukaddes 
annelerin dikkat nazarını çekti. 1 

Tavus dedi ki: 

- · Bizim çevik lfis, kaba söz• ~ 
ler söyliyerek kardeşlerini tahkir 1 

etmeğe haksızlık etti. Büyüt( • 
küçük burada onu herkes seviyor. '1, 

Tavus bunu söylediği zaman te 

dağlık bir yerde yola devam edi .. le 
liyordu. Bir kayalıktan dönülün-
ce kadınlar o zamana kadar gör· 
medikleri bir körfezin üstünde "U 

bulunduklarını anladılar. Bu kör· )e 

f ezin mavi yüzünde görülen şey· ae 
ler üzerine bütün kadınların ağ " 
zından hayret nidaları çıktı. Çün· k' 
kü bu görülenler sarı yelkenli ka· ku 
yıklardı. Kadmlar, yedi büyücek ini 
kayığın, körfezin dalgaları üze .. ~ 
rinde kayıp gittiğini gördükleri ile 

zaman Okamıa hududunun açıl • ~ 
dığını, menfa hayatının bittiğini, ~il 
bütün dünya ile yeniden münase• da 
bet tesis bolunabileceğini anladı • ~tlt 
lar. Onun için pek ziyade cotkun ktı 
bir hale geldiler. Reis Anni dedi· ~ 

ki: lltı 
"- Erkekler b'zi geçmişler .. 

Haylaz diye tavsif ettisimiz oğ" 
lanlar, biz esatir ile vakit geçirir 
ken bizi çok geride bırakmışlar • 
dır.,, 

Bütün kadınlar Tavuıu birer bi· 
re~· sorg,ıya çekti1er. Nihayet Ta.· 
vus küç~k filonun ne suretle mey• 
dana geldiğini kısaca anlatarak 
kadınları teskin etti. Dedi ki: 

- "Kayıklar bilansel şeklinde
dir. Yelken için en buit tekil bu " 
dur. Anam ve babamla yaptığıJJ1 
u~un deniz seyahatlerinde tirnlll 
denizinde, Portekiz sahillerinde, 
Atlas Okyanosunda ve halya sa" 

hillerinde bunlara çok tesadüf et• 

miştim. Hususiyle bir kere küçii1' 
bir limanda bulunduğumuz zama1' 
~ rı kayıklar dikkat nazarımı ce1· 
betmİftİ. Balrkçdarla uzun ınüd• 
det o kayıkların içinde dola~ını~· 
tım. Tabii anam ve babam bugeoıı 
zin~lerim esnasında çok merale 
duyuyorlardı. 

(Devamr var) 



''lf~ .. 1 "" ~'Ol~ . /, ~~~~ ıae~ttg ~ 
c: ~alatasara y ı; Beşiktaş 

l>era bere kaldılar! 

ilci dakika zelzele •• suren sehirde panik yaptı! 
_.. (Baş tarafı ı inci sayıfada) -Allo, rasatho.ne mi? raki vaziyettir. ikinci zelzele, si• 

- Sahi ... Zelzele... R.:.sathar..e yer:ne bu ıefer mat- nemalardaki kalahahğı hayli ek• 
Evet, sahiden kuvvetli bir şekil· mazel cevab verdi: siltti. On ıekiz buçuk seans'arnı • 

de yer sallanıyordu. Arkadaşlar- ı - Cevab vermiyorlar! da salonlar tenlıala~mıştı. Ostüs-
dan birkaçı odadan dış:uı fırladı- Anlaşı'lıyor ki hesab daha bit • te zelzele olunca, birçok kişi, si • 
lar. Bir kaçı içirde oldukları yet· mem_lşti. nemalara g'rmekten vazgeçmi~ti. 
de sa~a sola gitmek is~er, sığ.na· - Allo, rasathane mi? He1e gece, ıinemaların çcğunda 

ıda ( "' 
ıar • a~nıur ve çamur içinde ·yapılan maçta 
·;:; ık~af sıra ile dörder gol çıkardılar 

cak bir yer arar gibi o~dular. M:ıtmazel gene söze k::n:tı: · ı pek az müşteri seçiliyordu! 
ilk tela~ ge~ince saate baktık: - Konu~ak isfyo:-ı:a~ız teh- "ipek,, sinemasında butuna!1 • 

On a1tıyı kı& iki dakika geçiyor- fonunuzu katpatmayın. Sıranız ge ların dışarıya fırlamak için bfrbi • 
ıM!W p; 

anı 

ide 
raıı 

~: 
~:· 
!di· 

bir 

n 

r'ağın 
z ur l'e çamurda yapılan maçtan 

s·ı 
• 11 "~L~ nıaç!arının geri bırakılma-

., ·......::.:.n::Jen dün spor alanlarında e- .aa a~ 
i~· h•:\tıarayla Beş:•ktaşın terfih et-

:::.ı .. 
ar 21 .. 1 :ususı karşılaşmadan ba.Jka 

llı11nı b' · l ır spor hareketi olmadı. 
Unu11l b 

,, t} 1 ... a eraber hava çok yağışlı 
~tı 'l'u. • • .• 

"" ıçın guzel maçların düne 
·• lsfatn .. .. .. 

a. "-Ir..a::ı, gunun resmı maçla-
iı l Yer Vermemesi bir cihetten iyi 
n rnu,lur denilabilir. 

• Y ağınura ve çamura rağmen 
~5 lı:>ıl:ın Galatasaray- Beş~ktaş ma 

~.unıuJduğundan fazla bir seyirci 
!litiesi önünde oynandı. iki takım 

• la da bazı eksikler vardı. Ga~ata
r aı-ay: 

A\tni • 
ıi, Nih - ltitf ı, Osman - Sua-
le ad, Fahir - Necdet, Mü-,, le::~· Selahaddin, Cafer .(İ1~i 

• a . e F azrl), Danyal. 
e§ıktah . ş ,. 
e~ket H·· .. N . F "Uk ,. 1. - uınu, urı - a • 

• , ~ 1 F . H . Hakkı .. ~ehah ' eyzı - ayatı, , 
• ~en kat, Şeref, Cahid. 

Urulınu1:.tu 
ilk ~ . 

t e., tk:ını Galatasaray yaptı. 
• ı.. «;aınurJ ld v • • t .. 

ıuJatla .. ~ o ugu ıçın op m~§-
lb.i d k· Yuruyordu. On beş, yır • 
bota a. .•ka iki tarafın da çalışması 
~\'\r gıtti. Devre ortasında Mü • 
~lld:;d C.a1atau.raya ilk sayıyı ka
~a ç k 1' Bu sayı Beşiktaşı da
da.kik harekete getirdi. Birkaç 
'1Jta., a •onra Beşiktaş da bir sayı 
llll arak vaziyeti müsavi'ettirdi. 
~~~ra~ık Galatasaray takımına 
~ etın . • • • t" all 0 Yerıne Bekır gırmış ı. 

~tatuneu hir akın esnasında Ga
dll'd a.ra.:ya. bir sayı daha kazan· 
~~Sı~ F' akat Betikta.J da sırasını 
•a}'1 a.k İstemiyormuı gibi bir 
~ Srkara. k • • .. ·ı ''l'di ra vazıyetı musavı eş-

lılltı.~ d a~nunla beraber devre &0-

.. erj?\ ogru Galatasaray Münev· 
t~llt}' a'.Y'ağiyle üçüncü sayısını ka· 
~etle ~tdu. Birinci devre bu su· 
'1.. .. 3 Galatasaray lehine bit· 

r:- lkinc· 
a~rı 1 devrede Caf erin yerine 

sonra Galatasaraylı oyuncu1arm hali 

katlanarak çl'~r. Fazıl sol açığa 
içe de Cafer geçti. 

Siyah beyazldar maç sona doğ· 
ru gittikçe açılmağa, hiç değllse 
mağlub vaziyeUe maçı bitirmeme· 
ğe uğraşmağa başladılar. Gala
tasaray kalesi ·bir hay1i ırkışbrıl
dı ve bu arada Avninin yerine ka. 
leye geçerek topu elle tutan Lutfi, 
takımı aleyhine ikinci bir penalb 
cezası verilmesine sebeb oldu. Be
şikt~lı Hakkı bunu güzel b\r şüt
le gole çevirerek Beıiktaı sayıla
rım dörde çrkardı. 

Maç bittiği zaman iki takım 
dörder sayı ile berabere kalmı§· 
lardı. 

D"ğer maçlar 
Bundan evvel ayni sahada ü

çüncü küme maçlarından birisi 
yapddı ve Doğanspor Haliç takı
miyle üçer sayı ile berabere kal
dı. 

Rakibi gelmiyen Orıtaköyspor 
klübü de Bakırköy idman Yurdu· 
na hükmen gaJi.b ilan edildi. 

Voleybol, basketbol 
maçları 

On bir lkincik.anun cuma günü 
saat on üçte Beyoğlu Halkevi jim
nastik salonlarmda tanınmı, ta
kımlar arasında vo'leybol ve bas
ketbol gösteriı maçları yapılacak· 
tır. 

• 

du. lin-e vereyim. ,.ini itmesi ıırasmtla, bir kiş·n·n 
Son yı!lar içinde, lstanbu

1
da Nihayet sıra bize ge'm;ş olac-k· di§İ kırıldı, bir kişinin burnu ka • 

duyulacak derecede kuvvetli yer tı ki, arkad:?.§mıız büvük b"r tdiş· nadı. Bu arada kolu, ba:e.ğı in· 
sa1anmaları olmadığı içni, bu şid· la ve sevinçle e!ini l:i:-denb0 re ha- cinenler de vardı. "Ferah sir.ema,, 
detlice olan ıarsmtımn bütün §e • vaya kaldırarak: Sus i~aretini ver· da da kaçmak için oturma yer' eri 
birde epeyce telaş uyandırdığı bir di ve yazma;!.a b~ş'adı. ı üzerinden atlıyanlar tarafından, 
kaç dakika sonra de!ha iyi anla • f:.te, rasath:-nenin l;.ize not et· birkaç aandalya kırı!mı~br. 
şddı. Sokağa çıkanlar dönüşle • tird:~i D"alumat: "Sumer,, s:neımasında ilk zd • 
rinde Sirkec:de ha'km kahveler • MALÜMAT : ze1en:n olduğu anda, garib bir r&s-
den dışarıya u~ra .Jıklarmı an!at .. "Bugün: 4 tkincikanun Cuma geliş eseri olara!c, "siluet,, şek'in· 
mıya başlamışlardı. günü sa.at on altıyI 41 dal~ika 49 deki b:T re·k15.mt!a bir uçuruma YU· 

ilk sarsın~mın U''andırdığı he· saniye gege fevkalmeı·kez11sta.n. varlauma sahnesi gösterTyordu. 
yecan daha adamakdlı ge'"memiş- bul mmtakasmm altnu~, yetmiş lk:nci zelze'e sırasın·'a gfüterikn 
ti ki, di~eri kadar kuvveti sa~·ıla- kHometre içinde tahmin edi1en ''Mal:şer,, filmine aid cazı parça· 
bilecek bir sarsıntı daha oldu. Bir siddetUce ve azami s~fh...,cr iki da- lar da, Amerikada i!stü bulutlara 
mü~det sonra üçüncü b:r sarsıntı kıka. kaclar devam eden bir zelze- ir;şen binaların güldür gül::lür yı· 
daha... le kaydedilmiştir. kılışını, ahalinin kaçışını göz Ö• 

4 ~ ~ Zelzeleler. şidd~ti itibıriy1e on nüne getiri~ordu. 
- Yahu Kandilliye ne oldu, ce· ]rısma avrılrrlar. Bu zelzele dör- Bir ev:n ~ahaı vıkddı 

vab vermiyor! 
- Acaib ıey .• 
- Acaibdeğil. Matma~eI be1ki 

korkudan ka-;ıb gitmiştir! 
tik sallantıda odadan fyrlayıb 

ta caddeye kadar uzanan bir ar· 
kadaş büyük bir ciddiyetle bahaa 
karıştr: 

- Zelze1~den kaçılır mı, aca
nım ! 

- K"m1:m ceva'tj vemı:vo•sa, 
şik~.vet JceJ<:>mini ~ev;r baka'ım, 
belki Kandillide bir hadise o1muş
tur. 

Telefonun önilnd~ otın~n arka
rl~~ ~ikavet kelemivie Jronuct·~. 

Hiç bir hadise yoktu. Kandilli 
merkezini tekra,. aradık. Bu ıefer 
orası ra dile geldi: 

- Matmazel.. Bil' saattir sizi 
aTıyoruz. neye cevab vermivorsu-

rlüncü iİe beşinci arasındadır. Bu Zelzelenin nerede başladığmı 
~~ıl zelzeleden sonra saat on ye- yukarda işaret ettiğimiz §ekilde 
di··i 19 dakika, 13 saniye geçe is- tesbit ettikten ıonra, şehirdeki ha· 
ti;~hatta bulunanlar tarafından disele~i tahkik etmeğ; başlad~k. 
hi~cdilebilir derecede h~f~f, saat Sordugumuz her semtın merkezın
J 8 j yirmi dakika 27 saniye geçe den, kayde değer hiç bir hid'.se 
birinciye yakın şiddetlice olmak olmadığını memnuniyetle öğren • 
Ü7ere iki zelzele daha kaydedil • dik. 

miştir. Sonuncunun derecesi zel· Bu arada, Fenerde esn k~Ie 
zele iskalasmm (= mikyas) 4 duvarlarından bir kısmının çök -
numarasına uygundur. Bunlardan tüğünü, Aksarayda Mercan~s3 
başka iki zelzele daha olmuşsa da camii şerefes:n:n, K:ıragümrükte 
çok hafif ve insanlar tarafından bir evin çatısmm kısmen yıkıl:h~c
duyulmryacak derecede geçmiştir. larını, Beıikiaıta bir evin bir ca• 
Bu zelzelelerin hepsinin fevkal- mının kırıldığını öğrendik. 
mnkezi İstanbul mmtakası dahi· Bunlardan başka, Beyo~fonda 
Iinde ta hm :n edilmektedir.,, da birkaç evin camları kırılmış· 

s:nemafarda tır. 
Dün Cuma olduğu için, ıine· 

malann çoğu hemen tamamiyle 
dolmuftu. Zelzele an!armda, si· 

nuz, korkup kaçlmız mı yoksa? nema salonları çok kalabalıktı. 
- Korktuğum muhakkak, fakat ilk sarsmtı üzerine, filim seyre -

kaçar mıyım, vazife başmdaynn. denler, ürkerek ayağa kalktılar. 
Kandilliyi arıyan arıyana... Yangın çıktı ve telaşla kaçıımıya 

- Peki, o halde bize Bay Fa· başhyan,arın kcşuşmasından sa·· 

Yukarda da işaret ettiğim:z r,İ· 
bi ilk sarsıntılardan sonra, Di!:i~i
ta~ın· yıkıldığı, Fenerde yedi ki· 
şjnin enkaz a!tında kaldığı, bir 
hastahanenin çöktüğü gibi şayia • 
lar dl•yulma~a başlanmı§ fak-t, 
sonradan bunlardan biç birinin 
doğru olmadığı anlaşılmışbr. 

tinin evini verin.. fon s!\rsılıyor zanniyle, birçok ki • An karada Bay Fatinin evini bulduktan şi birbirini İlmeğe, bir an evvel 
aonra mütküllerimizi derhal hal- dı§arıya çıkmak için kendilerine Ankara, 4 (A.A.) - Zirant 
ıettgvı·mizi sanmayın. Çünkü Bay d Vekaleti meteoroloji enstitüsün • yo'l açmağa davran ı. 
Fatin bize şunları söylüyor: Bunun üzer~ne s:nema mensub- den: 

- Zelzelenin yakm bir yerde Jarı sahneye çıkarak, vaz:yeti i . Bugün lstanbuPa 16,3~ da ~i· 
olduğu an1aşılıyor. Rasathane zel· zah yollu şöyle dediler: mal ve cenub istikametinde 20 
ze~e merkezini tesbit eden ldişen:n _ Merak etmeyiniz, telaıa ka- saniY.eden biraz fazla süren bir 
banyosunu yapıyor. Size ancak pılmaymız. Yangın falan yok.... zelzele olmu~tur. 
bir saate kadar cevab ver:riz ! Olan şey, küçük bir zelzele! •.. O Halkalı meteoro!oji istasyonu • 

~ "' • da gelip geçti. Yerlerin izde otu .. nun ha~sas barografı 23 mi!imet • 
Yalnız biz aramıyoruz. Ara· rup filmi seyre devam edebilirsi - reHk bir çizgi yapmış ve barog .. 

Den i ~ y o 11 arı maktan çok aranıyoruz: niz ! rafın stili yerinden fırlamr~trr. 
S · - Allo Kurun mu? Sarsıntı, a:nemalardan bazıla • Zelzele çok kuvvet!e Mstedilmiş· iŞLETME ı 

- Evet Kurun. rmda fiılm gösterilmekte iken, se • tir. Acentelen KaraltOy - l<öprübışı ~ 
r ~1 •4236ı _ Sırır.~cı tı.1üt ürJ1r mk - Zelzelede~. bize mahlırrat ve- ans esnasında oldu. Seyredenler, Zel2elenin duyu'du,:1u 

I••- Han Teteton 22740 re'bil"r misiniz. Çok merak ediyo- yerlerini bırakıp kaçış yo!unu tu· öt· ki v·ıaııetler 
/(.arabiga Yolu ruz. Telaş içindeyiz? tunca, film gösterilmesine ara ve- Te!tirdağ, 4 (A.A.) _ Buzi!n 

• 1f. • rildi, orta~ık aydın1andı. Bu a· 16.30-17 arasında üç defa tid -
ANTALYA vapuru 5 İkinci _ A1.lo Kurun mu? · I kt 'ki · nması 

ra verış ve e e rı erın ya ' detli zelzele olmuş halk heyeccn:t kaAnun CUMARTESi günü sa· E t b b' k k. · · t lA artı d Y 
- ve, urası. ırço ışının e aşını r 1• an düşmüştür. Hasar yoktur. Şar l:ö-

at 20 de Tophaneden kalkacak _ lzmirden bir haber var mı, gın çıktığı zannını teyid edici bir yünde b
321 

evlerin drvarlan ç:::.t • 
g'_d.ışte Tekirdag"",, Ma·nn· .. ara, 1 k b k so'"yieyı'n h k t ld ! 

uzum, ça u " are e sayı 1 lamışhr. Zelze'e fasılalarla c!e • 
Erdek, Karabiga ya donuşte Bu, ince bir kadın sesiydi.. Bununla beraber, sinema men- vam etme~der!ir. 
ilaveten Mürefteye uğrıyacak - Henüz bir şey yok.. Alırsak sublnrının verdiği izalıat kifi gÖ· lzmir, 4 (A.A.), _ Bugün ö~-
Marınaraya uğramıyacaktır. , numaranızı veriniz, bildirelim. rüldü, kendi!erini dı~arıya attnıya 1 leden sonra eaat tG.t!S geçe, c'i • P'erjtle 

0
l'nuyordu. Necdet de eski 

~t~ llelnıişti. ilk dakikalar 
I! ""aı· e~iltt ın geçti. Fakat bir aralık 
_.er:ıd·<q leh:ne bir penaltı cezası 
tııı •a ı. lleşiktaş muhacim1eri bu-

(27) "' ~ "' hazırlananlar, tekrar yerler:ne o· ğeri de 13 23 de tidde~li ve fol·~t 
•----8-0-,-t-ın--:Y:::-o"'"'.l::--u----ı Bir saat daha gelen, giden. so- turdular, filmin devamını seyret - devams!z iki zclze!e olmuştur. 1-fa 

I ran, arıyanla meşgul olduk. Zel- meğe koyuldular. Her ihtimale sarat yoktur. 

a l1ll1a . k . . '3 ~·· ç.evırere vazıyetı gene 
~ç da.~·'a"İleştirdiler. Fakat bir ı 
~ kaı ı~a sonra bu sefer Be§ik
t-tk C ~sı hatalı bir hareket yapa. 

!~ se~~ta.sara.y lehine bir pena~tı 1 

kı}'Je at ) oldu. Münevverin aya
-dordu11:.an top Beşiktaş kalesine 

u defa girdi. Danyal aa• 

ANAFARTA vapuru S kin· zeleye dair şuradan buradan gelen karşı üstü açık yerlerde bulunma- Cana1ckale, 4 (A.A.) - Ctı"'i'n 
"k"' n 935 CUMARTESi saat f h f h b 1 d" l ::l'k -cı anu . i tuha tu a a' er er n e 1 • yı tercih eden, flmin tamamm.ı saat 16.40 ela yirmi sanhre ve 17.-

19 da Sirkeciden kalkacak, g~· 1 Halkın s~nemala!dan na·nl dı - görem'yece~H i~in gişelerden pa - ıs de beş saniye ve 18:20 ce ger.e 
dit ve dönüşte A~çakocaBEreg- §arıya uğradı3ı, fdan a'ltrlma • ralarının geriye verilmesini isti • yirmi saniye devam'ı t:c ~e~a zel
li, Zonguldak, Fılyoı, 1 art~, nın cam1armm nasıl in1!ği. bu a • yen yo!ttu. Ga!iba di.!n sinemaya zele oldu. Üçüncüsü ,-:. ddetliydi. 
Amasra ve Cideye ve ya.nız ~~ 1 rada sö~lenenhr ar:~:n-ta~dı. ı gidenlerin hepsi, sinir!erine hi.k'm Hasarat yaplT'adr. 
dişte ilaveten Kuruca.şileye il Vaklı'l nasıl gectı01 bellı o1mu- olmasını kafi derecede bilen kim- Edime, 4 (A.A.) Bugün rat 
uğrayacaktır. (50) I yordu. Bir saat daha. J'ÜrÜmÜf· ı selerdi! 16.40 da Edirnede oldukça tid .. 

· tük: Fakat, bu, ilk zelzeleden son· detli bir zelzele duY.Uldu. 



Uykunun faydaları 
Geçen defa bu sütunda yor • 

gunluğun neden hasıl olduğunu 
yazmıttık. Yorgunluğu gidermek 
için en iyi çare, i, esnasında bir 
değiJiklik aramaktır. Bu suretle 
in.sanın aaab kuvvetindeki irade· 
si yeniden faaliyete geçer. Me • 
seli tamamiyle yoru1muf olan bir 
askeri kıtanın oynak bir mar~ çal· 
mağa batlanır ba§lanmaz derhal 
yorgunluğunu unutarak gene yü· 
rüdüğü görülür. 

I§ esna.aında ev kadınlarının 
ve hizmetçilerin mutfakda şarkı 
söylemek ihtiyacını duymaları da 
ayni ıebebten ileri gelir. Son za· 
manlarda bu işi gramofonlar ve 
radyolar da görmektedir. 

Bir insan yonılduğu zaman 
kahramanlrk eseri göstereceğim 
diye ifine devam etmem~lidir. 

Öğle yemeğinden ıonra "biraz 
kestirmek,, hir ihtiyaçtan doğar, 

onun mutlaka keyfi olmaıı tazım 
gelmez. Bilhassa kadınların ay· 
hk rahauızhklarında dinlenmeğe 
ehemmiyet vermeleri çok elzem· 
dir. 

insanların en mühim dinlen· 
me devirleri uyku zamamdır. Bü· 
tün hir gün zarfında beyinde hi· 
riken yorgunluk maddeleri uyku 
esnasında defedilir. Beynimizde
ki hüceyreler, dinlenir ve tekrar 
İ§e yarayacak bir hale gelir. 

Normal ve ağlam olan insan· 
far seri bir surette uykuya dalar • 

lar. Asabi ve hassas insanlar ise 
ancak s;tbaha kar§ı uykunun de· 
rinliklerine erişebilirler. Bu de • 

rinliğe vakit ve zaman·nda vasıl 
olamadıkları için sık sık uyanır • 
lar. 

İyi uyuyanlar, akşamın yor· 
gunh1 5unu hissetmekle beraber 

saba un tazeliğini ve çalışma ne· 
şesini duyarlar. Fena uyuyanlar 

is~ akşamın zindeliğini hissetmek· 
1 ~ beraber sabahın keyifsizliğini 
ve yo~·gunluğunu duyarlar. 

Ziraat Bankasından : 
Bu gayri menkuller açı'< nrttırma ile ve 20 gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. !hale ta· 

ribi l O • 1 · 935 dir. Talip!er şeraiti, Ankara, Istanbul, İzmir, ödemiş Zıraat bankasından öğrene· 
biJir!er. (24) 

Muhammen kıymeti 
Lira C•nsi 

1500 Tarla 

800 
" 

1150 il 

750 Dükkan 

350 
" 

54GO Mağaza 

2400 Depo 

350 Dük kin 

900 
" 

300 il 

350 
" 

455 
" 

500 il 

650 " 

455 " 

4SS " 

~00 il 

45!> il 

455 ,, 

Mahalle Sokak 

Yazı M. Hastane 

•• Bahçeli kahve 

" Subaşı 

Hamam SebilbanP. so. 

" 
İsmet Pş. Cad. 

Cumhuriyet Belediye çarşm 

Yazı Depo so. 

Ham em Hamam so. 

H. imam Kendir pazara 

,, 

Hamam Papuççular arastası 

Camii cedit Hal pasajı 35 No. 

" Hal (10) No. 

" " (12) " 

" " (16) " 

" " (18) " 

" (20) ,, 

" " (22) ,, 

,, ., (24) " 

H. M. M. 

1,'2880 

9200 

1,3800 

Hudud 

Gündoğu yol, günbatı Mıgırdiçten 
metruk tarla, Poyrazı Odabatı O. 
vereıeıi tarlası, kıblesi Faik B. 
ve F okyon tarlasile mahdut. 
Gündoğu H. Kolost, günbatı ve 
poyrazı ve kıblesi yol ile mahdut 
Gün doğu H. Süleyman kansı tar· 
lası, ve tariki has, gün batı Nal • 
bant Artin bahçesi, poyrazı ve 
kıblesi yol. 
Sağı ve cephesi yol, ıolu metruk 
dükkan, arkası Emmi oğlu vakıf 
dükkanı ile mahdut. 

Sağı ve arka5ı Halepli vereaeıi 

dükkanı solu ve önü yol. 

Sağı Ratit ef. Veresesi ve iıbu 
mağazadan müfrez dükkan, ıolu 
yol arkası zencircinin lbrahim ve
ı csesine, önü yol ile mahdut. 

Sağı ve arkası doyranlı Hüseyin 
arsası, ıolu Şerif O. Nuri arsası ö
nü yol ile mahdut. 

Sağı ve solu ve arkası Tuzcu H. 
Sadık dükkanı, önü yol. 

Sağı ve solu tuzcu H. Sadık ıebil
hanesi Vakıf dükkanı arkaH tuz
cu H. Sadık hanı, önü yol. 
Sağı yağcı Salih veresesi kahve
si solu H. Sadık sebilhanesi vakıf 
dükkanı arkası tuzcu H. Sadık 
hanı, önü yol. 

Sağı kuyumcu T ashin solu Emmi 
oğlu ıebilhanesi arkau metruk 
önü yol ile mahdut. 

Sağı 59 solu 35 arkası beledi • 
ye oteli önü pa!aj. 

Sağı 8 ıolu 12 arkası ha1 dükkanı 
önü hal sokağı 

Sağı 1 O solu hal pasajı arka
•ı hal dükkanı, önü bal sokağı 

. Sağı 14 solu 18 arkası hal dük • 
kin önü hal sokağı. 

Sağı 16 solu 20 arkası hal dükka
nı önü yol. 

Sağı 18 &olu 22 arkası hal dükka
nı, önü hal sokağı 

Sağı 20 solu 24 arkası hal dük
kanı, önü hal aoıkağı. 

Sağı 22 solu 24 arkası hal dükka

Dün ve Yarın 
Tercüme Külli yalı 

SAFO 
Alfona Dode - Haydar Rifat 

100 Ki'§ -Aile Çemberi 
A. Maurois -1. H. Alitan 

100 KJ"J ------

Devlet ve ı tillil 
Lenin - lılaydar Rif at 

715 kl'f ·-------- --------... 
Sosyalizm 

K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 
75 krt 

J. Rasın Külliyatı 
Ahmet Retit - H.Na:tım 

15 krt ·---------- ----------
şçi sınıfı i tillili 

Lenin - Haydar Rifat 
60 krt ·---------- ---------.-. 

Ruhi hayatta llişuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 krt ·---------- ---------.-. 
s ehana doğru 

Piyer Loti - 1. H. Alitan 
100 Krt 

]. Rasin Külliyatı il 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

'76 ıu, ---------- ----------· 
Balzak - Haydar Rifat 

100 KJ'f ·---------- -----------· 
Deliliğin piskoloiisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

llO krt ·---------- _________ ,..... 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - Sami z. Süreyya 

'75 krt 

Ana karnındaki çocuk, yirmi 
dört saat uyur. Doğduktan son· 
ra da gıda almak için uyanıktır. 

nı, önü yol ile mahdut 
ı•----------.- .----------· 

Ondan sonra uyku müddeti git - :::::::=:::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:: :: 

tikçe azalmağa hatlar. Yedi ya· H TÜRK ÖTÜGÜ ULUSLAR H T epebaşında Gard en bar 
tında olan bir çocugw un günde H KOTOGO H !i .. 
10 - 12 saat uykuya ihtiyacı var· :: H. Alpagutun son çiyimi (=fi 
dır. Büyükler 7 - 9 saat uyu. H kitabı) yakında çıkacak. ~! 

1 d 1 P k f 1 . h . 1 1 !5 , ....................................................... :: 

Her ak,am müzik, dans varyete, 
günleri saat 17 den 20 ye kadar 

bayram günleri matine çay 

alakart tabldot 100 kuruş cuma 
çaylı dans kompile 75 kuruş, 
kompile 75 kuruş 

ma ı ır ar. e az a 1 tıyar o an- ............................ : ••••• ; •• , ...................... ..! 

lar ise 4 - 5 saatten fazla uyu- 1st: As. 6 ncı Hukuk mahkeme- ili llllllllllll ıııııııııııı~~ıııııııı ııııııııııııııııııııııııijlllll ~llllllllllll 1111 
mamahdırlar. sindten; 

Öğle uykusuna ihtiyaç duyan· Fuat Bey tarafından Kadı köy 
lara öğleyin U)7'1mamaları tavsiye Cafer ağa mahallesi keresteci &o· 
edilmemelidir. Öğle uykusunun kak 58 numralı hanede mukim 
gece uykusuna dokunduğu doğru Hayriye hanım aleyhine açılan 
değildir. Az uyku uymnak kadar bo§anma davasının tahkikatı 27.1. 
sıhhate muzir olan bir şey yoktur. 935 pazar günü !aat 10 a tayin ve 
Uykusuz kalan genç bir adamın bu bapta. imla kılman davet'.yc 
fikti kabiliyeti de o nisbette a-
zalır. varakası ma..hkame divanhanesine 

Uykusuzluktan şikayet eden -
lere doktor Kusa Maulun bir usu
lünü tavsiye ederiz: 

asılmış bulunduğundn mezküı· 

gün ve saatte İstanbul asliye mah 
kemesi altıncı hukuk dairensinde [C 
tahkikat hakimi huzuruna gelme'~ 

diğitakdirde giyabında tahkikata ;~ 

Sel inik Bankası 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanistandaki Şubeleri : 

Sel4nlk . A llna . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. Bir havlu yüzde elli dereceUk 

ispirtoya batırılır, göğüs ile karnı 
örtecek surette vücuda yapıf tırı • 
hr. Bir fanila veya saje ile örtü· 
lür. Üzerine bir sargı ıarılır ve 
bu sargının uç1arı agrafla tuttu· 
rulur. Bu usulün uykuya çok 
yardım ettiği söylenir. 

bakılacağc davetiye tebliği maka- ===== jlllllllJlll 
mına kaim olmak üzere keyfiyet l!il n 

Bazı kimseler uyuyamadıkla • 
rını bahane ederek lambayı ya -
kıp okumak sureti'le uyku getire
bileceklerini zannederler. Bunun 

ilan olunur. (6615) ___________________ ... ______ _ 

tctiri muvakkattir. Çünkü in·an 

her şeye alı;tığı gibi bu okunıa' 

ıureHyle uyl.-u geti."IDeğe de alı -

şır. Nihayet saatleı·ce okuduğu 

halde hiç uyuyamaz bir hale ge· 
lir. 

Daireler 
Posta ve Adliye bin:>sına en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat •. 

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 krt ·----------.. -----------~· 
/. Rasin Külliyatı 111 

Ahmet Retil - H. Nazım 
75 ıu, ----------; ... :-------: 

Samimi saadet 
Tol!toy - 1. H. Alit~ 

istatistik 
Andreleı - Huphi Nuri 

so krt 

Çocuk düşürtenler 
H. G. Menusier t. F. Rasim 

60 krş ·---------- -------~-__________ 1111 _________ ~ 

ilim ve Felsefe 
Moris Şilk - Hilmi Ziya 

30 kuruş - .. ----
Cemiyetin Asılları 

Frederik Engels - Muhiddirı 
100 kuruş 

Dağıtma Yeri: 
V AKIT Matbaall 
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.~i~· ALP~O 
Laf!yeti umum ye, işlahsıı:ı!, ve kunetsizlik halatında büyiik faide ve tesiri görülen 

·Fosfatlı Şark Malt Hülisa·sı 
Kullanınız. Her eczanede satıhr. 

• Şapkası 
DUnyanın beş klt'asında en fazla rağbet bulan 

~A~l(A Devlet Demir yolları ilanları 
Müsla.hıi'J.talı 

Sağlam çuvallar içinde olmak şartiy:e __ ŞAPKADIR 
---.. 

HUBUBATUIYLARI 

SıHHAT 
10 - 1.- 935 tarihinden itibaren perakende ta,ınacak ma 

Galata ith-;ıat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden : 

vs den kömürlerinden ton ve kilometre başına 2 kuruş iicre 
Kuvvtt alınacaktır. (23) 

l(Uo, gram.. Eyşanın cinsleri .. 
0,900 İpek entari 
O, 700 ,, Maşlah 

0,850 ,, Çorap ve saire 
1,025 ,, Fistan 
2,300 ,, Peçete ve saire 

Otomobil Satışı 
Istanbul Gümrükleri Ba 
Çevirgenliğinden: 

lıktBu '!Ya S.1.1935 tarihinden iti-haren açık arttırma s~retHe satı -
rıunrr. İsteklilerin 22.1.1935 salı günü saat 16 ya kad3:r satış komisyo

a. gelrneleri. ( 33) 

Umumi tesbit eşyasından 25 inci fasılda yazılı 2303/2305 tesp 

No.lı Şevrole marka 3 tane yeni otomobil gümrük resmi alının.aksı -

zın açık arttırma suretiyle 19 - 1 - 935 tarihinde saat 15 te satıl 
caktır. 

jinhisarlar U. Müdürlüğünd;,;T ------------~. Otomobilleri herkes gelip görebilir. Müzayedeye girecekler" 
532 lira 50 kuruıtan ibaret olan teminatı muvakkate akçalerini m· 

11 
l(apalı zarf usulile 19.12.1934 tarihinde satın alınacağı ilan olu -

ı:~ gazojenler 22.12.1934 tarihinden itibaren bir ay zarfında pa -
te;k~kl~ ~atın alınacaktır. Vereceklerin on iki gün içinde projelerini 
}'ij ~k ıçın getirmeleri, pazarlık için de 12.1.1935 cumartesi günü 
v z c 7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte saat 14 te Cibalide le
;ırrn ve mübayaat fubesine mü -racaatları. (8734) 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketı 
I stanbul Acentalığı 

Liman han, Telefoo: 22925 

zayede aaatinden evvel vezneye yatırıp makbuz almaları lazımdı 

Müzayede 2390 No.lı kanunla heda va verilen §&rtname dairesinde y 
pılacaktır. İsteklilerin müracaatları. (8809) 

F 
Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 3. cü Çek_iş 11. 2. ci kanun 1935 te 

~üyük ikramiye : 50.000 Liradır 
.! 1 .~·' t 

Akay işletme Müdürlüğünden: 
p ~~ker Bayramına tesadüf eden ikinci Kanun 6, 7 Ye 8 inci 
A 9 lar, Puartesi, Sah günleri Kadıköy .. Haydarpaıa • Adalar-, 

Mersin yolu 
Dumlupınar I<f.5.~~ 
P a .. zar saat 10 da Sir

keci rıhtımın -
dan kalkarak ( Çanakka1e, lzmir 
Kuşadası, Küllük, Bodrum, Rados, 
.Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal -
kan, Kaş, Finike, Antalya ve Mer -
sin azimet ve avdetle aynı iskele -

JerJc Alanya, Çanakkale ve Gelibo -
Ju) ya uğrıyarak avdet edecektir. 

Sahibi: ASIM US 
Netriyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKiT Matbaa11 - lıtanbul 

Dün ve yarın 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 11 

) 

GORıiO BABA 

1 

H. de Balzak 

Haydar Rif at 
370 sayıta 100 Krş • 

Dağıtma Yeri 

Vakıt lstanbul 
~~ 
~~~ 1 

~lu hattında Cuma tarifesi tatbik edilecektir. (55) 
\21 lklnci 'feşrin 1934 sayımızdan beri sUrUyor.).~!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!111'!!!!!!1!!!!!!!!111!"!!!!!!!!!!!~~======!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Öz Türkçe karşılıklar 

5. Sıymak, 6. Ufatmak, 7. U - man.) 7. Ölke, ülke 8. Taram, 9. 
şatmak, (Parçalamak, ufaltmak Yer. 
:tnan.) 8. Uvatmak (Ufatmak j Kıtal, ı. Kavga, 2. Kıran 3. 
man.) Kırgın, 4. Vuruşma. 

Kesret, 1. Artıklık, 2. Bol - ' Kıvam, 1 Çağ, 2 Durum, 3. 
hık, 3. Çokluk, 4. Çok olmak, Tav. 

Kesretle hasıl olmak, 1. Ço - Kıvama getirmek, 1. Durult-
ğ;ıll'ıak, 2. Uremek. mal\:, 2. Emiştirmek, 3. Tavla· 

Keşakeş, 1. Çekişme, Karga..,~ mak. 
k:rga~alık. Kıyafet, 1. Biçim, 2. Bizek, 

K~şf (keşif), 1. Açım, açma 3. Enil; 4. Gıhk, 5. Kesim, 6. 
2. Biliş, 3. Bulgu, buluş, 4. !ık Kılık, 7. Körğ, körk, 8. Ust baş. 
8. Cur (Nevi, cins man.) 9. Kesek Kıyam (Kalkma man.), 1. 
"(Krt'a, kesilip ayrılan parça Kalkma, ayakta duıına, 2. Ayak 
mart.) 10. Kesim, 11. Kısım üstü, ayak üzeri, 3. Çöğelme, 
(T.rsrhmş bir elin, yani bir avucun 4. Durum. 
alabileceği kadar, bir avuçluk Kıyam etmek, 1. Ayağa kalk
parra man.) 12. Saha, 13. Tiğim. mak, 2. Ayakta durmak 3. Çö-

Kısım kısım, 1. Bölük hölük, ğelmek 4. Diğelmek 5. Kalkın-
2. n:ı;um ayımı. mak 6. Kalkışmak 7. Kalkmak 

KTsmı dahili, !çge, lc:ker. 8. Kopmak 9 Örü durmak, örü 
Ktsmet (Tak~im man.), 1. Bö- ' tım11ak, 1 O. Turmak, durmak. 

lü~iik (Takf.ıimde dü~en paY man.) Kıyam etmek, 1. Ayaklan -
2. Goral. 3. Pay, 4. Vleş, 5. l.Jleş- mak, 2. Kakımak, 3. Karşı dur-
ırıe. 6. Uli.iş, mak. 

Kısmet (Kader nı an.), 1. Alm Kıymet günü, 1. Kalgaı;ıçı 
yazrsı, 2. Süğiir, 3. Yazı, çağ, 2. Kopmak günü, 3. Tura -

Kıssa, 1. Gödek, 2. Hocck, cnk giinU, 4. Ulu gün. 
~ t· teki, 4. Ütük, 5. Sav, 6. Sür- Kıyas, 1. Benzetme, 2 Çama 
gcc. 3 Kar::;tla~trrnıa, lf. Oran, 5. Öl-

Kıstas . Ölgii. çUm. 6 Sayın, 7 Tasım. 
Kt~r (krşır), 1. Deri, 2. Kıı- Kıyas etmek. ı·. Benzetmek, 

h1 ık, 3. Kapçrk. 4. Kastrrık, fi. 2. Bir tutmak, 3. Karşılaı;::trrmak. 
Rav. 6. Kazrrık, 4. Oranlamak, G. Ölçmek, 6. Öl • 

K1şrı .dahili. Akrlg-an, çümek, 7. Örnek tutmak. 
Kıta, 1. Bn.lğe, 2. Bölük, ~. Kıyassız, 1. Oran~1z, 2. Pek 

'Rulung, 4. Dilim, fi. Ke~.ek. 6. çok.. 
Ro;un, kuşı;n, (Askeri kıta Kıh (kaylı), 1. İrin, 2. Sül. 
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Oz TürlCçe 1'arşı1ık1ar 

Kıymet, 1. Bul, 2. Değer 3. 
Erdik, ertük, 4. Erdini (Baha, 
pahalılık man.) 5. Yanut (Bedel, 
semen man.) 

Kıymetli, 1. Abaylı, 2. Ağır 
(Giranbaha man.) 3. Ağırhğ, 4. 
Çus (Giranbaha man.) 5. Değerli 
6. Düzün. 

Kıymet takdiri, Kesim. 
Kıymetsiz, 1. Ahı, 2. Değer

siz. 3. Teptek, 4. Ucuz, 5. U
çuz, 6. Yinik. 

Kıyye, Burcan. 
Kibar, 1. Büyük, 2. Ti.izün, .3 

Ulu, L1. Yek, Yeğ, (Asil man.) 
5. Yüksek. 

Dolaşmak, 2. Gezip dolaşmak, 
3. Gezinmek, 4. Gezmek, 

Ketif, (Kitf, ketf), 1. Kürek 
kemiği, 2. Omuz, 3. Yağrın. 

Ketm (etmek), 1. Abıtmak, 
2. Gizlemek, 3. Ort bas etmek, 
4. Oıimek, 5. Saklamak, 6. Ya· 
şırmak 

Ketum, 1. Ağzına pek, 2. Ağ. 
zı sıkı, 3. Imık, 4. Yaburgan. 

Ketumiyet, 1. Açmazlık, 2. 
Gizlerik. 

Kevkeb, 1. Ildız, 2. Yıldız, 

3. Yulduz. 
Keyetmek, 1. Alazlamak, 2. 

Dağlamak, 3. Envurmak, 4. 
Kibr (kihir), 

Krrrş, 3. Kumın. 
1. Çalım, 2. Yakmak. 

Ki•birlenmek, 1. Algarmak, 
2. Böbürlenmek, 3. Büyüklenmek 
4. Çalm1lanmak, çalm1 satmak, 
5. Kam1111ak, 6. Kasalanmak, 
kasarlanmak. kasılmak, 7. Ko
Sezinti, 8. Seziş. 

Keşfetmek, 1. Açmak, 2. An
lamak, 3. Bilmek, ·1. Bulmak, 
5. Bulup çrkarmak, 6. Çıkannak, 
ortaya çrkannak, 7. Oranlamak, 
(Tahmin, nisbete vunıp takdir 
man.) 8. Yivlemek. 

Keşfiyat, Buluşlar. 

Keşif kolu, 1. Çel'i kılavuzu, 
2. Gözcü, 3. Körük, 4. Közetci 

, ' 
5. Öndüç, 6. Yizek. 

Keşide (etmek), Çekmek. 
Keımekeş, 1. Atı~ma, 2. Çe

kişme, 3. Kargaşa, kargaşalık. 
Ke§t (Geştügüzar etmek), ı. 

Keyfiyet, 1. İş (Mesele, husus · 
madde man.) 2. Nicelik, 3. Ni. 
telik, 4. Yaraşr, . 

Hal ve keyfiyet, Niteklik. 
Keyfli, 1. Öğrünçlüğ, 2. Zağ

lı. 

Keyfe mette fak, 1. Değme, 
değmede, 2. Gelişi güzel. 

Keyvan, Okay (Zuhal yıldı
zı man.) 

Keza, 1. Böu}e höylece hu -"' ' . ' 
nun gibi, 2. Da, dahi, 3. Gene, 
4. Öyle, öylece, 6. Şöyle, şöyle· 
ce, şunun gibi 

Kezalik, 1. Böylece, 2. Bunun 
gibi, 3. gene. gine, 4. Öylece, 5. 
Şövlece. 6. Yine. 

Kezzab, 1. Alclakıcı, 2. Ya • 
lan er. 

Kıdem, 1. Bayatlık, (Ezeliyet, 
kadimlik.) 
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ADAPAZARI 
• s 

Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş • 
sermayesı 

• Türk Lirası 
Türkiyenin her yerinde şube ve muhabirleri vardır . 

• ev a a ı Yap r an a 

lstanbul şubesi: Tel. 22042 
Galata şubesi: Tel. 43201 

Oz türkçe karııhklar 

Kıdem kazanmak, Eskimek. 
Kıdemli, ı. Baş eski, 2. E .. 

mekdar, 3. En eski, 4. Eski. 
Kıdve, 1. Baş, 2. Başçı, 3, 

ileri gelir. 4. Onde, en önde, 5. 
Uyulacak. 

Kıhf, 1. Baş çanağı, 2. Baş 
kemiği, 3. Baş sağrısı, 4. Kafa ta
sı, 5. Sağrak, 

Kılade, ı. Boğmak, 2. Boyun
luk, 

Kıllet, Azlık. 

Kılükal, 1. Dedikodu, 2. Söz, 
3.Söz sav. 

Kınnab, 1. Boğçu, 2. lp, 3. Si • 
cim. 

Kıpti, t. Çingene, 2. Karaçr. 
Kıraat, t. Okuma, 2. Okuv, 

3. Okuyuş, 
Kıraat etmek, Okumak. 

Kıran, 1. Koş, (Eski nücum
aa ild yildrzm bir burçta bulun -
malan: (Kıranı sadeyn, krram 
nahseyn - Uğur koşu, uğursuz 

koşu). 2. Yakınlık. 
Kısas, ı. Bendeş eyleme, bay

deş eyleme, 2. Buldurma, 8. 
Dişe diş, göze göz, söze söz, (Ki
sasm bizce hem tarifi, hem karşı
lığı olarak kulanılır) 4. Kana kan, 
5. Kan alma, kanım alma, 6. 
Oç (İntikam man.) 

Kısm (kısmı), t. Bölek, 2. 
Bölev, 8. Bölge, bölke, 4. Bölü
cek, 5. Bölük, 6. Bölüncek, 7. Bö
Jilntii. 
falmk, 8. Kosalmk, 9. Kubannak, 
._,...__ 

10 Kurulmak, Kurum satmak, 11 
Ulalmak, 12. Ululanmak. 

Kibirli, 1. Çalımlı, 2. Ekemen 
3. Konur, 4. Koska, 5. Kuruk, 
6. Kurumcu, kurumlu. 

Kibrit, 1. Çalacak, 2. Çalma, 
3. Çıtrr 4. Sürtme, 5. Yanar, 6. 
Yanarca. 

Kifaf, Yeterce, yeterge. 
Kifayet, 1. Yeterlik, 2. Yi

tut, 
Kifayet etm~k, ı. Çıkışmak, 

2. Elvermek, 3. Yetişmek, 4. 
Yetmek. 

Kifayet ettirmek, Yetletmek. 
Kifayetli, 1. Elverişli, 2. ye

ter, yetişir. 

Kile, t. Ölçek, 2. Olçev. 
Kilim, t. Çöplü, 2. Dum, 3. 

Keçe, 4. Yanbul. 
Kilit, 1. Beklevüç, 2. Bik, 

3. Cuza.k, 4. Çeld, çekki, 5. Ka
pı küpesi, 6. Kiritlik, 7. Kulpu, 
(Asma kilit man.) 8. Kümre, 9. 
9. Süser, 10. Tutamak. 11. Yo -
zak. 

Kilitlemek, Biklemek. 
Kilitli, 1. Kiritlik, 2. Y ozaklı. 
Kiis, 1. Alın ta§ı, 2. Çal top

rak, 8. Kireç, kireç taşı, 4. Sa ' 
ruç, 5. Tilki toprağı. 

Kilye, 1. Böbrek, 2. Bödelek. 
3. Böğrek, 4. Böteke. 

Kin, t. Boz, 2. Bizü, 3. Hınç 
4. Hoşuntu, 5. tçgil, 6. Kuyruk 
acısı, 7. Yavuz sakmıç. 

Öz Türkçe 1Carıılıklar 

cek, 5. Bölük. 6. Bölüncek. 7. , Kesif, 1. Cabılmkı, (Sık biten 
Tav'an ve kerhen, !ster iste- ot mon.) 2. Ciye (Kumaş ve or-

mez. man için.) 3. Çoğay, 4. Çok. çok-
Kerhen yapmak, Boyun sü- luk, 5. Gür, 6. Kalın, 7. Ka -

mek. kılı, 8. Koyu, (Boya, mayiat ve 
Kerih, ı. Ağır, 2. İğrenç, 3 benzerleri için.) 9. Paylan (Bol, 

Pis. 4. Sası, 5. Tiksindirici mebzul nran.) 10. Sık, 11 Sinsek 
Kerim, ı. Akı, 2. Eli açık, 3, 12 Tıkız, 13. Tok, 14. Yoğ, 15, 

Esirgençsiz. 4. Erzik, 5. Keleş, yoğun. 
,(Şeci, cesur, güzel ve kerim man.) Kesif duman, 1. Buğdak, boğ-
6. Mungan, 7. Selek, 8. Toğuşlu, dak. 2. Munar .. 
toğuşlık (Fitri asaletle mümt.az 
man.) 

Kerime, Kız. 

Kerpeten, 1. Alguncuk, 2. Kı
saç, 3. Kıskaç. 

Kerre, ı. Boğ 2. Çala, 3, dö
nüm. 4. Ez, 5. Gez, 6. Kat, 7. 
Kez. 8. Öğün, övün, 9. Sundu, 
10. Tapkur (Zarpta kullanılan 

kere man,) 11. Tırnak, (Parantez 
man.) 12. Yol. 

Kesafet_, 1. Kalınlık, 2. Kav
rutluk, 3. Koyuluk. 4. Sıklık, 5. 
Tokluk, 6. Yığnak, 7. Yoğunluk. 

Kesat, 1. Bunluk, 2. Durgun
luk, 3. Geçmezlik, 4. Sürümsüz
lük, 5. Yokluk. 

Kese (kise), 1. Artmak, 2. 
Çörezen, 3. Kalta, 4. Kap, 5. 
Kapçuk, 6. Tokurcak, 7. Torba 
8. Yan, 9. Yancık, 10 Yanluk. 

Kesel, 1. Bezginlik, 2. Dun
cukma, 3. Erinme, 4. Gevşek -
lik, 5. Kesiklik, kesilme, 6. Tem
bellik. 7. Ucııkma, 8. Usanc, 9. 
Usanlık, 10 Üşengenlik, üşen-
me. 

Kesif sis, Kör duman. 
Kesir, 1. Bardam (Külliyetli 

man.) 2. Bol, 3. Çok, 4. Delim, 
5. Küp, 6. Okuş, oğuş, 7. Oküş, 
8. Sık, sık srk, 9. Tümen tümen 
(Tümen bizde de kullanılır.) 

Kesb (etmek), 1. Edinmek, 
2. Kazanmak, 

Kesbettirmek, Kazandırma!{. 
Kesbi afiyet etmek, t. Eyileş

mek, iyileşmek, 2. Sağalmak, 3 
Sağlanmak, 4. Yerine gelmek. 

Kesbi nezaket etmek, Sızal

mak. 
Kesbi suubet etmek, Güçlen

mek. göçleşmek. 

Kesbü kar, (Bu manada kisp 
telaffuzu daha şa.yidir.) 1. lş, 2. 
tş güç, 3. Kazanç. 

Kesbi (kisbi) 1. Kazanılır, 

2. Kazanılmış, 3. Sonradan olma. 
Keır (kesir), t. Börtük, 2. 

Kaldık, 3. Kalın, 4. Smdrk, (Kr
nk man.) 5. Smrk, (Kmk man.) 
6. Teltük. 7. Urdüm. 

Kesretmek, t. Bozmak, 2. 
Knıııak, 3. Sımak, 4. Sındırmak. 
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