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~umlıuriyet bayramında 3, 
ılbaşında 5, Hakimiyeti' 

milliye bayramında 2 gün 
!!!!! lJaozlması düşünülüyor 

Bugünkü sa,'Jımız 

16 
S. A. Y. 1. F. A. 

18•1 inci Yll Sayı: 6110. 48 Yazı lgleri Telefonu: 24379 Perşembe, 10 iklncikAnun (l inci ay) 1935 İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 
~~-===============================================================================================;=======~==-
lllu s la r kurumu konseyi R. Arasın Zelzele faciasını görenlerle konuşma 

Başkanlığında lJarın toplanılJOT Eğer lstanbul Marmara 
konseyde görüşü"ecek meselelerin en başında italya -
lfaheş had·seleri, İran - Irak anlaşamamazlığı bulunuyor 

8. Rüştü Aras Belgratta Yugoslav 
Baş ve Dış bakanile görüştü 

İtalya i!e Habeıistan arasında .......................................... -·--· .. ···: 

~krnış. olan me~elenin halli. için Son dakika 
a.heş atanın MıHetler Cemıyeti -

n~ müracaat ettiği biliniyor. Ce • 
llııyetin konseyi yarın toplanacak 
'e bu İ§i müzakere edecektir. Yal
~~ı a.beş·stan müracaatinde e!<sik 
.. 

1r harekette bulunmuf, dayandı
~~ ~illetler cemiyeti misakının on 
dı ınci maddesinin ikinci fıkrasın· 
'n hangisini kasdettiğ.ni bildir · 

lrıeıniştir. Bu eksikliğin ne gibi 
~tice verebileceği aıağıdaki '.za 

ttan anlaıılacaktır. 
~· Habeşistan Dıı Bak~nhğı son . 
k~~unun üçünde cemıyet genel 
lhbine şu telgrafı göndermİ§tİr: 
. ''1talyanların Guerlogubi üze- } vay Rüşdü Aras ve ~c~evre yoluna 

tine hareket ettiklerine dair gön - çıkan Bau Lıtvınol 
dera·ğim telgrafa şunlan da ilave nel katib konseyi müstacelen da
ediyorum: Birincikanunun 28 in _ vet etmeee mecburdur. ikincisin -
de sabahın san.t onunda İtalyan • de ise uluslararası münasebetleri 
lar Habeş mevkiine taa;ruz etmiş- hozabilecek mahiyette olan hadi -
lerdir. Iki ölü ve iki yaralımız var- se üzerine, dostluk namına olarak 
dır. konsey azalarının dikkatini cel -

İtalyan tayyareleri Guerlogubi betıne i l'"zımdır. 

Belgrad 10 (Gece yarıWI • 
dan sonra, telefonla) - Bay 
Rüıtü Araa bugün bur:ıcla Yu· 
goslav saltanat r.aibi Prens 
Pol tarafından kabul edildi . 
Yugoslav Ba§bakan ve Dıı Btr 
kanı Bay Y evtifle Türkiye Dıı 
Bakanı, iki memleketi alaka -
landıran mühim bahisler üze -
rinde iki görüıme yaptılar. 

Bay Rüıtü Arcu akıam Bel· 
graddan ayrıldı. 

1 
! 
i ..................................................... -... 

ni istiyor? ille bunu tasrih etme -
mittir ve galiba bunun içindir ki 
genel katib zaten toplanacak o • 
lan konsey azalarına meseleyi 

bildimıif, ayrıca müstacel bir da
vete lüzum görmemiştir. Bunun 
neticesi fu olur ki ikinci fıkraya 

dayanarak dostane bir görüıme 

yapılır. 

gibi sallansa ydı •• 
Marmara adasındaki bütün evler yıkıldı 
Hayırsız adada sis düdüğü binası çöktü; 

büyük bir kayalık denize karıştı 

Antalya vapuru ıuvarısi Bay Sezai muharrirım:ze anlatıyor • 
- Zelzele eınasında Hayırşız adada bulunan dört kiıiden 

Bay Keork •• 

latanbullulara hakikaten geçmif ol- anhillerd~::i mLv. :ıl ri!a mo~.:rlerde ya
sun. Dün Marmara adasından gelenlerle tan halk yıktlr.!1 evlerine ,fönememif, hic· 
konuıunca zelzeleyi lıtanbulun pek ha rete baılamııbr. Bir kıs.iL yurttaılan • 
fil bir •urette atlattığını daha iyi anla- mız =rdeğe, (Bandırmaya, gitmit elli ki-
dmı. tilik bir parti de ı-.hrimize gelmiitİr. 

Marmara adasındaki zelzele felaketi Bu elli ycr~tatı Man~ ... ,·'U\ getirer. 
o kadar feci olmuıtu• ki günlerden beri (Devamı 8 mar aayıtanm l lnd atltununda) 

Selanik Borsasında panik 
g de U r, ttklar taarruza Habetiıtaa bunlardan banıiıi- (De• ı 'l cı yıf 4 llnctt 811tuntmdal 

l' ~llıek ·çin pek yakında bulunu- O h • • • k • b •• ı •• 
k Otlar. Sulhun mü sir bir surette Bay LaAval, Bal} Fla ..... n- r~ • mını. n 1 ıye o une-
r0tuııması için, Habeş hükume - _ 

d~~~:~~ ~~t~~i~~bi~ear~~;I~~ -'ene 1·zalıat verdı· cegı şayıaları dolaşıyor 
ll'ıasrnı taleb eder.,, U ~ 
a Milletler cemiyeti genel katibi • • Yunan hükumetinin, milli müdafaa ihtiyaç-
1 'Y Jozd Avenol da bu telgraf. talyanlar, Fransız Dıı bakanını Roma- /arını tatm · l • d /ı · • 'k · b ··ı 
'cevap veriyor: d 1 d Jk 1 ı ~ ı d 1 ın ıçın ra mıyı l ıye oıe-
~ "Guerlogubi hiidisesinden hah- an ayrı ışın a a ış ar a Ua 1.1r a •~ar ceği şayiaları ~elônikte telôş uyandırdı 
~den ve misakın 11 inci madde. Roma, 9 (A.A.) -- Bay Laval dün ~- ~ - - ...... , ., c":."'!.~ elçili tara • 
~ lle göre, sulhu müessir bir suret- öğleden sonra Parise doğru yola çıkmıf, fından karıılanmıfbr. Atinadan bildiriliyor: Yunan hüku- ve dükkanlar ikiye bölüneceği aöylenea 
"'l kon

1
mak için bütün tedbirlerin durakta Bay Mussolini Bay Suvichs Sabah ekenden Bay Laval Dı§an i~- metinin Milli Müdafaa ibtiyaçlarmı tat· knğıf para il~ aatıı yapmamak için ke

"nıın . . k Fransız, Avusturya ,.e küçük itilaf ,.)çi· leri bakanlıfqıa siderek lngiliz masla- mİn için tedavüldt: bulunan drahmileri r•enk'u.ni indirmiıler kapılanm q.,_ • 
lih. asım ıstiyen 3 son anun ta . lerile tehrin yüksek memurlan ve db· hatıüzan Bay KampLeli kabul etmit ve ikiye böleceği hakkında burada çıkan nı S'.l ~u. 
ll lı telgrafınızı aldım ve sonka - nı tarafından uğurlanmııbr. lstaıyon ci kendisiyle Roma müzakereleri hakkın - taYialar Selanik borsaıında paniğe ae - :cfonik umumi valisi Bay Ralis, d..-

(LQUea uyı1&71 ~) 
k Unun on birinde toplanacak olan varmda toplanan büyük bir halk kütle- da aörütmiiıtür. Bundan sonra Bqba- bep n'muıtur. Hatta bu pyialar üzerine 
Oi0nsey azalarına telgrafla bildir _ ıi Bay Laval ile Bay Muıaoliniyi hara kan Bay Flancleni ziyaret ederek Roma >ılbaıı günü, Selanikte bütün mağazalar 
~~ ~li~~d~aı~,~,~ ~~~e~~~ .~,~Bayr------------------------~ 

iki telgrafta da sözü geçen mi- Paris 9 (A.A.) - B" aabah Roma- Laval Roıııa anlatmalamu kabine arka. 
ille dan dönen Dq Bakanı Bay Laval, iıtaı· ~tlamıa anlatbktan sonra yann akfalll 
file ın on bir.nci maddesinde iki yonda bakanlar, papanm mümessili; .. ·cya cuma sünü Ceneneye gidecektir. 
~ardır. Birincisine göre ge- Türkiy~ büyük elçisi küçük itilaf o .. ta Slllhlar1 b1rakma meaeleal 

Y 
Roma. 9 (A.A) - Fransız • ltalyan 

eni. denı·zaltı gemı·mı·z uzl~ımasmın ailahlan b ·a•:ma meaeı..i-ne müteallik kıımmda deniyor ki: 

lııPalenı alınan denizaltı gemimizin 
tl.ı hfadan limanımıza getirildiğini 

Tl~ 
lttuarrı ~Y içinde geminin teslim alma 
l'asirnıe esi ile uğraşılacak, sonra me
~~ gemiye ad konacaktır. 

de.nııaıtı gemimize ne ad ko-

nacağı henüz belli olmamakla bera • 
her, "lımir,, adı konacağı söylen • 
mektedir. 

Yukarıki resimde yeni denizaltı 
gemimizi Jstanbul Jimannıda görü • 
yorsun uz. 

Hakların miiMvabna dair 11·1B-1931 
tarihli beyannameye atfen, her iki hüku
met, hiç bir devletin silahlan bırakma 
huıuıundaki taalalaütlerini tek tııraf1ı 
bir hareketle de!iıtirmiyeceğini ve böy
le bir nziyet çıkbjı takdirde iki hükU
metin biribirine claıueacaklannı karar al
tına almıtlarcbr.,, 

Romen gazeteleri neler 
yazıyorlar ? 

Bükreı, !1 (A.A.) ·- Romadan gelen 
hnberlere genit bir yer ayıran matbuat, 
elde edilen ar.lafrn yı Avrupa müsaleme 

ı lnd ııGtununda) 

Resmi tatil günleri 
AnkaTa, 9 (Kurun) - Rumi 

tatil günlerinin tubiti layihası -
nan Jüıünülen uculan arcuınJa, 
Cümhuriyet bayramlarında üç, 
yılbtı§tlarında bq, Hakimiyeti 
Milliye bayramın:la iki gün latil 
yapılma.ı bulunmaktadır 

Yeni Romanımız 

ilk sevgili 
Özlü, içli, güzel milli 

bir eser 
Ya2an: Kadir Can 

Yakında Başlıyoruz 

ı~~-------------~-------------------
G en c 

Hukuk Fakültesinde 

KURUN 
Bugün ikinci sayısını . 

verıyoruz 

, 
t 

devam meselesi .. 
Lise tahsilinin ıslah 

edilmesi lazımdır 
• 

istiklal Lisesinde bir saat 
11·12 ncl •aylfalar1mızda 
"Genç Kurun,, a bakınlZ 

-----------------------~ 

liseler~e Jotlnmn lnlinıatnamesi 
- 9 uncu aaydamızda -



lngilterenin Dış 
1935 le Uluslara 
devamlı bir barış 

Bay Eden, Uluslar kur umun un artık 
saygı ve nüfuz kazandığına inanıyor 
Londra 9 (A.A.) •••• Dün, Edinberg. c. ':ilecek ve bu ' ~'e uluslara de • 

te söylediği bir nutukta Bay Eden, Av • vamlr bant ıağhyacak kati bir merhale 
rupa müvazeneıinin lngiltere ıiyasaaın olacakbr. 
esas olmaktan ırıktığını izah etmittir. Sarda düzenin aağlanmaıı ve Macar • 

Lord Eden demiıtir ki: Yugoslav davası üzerine de söz ıöyle . 
ş sıyaıamız, • · · ,- '· ·ın ve yen Bay Eden, §unlan demiıtir: 

k ' ıiıt 'nin tutulr:ıa:ur.::ı da- Uluslar kurumunun, bu iki iııi bitir-
yanır. mek suretiJc kendi sanını artbrdığına 

1934 yılında, bu yolda gerçekten bir \lem de acun bakımında artık bir nüfuz 
ilerleyiı görülmüıtür ve öyle umanm ve aaygı kazandığına inancım vardır. 

· 1935 · ·ı: · · · · r-~r~nleyc 

Bay laval, Bay. Karadenizde şiddetli 
fırtınalar 

Moskova, 9 (A.A.) - Üç gün
denberi Karadenizde §iddetli fır • 

FJandene izahat 
verdi 

1 

1 tınalar olmaktadır. Birçok vapur 
Baş tar;ı/ı 1. ci sayıfada imdat isıem:ıtir. Navorosiskte fır-

t:nin takviyesini gcnit mikyasta kolay . tınadan ağaçlar devrilmi~, damlar 
laıbrmaya matuf yeni bir hadise olarak uç.mu§, telgraf ve telefon hatları 
memnuniyetle karıdamaktadır. bozulmuştur. 

Yan resmt Vittoru) gazetesi Franaı:.ı: 
ltalyan görü,melerinin pek ziyade mem· 
nuniyeti mucip bir netice verdiğini, çün
kü Avrupa huzurunun daha iyi znnan 
~ııma alınmıt olduğunu bildirdikten aon
f'a, bu anla§malann Romanya ve küçük 

Belgratta kar fırtınası 
Belgrad, 9 (A.A.) - Her ta. 

rafta büyük bir kar fırtınası hü -
küm sürmektedir. Hararet sıfır • 

İ• 'lafın genel telakkilerine uygun oldu· dan aşağı 27 ye inmiştir. Saray • 
,. ğunu kaydebnektedir. bosnada bütün münakalat tama • 

Oniverııel gazetesi, Romadaki huıuıi • men inkıt a u-ramı br. muhabirinden aldığı uzun bir telgrafta 
anlııt!manın,. Fransız • ltalyan yakla,Şına· 
ııın<fnn baıka, bant antla§nuisına daya
nan Avrupa nizamının ltalya tarahndan 
t ... rınması da demek olduğunu yazıyor. 

Kasfamonuda görül
memiş soğuklar 

Kastomonu, 9 (A.A.) - Kar 
Arlverul gazetesi, Roma Belgesinin 

.. •'t'' aıyasa için en kati bir icraat mu- yağııından sonra 22 dereceye ka-
dar varan soğuktan ötürü ilk mek

tepler kapanmışbr. Birkaç yıldan 

beri §ehrim:zde bu kadar tiddetli 

l 3ddemesi haline gelmeye müsait bulun 
duğuna itaret etmektedir. Lupka gaze
tesi ile öbür gazeteler de küçük itilafın 
Roma anlaımalanna olan alakalannı kay 
'dettikten sonra Tuna devleUerinin kal- soğuk görülmemiştir. 
kınması:ıdan it beraberliğine matuf ça- S • d k • T •• k J 4 k • 
1 şmalan daha müessir hale getirmek i· urıye e I ur em a l 

in tadil tahrikabnı izale lüzumunu bil-
• "rmcktedirler. 

.. ;nin ikiye bölüneceği taYialarmr der • 
'ıal tekzip ebnİ§se de piyasayı alt üst 
· ~Pn paniğin önüne geçememiıtir. Bir 
•;ok kimae, pa;alannı elden çıkarmak ve 
ccrı.•bi dövizi tedarik etmek için SeJa. 
nik borsasına alan etmiıtir. Bı.ıı tehac:Üm 
yüzünden altın piyasası birkaç miıli fır
lamıı, halk ellerindeki paralarla öteberi 
satın almağa kalkıımııbr. 

Selanik valui tekziplerle paniğin ö • 
nüne ceçilemiyeceğini anlayınca, Yu . 
nan p&ralarmm ikiye bölüneceğini ıöy. 
liyerek halkı telap dütürenlerin derhal 
~lanmalan ve hapıe ablmalan için 
zabıtaya ıiddetli emirler •enniı, Sela· 
nik müadeiumumiıi de \ahkikata batla
mııtır. 

Atinada da ayni pyialar, ortaya çık
r.~ş, fl\lmt halk araırnda Selanikte oldu
ğu kadar ıiddetli bir heyecan ve panik u
yandırmamııtır. Yunan Baıbakanı Bay 
Çaldaris Yunan paralannm ikiye bölü
neceti fayialannı katiyetle tekzip etmİ§· 
tir. 

Diktatör Pangalos, iktidan zorla ele 
ald,rğı zaman hükUmetin Milli Müda • 
r - :·l~·. ." .nnı tatmin i;in c . . :bire 
b:.ı • · ~uğu c:ih~. · , :.:ıların 

tekrar dolaımaıı halk üzerinde tesir u
yandımuıtır. 

Soyadı 

Ankara, 9 (KURUN) - Ha~ 

riciye müste.farı Bay Agah (Ak

ael). &<>)'.:adım alml!tır. 

Ankara, 9 (A.A.) - . Suriye. 

deki Türk emlakiyle Türkiyede • 

deki Suriye emlaki hakkında 

Fransa ile 1932 yılında yapılan 

emlak aıf.aşması ikincikanunun 

11 inden itibaren altı ay müddet • 

le temdid edilmiştir. 

Meksikanın borçları 
Meksiko, 9 (A.A.) - Meksi. 

ka hük\ımeti, hu yıl için, har:ci 

borçlarım tanımıştır. Bununla be

raber, neşredilen resmi bir teb -

liğe göre, devletin geliri, bütçeye 

bu borçlar için herhangi bir kar • 

şılık koymağn kafi değildir. 

Arab ittihadı cemiye
tinin kongresi 

Kudüs, 9 (A.A.) - Bağdad -
tan gelen haberlerde, Arab ittiha

dı cemiyeti; nisan sonlarına doğru 

Bağdadta umumi bir kongre top

lama hazırlıklarına başladığı bil

diri~mektedir. Kongreye Suriye, 

Filistin ve Mısırdan murahhas ve 

heyetlerin daveti için şimdiden 

faaliyete geçilmigtir. Arab ma • 
hafili, merhum kral F ayııalın Şam-

danberi takib ettiği "pan Ara • 

bizm,, e Irak hükumetinin göster· 

diği alakadan dolayı izharı mem

nuniY.et etmektedir. 

Sıyasası 
Hauptman'ın 
muhakemesi 

Flemington, 9 (A.A.) - Dün, 
muhakemenin beşinci ıünü idi. 
Hauptman, uçuk ve şatkın bir 
halde hakimlerin karıısına çıktı 
ve jüri azasının yerli yerine otur • 
masını dikkatle takib etti. Sonra, 
ııanki ona cesaret vermek istiyor
muş gibi gülüma:yen karısına dön: 
dü hararetle konuşmağa başladı. 

Resmi parmak izi mütehassısı 

Kelly, ne çocuğun odasında, ne de 
merdivenin üzerinde hiç bir par • 
mak izine tesadüf etmediğini söy
ledi. 

Avukat Reilly, Kellyn:n ifade
sini cerhederek, gerek bayan Lin
dberghin ve gerek dadı Betty Go
vun çocuğun odasındaki etyaya el 
sürdüklerini ve binaenaleyh her • 
halde iz bırakmış olacaklarım id
dia etti. 

Buna rağmen, Kelly if adeainde 
ısrar etti. 

Müdafaa avukatı Re:IJy, veri • 
len banknotların numaralarını 

tesbit etmi§ olan 22 şahidin din • 
lenmesinde ısrar et~iyerek fidyei 
raecatın hazırlandığına dair olan 
raporu muteber tutmağı kabul et
miştir. 

Bugün dinlenecek ilk şahid 
doktor Kondon'dur. Hekimler, 
Hauptmanın soğuk algınlığından 
ve göğüa adalelerinin ağrımasın • 
dan muztarib olduğunu tıöylemi~
lerdir. 

Rusyadaki tren 
kazası 

Moskova, 9 (A.A.) - Mosko
va - Leningrad ekspresi kazasın· 
da kurban gidenlerin sayısı §Öyle 
tesbit edilmektedir: 

17 kiti derhal, 6 kişi sonradan 
ölmüş. 56 kişi ağır, 33 kişi de 
hafif yaralanmı§tır. 

Moskova, 9 (A.A.) - Röyter 
ajansı muhabirinden: 

Yol üzerindeki İ§aretler, tehli
keyi gösterdiği halde, kazaya uğ· 
rayan treni durdurmadıkları için, 
iki makas~ı tevkif edilmittir. 

Arnavutlukta huzur, 
sükun! 

T. A '-. -.avuttuk mat· 1ra:1, .. . . 
buat bürosu Arnavutluğun her tarafın • 
da tam bir huzur ve sükun hüküm ıÜr· 
melet: c duğunu yeniden teyit c~r.ıekte • 
dir. 

Deniz sHahlarında 
uzlaşma yakınmış l 

Va~:.13ton 9 (A . .'.) •••• Bay Norman 
o.n.•:.:, . -:-:· :\> ln:!i" ' ! \ ·-::>onya • 
run bir sene zarfmda deniz aiJahlannm 
azaltılması husuı:ur.:b bi: uzlaımaya var 
malannm çok muhtemel olduğunu Reiıi 
cumhur Ruzvelt ile Bay Hulle haber ver
miıtir. 

Bu hususta Bay Davia, meselenin, 
Londra mükalemesi esnaıımda İngiliz • 
lcr tarafından ileri sürülen teklifler esa
ıu üzerine halledilebilec:eii kanaatini İz· 
hc.r etmi§tİr. 

Fransanın teklifi 
Londra 9 (A.A) ••·• Röyter Ajansı • 

mn öğrendiğine göre, Fransa, Amerika. 
va deniz vaziyeti hakkında bazı müla
~ınza1nn ihtiva eden ve ezcümle Alman· 
>"n, ispanya, Sovyet Ru•ya gibi deniz 
d~\·lE 'luinin de Vaıington deniz antlaı· 
masmın yerine konulacak olan yeni mua 
hedeye ithalini teklif eden bir nota ver
mi§tir Bu notanın bir sureti lngiliz ve 
Japon hükümet1erine gÔnderilmİ§tir. 

• 
Şarka gidecek Posta 
menıurlarının listesi 

Ankara, 9 (KURUN) - Pos· 1 nün fikrine bakılırsa lstanbuldatı 
t~~ telı_raf me~urla~ınd~n Şarka Şarka gönderilecek memurlarıl1 
gonderıleceklerın lısteaı, genel sayısı daha faila olacaktır. Bun· 
müdürlükçe hazırlanmaktadır. }arın çoğu kendilerinden latan .. 
Bakanlığın tasdikinden sonra he- b ld · t" f' d d. 1 · k dın· 

b'k d'l k . u a ıs ı a e e ı emıyen a men tat ı e ı ece tır. 
1 

d 
Ankaradan 15, İzmir ve lstan· ar ır. 

buldan 35, diğer Garb vilayetle- Bu iş için 10 bin lira kadar 
rinden 13 kadar memurun Şark harcirah ayrılmı§hr. İşittiğime 
vilayetlerine gönderileceği söyle- göre, naklin ilkbahara bırakılma· 
niyor.. Posta umum müdürlüğü • sı da muhtemeldir. 

Yunanistanda milli müdafaa ihtiyaçları 
- Atina, - Yunan Başbaka· 

nı, Harbiye Bakanı ve erkanı 
harbiye reisi arasında yapılan 

toplantıda Yunanistanın milli mü 
dafası ihtiyaçları tetkik edilmi§
tir. 

Kara, deniz ve hava erkanı 
harbiye daireleri, bugünlerde top
lanması mukarrer olan milli mü· 
dafaa mecliıine arzedecekleri ih
tiyaç listesini tesbit etmekle meı· 
gul bulunuyorlar. 

Milli müdafaa mecliıinin bu 

Bay Fuad KöprUIU Ankaraya 
tayin edilecek 

Ankara, 9 (KURUN) - lıtan· 
hul Onivenitesi ordinaryusların -
<lan Bay Fuad Köprülü Ankara· 
ıla açılacak Ankara Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına 
tayin edilecektir. 

Müzeler kanunu 

Ankara, 9 (KURUN) - Kül
tür Bakanlığı, yeni bir müzeler 
kanunu layihası hazırlıyor. Bu 
Jayihada müzelerin idaresi hak -
kmda ve dühuliye mikdarlarında 
değişiklikler bulunmaktadır. A -
yasofya ilkbahardan evvel açıla -
caktır. 

Kadehle rakı satılan yerler 
Ankara, 9 (KURUN) - İnhi

sarlar umum müdürlüğünün ka -
dehle rakı satılan yerlerin çoğal
tılması yolunda Maliyeye yapı • 
lan•teklif hakkında varidat umum 
müdürlüğü bu çoğaltma için yapı
lan teklifin muvafık görüldüğünü 
ancak meselenin Bakanlar Heye
tince tetkik olunarak ondan son
ra tatbika geçilmesi zaruri olduğu 
cevabıni vermiştir. 

ikinci müntehib se~imi 
ne zaman? 

Ankara, 9 (KURUN) - Ge
çen cumartesi günü askıdan indi
rilen seçim defterleri üzerinde ya
pılan bazı itirazlar tetkik edilmek
tedir. Ayın on birinde itiraz müd
deti bitecektir. , 

ikinci müntahib seçimi için lç 
iıleri Bakanlığı henüz emir ver • 
memi~ir. Bu seçimin ayın yirmi· 
ainde yapılacağı sanılıyor. 

Ankarada bin kadar bayan 
fırkaya girmiştir. 

italya Elc;isi 

Ankara, 9 (KURUN) - ltal
yamn yeni Ankara elçisi Bay Gal· 
li lstanbuldan itimadnamesini tak 

ihtiyaç raporunu tetkik ettikten 
sonra vereceği kararlar, hükümet 
tarafından içtimaa çağrılacak o• 
lan siyasi fırkalar reislerinin tel· 
kikine verilecek ve bu suretle bil· 
kumetin milli müdafaa siyaseti, 
bütün siyasi fırkalar tarafından 

tasvib edilecektir. 
Aldığım malumata göre, siya· 

si fırkalar reisleri, milli müda· 
f aa programını tetldk için hüku .. 
metçe kendilerine yapılacak top • 
lanlt davetini kabul edeceklerdir. 

Ankarada soğuklar 
Ankara, 9 (KURUN) - De.o 

vam eden şiddetli soğukların te
siriyle bütün musluklar donmuf, 
suyun tenekesi 15 kuruşa satılm11· 
tır. Odun, kömür fiatlan ·da yük· 
ıelmektedir. 

e r en i üsu, iadetli 
soğukların üç gün süreceğini ·[;11-

diriyor. 
Yunanlstanla~ hayvan lhra 

cali üzerinde yeni a.rr 
anlalfn1a 

.\nlusta, 9 (KURUN) - iki 
gun önce Yunanistana giden bay· 
tar umum mü'dürlüğü mücadele 
müdürü Bay Naki Cevadla Deniz· 
li baytar müdürü Atinada bir bu· 
çuk ay kadar kalacaklar, iki men'l 
leket arasında yapılmakta olan 
hayvan ve hayvan maddeleri ih .. 
racatı üzerinde yeni bir anla§ma 
hazırlayacaklardır. Bu arada, 
hayvan hastalıklarından korunma 
meselesi de görüşülecektir. 

Bay rturullah Esad 
Ankara, 9 (KURUN) - İzmit· 

te yapılmakta olan kağıt fabrika· 
sını görmek üzere Sümer Bank 
umum müdürü Bay Nurullah Eııa· 
dın yarın yola çıkması muhtemel· 
dir. Bay Nurullah Eaad, latan .. 
bulda dört gün kalacak ve"'1öne -

cektir. 
Telefon şirketinin 

sahn ahnması 
Ankara, 9 (KURUN) - önü; 

müzdeki hafta, telefon tirketı 
mümessiliyle satın alma görütıne
lerini.n haşlaması umuluyor. 

Yardımcı muallimler 
talimatnamesi 

k·ı Ankara, 9 (KURUN) - Ve 1 

ve yardımcı muallimler talimat .... 
namesi, bayram münasebetiyle 
Bakanlar Heyetinden çıkarılaııı•· 
dı. Talimatnamenin, Heyetin bıJ 
akfamki toplantısında görüt ülıtıt' 

dim etmek üzere geldi. ld K l ·· Bak nlı-1 si muhteme ir. ü tur a 
Köylüden ahnan buğday ğı vekil ve yardımcı muallim açıl<-

Ankara, 9 (KURUN) - Bu larına birinci kanunda maaşla fr 
sene Ziraat Bankasının köylüden yin edilmiş olanların, maa§ tah51-
aldığı buğdayların mikdarı altı salları yetmediğinden, yeni kaıı\t' 
milyon liraya varmıştır. Banka na göre ücretle çalıımalarının ııt." 
buğday piyasasına hakimdir. rurt olduğunu bildirmiıtir. 
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ökülen saçlar ve 

~!~~?1!'!!:!!!:!'!. Türk - lngiliz Ticaret 
lar llenUüc uetirnıif. Bu genllik ıaç • V _] 

anlaşması 

başlanacak 

J Gezintiler 1 
Kızılay 

SolralılarJa ~elı gibi ~· 
lann ue m.lü 6üyülılerin alım r 
kın •~lifi 6a bayram gününtle, 
kapJarı bir bir tlolQfan bir adam 
görtlüm. Kolunda be.)'CIZ bir lrar
tlelli, ütüntle bir lnzılay oardı. 

illada ~~r. Dolayı.ile berberler aTa • aonuşmalara ,,akınua 
'-.. ucrdenbire revaçlanmıfo Saç • 

altı a:;lık ondülaayon maldnele • 

"""- 1'erdiği kıvrıklığı, düzeni makl • 
~ ·-. . ,, 6!, • -·~'"8tz, masralıız bafaran u 
6;ı ı:fte ıu git gide fiatını arlırmıf, 
1 ~lerin arük i,ı yerindedir. Saç • 
,rırı.ı dalga, dalga kıvır kıvır yaptı-
0":,'lrır da aynanın karf"'ına geçip 
o:~ " .. o-n&- ba 

1 
au:mekte, pklU<J"._.ta, • 

::da kıvır kıvır 14Çlarla kendUe • 

daha yosma görmektedirler. 

l 
1ı buraya kadar iyi, berber ucuz • 

"5 
1 llııdan, bayan dayanıklığından hoı· 
,~ Kanser Uôcından. kuduz nılk· 
, 

1111darı daluı çok ün kazanan IU • 

1' lln •al:ibi turnayı gözilnden 11Urdu. 

~ .. Sonunda anlaf'ldı ki, bu dı· 
:l'ıdon getirilen ıu, saçlan dökll • 
~~ .. Bu gerç.elden lcorkunt; bir 
ı Erkek~ .apulık u ue ne, 
:: katıın ifln cavlak bir bat- Ya • 

"" let>ecfe bir Ud tllmdik ıaç 9rkln-
6t.~ daha lxqka bir ıe11dlr. Çlrldnlik 
:.....,. l/aıunda yoamalık ıagılır. Hem 

"'- ~k kötil taralı bir üz dökülen 

~ 6lr daha fUlz oermiyor. Adamla • 
~ baıııuı tüğU, toprağa zaçyağı, göz
-.,., &Jbııme diikaenlz orada gıllarca 
oı fle.ı:u ~ 11 <!eve tlibnl bile bitnwz. Nere· 

lcoıdı kl adam bafı! Bele bir lcadı-
11ı,. ipek yalıfa dayanan, ipek gaı • 
~il.tümü nazlı bir kuf gibl bilgüyen 
-.,,. olaraal .. 

11
_ lıı. böyl~ baflara .U alın en keı
~ alıları biriblrlne .. .,,.,... ...,.. 

• Ofbelim, ince dcrUi, yUf7Wfllk ~lı 
bulapıır. 

~Uir flmdl ~ koea kannnın 
~ latı,uauı fotoğrafını görmüf gi· 
"' tlÖ ~W:~-:W """"1orlar. Brı korkunç 
~"'ili.fi.en kurtulntak ~ flnullden 
,_ hınn kapılanıu çalmalctadır. 
..;.:~ nlfanlı ıeogllt.fnln cavlak 
ıı, ıllltiJnnek göz 11a,lannı allmlf-

• 

••• 
,,,. la tlıftU1tlaıa getl.rUen alılı ıu bi-

lldainlz nege benzer? 

"!!ıa,. 8tzıın fU BnliJ ,.P"fa BazreUerl • 

ıı..:; A"'1ıpatlan getirdikleri tanzimat 
itle~ .onlar da ıatıcılara 1iolq • 

'Sfıa 6aeızora ~ getiren, ziJ.pPeln 
"I'. ~ MI/ilan bir aürü aldan 
~~•"kanım,,• "iı'def Nnil/'1,, 
....,,,.. lr.oı!arai ~ 

'ıa ~ ... -tıg Vaall,, alııını 40 bin llra11a 

.;;::"' PGfalan zehirlerini daha pa-

9' •atmı,ıardı. Aradald tllJ"lık 

ıflı,,~ 11tlfalarunu bu ağılan geti.r • 

~ dolagı kollarındaki aır • 
.. ÇOialtm11lardı. Bag Y aıUi po-

Gtı~r. 

'-. Sadri Ertem 

tGrük evlerin yıkbrıl-
'laıasına karar verildi 
~ lat.ııbal~ bazı aemtlerindeki 't.bta '\liıalann belediye fen 
"a nılihendiıleri tarafmdan 

cleaı • ·ı . kar -leiı. ı~ırı meaıne ar veril -
tiaa. Bilhaua aon zelzele üze

buıaa lüzum gCSrüJm·· ı·· 't . Uf ur. 
~ etlcilcattan tonra te.hit edile
~1r evler Jiktınlacaktır. 

Fırka kongresi 
~ ~ de :vazcbjımız ıibi, Cüm
~ ht liaık Fırkuı lıtanbul vi-

~~ 1arm 1Mt onda 
~ .. erlceaı binaamda toplana-

'-" M_Glhakat müme11Uleri 
~ ıeleceklerdir. 

Yeni bir Türk - lnıi'liz tica- lamentolar konferansına iftirak e- mevzuu bahsedeceiine aöz vermit 
ret muahedesi için hüktlmetimiz- deu fnıiliz parlamento aza!an bu ferdi .. 
le memleketimizdeki lnıiliz mü rada iken etraflıca konutulmut ve Sir Park Goff lngiltereye dön
meaailliği araamda konupnala • "lnıiliz Ticaret Oduı,, nda veri- düktf;D aonra parlamentoda filh~ 
nn baılama11 yakmlqDUfbr. len bir ziyafette ıelırimzdeki lngi Itika bunu hük6metten sormat. ve 

Yeni Türk· lnıiliz ticaret anlq liz tacirler, bükdmetleri nezdinde yeni bir anlatma yapmak üzere 
muını görüımek üzere tehrimiz teıebbilaatta bulunmak üzere lnai hazrrlanıldıiı, bunun için Türkiye 
de bulunan lnıiliz e!çifiği ataıako liz parlamentoıu azalarından bir deki mümeaeilliie lizımgelen ta
mersiyali Cclonel Wocdı Ankara- tak'ID dileklerde bulunmuılardı. limabn verildiii cevabı kendisine 
ya gidecek ve hükGmet iktısat ma Bu ara, lnıiiiz parlamentosu aza- verilmittir. 
bafilimizle temua geçecektir. smdan ve ıehrimize ıelen İngiliz Dün tehrimizdeki lnıiliz maha 

Şimdiki halde, Balkan iktıaat muı·ahhu heyeti reiıi Sir Park filinde yaptığımız araıtnmalar • 
konferansında bulunan murahhas Goff, "lnıiliz Ticaret Oduı,, ziya dan, anlqma eıaalarının kenuıma 
lanmızm Ankaraya dönmesini ve f Miı:de bir nutuk aöyliyerek, par • lar bqladıktan ıonra belli olaca
lcendileriftf!, - Ankaraya gitmek larnentolar konferanaı miinuebe imı öjrendik. 
üzere - haber verlmeaini belde tile Türklerden ıördüiü konuk se lnriliz m1&hafili vaziyetten nik 
mektedir. ver?ikten baılıyarak aözü, Türk bin ıörünmekte, iki taraf için uy 

yeni bir lnsiliz - Türk tica· lngiliz ticaret münuebetlerine ıe gun yeni bir ticaret anlqmuı te
ret anlaımuı meselesi, geçen YI· tirmit ve ilk fırsatta Avam kama- min edileceiine kani bulunmkta • 
im eyl61 ayında uluslar aruı par ra.. :nda bu münuebet=n inkita-fmı dılar. 

~~~~~~~~~---------------------------------------:=--:-:-----:-.:-::.--~ Rauf Yekta Ku1tur •••erı Bay Rükneddin 
Evelki gece öldü, bugün 

gömülüyor 

Yabancı okullarda 
Yabancı okullarda bazı hoca-

Vali muvavinliğine 
tayin edildi lar tasfiyeye tabi tutulmutlar, 

1 Şark muaiki- isimleri Kültür Bakanlıima gön· ' lıtanhul va-
si bilginlerin • derilmitti. Bu hocaların sayısı t' li muavini Bay 
den bay Rauf on ikidir. Kültür Bakanlıiı bun- Ali Rıza Ozçe • 
y ektanm ev • lardan sekizinin nzifeaine aon v :k'in Liman ve 
velki gece Bey· rıhtım umum 
'.crbeyindeki e- verilmesini ve dördü hakkmda da ı m G dürlüiüne 

yeniden bazı tetkikler yapılması· 
vinde gözlerini tayin edilmesi 
hayata kapadı . m bildinnittir. iizerine açık 
ğrm aa ile YENi O!CUILAR AÇILACAK kalan .Vali Mu-
duyduk. Yıllar- - Yeni yılda tehrimizde birkaç arinlili itleri • 

Bay Rauf Yekta ca yazılarile, okul açılacaktır. Kültür Bakanlı- Bag IUlluwddln ne munkkaten 
aözlerile, derı - iı timdiden tedbirler almaktadır. Yiliyet idare 

lerile Türk. mı"lll kültü·run·· u·· koru- --1..:li he-ti azumdan Ba• Ferruh ba • Bilhaua köylerde tam t~ t- J - J 

mala ve yaymala çalqan Rauf lı ilk okullar kurulmuma çalıp}- kıyordu. lçiıleri Bakanlıimdan 
Yekta, geçenlerde bir tifo hasta • maktadır. ıelen bir emirde lıtanbul vali 

EOtlen eue •~İyor, pler ~ 
le bayram lmtlalrıyor oe ba p.l 
biiyülı YllUG)'tl yarılım İltiyortla. 

"Kızıl ay,, itte Tiirki.yetle atJ
nllf temellerin en derin oe en iaf
lamı.. Yirmi bet yıllılr tarihi i· 
çintle alhn yapra!Jar, 6ot lıt.ğıcl• 
larJan çolrtıır. Her biri porii. 
dilrçe gözler yeniden lramafa. 

NereJe ltıılılr olrırıa, neruinl 
ıel batar, lnıltqılr htuıalılJar ka~ 
lar, laangi ıemefte ölümün rıfar
sa.z hayrafı tlalgalamr.a "Kuıl 
ay,, ı oratla görürsünüz. Belki lı~ 
na halantmf, yorgun arguulır; 
laluıl hiçbir .zaman Judağınclald 
ince, yirelrlen lropma, iyi giiliim
Hyİfi ehilma. Onan g~~~ ya
lerde göz )'Ofları lrrmır, ök.azler 
ıeoinir, 6inuuülerin yiizleri p. 
ler. 

Bu, btll'lf gllnlerinin q!, giril• 
ta.ü.z yılların emefidir. Bir pn 
gelir 11nırlartla tülek patlar. ba • 
rat lrokuları Jörl yam laplar. 
Yurtlan bafn yanlır, siperler ta
hı§ar. Gölrlertlen atq yalar, ya
t/en ölüm lqlaru. Kartlq lrarde
fi, ana oğlana fCllJllftG olar. lıl• 
o oalıit gen• lrarpmda ba ince 
6a nazlı "Kızıl 117,, r •örlinilniiz. 
Paralanan giillelerln llJ"alnJa, p 
rapnallerin lrara Jumam alhnıla 
yaralı alplara o ifilir. Smatmf 
tliıJallartı maltll'llRlll aatan o, 
dan lıanlan truitliren o, korlamg 
yaralan ""°" adar. 

Kıır,anlann 7fllatlıfı, bomba • 
lann .Spiirtlüfü yamaçlarJa ~a
t/111111 lmrtlrıfri P,., lJlüm/.e onun 
araauwla cim&ıuu 6ir bofrıfma 
baılar-lıiı ıeçinnişti, aon zamanlarda i- muavinlili vekilliiine mülkiye 

ylqmiı a&JI(qordu. Birkaç gün Keresteciler hali müfettitler:nden bay Rülmeddi • Ne afrn'la, ,.. htla 6ü oar-
önce hutalıiı tekrarlmmf Ye Rauf Kerestecilerde yapılmakta olan nin tayin edildili bildirilmiftir. lılt oltlağuna dÜfÜnün ki., hafrı 
Yekta bu sefer kurtulamamıftır. · Win intaatı de't'am etmektedir. lrara va~'• bUe ona lrıl•~ .Ua • Bay Rükneddin Sözer dün yeni " ... , ..., 
Cenazesi bugün Beylerbeyindeki Avrupadan ıJmarlanan üç büyük maktan çelrinirler. Bayratn günü, 

vaz"fesine bqlamııtır. 
,..,inden ka!dınlarak ora mezar • vinç de marta kadar getirilecek - J..,.lrain ıeointliği bir yıl tlöniJ. 
lıiına gömülecekfr. Muıikitinaı, tir. Rükneddin Sözer, latanbulun müntle hpı lrapı ılolaıan İfle brı 
konservatuvar talebesi, sanat se - Halin önünde aynca bir nlıtım yakından tanıyıp sevdiği deierli itli yurtt,,,lar!. Hep böyle ıe
ven!er ve dostları bu sabah aaat yapılacak, nhtımdan alman sebze bir idare amiridir; mülkiye mek • """li Binleri ·~ iri gönlümüz:. 
dokuzda ve onda köprüden kal • ve meyveler, raylı el arabalan ile tebinden çıkmqtır, hukuk fakül • tlen kopan, ~ tlertl ol,,.. 
kacak olan Şirketi Hayriye n • h~lf' ıetirilecektir. Bu raylar Ü• teainden de mezuniyet imtihanı 1111. 

purlarile Beylerbeyine sidecek • zerinde iıliyecek arabalar, latan- vererek diploma almıfbr, ihtiyat Ona para oerirlren biraz Jiifü-
lerdir. Rauf Yektanın cenazeeine bulda yapbnlacaktır. sabitliii etmit, Ankarada eıani • niinelı, yaptıfunu İfİtl bir 701 • 
konae"atuvar namına bir çelenk •eti umumiye müdürliimi ..... de 11• • Jım olınatlıfuu anlarız. BU•lim 

Yeni hi.I bitirildikten soma J ---

konulacaktır. b L~ h -·' kısım müm......n•Jig .. inde bu • iri "Kızıl 117,, apara vermek, 701· 
Ba R f Y-ı..a.- al dö timdi meyve ve se ze oalinde iç 3- -u- nu •elifi" •-=---'bir i-.!'iO: .ı-tek-

Y au es&w, tmıı rt 1 __ ,...._ lunmuıtur. Rükneddin Sö"zenn· •- 1 " .,. 
111

-

yqmda idi; tatanbulda doinıuı • bir t"7 aattırı mıya~. lenMlc ılefil, bütün anlami1'• 
t bundan aonraki memurluk hayab bir bo" ötlemelrtir. 
u. Rüıtiyeyi ve liaan mektebi i . Gümrükler Bakam latanbulde ıeçmiıt:r. Burada ön • 
ı:ıini bitirmif, tehacfetname al • Şehrimisde Bakanlık itleri ü - ce Balurköyü kaymakamı sonra 
mıı, huıuıl muallimlerden musiki zerinde çalqmakta olan Gümriik- Beyoilu kaymakam vekili, ve la
nazariyatmı okumuttu. ler Bakanı Bay Rana yarın Anka- tanbul v:liyeti mektupçusu ola. 

Ney ve tanbur çalardı. "Şark raya dönecektir. rak çalıımııtır. 
musikisi tarihi,, , "Türk musiki • Daha aonra memurluk ha-

• cm __ • • Elhan, latan komervatuvar heyeti içinde d kil • c H F 1 nazarıyatı,, ....atizı , , yabn an çe mıı, . • • ı • 
db 1 • de bulunmut, lıtanbul konaerva • "Türk muıikiı:,, a eser en tan bul vilayet idare heyeti azalı-

d L-·k ·· bıvan kütüphanesine tark ve methurdur. Bunlar an~ a ıun· tına ,eçilmit, orada ve Maarif c--
ı k 1 d b · Türk muıikiıine dair deierli e - ...-

lük ve hafta ı gazete er e ır • serler kazandırmııtır. miyeti lstanbul müm.eaailli,J;nde 
çok makaleleri çıkmııtır. hizmet etmiıtir. 

339 tarihinde Darülelhan "Şark Bay Rauf Yekta, tark ve ıarb 

Gezgin 
~-------------- --
8 ayı a m da para topbyan 

yalancı çöpçüler! 
Bayranı aünü bazı açık ıazle

rin kendilerine çöpçü ıiilü vere • 
rek para topladıkları ıöriilmiit • 
tür. Bunlar takib edilmektedir. 

Diier taraftan çöpçülerin pa
ra toplamaaı da bayle yolıuzlı-k• 
lara sebebiyet verdiiinden, bele
diyece kald~ılacaktır. 

· "h" h musiki aleminde tanmmıı, töhreti Bay Rükneddin Sözer geçen musikisi nazarıyatı ve tarı ı,, o-
calığına aeçilmif ve bir zaman Türkiye hudutlarmı qmıı de • yıl tekrar devlet memurluiuna Etibba odasına aidat 
ney hocalığı da yapmııtı. Eski ğerli b·r ilim adamı idi; p.rk mu- ıirmiı, mülkiye müfettitliiine ta- vermiyenler 

alaturka L--· • sı·kı·sı" tarihi hakkmdaki n"'•riyab yı"n edı.lm"ıtl:· y · ·f · d d Darülelhanm fuueaının -s- ·' enı vazı eım e e Haber aldıimııza ıöre, etıöba 
d kkü·ı Tur·· k ••nal tarihi yönünden '-- • mu•affakiyet d·t · kaldmlmaım an sonra leşe - aı7 " 1 enz. .,Juma aidatını vermiyen dok • 

eden "Eıki alaturka eserleri taa • metlidir. Büyük ftanarzca ansik • torlara yeniden müracaat edile. 
nif ve tesbit heyeti,, nin reisliğini lopedinin f&I'~ muaik"•!. hakkın· K O n f er 8 n S 1 ar 1 rek borçlan istenecektir. Bum&-

d&ki maddesı de kendıııne yazdı-yapmıftır. BugUn Halkevi salonunda biltUn rar.ct.atta da aidatı nrmiyenleria 
Son umanlara kadar bu itte 

1 

nlmrıtır. . . okul hocalarına fiziki llfmler cemi • h:· listeai çıkanlarak kendiled 
çalıpnlf, bir aralık halk flU'kıla • Ailesinin ve sanat aleminin a- j' yett tarafmdan • (akıl hutalıklan) mahkemeye •erilecek, ait'atlar 
nm topl•mak için Anadolud do - cılarına ortajız. memılu bir koafel'Ull ftl'ilecektlr. .ı m•hkeme karariı:le almacakbr. 
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Bir gazetenin 
150 nci yıl dönümü 

Dr. Şuvarts Soyadları Londrada çıkan (Taymis) bu 
yılın bqında 150 inci yıldönilmU
nU kut!uladı. 

Bir gazetenin 150 yıl süren 
muntazam yqayıfı, onun ne ka • 
d&r derin köklü bir tetekküle da· 
yandrtmı ıaetermete elmr •• 
Yahır• bu uzun 6mür bile, blr ıa• 
zete içinde fikirleri aydınlatmak, 

iyi •• doiru haber vM11aek, bu ha
berleri milli balamdan izah et• 
mek, kendmine diiltur ve umde o
larak kabul eltili etUlara aa1•• 
göstermek. her tecriibeeinden b•· 
vet almak ve ıünden IÜJle niifu • 
zunu arttll'Jllak, bqka ıazetelere 
örnek ve ülkü olmak için çalqb ve 
muvaffak olduysa o zaman böyle 
bir yıl dönümünü kutlulamak yal
nız o müe11ese için deii1, onun 
menaub olduiu bütün muhit içia 
bir vazife tqkil eder. 

(T &J'IDİI) de Liyle bir sazete • 
dir. Ona içia 150 inci yıldönü • 
müne kawımuı dünyamn dörd 
tarafından tebrikler toplamasma 
aaikoldu. 

(Taymis) in 150 yıllık tarihi, 
hütün lnpltere, belki bütün Bri • 
1aD7a impartorluju ıa:eteciliii • 
nin tarihi demektir. 

(Ta,.U.) 150 yıl önce teaia o• 
lıuıdulu aıman, bqüakii (Ta1 • 
mia) İ1a büyükliijünde, mükem· 
meli yetinde delildi. .Fakat ilk 
Aıhibi olan Jon Walter'in vefa • 
tmclan IOnr& onun oflu olan iJdn. 
ci Walterbı eline ıeçer seçmez 
bütün lnsilU. suetelerinia batma 
1~. Çünkü bu Walter htik6· 
meti biricik iıtihbar membaı ta • 
nımaktan vazıeçerek lnsiltere 
içinde ve dıımda ıenit, 'büyük bir 
istihbarat tel>eketi kUrclu "Mltün 
Clünya t.&berlerini tn aerl nada • 
)arla alarak netretti. Gazetenin 
bu yolda ıasterdtli mu•affala • 
yet okadar büyüktü ki lnglltere 
hilldlmeti bile bir çok defalar en 
mUlıim meseleleri enell {Tay• 
nıiı) den Blreniyor, daha sonra 
onlara dair taf ıillt alıyordu. 

Polla haberleri : 

Yeni Roma hukuki pro
fesörü ilk derıini vetdi 

1 1 Bir aylık çocuk 
a aft ar 1 Betiktqta Valde ÇeflDetindo 

Dün Onivel'Iİte konferans sa· 
!onunda Hukuk lakültesi medeni 
hukuk ve Roma hukuku proEesÖ· 
rü Bay Şuvarts ilk açıı dersini / 
vermlttir. 

1 

Dibek sokağında berher Salehad
~ dinin evinin kapısı önüne bir ay-

·o-.Jr~'ırt 7 hk bir kız çocuğu bırakılmıtbr · 

ProfesSriln denlnl doçent Bay 
Hıfzı dilimlze çevirmittir. ı 

Bay Şuvarts dersine 16yle ba~ 
lamqtırı 

"Sayıı~fer rektar, bayanlar Bay Recep E.rglray Bay Murad Alibaı 

ve baylar; Ayvansaray deiirmeni ikinci 
latanbul Onl•ersitealnde yeni müdürü Bay Muhiddin, biraderi 

Türkiye medeni hukuku ft 1N te- lzmit sahil Sıhhiye memuru Bay 
hlrde almrı oldufd nihai .-kliyle Mahmut, Mersin Rüıumat memur 
dGnyanm büyük bir kısmma ha • )arından Bay Ali, etleri Bayan Ni
kim olan Roma hukuku profesör· m~t, Bayan Fitnat, Bayan Hacer, 
lüjüne taJinimdetı dolayi k!ek - ·~ımeıi Bııyan Perihan, ojlu 
kiirlv ederim. F ~-siye lisesi talebeainden Hay • 

Çocuk Darülacezeye gönderilmiı-
tir. 

Metresile beraber .. 
F eriköyünde oturan paıhrmacı 

.iayri ile arkaclaıı Mehmet dün 
eırarkeı Halidin evine ıidcrek Ha 
litle metreıi Fatmayı drıarı çaiır
mıılar ve ikisini de çakı ile muhte 
lif yerlerinden yaralamı~!ardır. 
Yaralıların Beyoğlu hastanesi • 
ne kaldırılmıı, suçlular yakalan -
mıttıir. 

Dövülen l;ızlar! 
Arr'{'Camide cturan Roza ile 

Eleni Yenicamiden geçerken önle 
rine Niyazi ve Nuri çıkmıf, kızla
ra sata~bkları gibi ikisini de döv
mtıılerdir. Suçlular yakalanmıt • 

Şatntacı yüaelmekr, ilerleme- reddiıt "Babaııira:r,, Ba>' Murat, 
lere talın. olan bu illkey•, tabii "Akbaı• Baf Recep luna~l otlu 
ıüzellikler ve tarihi zenginlildeP . (Ergiray) Aksaray Çakıraaa ma· 
Je dolu olan lstanbula pldilim • hall•l'İ Manutırlı Rifat eokaiı 20 tır · ----------
den tlolayi W,uk 1hr kıvanç c1uy- numarAlı evde Kemaliyeli Bay Şa Bulgari standa tüt6n 
makta.yon. kir (Öztan), inhisarlar umum mü nakliye ücretleri 

B hrill Roma hukuku tarihi dürHlk umumi muhasebe mua 1• Bulpr dnlet demiryolları l -
-bakU:!:dan haiz olduğu ebem • miri Bay Mehmet Hayri, oilu Bay daresi bundan ıonra yalnız Bur • 
miy.t yalnız eski asırlardaki Ro- Kimüran, ~zı Bayan , Selma, ıaz limanından gönderilecek tü • 
ma hukukunun, JUatinlJft mil (Tan), Nanaıde Claa 8.~. de .. oku- tünlerden alacağı nakliye ücreti • 
denenat Ye külliyatmm toplaml· makta olan Ba! F e_thı Şükru, le- ni, ıönderilecek tütünler en •talı 
nııt ve muhafaza eclilmlt olmuın- ~nbul T~p fakulteıınde ~a A- 2000 ton olmak üzere yüzde sekiz 
dan ibaret değildir. !•r, Mer2ıfonda Osman oglu ~1 ile kırk arasında indirmiıtir. 

B eh · t nLlm 1>1r im- Aı:r (T analay), Calataaaray lıse- ~ 
u emmıye Dhm • b" . • f 985 lı il 

L---' sı or•a ırıncı amı numara J T l t 1 mı itibariyle de yal ta11Wnyatm B B . (Ertuğrul) Framız lise o p an ı a: 
sleterdtii Gzı ere a .... ı lm1m1mkI' d • ,,.8Xo~::.-... ...u ·............ "" ._,.,.a,;a;..,,:ı.; 
nun Yunan af!Dıt o an te ın en .. ) ""-

1 
H 

. karakterci f' &v Moiz (Tunaydın ,'l'Ulle 1 a· yazıcılığından: 
batka mahıyet ve • ı- yat orta mektebi ikinci ıımfta 231 ll lldnclkônUn 1181 euma glbll; 
kir ıarüt ve iıbtiyaçlanna. uyıun numarh Ba Jozef (Alkan), •r- ıaal ıo u aenelik genel toplantı 11a· 
bir tekil almasından, yanı Roma • ~ 

210 
I 15 

1 
pılacaiından ü11e arkadaılarnı kurum 

hu:kukunun burada temsil eclihnit nı me.~ .. .,1.e numar ~ a 11erine gelrMlerinl dUeriz. 
el ·ı . im kted" Çotktm (Gültekin), Vefa haetl do MUn Türk Talc~ Birliği Kongre olmas~ anı erı ıe e ır. kunncu ıınıf talebesinden Ba~ S~ BOfkanlılındt111: • 

ls~IÇN medeni ~un~n lilhaddin (Boran), Kabatat haeıı Mlllt TUrk Talebe Birliği bilr.~ 
Türkıye tara~ından tatbık edılme-o son sınıf talebnincln Bay Necati RÇiın kurultayı ıı.ı.ıaa-...-a gunü 
si, köklerinın hlr kıımmı latan • (Ö ) lnk il il .. i son lllllf ta· latanbul HaJkeTlnde saat onda top • 
bulda meydana getirilen Jiletin • ze~ d, 8

1 
p v8 

b"b (Öne ) )anacaktır. Birlikçi arkadaşların gel· 
1 . lebeıın en ay e ı , r , 

1 
. • d'l . 

yen mUdenenabnd~ alan svı9' Babıali caddesinde Buprak ojlu :m::!l:!e::!l:!emrmınmı-ı.e .. rıt:ılz.~=-~~~:=:.;~= 
re hukukunun 7eııı Yatanı olan kebabcı ba;y Fettah (Baıkır), Mal Küçük Lanı ada Bayan Şahzar 
Türkiyeye M dereceye kadar u • zemei intaiye müusosesi sahible- (Tekcan), Ellziz ziraat müdürü 
ya~iı, burad~ ne ~e~eceye kadar rinden Sarraf oğlu Demirciyan Bay Mehmed Ali (Aykut) ıoya • 
'benımseneceiı sualını ortaya ko. kardeıler (Demir), Aksarayda dmı almıılarclır. 
yuyoruz. • ........................................ •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••• 

(Tayın is) daha sonra birinci 
sahibinin tonmu olan ~ 
Walter'ln eline aeçmiı, onun 
cı.ninde de ayni TUiyetiDi mu • 
hafa2a •e bütttn lnıilb pzetele
rine ömek olmakta devam etmlf• 

itte bu konferanaın nıenuu, Kasımpaşada sevindirilen çocuklar 
ecnebi hukukunun kahııli ve be-

tt. 
(Taynıis) bu üçtbldl salalbba • 

den IOlll'a Aıtur Walts'ia eline 
ıeç:mif,, daha 10nra lnailis pze • 
tecilerinia en bU,utderindea olan 
Lord Nordaklif tarafmdan aatm 

nimsenmesidir. 
Bir memleket hulrukunun dlA•r 

bir memleket tarafından kabulü, 
hukuk teklmlilüıriin, hulmk ta • 
rihinin her Afhuında görülen bir 
telabilrdür. 

Kısa 
fü ri 14 t' • Şehir 

Habe1ıtl 
§ 01{ ATMA YERi - ımızeld. I 

deresi, Sara7 tçlnA askeri mi•' 
nlinde bir ok atma talim meydalll ~ 
pacaktrr. • • , 

§ KILAVUZLUK SUBISI GIV 
RI - Deniz ticareti kılavuzlu p'9' 
sinin geliri artmıştır. Bu f~ 
89688 lira kadardır. Geliri artrrall fi 
beplerden biri kıla\'UZluk ve romlt' 
kUr ücretleıinfn ton hesabile at ....... 
sr, diferl yabancı gemilerin kılaftlS1 luk tnhltıarr ftlmtakasr dışında 

Türk kılanzlanndan Jstifade ..... 
sidir. 

§ TIBBI MÜSTAHZARAT f6 
PANLAR - Tıbbi müstahzarat 1' 
pan eczacrlar aralarında bir ~ 
kurmağa karar vermişlerdir. 

Şirketten mak1ad, çıkarılan illf 
lardan terkib itiabrile yeni oh11df 
da sadece ismi farklı bulunan!~ 
mülemadiye;ı arttırılmasına İlftV" 
bırakmamaktır. 

§ UN KAP ANI KöPRUSU - 'tr 
mir edilftlekte olan Uunkapaıu kit 
rllsünUn )-aya kaldınmlannm be- ' 
dan yapılması muvafık görülmü,d' 
Fen heyeti bir proje hazırlamak# 
dır. 

§KAN ALIZASYON IŞt - Bel• 
dtye, henüz kanatl.zuyon yapılm 
kısımlann Hi.!rmtannı yeni bfr vaıf 
dat membaı bulandaktan sonra • 
mamhyacaktır. Belediye Cihanıit it 
iımlarını yeniden yaptıktan BC 
Beyotlu tarafındaki faaliyete nill' 
yet verecek .... Kadıköytinde üurW 
falıderenin temlz'ltll -,.e bu havat 
lAflmlan ile uğra~caktrr. 

§ 300 KURUŞA KADAR 
ALANLAR - Aylıkları 300 ku 
kadar olan mütekaid, öksüz ve d 
rın on yıllıklarının birden verlle 
Ulşiklerlnln kesilecelfnl )'Ulll 

lJişikleri kesileceklerin nym, 
tanbal ••llalebHlllllaee te.bit; ed 
meldedir. Bu İf bittikten eonra t.ff .................... 

§ - liı köy hal ı - Siıfvri 'Y 
lannda Karafonf adında elll evlf!~ 
köy vardır ki btı k5yde ôturan~_;, 
bU)'ilk blr kısmı BaJprchr. Bura~ 
Bulgarlarla h~ıarlataacla 
adındaki ktiriln. ürk o 
halkı her · mıte de mln 
~ onül isteklerile mübadele ı 
dilmelerinl dlleml§lercllr. Klyttl 
her iki ke§yde bulunan evleri b 
lr olarak biribirlerine bırakmaya 
hazırdırlar. Milracaatıanna bu dJll 
ti de f1Ave etmf"lerdfr. 

§ ANLAŞAMAMAZLIK - !1J11 
macnlarla belediye arumda n.rtl 
aceze aidatından dofan anJqa
mazlıfl tetkik eden komisyon bir 
por. hazrrhyarak tç Bakaııbfına 
lamıştrr. Raporda, sinemalara 
ti1en darUIAeeze pal bedelinin 
32 buçoia b11Jdujana, b1111na nll,.ı 
f İ'l oJdujwıa lfaret ecllbblttfr ... 
nunJa beraber komisyon, dariila 
için tiyatro ve sinemalardan verfl 
hnması lazım geldJği kanaatlncleclft' 

almmqtı. 

Lord Nonklif de (Taymis) i 
tekemmül ettirmek için elinden 
geleni yaptı .• Onun ölümü meri • 
ne (Taymis) ıene etki sahiple • 
rine ıeçti. Buıün de (Taymis) 
ilk Jon Walter'in toruııu olan Jon 
Walter'in elinded'r. 

(Taymiı) ıuiistimalin her ~qi • 
diyle mtlcadele etmekle, fikir hür· 
riyeline büyük aayp ıiiatermekle 
taammıt "bu an'aneaini daU.. 

Zira, kültürün inkiıafı muhte· 
lif milletler arasında maddi ve 
manevi kıymetlerin mübadelesine 
istinad eder. 

Bir hukukun manevt kudreti. 
onun halk ruhuna saldığı klSkle · 
rin derinliii nisbetinde büyUk o
lur. Bunun için de hukuku.ki 
derin wkufunu, maIOınabna mil • 
ıı hayatın K:abları ve ihtiyaçlarile 
birlettiren yük:aek bir hukukçv 

· Sürp Agop mezarhfl 
satıhta çıkarılacak 
Mahkeme karariyle belediıf 

, ye geçen Sürpagop meııvlıııof 
tapu kaydi ve haritasının çık.ti 
ması yakında bitirilecektir. ~ 
lar b:tirildikten =onra da ~ 
lık aahlrğa çıkarılacalttır. YaPr 
bur.~at: fSnce mezarlar temi.~ 
c:elc, k•milderi iıtiyenler a...,..
,.eı...ı;ı , 

Burada yapı ve 1ollar ~ 
nuna uypn, Takı im ve Ay~ 
~adaki binnlar gibi Mili bir 'f" 

ıekHkte bindar yapdatakt~. ~ muhafaza etmiftir. 
Belki de onun bu kadar yıllık 

bir amril ıeçirm•I• muwaffak ol • 
masmm en büyük aaiki de budur. 

Bay Celil Bayar 

zümresine lüzum nrdır. 
Bu zümreyi yetiıtirmelc ite 

Hukuk fakültesine düıer. Fakül
te, Türkiye hukuk tekimülünün 
ve kabul edilmit hukukun benim· 
ıenmesinde çok esaslı bir lmil 
olacaktır. 

Okonomi Nık•aı ba1 Celil ökonomt koneeıin& lttir•k 
Bay&l'lll yana AnkaraJ& aideceii eden heyetlmla 
liylenilmeJdaclir. Atlnada, Balkan akonoml kon· 

Bay Celll Ba7ar, clün öiJeden f ayine iıtirak eden heyetimizin 
enel it Baakuında, öjleclen IOD-l yann lmair yolu ile tehrimize ıe
ra ela huut ifleril• m-..ul ol • leceii umulmaktadır. He7et doi • 
......... naca Anbrap sidecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumları geçen rette doyurulması için de tedbirler ;:-11 

yıla nisbeten daha çok çalışmaktadır- alınmıştır. z.,UR U.'N BALOSff 
lar. Yukardaki resim giydirilen otuz n 

Burada Kasımpap nahiyesi kolu çoeufu ,.e bunları k•M bir müddet i- K U p O N ; 61 
son on gUn içinde büyük bir gayret çfncle glydtrftleğe muvaffak olc.n a k•poaa ku ,. saklar-" 

göstermiş Kasrmpqada bulunan en (soldan) tiyı muallime Nadireyi, Is • 10 • t • 938 
fakir ve kimsesiz çotuklan anyarak tanbul belediyesi üyesi ve Tayyare =--------~----~ 

cemiyeti nahiye reisi bay Fehm '.> i, :.~-------------şeker bayrıımında onlan sevindir • Kaaımpaşa çocuk esirgeme reisi bay 
mek l!Jtemiştfr. Bu çah§IR& neticesin- Şevket ,.e .>azgan bay Hayreddini 
de otuz Yftvrt1Y8 elblM, ayak knbı ve gösteriyor. 

Mir lüzumu ~la '1 ~yfE"r hedJ)e _,dil- Bu nahiyede bulunan dlter tlyeJer 
miotlr. Bundan sonra bu çocuklarla de btltün nrlığı tıı ~alışmaktadırlar. 
beraber bulunacak cliPr yavrulana Kamnpqa ~uk esirıeme kol•nu 
hergttıı kannlamun miikemmel eu • , tebrik ederiz. J 

Okuqut ula'f ımıza 
hi·~met 

K lJ PO N: $1 
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137 YAZAN: iSHAK FERDi 

~ e n i s te r se m. u ı o n i t i n ~ e 
isten~erin ~e camnı nlırını ! 

Sernra birdenbire yere düştü •. Yüzü mosmor oldu. 
lmperatorun karısı : " Semrayı zehirlediler •• 

Ke1dayı tevkif ettiriniz!,, diye bağırdı 

"B~n istersem, İsken- - Kelda, d~di, dediklerimi 
deri de öldürürüm',, yap! Önce Dara'nın kızını öldür

meğe çalış! .. Ötesini ondan sonra 
Sihirbaz Kelda'nm evinde..... dütünürüz.. Ben, İıkenderi bir 
Rokzan batırıyordu: mabud olarak tanıyorum.. Eğer 

h - Ben ıana verdiğim müc:eT • ıen onu • böyle oturduğun yer· 
.erleri ıeri almaarru çok iyi bili • den • öldürmeğe muktedir olabi • 
~~' kelda !.. Sen yalancı, hile • lirsen, benim yanımda mabutların 

.~r bir ıihirbazmıtıın !. Neden en büyüğü olacaıkım .. Ve bundan 
lij-.·· .1 1 d I .. un i.ie durmadın • Ara an gün- sonra yalnız :;ana tapacağım!. 
~. l.:ıftalar ıeçtiği halde ni~n o- * ,. * 
~ Lir ıey yapamadın?. 

kelda gözlerini açtı: 
- Onu mabutlar koruyor, 

>:''9'rum ! Yaptığını ıihirlerin tesir• 
::: kaldıjını ben de tenin aibi 

Yretb ıörüyorum .. 

- Ben •ana onun vücudunun 
~dan katdırılmasrnı aöylemit • 
~··Sen, benim en çok ıevdilim 
ır kadının can•nı al dm! .• 
- Yaptığım büyü Dara'nm kı

aına. teıir etmedi .. Fakat, Semra 
61ıun oduına ır!: sık girip ~ıtd.ığı 
için, onu ~aı ptr .. n ~n ne yapayım? 
llimde bA!ka bir bıttet yok .• 

de nih!'.Jtct ölüm ve itkence 
:~t1arır..dnn yardım .araa Mr 

ırba.:ım ... 
fct."' Diri hayı-.tta 0111.ydr, ()DA 
d ı erini yapardın ! &n, glSz .. 
._eıı düıUim cliye mi, itlerimle alt· 

dar olmuyerıun?. 
- Dura da emretse, bundan 

'-zı, bir f\l)' yapamudDll, ,.v -
~t.. lıteraen lık•nderi 7atağa 
Gıüre7im .• Fakat, Dlrl'nm kıaı· 

.._, )'apblım büyü tesir etml:ror .. 
Rol~:zsn hayretle ıihlrbaım JÜ• 

'baktı: 

O ıece lıkender odasında yal • 
nızdı .• 
Karıaı da kendi odaıında otu • 

ruyordu ... 
Semra im?aratorun kar11ının 

oda hizmetine bakıyordu. Sem • 
ranna keıik aaçla"rı çoktan uzamıf, 
o ıen• eıkiıi sibi süzellqmitti .. 
hkender onu da ııl.c ıık görebil -
mek için, Dira'nm ~ızma cariye • 
lik etmesini emre~ifti.. Semra 
bir kaç 6lüm tehlikesi geçirdik • 
ten ıonra u.lanm.-.tı.. imparator 
g6zdeliğinden prenıes cariyeliii • 
ne initi onu hiç <le kıskandırma • 
mıftı. -

Semra, Dltlnm kızma hem 
hizmet, hem de arkadaşlık ediyor 
ve lıkenderin gazabına uğramak· 
tan çok koıGaayordu •• 

Ortalık iyice kararmıftı. 
Semra lmparatonm karıımm 

yemeiini altm bir tepıi içinde ıe
titirken, birden oclarun e!"iinde 
yere C:ü~i.i:> bayıldı .• 

l~k~nC:crin l :~:-1 3 1: 

- !:.enıra ... S:.n:.ra .. 
Diy~ıd. ~{=.pıya koştu .. 

I - Sahi mi aUylU.,orsun Kelda?. yı:mlen lclt:ıı· .:1ı ... Dizinin 
~-·~•r'i öltim döfeti11e dütUre • Jd 
vıl a •··· 

B~ırnı 
üıtüne 

ır misin?. 

- Bundan kolay ne ft!', pren -
leıinı ?! .. EmrecHnis •• Ve aenetl • :ai tamamen bana balqlaymiz .•• 
eaıen ite baılıyaynn L. 
Rokaazı diifünüyordu.. 
kelda sözüne dwam etti: 

- Oç aün içinde mağrur im • 
~toru yataja dütürmezaem, 
~ yere düpneıine razıyım .. 
• 1dl, diltünme ! Hemen evine 
~·· Nakil mUmkün olan mücev • 

lerlni ve kıymetli etfam bura· 
.)l ICSnder •• Oturdujun kötkü de 
~ baiıtlaclıimr Babil (Sat • 
\Jtı) lıfma l.Udir ••• Oçüncü günü 
>lta &nıı aüneı batarken, lskender 
'tt ia diifmüı olacak.. Eğer İl· 
tle tea, ıeni de habrluın... Seni :a."llp sonun •• 
Jaııı ilıırbazm ıon sözleri Rokza • 
~llıı danıarlarmdaki kam bir anda 

I t101naf a klfi ıelmitti. 
~ lbJ>arator üç gün içinde yata -
·- d .. "2-ıc Ufecek ve akp.m günıeti ba-
"tıı eıı e.ki kar11mı hatırlayıp ya· 

il Çağırtacak t .• 
•e;-1• Bu ne güzel hayal... Ne kuv

'l bü...::' 
[)· J"' •••• 

~ll 1~~ aöylenmeğe bqlıyan Rok· 
(Pe~)r tiirlG ıihtrhazm teklifine 

• diyemiyordu •• 
rrebtea 
~ , hlr müddet kararsızbk 

• hucaladıktan IO'al'a: 

- Ne oldun, Semra? Hasta mı· 
ıın? Fakat biraz evvel seninle ne 
güzel konutuyorduk .. Bir ıcyciğin 
yoktu •. Ne oldu böyle birdenbire 
1&na?. 

Semra'nın yüzü mosmor olmuı· 
tu. Kollarının damarlan gerilme• 
le batlamıf b •• Bir aralık ıözlerini 
açtı: 

- Kelda .•. Alçak Kelda ... Diye 
mırıldandı .. 

Ajzmdan baıka bir kelime 
itidilmedi ... 

Ve Semra on bet dakika içinde 
Kraliçenin kapııı önünıde ölmüt .. 

tüt •• 
Semranın vücudu aimıiyah ol • 

muttu .•• 
Onu bu halde görenler: 
_ Zavallıyı zehirlemişler .. 
Diyorlardı .... 
Dari.'nın kızı koprak lskende • 

rin kapısını vurmağa batladı: 
_ Haımetmeab ! Semrayı ze • 

hirlediler .. (Kelda) yı tevkif etti • 
. . ' rınız ... 

(Devamı var) 

Yeni n eşriyat 

Holuvut 
Holivutun 4 numaralı nüshası zen

gin yazılar ve çok güzel resimlerle 
latlpr etmlftlr. 

f rnnsn~n 
Eski bir başvekil 

hapis yatacak 
Paris 5 -

Ef>ki F ran.aız Bat 
vekil ve bakan
larından Fran • 
sua Marıelin mu 
hakemeıi dün 
bitmi9tir. Garbi 
Afı ika ticaret tir 
ketinin reiıi o

lan eski Baıve • 
kil, bazı tirket Hap1e mahkUa 
azaları ile bir • olan Framua 
likte ıirketin 29 Marıel 
milyon franeı~ı suiistimal etmek· 
le suçluydular. 

Mahkeme neticeainde Franıua 
Marael 18 ay haP9e ve 2S bin 
frank para cezaıma mahktim ol
muştuT. 

8uluu kilisesi 
Kılık yasamıza uymıya 

karar verdi 
Sof ya - Buradaki Bulgar lcill

sesi ruhani mecliıi, aoa toplantı • 
ımda Türkiye kanununa uyarak 
Jstanbuldaki Bulgar papazlarınm 
dini kıyafetlerini bırakmalarn\I 'H 

ortodob papaılarm alacalı :reni 
kıyafeti bbul etmelerini karar • 
la§tırmı§tır. 

lstanbuldaki Bulıar ekaadu lıu 
it için töyle demiıtir: 

"- Bizim, di.rıi loyaf etimizi a
tarak Bivil bir kıyafete girmemi· 
ze teessüf ettiffmh:I anne~k 
doğru değildir. Eskidenberl ldet 
olan bu kryaf et pek tabiidir ki bu 
asra uygun düşmez. Bunun için· 
dir ki ruhani meclisimiz, aivil la· 
yafet.e ginnek için hemen karar 
venniştir. Böyle ehemmiyetsiz 
bir mesele, bahusus bizim de tst.1-
fademizi temin eden bir kanun 
hakkında o kadar gürültü çıkar. 
mak hiç de muvafık detfldi. 

Biz ortodoks olduğumuz i~in 
Fener kilisesinin ~ecel! ~vil la· 
afeti kabul edeceğiz. Gene tek· 

rar ederim ki, kıyafet deği~ • 
mek artık bir zaruret haline gir. 
miştI.,, 

Sovyet Ruayada 
ekmeğin serbest 

sabşı 
Mosko•adan ıeleıa haberlere 

göre, Sovyet Rusyada timdiye b
dar tatbik edilmekte olan veılka 
ile ekmek aatmak uıulü yerine 
ıerbeıt aalıf usulü batlamııtır. Ea
ki uauldea yeni usule ı~keD 
her hangi l>ir hadile olmamıttır. 
Her tarafta bir çok ekmek 1&taD 
dükkinlar, maia:ıalar açılmıfbr •• 
Buralarda baDrm ihdyacma kafi 
ıelecek ıurette ekmek bulundu • 
rulmuttur. Nakliyat dolayııiyle 

tahmin edilen müıkülit da bert&· 
raf ediJmittir. 

Bir yahudi seyyah 
kafilesinia başına 

gel~nler 
378 Lehistan Yahudiıinin Pa· 

leıtine ıidip yerleımek için bir 
vapura bindikleri, Akdenizin tark 
kıyılarını dolaıo.rak hiç bir yere 
kabul edilmedikleri için tekrar 
memleketlerine ıitmek üzere bu 
defa da iCaraden"zde dolqıp dur
duklan evvelce yazılmıfb. 

Bu Yahudi kafilesine timdi bir 
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Mebmedla Barısı 

Yazan : Selami izzet Kayacan 
-····-····-----·· .... ··-·--------Ve birdenbire ıesini değiıtir • yor. Bana bir ıey söylemedi. Böy. 

diı le ıeylerden bdıetmeyis. Fakat 
- Memed ik:mize de İyilik iyi krzdır. Ev hanımı olacalml 

etmiıtir. ikimiz de onun minnet- füphe yok. Bilirainiz ya ne ıüz6 
tanyız. Bunu gaz anünde tutarak portakal reçeli yapar. 
fenalık etmeyiniz. Benimle bu - Suzan •• 
mütbit oyunu oynamayınız. Sizin - Biraz evvel hanımefendi 
yamnızda irademe aalıip olamıyo- diyordunuz, timdi ıadece Susan 
rum. Bunu biliyonunuz.. Bana diyorsunuz. 
yardım edinia. Buradan giderken Salim:n ıa.kakları zonkluyor • 
ağzımdan bir itiraf kaçırdun .• O du. Gözlerinin önüne Nerminin 
aözleri unutunuz .. Ben unuttum.. hayalini ıetirmek iıtedi; çıkmak 
Benim arkadaıım olunuz.. Kız üzere bir adnn attı. 
kardeıim olunuz.. - Nereye? .. Çocukluk ediyor-

Suzan, dudaklarmda aynı ııü· ıunuz. Bundan sonra ılzlnl• het • 
Klmaeme ile ıordu: gün görüıecef !z. Buna alıımak 

- Size bugün ne oluyor? Bu lazım .. Ben çok mu koıkuncum't 
melodram tavırlarına ne lüzum - Herzamanld si~l mtrha • 
Tar? Arkaclq olalım, benim de metsiz, kalpıizıiniz. 
latefim bu.. Şuraya otunınuz, ıe- - Kalpsiz mi 7 isabet.. Bunu 
yahatinizi anlatınız. itiraf ediniı.. Haydi, ,ulünç ol • 

Salime yanmda yer gösterdi.. maym, gelip yanıma otunm •• 
Salim oturmadı. Bir kanapeye Birdenbire yerinden fırladı: 
dayanıp ayakta durdu. - Yokta beni hlll ım10r 

muaunua? - Norveçe gittiniz değil mi? 
- Evet Flnlandiyaya kadar 

usandım. 
- Kızakla ıezdiniz değil mi? 

Klmbtlir ne bottur .• Benim hul • 
yam da oralara ıitmek .. Soluk • 
!arda kalbiniz donmadı ya? •• Ya
zık olurdu. Burada ıi2i sabrrıız -
lıkla bekli7en Tardı •• 

- Nedemek iıtiJoraunu? 
- Nermlnden bahıediyorum. 
- Nermlnden mi? 
- Evet Nerminden. · 
- Demek biliyorsunuz? 
- Memecliıı l>eııimle sizli h1ç 

Mr teJI JOktup •• Herhalde muud 
olunanus. 

- Alay etmeyin. 
- Nermin belki de ıizi ıeYi • ________________ , ________ _ 

ikinciai de kablmqbl'. 
Noelcla bir sün evvel çojıa 

ıenç kız olan Letonya, Lehiıtan, 
ve RomaDJalı otuz aekiz Yahudi 
Köttenceden Dacia vapuruna bi -
nerek seyahat İçin Beruta ıitme
ie karar vermitlerdir. Pu~;ort. 
lan yolundadır. Kendilerini Rl • 
p. ıeyabat acentaaı ıötürüyor. 
Hepıi iJi. Ancak Beruta ıeldik
leri saman Fraıuız hilkGmeti ken
dilerine adam batına 60 iıterlin 
liruı Yermedikçe karaya çıkama
yacaklanru bildirir. 

Bu da kabil olamadrğından 
DaçJ& vapuru bu defa Yafaya 
clolru 1ollanır. Gemi limana ıi
rince bu sefer İngiliz p=>liıleri ıe
Up pasaportları tetkik ile bir yol
cuyu tevkif ederler. 

Bundan 1.aıka vapurun vekil· 
harcı ile d.ıha üç kiti nezaret al
tına almrr. 

Seyahat acentaıınm umumi 
müdürü, Köıtence tubeai müdürü. 
acenlanın avukatı da vapurda bu
lunuyordu. Bunlar da Yafa poli
ıinin nezareti altına alınırlar. Va
purun vekilharcı, hemen yapılan 
muhakemesi neticeıinde Paleıtine 
muhacir götürmek, vizesiz yolcu 
taııdılından dolayı ıeyyah batı • 
na otuz isterlin lirası vermesi )a
zim gelirken, muhaceret teıkilatı 
zabrtasma muhalefet etmek cür • 
milnden altı ay hapıe mahkam 
olur. 

Vapur Köstenceye dönünce bu 
"Serseri Yahudiler,, in gene ko -
layca k\ırtulmuxna imkan olamaz. 
Çürikü, artık paraları kalmadığın· 
dan, bu sefer dönüt masrafını 8-
dlyemezler ve K8stencede nezaret 
altım alımrlar,, 

- Belki de ım10rum. Wl • 
mem .. Yalnız bildifim bir tef 'f'&ra 

~u aıkrmdan nefret ediyorum. 
- Ben ıizden daha açık ko • 

nupyım. Beni fena hir kadm ....,. 
dmız.Sandınız, gene ben ıize ken
dimi betendirmek latlJOl'UDI• Al • 
danclınrı. Sil\ anlyorDID. 

- Seviyor mu1UDUl1 
- Evet teViJorum. 
- Yalftl'll"lm ıi• IUUD1IS• 
~ Ba cl6rt ay ,.ım. aml dil • 

şUndilm .. Bunu nedea eaklaya • 
yım? 

Bunla.rı aCSylerken haribllde 
,üzeldl •• Xonajı kayauı, dekoJte. 
ıi açı1mqtı. 

Salim lcadmm lailekleriladea 
tuttu: 

- S111unU1! 
Genç kadm kas kıtpb, dekol-

tesini kapatb: 
- Madanı Jd ._.., mut • 

taka iıtiyoraunua ıut&Jllll•• Slze 
yardım edeceiim, unutturacafım • 
Size sadık bir kölen olaoalrm 
Salim.. Şu U•attıiım eli reddecl• 
bilir mlıift? 

- Suzan!. 
Salim Adeta kendinden 18' • 

mitti. Erni tuttu. Tam dudaklan
na ıötüreceği ıırada bir aeı du • 
yuldu: 

- Sisi ra.batam etmiyorum 
ya. 

Suzan hakir blr 16.Ie ..... 
haktı. 

- Ekrem, dedi. 
Salim ahldı: 
- Siz hiç klınHJİ hif bir sa • 

man rahat11a etmezı:m., ıirbıis. 
Ekrem acayip bir lnaanclt. ce. 

ya reuaındı. Atıl tufeyltydl. Fena 
yürekli, lkt ytizlü Mr a.lamdı. 
Nankördü. Oıtü başı peritan ve 
sefildi. 

Suzzını selamladı, Salime y&k-
lathı 

- Ge1ebildik n:hayet •• Mem• 
c1im nerede? 

- Neredeyse gelir, biraz IO • 

kağa ç1ktı. 
- Öyle ise izin verirseniz bu· 

rada bekllyecelfnı. 
- Buyurunuz, ~n alyiıım•I• 

gidiyorum. S ı Saltmle aturuaus. 
Çıktı. 
Selim ıslık çalıyordu. Ama dit 

gıcırdatarak. 

- Neı~niz yerind«t' 
- Evet .. Ya ılzln? 
F.krem plpolUlla ç&atclı, dol • 

durclu-1 
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Eğer lstanbul 'Marmara 
kadar sallansa ydı ~ l!!J~ K f Mi Z- Of ıı-. ........,...... ~ 

1J11W: BQ§ taralı 1. ci •ayıfada sıntI oldu. U~üncüsünde ben clı~da i-

't\.=.~-·." . c -ı·~- nhtnm-.:: !':.:.: ~· diın. Binanın çatlayıp çatlamadığını gö t 
~b. Vapura ~ittim. Vapur evvelki ge. den geçiriyordum.. Birden yerin ileri 
ce g~ vakit gelmiı ve günlerdenbcri geri gidip geldiğini gördüm. Olduğum 
uykusuz ve harap bir halde bulunan fe- yere oturdum. Buradan deniz görünmez 
laketzedcler hemen vapurdan çıkarak bu ken bu sarsıntı esnasında nasıl olduğu
radaki akrabalannm evlerine can almı§· nu bilmiyorum. Denizi de gördüm. Müt
larcb Vapur da Karabigaya gitmek üzere hiş korkmuştum, İşte bu üçlincü sarsın
hazırlık yapıyordu. tıda koca bina çatırdayarak kaydı, yı-

Bir imam ölü gömerken 
mezarda öldü! 

Kaptan köıkünde geminin aüvariai kıldı. Mermer üzerine beton temelin çat-
Bay Sezai Yılmazla görüıtüm. laması ve binanın yıkılması zelzelenin 

Kaptan n anlattlkları ne kadar şiddetli olduğunu gösterir. 

Felak 
__ :_ .. B 

5 
. Yağmur yağıyordu. Korkudan ne yapaca 

et .anasını goren ay ezaı ~ ı d • gımızı şaşırmıştık.. Gece oldu. m at ı-
Yılrr~ .!:..~n ıun · 't r • :t : k d k k M 

şareti olara tepe e ateş ya tı • ar-
- Karabiga seferinden dönüyor- mara adası da ayni felaketi geçirdiği i

d u!:. E:ı.:.!:c-· · -. :ı.I:.lı4n D:mizy;ll::.:-ı i· 
• v • • • • çin evvcltı. nldırış eden olmadı. Ikinci 

~:deı~ptı,?1 teşebblis ~~~: ge~- ateş nihayet görülmüş ... Ertesi günü 
ege ugraması emrını ım:: . · jandarma kumandanının gayreti ve ıs-

• _.:.-~: yolı... !.,. ral:·ra!: _;r..ı~.: - ı;ı.tik. .. • b" .. ld" o··rt ı· . . . ran uzenne ır motor ge ı. o ıra-
Erdcktcn kaymakamın rcıslığı altında on h 1. .d k b" d · - . . . . . ya er zaman ge ıp gı er en ız en yır-
dort kışilık bır heyet vapura bıncli. Bun- . 1. . • d'' N'h et parayı verdı"k . . .. mı ıra }!; :.e ı.;cr. ı a.y . 
1ar arasında Hilaliahmer mcmurlan, mu- Marm d 'ttik 
1 •.. • ,. ... . kk araaasmagı. 
.~.1-· ~ · . ., __ ' " .. ı::;.·.:: ~-n .:rce o a H d bir kısmındaki bü-
• d kib · d -kl "ld' ayırsız a anın 

c ·- . • , ~ ır, -ıam ı -~ - e yu eti ı. y~k kayalık 2elzelc :rüz·:ndcn yerinden 
Bw:. • • ~ı!rtan tiOnr.. dogı uca M.:.rma- k d · k clı g"ttı" . . optu ve enıze ay ı . 
~~~~~. gıttik. Hey~t. ada!~ çı~r. Zelzele Marmara adasında. çok bü-
J bUyW: bir korku ıçınde ı_m Sahıl- yUk tahritt.t :, a!Jmıştır. Şaraphaneler, 
terdeki motorler ve kayıklara sıgmmışlar konserve L'Jrilı::.ları ve hemen bütUn 
dı. Marmara ada.:ımdaki bütün evler yı- •-' .1... ····-··· t"~ B'·yu-k -c'-~"P-ı.uıl ..J. C\ • r r J ' \ . .. U .._, •• "'" 
lalmıt h:u3~ bir hale gelmiş~i. _Adadaki te harap 0:1: l.:ıld~dir. !fırınlar da yı-
un da bıtmif olduğundan Hilaliabmerin kıldığı · çin halk bir müddet aç kalmış
yardnm • ta_m %amanın da i~ Buradaki tır. He;kes sahildeki motörlerde yatı· 
y:ı:-du:ıEbı~tnlik~tendalarnonra Pa§:..unaru, /.v • yor. Ölenlerin mikdan henUz belli de
gar ve ~ a • .na ayn ayn uğra- ğiL Rivayete göre Marmara adası §im· 
dık. Hepsıne aynı yardımda bulunuldu. di kad 1li altı defa sa1Janmwa. Ben 
D. - ·· da-2 ı 1 · ka ye ar c °"' 

Sivaıta bir imam, garib bir te
sadüfle bir mezarın içinde ölmüt· 
tür. Hadise §Öyle olmuıtur: 

Sıvasın meydan camii karşı • 
sında saatçilik yapan Kayserika • 
pı mahallesi imamı Ketin oğlu 
Bekir, dükkanında çalıtrrken bir 
adam yanına gelerek mahallesin· 
de birisi öldüğünü ve gelip kaldır· 
ma.aını söyler. imam, ölüyü kal
dırmak için, cenaze evine gider. 
Ölüyü yıkar ve cenaze namazını 
mahallesinde bulunan muıalla la
fında kıldıktan ıonra cemaate 
karışarak ölüyü Kayseri kapısı 
mezarlığına götürür. Olü meza-

Samsunda bodrumlar 
su doldu 

Samsunda sürekli yağmurdan 
ırmak ta§mıf, Irmak caddesinde· 
ki bir çok evlerin bodrumlarma 
ıu dolmuıtur. Belediyenin yardı· 
miyle ıular boıaltılmııtır. 

lzmirde bir kaza 
ıger uç a ~~- ze z~ .~~ ? dar fazk bu sallantılardan birini motörle geçti-

:---- · · .:o-cL~ı : ~ .. ' r -•·. ~ununla ğimiz Tekirdağında hissettim. İzmir, 9 (A.A.) - Şark hah 
beraber muhaberesiz, ekmeksiz kalan bu- Siı düdüğü binasmm yapı~smı do- kumpanyumda çalııan iıçi Re • 
radald halk ta bilyük bir korku içinde kuz b. li .. · ı y ldı ti" 
• m raya uzcnne a an 1 nm • ceb makine daireıindeki kazanı 
ıdl. Bu üç adadan vapura kimse binme- th · aahib" B o man Fe.,.,m· m· 

• • c:a.rc anesı ı ı ay s ,,- • 1 k 1 ktrik 
dL Fakat Marmara adasından yetmiş ki· d. b. 1. akı dır HaVWP<lız temız er en e e cereyanına 
• b. eli B 1 . . ini E d zı:\ran ye ı m ıraya y n • .,.. -

§.l ın .. _una~~ yırmıl s r eğe ÇI· adada yeniden bir bina yapılacakbr. Mu· tutularak ölmüttür. 
kardık. Dıgcrlerı ısc stanbula geldiler. ,_ 1 ib" Tahl·a··e ~============::::! • . ~ve ename mucı ınce zarar ı ı,, 
1stanbula gelenlenn çoğu memur ve ile· . k t" "t 1 cakhr Yakında bir h• meli için de, pek dayanıksız denemez. 
ri 1 1 

• •
1 1 

.eli §•r e ıne aı o a • 
ge en enn aı e en r. Bu yardım yü- t .:ı. ·d rck t ·•-~•--t yapacaktır Burada vaktiyle bütün çöküntülerle çı-- l - . v• awıya gı e euuıuıı . . 

~nden. stanbula on dort saat cccıkme Bay Kegork 900 aöz olarak dedi ki: lantılar olınuıtur. Şimdi albmız epeyce 
ile geldik.,, •••• Herhangi bir zelzcıtJen evvel! 1erlC§mi!t pek 0 kadar tsotajtikla tmml· 

Antalya vapuru ile Iı!"°bula, Mar· kA.rgir binalar, sonra beton inşaat daha danmıyacak !ibi ol~u!tür. _ Bubğmuz 
mara adasmm karıısmdaki Hayıraızadıı sonra da ahşap binalar müte~ir olur topraklara pveııebilınz. Dunyanm bat
da sis düdüğ:i binasını yapan Kumkapıh ve yıkılır. Marmara adasındaki bütün ka kımnlarile ölçünce, latanbul, pek öy-
~Y Ke.gork. Abbas, Srm; lsmail de r;el- ahşap binaların yıloldığmo. göre, zelze- le oynak .~e~ildir. • • 
mıılerdır. lenin ne kadar kuvvetli olduğu buradan - Turkiye topraklan ıçuıde altı en 

lssız adada dört kifi anla§ılabilir. Bu sarsıntılar lstanbulda çürük yer neresidir? 

K.. ··ı. .. L • dada b b olsaydı neticenin ""k vahim olacağı mu - Rodos adasının karplarıdır. Son· uçw. ve ns:;ı: ı:ır a arman u r~ il yukan d v 1 · M 
dürt L·:idr yüzler:.: · _ .,irdikleri teh- h:ıKknktt. Ben lstanbullulara büyUk ra• ııra e • ogru. ~· arma· 
tik • • ı · .. - - "!) • di. Abb gcçmis olsun diyorum.,, ra, lıtanbul, Anadolunun ote yanlan 

enml ız e.n gorunuyor !ı ı '. as, Y k b •• gelir. Bütün Türkiye yersarsmblan du-
Sırn, amail hemen evlenne gıderek din e ta Ragı onen b. !!'k dir Daha kanlard• • ör-
1 ki • • .. 1 dil B yaa ır uı e • yu ..., 
enelece .. c~dı ıoy ekıl er .. ady .. Kd'~!~rkb.zel Bay Fatin zelzeleler hak• nek diye gösterelim. Rusyada, Sibirya-

z e Yll2:Un en yı an ııs u ugu ana- da til 1ınaz. O al k da 
sı hakkında izahat vermek üzere b. ı • kında ne diyor? tc~ren er 0 ~ b ço • 

_ . ınayı ha aaglamdır. Anadoludan ıse Japonya-
yapbran rnuteahhit Bay Oaman Feyzinin Şehrimizde ve Marmaradaki yer tar· d v ·eliniz· H d • · T"" ki . • . ya ogru gı . azer enızı, ur s· 
y~-~csme gıdıyordu. Bay Kegorkun sıntılan hakkında raaathane müdürü tan, hele Japonya; ıonra Amerikanın Ja-
yuzunden. yorpnluk alayordu. 1 Bay Fatin diyor ki: ponyaya karıı olan kıyılan hep ıarsınb· 

Yol da hem yürüyor hem de bana §Öy 
1 

M ad smda yıkıntılar ya h 1 d' y .. - .. b bala •••• armııra a • 1er er ır. eryuzunun saram • 
le anlatıyordu: pan aarsmb lstanbulda duyduğumuz mmcfan en korkulu · yeri, Japonya ile 

Bay Gegorkun sözleri büyük yer teprentisinden batka olaa se· bu ıöylediğimiz Amerika kıyılarıdır. 
--· Biz ~armara adasının karşısın- rektir. &izim kaydettiğimiz &'Üçlü yer Ankara, 9 A.A. -- Babkeıir valiıi 

'C!aki Hayırsızadada tahlisiye idaresi he- aarıınbsı Marmara adaamm altlarma Erdek ile Marmara adalanndaki zelzele
ubma büyük bir sis düdüğü yapıyorduk. dütmüyordu . ., 1 den müteessir olanlara icap eden yardı· 
Mermer üzerine binanın beton temelle- Bay Fatin yeniden büyük bir zelze· mı yerinde yapmaktadır. Devlet merke
rinl oturtmuı, binanın çatrsma kadar o- b olup o}ır.3yacağı aorguıuna karıı da, zind~ de Dahiliye tef tit heyetinden ve 
lan kısmını tamamlamıştık. Birkaç glln (hayır) cevabmı vermekte ve tunlan i.

1 
şıbhiyeden birer memur gerekli talimat 

içinde UstünU de örteccktik. lave etmektedir: ve tahıiaatla hadiae mahalline gönderil-
Cuma gUnU beşe çeyrek kala ilk sar- - Yüz yıllar içinde olan yertepren· mittir. Hilaliahmer ve Balıkesir halkı 

smtı oldu O uman binanın içinde idik. tilerinin sırasına ve güçlüğüne bakarak, büyük yardımlarda bulunmaktadırlar. 
Olduğumuz yerde kaldık, bu sarsıntı i- bir toprağın altındaki dayanacak yerle- Acla!ar arasmdaki i.-tibab temin etmek 
ki dakika sürdU. Çeyrek saat geçmeden rin aağlaın mı, çürük mü olduğunu an· üzere aynca bir vapur da tahsiı edilmit· 
ikinci, yanm saat sonra da üçüncü sar- Jaynbiliriz. itte böylelikle Jstanbulun te tir. 

n batında indirilir ve mezar için· 
de bulunan birisi ölünün cesedini 

mezara yerleştirmeğe baılayınca 
onun tertibi hocanın hoşuna git • 
mez. İmam, ölüyü daha müna • 

sip bir tekile!:: markadine yerleı
tirmesi için iki elini cübbesinin 
yakasına götürüp cübbesini çıkar

mak üzere iken arka üstü düıer. 
Hemen cemaat hocayı kaldırma

ğa ko§arak hocanın da ölmü~ ol
duğunu görürler. 

Hocanın cesedi muayen~ edil
miş kalb sektesinden öldüğü an-

laşılmııtır. 

Babaeskide bir hırsız 
çetesi 

Babaeskide bir hınız çetesi e
le geçirilmiıtir. Çete son olarak 
Bedreli Mehmedin fabrikasmı 
ıoymu§tur. Jandarma kumanda
nı Faik bizzat uğrqarak hırsızla
rı yakalamııtır. 

Hırsızlar Musa, Hüıey1n, Meh

medden ibarettir. Çaldıkları eı· 

yayı Babaeski - Nadirli volunda 

bir çukura gömmüşlerdir. Çukur 

açılmca toprak içinden pek çok 

eıya çıkmııtır. Bunlarm arasında 

ev eıyası da vardır. Hırsızlar ad

liyeye verilmiılerdir. 

Gazian ep e seçim 
ha-ıırlığı 

Anteb, 9 (A.A.) - Saylav se

çimi hazırlıklan devam ediyor .• 

C. H. F. viliyet idare heyeti top

lanarak ikinci müntahib işlerini 

görütmektedir. İkinci müntahib 
ıeçimi 20 ikinci kanunda bqlıya· 

caktır. Bu sesimde vilayetimizde 

100 den fazla kadın ikinci mün

tahib çıkacaktır. 

Gaziantepte yol yapımı 
Anteb, 9 (A.A.) - Son bahar· 

da vilayetimiz içinde 45 kilomet

re ıose yapılmıştır. Bunun için 

26 bin lira harcanmış 400 amele 

ÇILlıfllll§tır. 

Otuz mekteb yapıldı 
Anteb, 9 (A.A.) - Maarif 

Vekaletinin planına göre geçen 

yaz temeli atılan üçer dershaneli 

kırk köy mektebinin otuzunun ya• 

pılması bitmit, tedrisata başlan • 

mrılır. 

KURUn'un Millf Romanı: 84 ---"-----···---·---·-·---...... 
Gözlerim kötedeki iki kitilik ''Alimin her bir kelamı laal ve 

kanapeye gitti. irkildim. Hayatı .. incidir .. 
mm bu on iki yılım yanm vücu .. Cahilin her bir kelamı günde bin 

:Yarası 
duna bağladığım insanla yanyana can incitir .. ,, 
ilk oturduğum yer •• Yavaı yava! Levhası çarpılmı§, üstündeki 
bütün eıya kendilerine aid birer klaptan işlemeli örtüsü ile duru • 
hatıra ile dile gelir gibi gözleri .. yor .• 
min önünde adeta kımıldanıyor • Onun yanında (Ergin) in fın-

Bur han Cahil Köroğlu lar. dık gülleriyle çerçevelenmiş üni. 
•....•..•....•..••.•••.••••••..••••..•••••••••••••••.• formalı resmi ... 

Be ik. l h b · ·d· l f d d ] be . Zavallı kardeıimin hasta iken B" .. ..k .b. 1 .... t d n on ı yı ep u iımı m o gün etra ım a o aşıp nı aüa· urumcu cı ın ·gı oz an ren-
. d ku d ? M , d 1 1 .. I k d ] uzandığı ıezlong •• Onun kuru, be- 1 • • d ... t" . k 1 b 

pe§ın e §ma, ım mı. es u o • emege ça ışan ar a aş arımın, gını egış ırmış, aryo amın a -
mak için her istıraba katlanama · Benal ile Mahmurenin sesleri ha· yaz, küçücük ellerini görür gibi 0 • tında duvar !aati garib bir te!a • 
dım mı? Onu kaybedinciye kadar ' !a devam ediyor.. luyorum .. Dün perde perde açılı· düf tam on ikinin üstünde c!ur • 
bu ıtık gözlerimde aönıe bile gön· Mabmurenin yumuşak parmak· yor •• Bu mayhot hatıralarda, dü • muf···· 
lümde yanmadı mı?. lan saçlarımda dolaşıyor g:bi: nün bu tozlu eserlerinde ibret ve· 1 Evet, on iki.. Saat on iki ... Bu, 

lıte geçen kışın karayel fırtına· - Aysel, gelinlik çok yakıttı •• rici bir ağır sükunet var. her §eyin sonunu gösteren bir sa· 
Jarı bu son ı§ığı da ıöndürdü. Ay· Ah biraz daha toplu olsaydın!.. Bunlar ara11nda garib hattfi attir •• 
nadaki batı limon çiçekli, gözleri Diyor, bilmem neden, onun bu sö· biraz da gülünç ıeyler yek değil.. Yanımdakiler perakende eş • 
ı§ıkh hayal yavaı yavaş siHndi. zü gelin olduğum o gün beni çok l Kü~ükken siyah kadife üzerine yayı tophyoriar. 
Ka7boldu.. Fakat kulaklarımda dütündürmüttü. ıırma ile itlediğim: (Ergin) in ve benim kitab raf. 

Kostonıonu~a 
Soğuktan mek
tepler kapandı 
Kastamonu, 9 (A.A.) - Kat 

yağı!ından aonra 22 dereceye k•· 
dar varan soğukdan ötürü iJI' 
me~tehler kapanmıştır. 

Bir kaç yıldanberi ıehrimizde 
bu kadar §iddetli soğuk görillme
mittir. 

Yugoslavyadan gelen 
muhacirler 

lzmir, 9 (A.A.) - SclanikteO 
limanımıza gelen bir vapurla Yu· 
goalf' \yadan 100 muhacir gelmit 
t~... But lar h :lkur)•< !Ç~ gösteri .. 
linceye kadar Hilaliahmer cemi • 
yeti tarafından balolacaklardır. 

Bakkalı öldürüp 
dişlerini sökmüşler 

Antalyada 20 yatında Haydar 
ve ıs yqında Şükrü adlı iki genç 
İsmail isminde bir bakkalı bıçak 
ile öldümıütlerdir. Bunlar, lama· 
ilin üzerinden 300 lirasını aldık• 
larını, ağzındaki altın diıleri sök· 
düklerini ve cesedi denize attıkla· 
rmı söylemiılerdir. Ceıed henüı 

bulunmamıftır. 

Kastamonu Halkevinin 
çalışması 

Kastamonu, 9 (A.A.) - Halk 
evimizde geçen 1934 yılı içinde 
11 halk toplantısı yapılmıı ve 12 
temıil verilmi§tir. Hcr-:lM tC,.P " 

lantıya 9850 yurttaı gelmittir. 
Bundan başka Evin bir yıl i

çinde Gazi stadında tertib ettiği 
8 spor toplantısında 15,200 ~ • 
laf buunmuştur. Evia yecti §Ube
ıinde 7,127 kaaın ve erkek üy• 
vardır. 

İşçilere ucuz yemek 
lzmir, 9 (A.A.) - Hillliah • 

mer cemiyeti ile ıağlık i~leri mü
dürlüğünün teşebbüsü ile Şehit .. 
)erdeki iplik ve bez f abrikalarnı
da çalışan iıçiler için fabrika mü• 
dürlükleri tarafından yaptırıl .. 
makta olan yemekhaneler bu ayın 
tonunda bitecek, tubat ayında İ!" 
çilere Hilaliahmer tarafından a • 
çılacak evi, tabağı, ekmeğiyle be
raber beş kuruta ııcak yemek ve
rilmeğe baılıyacaktır. 

Yirmi beş gün süren 
w yagmur 

Anteb, 9 (A.A.) - 25 gün .. 
dür devam eden yağmur bugün 
kesilmiştir. Yağmur teresi'Ubat 
60 santimetreyi bulmuf tur. 

larımızda ne bulurlaraa sandık~a· 
ra tıkıyorlar •. Resimler, kağıtlar 
lüzumsuz diye yırtılıp atılıyor. 

Deli gibi ellerine sarılıyorum: 
-Yırtmayın, atmayın .. 
Teyzem: 
- Ne olacak, bunlar saçma ••' 

pan §eyler ... 
Yalvarıyorum: 

- Bırakın onları ben topların1• 
Siz öteki feylere bakın ... 

Teyzem söyleniyor: 
- Koskoca kadın oldu .. Çek " 

mediği mihnet kalmadı •• Hala ur 
]anmadı ..•• 

Cevab vermeden o resimleri, 
defterleri, dağınık kağıtları bir ". 
Taya getirmeğe çalıııyorum .. 

Onlar yastık, yorgan gibi topl•' 
nıp aatıla2k eşyayı kaldrrırlarke" 
batım ellerimin arasında düıüııİİ" 
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Uluslar kurumu konseyi · 

Yazat\• N. . · · 1yaz1 Ahmed Okan Tefrika No. 28 -

''Çengelkö.IJ,, adı nasıl verildi? 
huf:nıeloğlu kızmış, sefiri lstan· -~••• 
y~n çı~armak yolunu bulama · 

' ıefıre §unları söylemiş: 
..... Be. 

r,~ nı YÜZ beş kuruıtan çıka -
tııız .. 

...... Ni · , çın .... 

....... y .. k 
ğ1" uı uruıa bir köle alac:ı -, ~·r. a .. kuruıa da bir ip .. 

ee ..... 
..... l( .. ı 

•eni 0 eye, git fU adamı öldür, 
•ıad edeceaim, diyeceğim .. 

'So rıra ... Kanun .... 
- kanun da bet kuruşluk ip.. ı;c.ıgeikdyüniın ad bubası bu çengel mi, Çengel oğlu Tahr pafa mı? •. 
- Bu ne demek?. -.... N ağa tarafından yaptırı'lmıftır. Ca - ca meaireıidir. Çakaldağı sır • 

ruf} it .e dernek olacak, beı ku • mi in tarihi: tında, yirmi metreye yakın yük • 
Öı/Ple de köleyi asacağım.. Bin altmış sekiz Zilkadede seklikte, "Zurnacı kayası,, vardır. 

ı,d .. ur gün, sefir tası tarağı top- Buldu tamam geldi hatiften Çamlıca tepesi ile ç.a~aldağı etek.-
l'ot111 aibi doğru memleketinin nida !erinden dökülüp gelen (Bekar 

,.: tutmuş.. dir. (1283. 1866) da yapılmış deresi,, köye adeta can veren bir 
fitj ır Paşanm, bunu yalnız ae • olan (Bedevi dergi.hı) mn tarihi deredir. Derenin iki yönü meyva 
h~mak için uydurd~ğu mu- çok uzundur. Şu beyitlerle başlı • bahçeleri ve bostanlarla çevrilmiı-

ır. . 
• ıt- ,,. yor: tır. 

Ç~ Dergaht Rf'\(levi naili der leh Semte son verirken, Fenni Efen· 
L .. r llaelköyüne bu adr bu meş - z·k·· t ·h· d .. Jl ll arı ın sorarsan dinin Çengelköy için söyle · iği iki 
...... Pl§anın verdiği rivayetinin f ""'d · ergab beyrtciği de ilave edeyim. itte be-
d, k er~ce doğru olduğu hakkında Girelim uşkiyle gel silkine ol şahr yt: 
l' .. t.lt 1 ıöz söylenemez.. Çünkü, b' · 

"Qtr ne ının !şte buldum sana sa.llanmağa bir 
aı.. oğlundan önce buranın aa- iJ • old Tekkenin içindeki abdest mus· Ö.lige mahal 
lt'r, Uğunu kabul et'rn. ek gerek -8 lukları, su hazinesi üzerinde tu Sözümü dinle rakibe yalnız 
L • Ununla beraber, tarihin bu 1 d q'd' ibare yazı ı ır: çengele gel 
••s ~ili buraya aynen alıyorum: "Şevketlu, mehabethi Sultan re; bi tesmlyesi karyei mezku- Abdülaziz Han Hazretlerinin ca - V ANlKÖY 
l' h~ ilk defa olarak Çengeloğlu riyelerinden ~erhuıne F elekau Bizans kurununda bu semtin a-t.' ır paıanın bir m-çı'dı' •erif d N'k l' d' l · l Qllı ".. :ı- kalfanın hayratı (1286 - 1869). ,, 1 ı opo ıs ı. yı, güze mem -
t. l eylemesinden ilerı' gelmı'• - k b · I k t d kt' B d J·· t' it,,, (1) ~ Tekkenin bahçesinde bir a rın e e eme ır. ura a uı ıyen, 

ft üzerinde yazılı beyitler: Hazreti Meryem namına güze'l bir 
t.~lerbeyi semti biterken ls- Aldr benim ...ıltcri pakizemi manastır yaptırmıştı. Manastırın 
Cen ""'i'plinmı yapan meth~r N"evcivanmı l du hakka dilfikar kadmlara,mah.ıuı dairesinde töv-

_.. Baş tarafı 1. ci sayı/ada 

Bir yandan da İtalyan hüku -
meti Milletler Cemiyetine bir no
ta göndererek Habeş iddialarını 

yalana çıkarıyor ve diyor ki: 
1 - Habeş topraklarında hiç 

bir İtalyan ileri hareketi yapılma
mıştır. 

2 - Afdus, Vardair civan 
İtalyan askerlerinin yıllardanbe -
ri bu1unduk1an bir yerdir. 

3 - Guerlogııbi hiç bir suretle 
bom bardman edi1memiştir. 

4 - İtalyan keşif tayyareleri -
ı nin dolaştıkları doğrudur. Çünkü 
: Usal - Ula, Vardaire ve diğ·er 

memleket uçlarına Habeş asker -
!eri tahşid edilmiştir. Bunlarr gör
mek ve anlamak lılzımdır. 

Bay RU9tU Ara• Sofyaya 
uAradı 

Sofya, 9 (A.A.) - Cenevreye 
gitmekte olan Türkiye Dıf işleri 
Bakanı BayT evfik Rü,tü Aras, sa
at 1 de Sofyaya gelmiıtir. Bay 
Tevfik Rüt tü Araı durakta kralın 
mümessili Kione Jvanof, harici
ye nezareti umumi katibi Chris -
tof, umuru siyasiye müdürü Pav
lof, protokol müdürü Stailof, 
Türkiye elçisi Bay Şevki ve bir 
çok zevat tarafından kartılanmıt
tır. 

Bay Tevfik Rüttü Aras, trenin 
tevakkufundan istifade ederek 
şehre gelmii ve saraya giderek 
defteri mahsusa imza koymu§ ve 

Akümülatörlü 

?~rıı"t! Molteke'in 1837 yılı 26 Bir veremi mühlik idi zahiri bekir olanlar hayatımn sonunu 

t" ""ıunda saray için yazdığı v k ' .. ''lrr Erdi erenlerden ana bergüzar.. geçirirlerdi. Jüstiyen,. ani ö • 
Bu 11ır1 alıyoruz: Beyitlerden !fakat Hanım adlı yünün ak tarafında bulunan No - ı 

letif lllaha:Uede, uy eni cami,, adı birinin gömülü olduğu anlaşılıyor. zimahyan burnu üzerinde de (Sen 
.t~d'ıt ve Hacı Ömer Efendi · a- M' 1 b' k'l' t ~ t.. Fakat kim olduğu meçhul ... Deniz ışe ,, namına ır ı ıse yap ır- 1 ~ .......... ~•. •: 
h·ıt t. Piri tarafından yaptırılmış k'I' · nd kenarındaki camii (1234 - 1818) mıştı .. Manastır, ı ısenın yanı a 
d, Caıni vardır. Bu camii sonra -

Antalya:, (Hususi) - Resmini 

S'I~ liirinci Mahmudun valdesi Hamdulali Paşa yaptırmı§tır . idi. 
h 1258. 1843) de Abdüli.hamid Jüstiyen, Kuleli sahilinde de 

t..&
1

1 l ~.ult, an bir minber ile bir d 'l b' ·~, kurununda yapılmış olan karakol- Prohtos a ı verı en ır saray yap-
,.,.ı:.' lrıınare ekleyerek büyült - B B y ""..,t·· hanenin yanında Hüsrev Paşanın tırmı,tı. u sarayı, ogazın mu · 
d, \t, Caıni, (1296 - 1878) ydın- kavas batısı Ahmed bir çeşme hafazası için Mikail'e ithaf etmiş-
t..~ )'lllnııt, (1312 - 1894) de ahali • ·°""L · yaptırmıştı. tı .• k ..... ••ndan yaptırılmıştır. Camiin kt' 1 (P .... ı Çeımenin ü~erindeki yazıdan Vaniköyüne, va ıy e apas 
~~~Yanındaki t~ri.ht~: buraya gelen suyun, Çakaldağm. korusu) derlerdi. Burası, bostan -

11 elhaç Ömer ıkı yuz doksan- d -L 1 dan çıkarı'ldığ anlatılmaktadır. cılar tarafın an exi mekte idi. 
l<ahn da yanub "Hamam çeşmesi,, sonralan Sonra Dördüncü Mehmed, bura • 

. tş idi arsa halinde hemen on d' !,L 

ıönderdiğim ıu faytonla onun 

aahibi bulunan Hamdiyi ve kar -

deti (Kıld~ Hüseyin) i vilayette 

tanımıyan yoktur. (Güzel Anka -Yusuf Ziya Paşa tarafından tamir sını Vani Efen ıye msan etti. Va· 
a yıl tamam edildiği için (Vezir çeşmesi) adı - ni Efendi, Dördüncü Mehmed ku- · 

, .. , 'tti ile yandıg ... ı, sonra yapılışı l ra) adını taşıyan bu fayton Bu.r-
~lt L nı almıştır. rununda Köprü ü Fazil Ahmed 

\> 1unaktadır. l ( sada Mehmed ustanın fabrikasın-''-'- Havuz batındaki (Nevruz tek - Patanın koruması i e Van) dan 
t.~ . "CUiki ma.hallede bulunan 1 · · J b da yapılmıştır. Arabacının otur _ ~ kesi,, Beylerbeyi hududunda bu - İstanbula ge mıştı. atan ula gel -
K_,068 de Kapıağası Ahmed lunmakla beraber Çengelköyünün diği vakit, Yenicami vaizliği Vani duğu sandığın içinde akümülatör 

Başvekalete giderek kart bırak • 
mıştır. 

Bay Tevfik Rüttü Aras, harici
ye nezareti umuru siyasiye müdü
rü Bay Pavlofu kısa bir müddet 
ziyaret ettikten sonra Cenevreye 
doğru yola çıkmıttır. 

Bay Lltvlnot 
Moskova, 9 (A.A.) - Dıt it

leri bakanı Bay Litvinof, uluslar 
derneği toplantısına iftİrak etmek 
üzere Cenevreye hareket etmit -
tir . 

Bay Klzımt Cenevrede 
Cenevre, 9 (A.A.) - Jran ile 

Irak arasındaki ihtilaf ta lran nok
tai nazarını uluslar kurumu kon- . 
seyinde müdafaa edecek olan İran 
dıt işleri veziri Bay Ki.zimt bura
ya a-elınittir. 

Slrda reyler verilirken .• · 
Londra, 9 (A.A.) - Cuma gü• 

nü toplanmaya ba9lamıt olan mil
letler cemiyetinde göriitülecek it· 
lerin en mühimmi Sar iti olacak
tır. Sarda reylerin toplanmasına 
pazar günü bqlanacaktır. Neti
cenin pazarteıi öileden sonra bel· 
li olacağı anlatılıyor. 

Sardan gelen haberler, reyle
rin verilirken ve alındıktan son.. 
ra asayiıin korunacağını umdur • 
maktadır. 

Sar hükumet komisyonu tara
fından bu iş için alınan tedbirle
rin vaziyete uygun olduğu sanıl • 
maktadır. 

fayton arabası! 

eski vaLli Nazif bey;n yavruları • 
dır. fenerlerin içinde mum yeri- . 
ne elektrik ampulleri vardır. Bu
raya gelen büyüklerimiz, mebus 
ve bakanlarımız hep bu faytonla 
_gezdirilerek ağırlanır. Atları, ko
tumu, faytonu körüğü ve her feyi 
yerli malıdır. Bay Hamdi kadar 
sanatına i.Jık pekaz kimse vardır. 
Resimde arkada görülen bina 
Atatürk kö~küdür. l&~l) Mir' atı lstanbul, sayıfa: tekkesi sayılmakta idi. Havuz- E:fendiye verildi. vac!rr, elektrik ve kornası onunla 

· . ba~ı deresi, Çen1;:1köyünün başlı- (Deuamı VaT) itler. Faytonun içindeki çocuklar, R K l' . . Cantürk 
o~~~;~•~--------------------------~----------------~ ....... ı:--~--:---:-~~-ı:ı--~~ ..... -:-ııı:--~~:-ı--------------------,-. .... ....;,.._.._ ____ ....,. ____ __,...-__ _ i\tarım, nasıl satarım... günlerini veren bu tozlu, kirli et- da idi. ı · ı ......_ D_ ga arıy e oynatan Ege kızı ne ol-
._, o.ıru kitapları, defterleri de Odayı havalandırmak için bek- ya arasında unutulup gitmek iıti • Küçüklüğümde okuduğum bir muştu. 
~ le 1111.ynn?. ı;inin açtığı pencereden güneş yorum. roman hatırıma geldi.. (Lidam 0 

~. :Jıi~ hır kıt geceıi, küller al- girdi ... Bu pencerenin de bir ta - Teyzemin eli batımda: Kamelya) .... Sevıiyi, saadeti ha _ ~akedonya dağlarından göçüp 
~ 'h k rı"hı' var. (Ergin) le hu pencerenin - Kendine ael bakalım... Di - tırl.atan ve bu yüzden sahı' plerı' ge en eski Türk obası ne •cı1ar· 
''i~· . ır ıvdcım arar gibi bu • k l~'i ~l'ine girm;ş kağıtları, defter_ önünde Jzmirin o baş.metli gün ha- yor ... Buraya bizi ziyarete gelme. için kıymetli olan feyleri mezatçı· çe mif, ne kahramanlar kaybet -

I> ~tı•t tr~ını seyrederdik. din ... E•ya toplamaya aeldin,, Alı- ların ne hoyratça, ne duygusuzca mişti. Ergin Rumelinin son ço • 'tt t. ~ ırıyorwn... Göıüme çar- ~ x • 
d,ft Qır küçük kitab, buruşuk bir Karşıki (Çatalkaya) yı, Gelibo- cılar soruyor ... Satılacak olanları sallayıp baktıklarını, onlara ancak cuğu idi. Öz yurdu için takat 
h~ ~t' l:aprağı ne zamandanheri hı da vuruştuğu Çementepeye beDi göster bakalım... gümüşleri, tatları, derileri için kaldı. Öz yurdu için_ yarım vücu -
''-tı ,~t~n kalbimi ısıtıyor .. Uyu _ "l!etir, halô. dinmiyen ve sömr.iyen Anlıyorum ki hayatın peşi.mi baha biçtiklerini hatırlarım. du ile iki yıl Sakarya eteklerinde 
'~di) llıtlerimin çözüldüğünü his· ~avaş hatıralarım bu pencerenin bırakmıyan o korkunç gölge.i bu· Bizim evde kıymetli hiç bir şey didindi. . Sonra yarım vücu -
->'d111~l'Unı. Kafamın içinde dünü ör..ünde anlatırdı. raya kadar girmiştir. Bu ,hara. yoktu. Fakat her şeyin bize gö- du ile sürüklemeğe çalıştığı yu • 
)ot-., atan ıtık2ar ça·kıp sönü- Teyzem yanındakilere emirler beler içinde bir kaç dakika avun- re habraıı vardı. vası için ciğerlerini kurutan tütün . t~. verıyor: mamı da bana çok gödü.. Artık her 9ey bitmiqi.. Bana depolarında yıprandı .. Çalıİamı • 
tiıı) . lt baskını sıralarında (Er_ _ Konsolu boşaltın .. Sandığı Evet ben buraya babamın emri· ömrümün bir kaç günlük tatlı ha_ yacak hale gelinceye kadar, ci. 
~~ı: e..,e sakladığımız günler sa- bir kere (Aysel) e gösterin, belki ni yapmağa geldim .. Eıyayı, evi tırasını tazeleten bu ·eski yuva da ğerlerinden kan boşanıncaya ka • 
'-~ı.;' kadar okuduğu tarih ki_ ,1 Jrkoyar... satacağım ... Elime geçen, kendi yıktlacaktı .• Fakat bu on bir yıl •· dar çalıştı ve nihayet bir türlü a. 
~ .... Çanakkale muharebeleri Bana kalsa evdekilerin hepsini kendime kıymet verdiğim bir kaç lık minimini tarihte neler olmuş - çılamıyan sanatoryom kapılarında 
~- li,:ı,~zdığı kendi notları .. Da- çıkarıp bana dünü, gene kızlık parça defteri, kitabı valize yer - tu ... Mes'ud, sıcak bir aile yuvaıı bekleye bekleye can verdi. 
\tll'- d •Yede iken doldurduğu hatıralarımı, az çok saadet diye leştirdim.. Sofaya çıktığım za • ne çabuk dağılıp sönmüıtü.. . 

efterleri... Bunları nasıl tanıyıp avunduğum ilk evlilik man bmirin mezatçıları karınn - Buca kıyılarında Akdeniz dal - (l}euamı uarj 



Hilt\AYE 
Bir yaz akşamı 

köye giderken .. 
Geçen yaz bir gün ( ...•. ) kıra - Tramvay yoluna gelince ben 

TAKViM 

• GD.o du~uşu 
Gün batısı 

Sabah aamuı 
1 O~Je aamızı 

llııadl namazı 

Akşam oama.ıı 

Yatsı oama:ıı 
ımsaıı: 

\'ılın KtÇCD gllnltrı 
'{ ılııı ~ahırı uücler ı 

Perşımhı f CU\1A 
O' et K4aao ı ı ı!cl Klno 
5 Şc:vvl 6 ~cvvaı 

1.26 'l:ıs 

16.59 
6 
it. 'i.[ 
14.44 
16.59 
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Kadınlar Adası! 
-------ı Dilimize çeviren: A. Vuıın: Gt rhard Hau >tmann 

, ............... 67 
dığı için faaliyetin hudutsuz 
dığmı anlattı .. 

athanesinde gazete okurken gö - şimendifer istasyonu tarafına bü· 
züm, karşı kö~de beni.m gibi O· külürken baktım, o sola, bahçe l~F;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;::;::::;;;::::;;;;;;;;;::;;;_J~ 
kuyan yerine ilitti.. Gözlüğümü kapısına doğru kıvrılıyor.. Sor - - ,,. R A D Y O il _ 
takıp bakınca onu tanıdım.. O, dum: 

Kadınlar Tavusa dediler ki: 
"- Kadınlar ıurasınİn oğlan -

!r.u diyarında sana vazife vermek
le ~~ kadar iyi ettikleri anlatıl • 
mı§ oluyor .. Sen bu vazifende Ü· 

midimizin fevkinde bir yararlık 
göstermİ§ oldun.,, 

Tavus cevab verdi: 

Reis Anni gene söze kan 
kadınların ne olduğunu düt' 
meğe bir tarafa bırakalım, f 
erkeklerin içinde tesadüf ed 
ıahsiyetlerin kadınlarda gör 
mediğini, meseli bir gencin 
lar gibi uçmağı düşündü"" 
diğerinin Büyük lake 
Napolyon olmağı tasavvur e 
bu fikirlerin pek çok ıeyler jf 
ettiğini söyledi. T avuı dedi ki 

Galata da ( ·-> hanında komis - - Neye buradan gitmiyoruz?. 
yon işler iyle uğraşan bir müe11e- - Buradan daha iyi değil mi? 
senin muhasebecisi Ahmed Ham· - Neyle gideceğiz?. 
di idi. v l ! - apur a •• 

Bu adam benim yeni ahbapla - - Hangi vapurla?. 
nmdandı. Kendisiyle tanışalı an - - Alb buçuk vapuriyle !.. 
cak bir yıl kadar olmuş, bu bir yd 
içinde de bir kaç kere ıurada bu • 
luşup görüşmüş, epeyce de biribi
rimize kaynatmıştık .. 

G:1zetem elimde hemen yerim· 
den kalktım, kendi kötesinde hila 
beni görmeden gazetesini okuyan 
Ahmed Hamdinin yanına sokul -
dum: 

- Merhaba canım!. 
Üzerine iğild'ği gazeteden ba

§ını kaldırıp yüzüme bakarak: 
- Vaaay .. Merhaba, i1ki gö -

züm ! Buyurun ... 
Yanında gösterdiği yere çök • 

tüm: 
- Nasr1ım bakayım, dcstum?. 
- Çok-iyi ... Sen nasılsın anam? 
- Ben de ne iyi, ne kötü .. Şim· 

dilik orta ham! •• 
- Ey .... Ne var, ne yok baka .. 

hm? 
- B;1 tliğin gibi •.. Ne olacak!. 
-Arkadaşlardan ne haber? .. 

(Bunlar, bizi biribirimize tanıtan• 
·Iar .. ) 

-Onlar da işte ne yapsınlar, 
çalışıp dur'Oyorlar. Hatta geçen 
akşam bana gelmişlerci, gö:-üyor 
musun?. diye s~ni sordub.r ... Çok· 
tandır gördüğüm yok! Dedim .. 

- Köyde ne var, ne yok?. 
- A ... Doğrusu köyün şimdi 

en keyifli zamanı! Yahu, gelsene 
hir ak§am! .• 

- Gelirim!.. 
- Yok amma, gelirim deyip 

gelmiyorsun? Bu baharda da ge • 
leceğini ıöylemittin, matallah, 
yaz geldi, geçiyor, hila gelecek -
ı·n ! Haydi, gel bu aktam seni kö
ye götüreyim! .• 

- Bu akşam müsaade et, başka 
ak§am .•.• 

- Niçin canım, sanki bu ak~am 
o1sa ne olur? Evde bekleyenin 

k .. 1 . k' yo , goz eyenın yo .•. 

- Öyle amma, bu akşaın biraz 
yorgunum da .•. 

- Adam sen de b:zim köyde 
yorgunluğun fa!an kalmaz, hepsi 
çıkar!. Hazır cuma gecesi işte, 
yarm da iş yok, güç yek!. 

- Bu ak~am kalsa da gelecek 
cuma gecesine olsa daha iyi ol -
maz mı?. 

- Haydi haydi nazlanma. ge
lecek cuma gecesine ben seni bu .. 
forum? .• 

- .... 
- Ne durdun? Dü~i:nmeğe fa -

lan ha~et yok! .. Gideriz ve~se~am. 
Bu kadar israr karşısında ne 

()enir? Ne denecek, b:raz daha 
brk m-ık et"ikten ıonra: 

- Peki!. 
yi bas•ırdım .. Zaten vak;t ak • 

şamdı .. Ben peki derdemez, o da 
hemen: 

- Ö vle0 se, dedi. k-lk::ılım ya· 
vaş yavu! .. 

Ve kalk•ık, konuş~ k!>nufa Sir· 
keciye indik .. 

-

- .... 
- Fena mı? istersen yediye 

çeyrek kala ile gidelim! .. 
- Saati, dakikası bir f ey de -

ğil amma, vapurla nereye gidece
ğiz?. 

- Köye camm? ., 
- Ne köyüne? • 
- Çengelköyüne ! .. 
- Nasr1 .•. Çenge!·köyüne mi? .. 

Bakırk:iyden çıktınız mı?. 
- Hangi Bakır köyden?. 
- Kaç tane Bakırköy var?. 
- iyi amma, biz Bakırköyiin .. 

de hiç oturmadık yahu, sen dal -
ga mı geçiyorsun?. 

- Ne dalgası canı!t? Geçen 
y,,. sizinle nerede tanıtmıştık?. 

- Çengelköyünde ! .. 
- Ne Çengelköyü yahu, alay 

mı ediyorsun?. 
- Ne alayı canım? Sen Balar. 

köyü nereden çıkarıyorıun?. 
- Aman rica ederim. Ahmed

ciğim, şakanm sırası mı şimdi?. 
- Ne Ahmedi? Atkolaun azi • 

zim, sen benim köyümü unuttuğun 
gibi adımı da unulmu§Sun! .• 

- Adım da mı unubnufum ! .. 
- Öyle ya! .. Benim ad1ım Ah-

med miydi?. 
- Yalnız Ahmed değil, bir de 

Hamdiliği vardı?. 

- Ey.... Çıldıracağım şimdi? 
Sen hangi Ahmetten, hangi Ham
diden bahsediyorsun?. 

- Sen değil, galiba yavaı ya • 
vaş ben çıldıracağım!. 

- Galiba, sen mahsus benimle 
§aka yapıyorsun Turhan! ... 

- Ne Turbanı?. 
- Ha, ha, hiraz daha gayret e-

dip kel!di admı da inkar et baka. 
hm! Vallahi olur fey değilsin, ga
liba arasıra gazetelerde yazı ile 
yaptığın mizahı bu akşam bana 
kar§ı ~:fahi yapıyorsun!. 

- Sen ne söylüyorsun be Ah .. 
med?. 

- Hala Ahmed diyor yahu!. 
- Ne diyeyim ya?. 
- Canım adımı çağırsana! •• 
- Nasıl çağn·ayım?. 

- Canım Yümni desene be a-
dam?. 

- Ne Yümnisi?. 
- EPnin körü Yümnisi !.. Ya-

hu, benim adımı ne çabuk um1t -
tun, ben Yümni değil miyim Tur
hanc1~1m? .. 

- Turhancı~ım da nesi?. De • 
mek şim<li sen Yümni. Ben Tur • 
han .... Hah, hah, hah, hah! .. 

- Ne oluycrsun ayol? Yok am
ma. !alta ise de, alay ise de veter, 
ka.fi. Kes artık, yolumuza devam 
etli"" altı vapumnu k"lç"Tmıvalrm ! 

Tam bu aralık soldan omuzu· 
ma bir Pi rl!)kundu: 

- J'.'lko1snn vahu. ne .. elerdes'n 
be m;~h--re'"' kaç zamandır eörün
me:,ı: ddun? 

Ka .. ş!'ll1~'a kimi nö··sem beğen;r. 
ıiniz?. Galatadaki ( .... ) hanmda 

6ugün 
lSTANBUL-ı 
17,30 lnkııAp deralerl ('Onlversitedeıı 

D&klen Cü.mhuriyet Hant Firkam Genel kA.· 
Ub1 Peker tara!mda.n). 18,30 .Almanca 
dera. 19 Dana mwıikl.sl (plt.k}. 19.SO Ha
berler. 19,40 lha&n CelAleddln taratmda.n 
piyano refakatiyle ııarlalar. 20 Hafit mu-
8ikl plft.klan. 20,SO St11dyo çingene orkes
trası. 21,lti Son haberler. 21,30 Radyo or
keatraar. 22 Radyo caz ve tango orkes
tram. 

223 KJız. B'VKBEŞ, 864 m. , 
ıs - U PlAk ve haberler. 18 Saloıı 

orkeatrası. 19 Haberler. - Salon orkes
trası. 20 Konferans. 20,SO Bllkre§ opera
mndan · salon orkestram. 20 Konferans. 20 
30 BUkreo operasından nakil. 

Mti KJız. BUDAPEŞTE, MO m. 
18,SIS çay cazı. 19 Dere. 19,30 PlAk -

konferans. 21 Budape§te kon.ser orkeı!ltra
sr. - Haberler. 22,M Bechmann aalon 
kuartet takımı. 24 Haberler. 24,20 çtn -
gene musikisi. 1,10 Son haberler. 

Ml Khz. BERLIN, SIS7 m. 
18 Sen.tonik konser. 18,30 Piyano ile 

rapsodller. 19,05 çocuk ne§rlyatı - Şun • 
dan bundan. 20 Chrtırtian Jlndtngin eserle
rinden piyano ile ııarlalar. 20,40 Haberler. 
21,10 Macar dana mtl8tldsi. 23 Haberler. 
'3,2!5 Arjantin dana musiktal. 24 Londfa.. 
dan Hanry Hall cazı. 

TEPEBASI 
ŞEHİR TIY ATROSU 

TEM S 1 L L ER i 
Bu gece saat 20 de 

İnsanlık 
Komedisi 

4 Perde 

Yazan: 
H. Balzak 

Ç4tvirenı 

t. Galib 

fo~"&u1 Blltdiıınl 
ŞehirTiyaİl'DSU 

111111 mıımı 

tlll 
111111111 

Eski f ransız Tiyatrosunda 
Bu gece aaat 20 de 

DeJ'dolu 
tu~11~uı Btlldiııni 

ŞehirTıYatrosu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 

Ekrem Reıit 

Beateliyen: Cemal 
Reıit 

l. Belediyesi 
KONSERVATUVARI 

ııııııııı ı ıııı ı 

1..111 

IHllllll 

Senfonik 
ORKESTRA 
Şef: Seyfettin Asaf 

Solist: Sezayi Asaf 
Bugün saat 17,30 da 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Biletler: 50, 35, 25 ve talebeye 10 

kuruştur. 
ifl •HffflltUtHIHlllllWllUlllln lHllllllllBlllltlttHM"""'"""""'~Hllffltffl 

( ..... ) müessesinin muhasebecisi 
Bakırköylü Ahmed Hamdi Beyi 
görmiyeyim mi?. 

Kendisine bir tek söz bile söy • 
lemeden Yümniye döndüm: 

- Affedersiniz, ben deminden
beri sizi, hu zat sanmışım... (Ce -
bimden aynayı çıkarıp uzatarak) 
Buyurun, hitfen bir aynaya bakın, 
bir de bu adama .. Bu kadar ben -
zeyiş ikiz kardeşlerde de ol.maz !. 

Yümni, bir Ahmed Hamdinin 
yüzüne, bir de aynaya baktıktan 

sonra hafif kızararak sordu: J 

- Siz mühendis Turhan değil 
••• ? 

mısınız .. 

- Ne münasebet?. 
- Övle ise siz de beni aff edi -

n'z ve alınız aynavı şimdi bir ken
din=ze ve ıı:oyıTa varın ver~c~.::Tim 

adrese gidip bir dP. mi;hendi .. Tur· 
hanın yüzüne bakınız!.. insan 

"- Ben buraya gelmeseydim, 
oğlan'ar diyarı gene kendiliğin· 

den inkişaf ederdi.,, 

. Bu aralık ıark.dar söylendiği 
işidildi .. Bu musikide bir ahenk 
yoktu ve daha ziyade bir bağnı • 
maya benziyordu •. Nihayet o ıar • 
kının zebuya binmİ§ bir oğlanın 

lngilizce bir şarkı söylemekte ol· 
duğu görüldü .. Tavus bunu iza•h 
etti, çocuğunu annesi bir Ame -
rikalı olduğunu ve annesinden be§ 
yaşında iken o şarkıyı öğrenerek 

oğlanlar diyarına geldiğini an!at· 
tı .• 

Mis Page bu şarkıyı işidir i§it
mez hıçkırarak ağ1amağa başla • 
dı. Bunun üzerine kadınların hay
siyetine dokunacak yeni bir hadi
se daha çıktı •. Mis Page dev adım
lariyle zebuya doğru koştu. Hay -
van ürktü ve tarkıyı söyliyen oğ
lanı sırtından yere attı .• Mis Page 
hemen oğlanın üzerine abldı ve 
boğacakmıt g·bi boğazına sarıl .. 
dr. Şarkı söyliyen bu oğlan Mis 
Page'in oğlu idi. 

Heyetin oğlanlar diyarında üç 
dört ıaat zarfında gördükleri şey· 
lerin neticesinde reis Anni kadın· 
lar diyanna göre oğlanlar diyan • 
nm çok terakki etmiı oldukları 
kanaatine vardı. 

Rodberte bunu izah etmek iati
yerek kadın demek bir aile demek 
olacağını, kadmm evine, barkına 
ailesine bağlı kaldığını halbuki 
bir gencin bu bağlara takılı olma· 

BORSA~ 
Hız1.lannd:ı vıldız işaretı olanlar üzer 1 
!erinde 9 t de muamele ,;örenler· 
dir. I Ra1<.:ım 'ar k .:ıp:ınıs llatlanı • ı ırö~terır • 

1 Nukut tSabş) 1 

J • Londra 
* l'\evvork 
• Parls 
• Mtl.lno 

tt Brühc 
• Atica 
• renent 

• Sofya 
• Amsterda ' ' 
• rraı 
• ~ıntho1 m 

616, $ \ l\ı aDI 

125 - • Mııirlı 

toQ. - * !\erlin 

~'· --
17, -
47, -

214. - • \ ' 1f$1H'I ı.t, -
119. - • ı .11dape$le ~8. -
~•. - • Bükre' ıs. -

1114. • • • Bclgtaı !'6. -
ıt4, - * Yok.ohama 36, -
84, - * Alwı 947, -

100. - • Mecidiye 42. - ı 
~3 • . • fbnkııor !40, -

Çekler (kap. sa. 18)-1 

• Londra tıtb.7:ı • Stothlın 3.lll 

• Nevyork 0.7960 • Viyana 4.iı!'i 

• Parıs l!.06 * Madrlt 5.8 ı 1 

+ Mll.lno ~.~8k • Berllo 1,983? 

• RrUksel 3.40 • Varşova 4.214Q 
• Atlnl 83 8~7.• • Rndapc,te •.~660 

* Cenevre '1.4~8 l + RUtre~ 79,'ı2 !1 

• Sofyı 67,444~ • neı~rat 3~.o , rı~ 

• Amsterdam 1.1677 ,. Yokohamı 9.7918 

I • Prııı 19.0~i • Moskova 1088 

ESHAM 
iş Bantası ıo.- framvay ~r.·o 1 

~ Anadolu 25. 5~ • Çtmenıo u . 13.15 
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s·•n'i makiyaj yaına biribirine an· 
c~ k bu kadar benzer! .. 

05man Ct:mal Kaygısız 

"-Vaktimiz çok dardır. 
lanlar diyarında yapı'lan itleri 
rer birer tetkike maatteessüf 
titmez . ., 

Hakikaten adanın bir kıs 
dolduran ve kendi batlanna o 
ya§ayan gene adamlar kadrnl 
mesaisini çok geride hıraka 

kadar terakki etmi§lerdi.. Ka 
lar tekrar Kapitorün önünden 
çerlerken Tavus on]ara küçük 
atelye gösterdi. Burada erkek 
cuklar keman, hakiki keman i 
ediyorlardı. 

Kemancı Gerte Bergmann 
ıak olduğu halde sık sık oğlao 
diyarını ziyaret etmiş, vapur 
kurtardığı kem.anını da bera 
ne almıı ve onun yardrmiyle 
f anlardan bir iki taneıi k 
imaline başlamışb. Hatta o ka 
nm idaresi altında bet altı ki~İ 
bir orkestra bile hazırlanmıştı. 
orkestra ilk fırsatta mukaddes 
neler bir konıer vermek istiyor 

Tavuı dedi ki: 
"- Biz aema zlarmm di.ii 

merasimine namzetliğimzi ko 
mağa karar vermek mecburiy 
de kaldım. Fakat o düğün me 
rasimine iştirak etmıJc--0 ka 
büyük bir eraltit ki o ıere 

uirun4 ınsan daha neler feda e 
bilir!. Size bir kaç defa ıöyled' 
biz bütün çalışmamızı ve aklıııı 

fikrimizi odundan azami dere 
de istifadeye hasrettik. Ancak 
sayede odunun musiki ruhuna 
dar nüfuza muvaffak o'lduk.,, 

Kadınlar Kapitol önünd 
meydana geldikleri zaman ~ 

Jenklerle aüslenmiı olan oğla 
tarafından karşılandılar. Bir }(O 

halinde o&lanlar kadınlar için 
istikbal ıarlaıı aöylemeğe ba!I•~ 
lar. 

Kadınların heyetinin bu te . 
ve teft'.ş seyahati Kapitol dahilı 
de verilen mükellef bir ziyaf~.ı 
bitti. Bu ziyafette gene kızarv' 

mış et yendi ve doktor Egliniı> 
zusu hilafına, bol miktarda Jıol' 
ma §arabı içildi. 

Ziyafette Tavuı tarafından ,IJ 
lenen bir nutukta oğlanlar di11 

rmda hiç bir kimsenin kadınl J 
yüksek mahluklardan olduğıılS 

şüphe edilmediğini, bazı mecıt. 

lar haric olmak üzere hiç bir 1'1 b 
senin bu kaideyi bozmağa tettbİ 
büı etmediğini, insanın daiııı• 

feyi cazib bulmağa ve ona hiit.11' , 
etmeğe muhtac olduğunu, oiJ,ıl ,. 
ların, genelerin, erkeklerin DJ" ( 

.. 1" 
kaddes annelerden ve sema'Vl ~-
lardan daha ziyade cazib ve d:&I~ 
ziyade hürmete layik bir teY ... , 

1 • k.. 1 d .., biJ ma anna ım an o ma ıgını, ~ 

tün mahluklar içinde kadıJ1J1161' 
miitekamil mahluk olduğunıı ' 
lcdi, 

'(Devamı ~g.t) 



[Bfıf tarafı dünkü sayımızda 
çıkmıştır.] 

~dde 10 - Her talebe, yazılı 
l'Oklaına k~ğıdımn bas tarafınoıı oku· 
~lı bir yazı ile a) mektebin adını, 

k~ndi numarasını adını, soyadı -
ııı, . 

c) Yoklamanın hangi dersten ka-
:n~ Yoklama olduğunu, d) yoklama 

tıhini yazar. Bundan başka yokla
tna k' ... agıtıanmn her saydasına nu -
~ara kor. Talebe, karşılıklarını biti
l'lnce sonuna "son kelimesini ya -
ıat " ak altını imzalar. 

1 ?.radde 11 - Yazılı yok1ama kA.ğıt. 

1 arı tnekteb idaresince resmi mühür
e lniihürlenir. Talebe karşılıklarını 

falnrz bu kağıtlara yazar. Karşılık -
barda Yapacağı değişiklikleri de hep 
u ka•!ıtıar iizerinde yapar. 

Madde 12 - Yoklama klğıdını 
"eten ka talebe, dersaneden dışarı ~ı -

t 
r. Yo'dnnıanm sonu alınmadıkça 

eln ar dersaneve giremez. 
la :'\fadd(\ 13 - Sorguların karşılık • 

8 
tının yazılmasına başlandıktan bir 

t aa1 o;;onra her talebenin kağıtları 
kl'lt>lanır. Yakit geçtikten sonra henüz 
._~t~ılıklarını bitirmemiş olanların da 
l[a ... 
~ıtlan alrnrr. 
Madde 14 - Yazılı yoklamalarda 

taleb:!nin kopye etmemesine veyahut 
be suretle olursa olsun dek yapma • 
~asına ~ok dikkat edilir. Yoklamada 

1 
ek Ya!>:lrken görülen talebenin yok

darna kfı·rıdı elinden alırur. O talebe 
1§3.1·1 eıkarılır. 

Yoklama kciğıtlarının okunmtı81 
ve bu;ı lara not verilmeai 

d Madde l:l - Her muallim kendi 
d:rsinin yoklama kağıtlarını başın • 
lı n sonuna lmdar dikkatle okur. Yan 
Şlarm altını boyalı kalemle çizer. · 

\ lUua Uim, her talebenin yoklama 
· ~~dınclald karşıldilara göre verece

J1ı no~q kağıdın üstüne rakamla ve 
t :• tle koyarak imazlar. Verdiği 
s 

0 1atı ayrıca bir listeye de yazarak 
e on >"okJamalann arkası alındıktan 
b~ı~eç beş gün sonra. bu liste ile 
id •kte ;>oklama ka.ğıtlannı mekteb 

ar"''" ~ .. ~ hı? \"<.•tir. 
illa• 1 ~·~<le 16 ·- Bir m ıa }l;ım, yokla . 
Jt kaı,'ltlarını okurken yoklama es -
is~ııl~ d< k yapılmış olduğunu sezer 
ı... lt ışkilini mekteb müdürüne açar. 
"lUd·· 
So Ul'le anlaşarak yoklamalardan 
ilettra ilk derslerde bu talebeyi söz 
;}'ok;oklar. Alacağı karşılıklara göre 
l'lr ama kağrdmın altına bir not ve
l'a \'e bunun neden böyle olduğunu 

lıttak imza eder. 
~~adde 17 - Bir dersin yoklama -
Sttr a kopye ederken veya başka bir 
leb etıe dek yaparken yakalanan ta • 

;"e o dersten sıfır verilir. 
)'o]{ıla.dde 18 - Muallimler, yazılı 
Stra:rna kağıtlannı tetkik ettikleri 
lıştı a, talebeyi ileride daha çok ça • 
ıaıı;n'ak düşüncesile bile olsa, ka -
l'ertı rkJan nottan daha aşağı not ve
N ezler. 
0~ın talebe velilerine bildirilmesi 

aııı adde 19 - Mekteb idaresi. mu -
tllle>r· llotı ın verdikleri yazdı yol<:!!lm:ı 

teç lrını, listelerin verilmesinden P.n 
letirıYedı J?Ün içinde talebenin karne
<leti e geçırerek talebe velilerine gön-

ı-. 

)" 
h azılı Yoklamaların neticeleri 

,.., akkında sırııfta konu.-;malar 
~'•ıtdd 2 .> 8on~ e o. - YaZth yoklamalardan 

tarp ntuaUım, Yoklamalarda göze 
kağı an noktalar \"eyalıut yokfam~ 
lC\r ~~~~nda en çok görülen yanlı~ -
Çe){t ... u.,<·n.la ta!ebenin ::liA.~catlerini 

}>ll~:#ı • • t l 
,.oıc r ma arda bu 'uncımıyan 

?tt talebe 
~a h?dde 21 - Hastalık veyahut bali2-
" ır eng 1 .. .. d 'S .rokı e yuzun en birinci yazılı 

ellge~~ada bulunamıyan talebenin 
lirse 

1

0 
1t1ckteb idaresince kabul edi _ 

ladıkta talebe mektebe gelmefte baş _ 
aY'l'rta n sonra muallim tarafmdan 
~angı ~ .. i ;lt> yoklarırr Talebenilı 
'lltıce k gnn Yoklannca!h eyz bir gün 

1\ıe;nclfsinc bildirilir. 
teh ida . ·ı . .. i"l resı, ı crı sur 1 en en • 

geli kabul etmezse, talebe o dersten 
sıfır almış sayılır. 

Madde 22 - Engeli dolayısile 1 -
kinci yazılı yoklamaya girememiş o· 
lan talebenin engeli mekteb idaresin
ce kabul edilirse sözlü yoklamalar 
başlamadan önce o talebenin yazılı 
yoklaması yapılır. 

Talebenin engeli mekteb idaresin
ce kabul edilmezse talebeye, ikinci 
yazılı yoklama için o dersten sıfır ve
rilir ve kendisi sınıfta bırakılır. 

Engel yoklamasına kalanlar 
Madde 23 - Bir talebe sözlü yok· 

lama başladığı halde ikinci yazılı 
yoklamasına girmediği dersin sözlü 
yoklamasına da alınmaz. Engeli me!t
teb idaresince kabul edilirse, engel 
yoklamasına kalır. Engeli mekteb i
daresince kabul edilmezse, o dersten 
sıfır alır ve sınıfta bırakılır. 

ikinci yazıl yoklamadan sonra 
muallimler toplantısı 

Madde 24 - İkinci yazılı yoklama 
bittikten sonra haziranın üçünde bir 
muallimler toplantısı yapılarak bun
da sözlü yoklamalar üzerinde görü -
şiilür. Yoklamalar için mümeyyizler 
ayrılır. Sözlü yoklamalara sokulmı • 
yacak veya bu yoklamalara alınacak 
veya bu yoklamalardan istisna edile
cek talebenin listeleri gözden geçiri
lerek tasdik edilir. Bu listeler en geç 
beş gün ic:inde talbeye bildirilir. 

Madd 25 - Muallim toplantrlan -
na müdür başkanlık eder. Muavinler
den biir toplantıda görüşülen işleri 

ve kararl:trı yazar. 
Toplantı görüşmeleri "-- ders yılı 

yoklamaları dosyası, ,adı ile bir dos -
yada saklanır. O ders yıhnm yokta -
mı. kMıtlan, listeleri ve başka bel • 
r,eleri bu -dosyaya konur. 

Sözlü yol•lamaya gireceklerin ve 
girmiyeceklerln ayrılması 

Madde 26 - Yirmi ikinci madde
ye ~öre yapılan muallimler toplantı
sında ortamekteplerin ve liselerin bi
rinci ve ikinci sınıflarında bulunan 
talebenin birinci ve ikinci yazılı yok -
lamalarda almış oldukları notlar göz 
den geçirilerek aşağıdaki hallere gö
re kararlar verilir: 

a) İkinci maddede sayılan 

tam yoklamalı derslerin hep -
sinden birinci ve ikinci ya -
zılı yoklamalarda aldığı not • 
lann tutan enaz sekiz olan ta -
Jebe. ı:ıözH J<'klamalara girmekten 
istisna edilir. Bu gibi talebelerin 
bir yoklamalı dersler grupundan 
aldıkları sınıf geçme notu _üçten a
şağı olsa da gene sözlü yoklama -
Jara girmekten istisna edilir. 

b) Tam yoklamalı derslerin bf
rinr.: ve ikinci yaz11ı yoklamaların
da aldığı notların tutan yalnız bir 
veya iki derste sekizerden az olup 
da başka tam yoklamalı dersler -
den kazand1ğı notların tutarı se -
kiz veya sekizden yukarı olan ta
lebe, sekizi dolduramadığı bir ve· 
ya iki dersten sözlil yoklamaya a -
hntr, sekizi doldurduğu derslerin 
sözlü yoklamalarına girmekten is
ibna edi1ir. 

c) Tam yoklamalı derslerin bi
rinci ve ikinci yazılı yoklamaların
da aldığı notların tutarı üç veya 
daha ziyade derste sekizden az o -
lan talel1e, tam ~·oklamalı dersle • 
rin hepisinden sözlü yoklamaya 
girerler. 
Madde 27 - Bir ders yıh içinde 

talebenin devamsızlığı devam müd 
cletinin üçte birinden fazla olursa o 
talebe YJ.1 ~onunda sözlil yoklamalara 
alınma~; sınıfta bırakılrr. 

Ders yılının devam müddeti, ders 
yılı başında derslere bac:landığı gün
den itibaren ikinci yazılı yoklamanın 
son gününe (son günü dahildir) ka · 
dar mektebin açık bulunduğu günler 
sa·nlarak bulunur. Cuma ve tatil gün 
le~i ve her ne sebeple olursa olsun 
mektrNn açık bulunmadığı günler de
vam müddetine Jmtılmaz. 

(Devamı var) 

Yarınki maçlar 
lstanbul Futbol Kurumu BQfkan • 

lığından: 
1..1.1935 cuma günil yapılacak mın

taka birincilik maçları: 
1 - Taksim Alanında: Alan göz

cUsU Sadi Karsan. 
Kasrmpaşa • HilA.l .A,, takımı saa~ 

12,45 hakemi Sadi Karsan 
Silleymanlye - Vefa A. takımı saat 

14,30 hakemi Suphi 
Yan hakemleri: Hikmet, Abdul -

Jah 
2 - Beşiktaş Alanında: Alan göz

cüsü Necmi Ataman. 
Galatasaray - tstanbulspor genç 

takımları saat 9,45 hakem Halid lb -
rahim, Galatasaray - fsatnbulspor B. 
takımları saat 11 hakem Saim Tur -
gut 
Topkapı - Beylerbeyi A. T. saat 12 

,45 hakemi lzzet Muhiddin 
Galatasaray - lstan bu lspor A. T. 

saat 14,30 hakemi Rüşdit 
Yan hakemleri: Ekrem, Mehmed 

AH 
3 - Fenerbahçe alanında: alan 

gözcüsü Kemal U çer 
Fenerbahçe - Beşiktaş B. T. saat 

9;fi hakem Nuri Bosut 
Fenerbahçe - Beşiktaş genç T. 11, 

45 A. T. hakem Halid Galib 
Eyüp - Albnordu saat 12.45 A. T. 

hakemHalid Galib 
Fenerbahçe - Beşiktaş A. T. saat 

14,30 hakem Ahmed Adem 
Yan hakemleri: Talat, Feridun 

Beykoz Zrndeler yurdunun 
kongresi 

Beykoz Zindeler yurdundan: 
Yurdumuzun senelik kongresi 11. 

1.1935 cuma günü saat 11 de Beykoz 
iJk mektep konferans salonunda ya -
pılacağından azarun gelmeleri rica o
lunur. 

Çocuk bakımı hakkında 
öğütler 

Çocuk Esirgeme Kurumu CHiına .. 
yeil Etfal annelere çocuklarının ba -
lması un rini gösteren Öğütler 

hazırlaniıştır. Bu öğütler süt çağın -
daki bebeklere birinci aydan başlayıb 
12 nci aya kadar ne şeklide bakılaca
ğını bildirir. lstiyenlere her ay için 
bir öğüt parasız olarak gönderilir. 
Ankarada Çocuk Esirgeme kurumu 
Başkanlığına bir mektupla çocuğun 

kaç aylık olduğunu ve bir de adres 
bildirmek kafidir. 

Korum; Çocuklarm terbiye ve has 
talıklan hakkında sorulacak sualle -
re de parasız cevap verilir. 

Hararet 
vasıtasile 

Ref'edilen sancı! 
Romatimıamz, Nervalijiniz 

varsa, vücudunuzda kmklık bir 
sediyorsamz veya bel ve sair 
mafsal ağrılarmdan mü§teki ise· 
niz ıatırabm ne demek olduğu -
nu bilirsiniz. Fen, had bir aancı • 
yı teskin için uzun ve mütemadi 
bir hararetle hassas mahallin et
rafına kanın tehacümü lazım ol· 
duğunu gösteriyor. Mayiler te • 
bahhur eder. Çamaşırı kirletir ve 
mütemadi bir tedavi ifa edemez
ler. Meıhur delikli Allcock yakı
ları ise tamamen zail oluncaya 
kadar sancıları teskin eder! Bü -
tün gece veya bütün gün cildiniz 
üzerinde tutabilirsiniz. Siz çalı • 
ıırken o da sizin için çaltşu. 

Bir Allcock yakısı, mütemer
kiz, müteneffiz ve daimi bir ha
raret tevlit eder ve kamn teha • 
cümüne badi olur \'e bütün ağrı
ları silip ııöpürür. 

Bütün eczahanelerde 40 kuru-
şa satılır. 

MÜHİM: Taklitlerinden sa -
kınmak içj:ıı Kartal ma: kalı ve 
hrmızı d:;\ireli ALLCOCK yala· 
larım musrrren isteyiniz. 
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Atinada esnaf nasıl 
kontrol edilir? 

Yunanistanda göze çarpan, inanıl· 
mıyacak ucuzluk belediye 

zabıtasının eseridir 

Atina belediye zabıtası şefi bay 
Yani Vanilopulos 

Atina, (Hususi muhabirimiz -
den) - Yunanistanın en faal ida
re şubelerinden biri, hiç tüpheaiz 
ki belediye zabıtaşıdır. Belediye 
zabıtaıının vazifesi piyasayı, es • 
nafı kontrol etmek, yeyecek ve 
içeceklere konulan fiatlar es • 
nafm riayet edip etmediğine 

bakmak, narha riayet etmiyen, 
sıhhate muzır, çürük yeyecek ve 
içecek ıeyler satan esnafı derhal 
ihtikirla mücadele mahkemeleri· 
ne vererek cezalandırmaktır. Bu
gün Yunanistanda yiyecek ve içe

cek eşyasında, bir çok mallann 
hariçten getirilmelerine rağmen 
inanılmıyacak derecedehir ucuz· 
luk göze çarpıyorsa bu belediye 
zabıtasının çahımasırup. bir ese • 
ridir. 
Yunaniıtanda be!ediye zabıta -

sı idareıi, hayat pahalılığı ile mü• 
cadele için 1929 senesinde kurul· 
muıtur. 

Belediye zabıtası faaliyetini ye
necek ve içecek maddeler üzerin· 
de bilhasa süt, et, ekmek, kömür, 
zeytin gibi zaruri ihtiyaçlar etra • 
fında temerküz ettirmiştir. Bele -

mücadele mahkemesine veriiii 
1htikarla mücadele mahkeme • 

si, istinaf ve temyize tabi olmayan 
kat'i hükümlerini verir. lbtikarla 
mücadele mahkemelerinin verdiği 
para cezaları pek ağırdır ve bin • 
force drahmiyi mütecavizdir • 

Belediye zabıtasının diğer bir 
hizmeti de zaruri ihtiyaçlar işçi .. 
ininin grevi esnasında göze çar • 
par ve gı·ev yüzünden hasıl olan 
bo§luğu doldurmak ve mesela a· 
melesi grev yapmıı fırmlan işle -
terek halla ekmeksiz bırakmamak 
belediye zabıtasına düıen vazife-
Jerden biridir. 1 

Bundan baıka hayatı ucuzlat -
mak için haf tanın belli günlerin • 
de hükUınetçe tayin edilen yerler
de halk pazarlarmr açtıran ve on• 
ları kontrol eden gene belediye 
za hıtasıdrr. 

Bu halk pazarlanndan, hayatı 
ucuzlatmak için §İmdiye kadar 
alınan neticeler, pek hüyüktiir. 

Bu halk pazarları sayesinde, 
mütavassıt rolünü oynayan ve ha
yatı daha ziyade pahalılaştı • 
ran kabzımallar ortadan kaldınl· 
mıt ve doğrudan doğruya müı • 
tahsillcr mallannı müstahsillere 
verebilmiıtir. 

Hükumet ve Yunan Ziraat Pan-
kası da umumi pazarlarda müı • 
tahsilıtere mallarını taşımak ve de
po etmek için bir çok kofaylıklar 
gösteriyorlar. 

Bu münasebeetle Atina Beledi· 
ye Zabıtası Şefi Bay Yani Vasi • 
lopuloı, bana Türkiye ile alış ve
rişin yıldan yıla arttığını söyle • 
miş ve bu husuıta rakamlar zik • 
rederek demittir ki: 

"- 1928 senesinde Türkiyeden 
yaptığımız itha1at 72,000 ton tut· 
muş iken 1931 ıenesinde Türkiye-
den ithalatımız 121.000 tonu bul· 

muştur.,, 
diye zabıtasının elinde kendisine F. NAZLI OGLU 
tevdi edilecek yeyecek ve içecek 
§eyleri tahlil için mükemmel bir 1 Gelenler, gidenler 1 
kimyahane vardır. BAY CEMİL_ Ankarada bulu -

Bu kimyahane dairesi kendisi • nan üniversite rektörü Bay Cemil 
ne verilen yiyecek ve içecek şey • Yelen dün Ankaradan şehrlmize dön
leri en az bir zaman zarfında tah- müştür. 
lil eder ve neticesini Dahiliye Ba- BAY HASAN ALl - Orta kültür 
kanlığı vasıtasiyle ihtikar mah • genel müdürü bay Hasan Ali Anka -

kemesine bildirir. ~:d:~ ~:~i~~~a~:~:~~~· Şehrintiz-
1929 ıeneıindenberi, Belediye ~ Ökonomi Dnk:ınbğı iç ticaret u-

zabıtasmca ihtikar yapmak ve mum müdürü bay frmail Hakkı yarııt 

yahud sıhhate uymayan ve çürük 1 _A_n_k_ar_a_y_a_g""'!i~d_e_ce_k_t_ir_. -----
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Fransız tiqatrosu 
bugün ne halde? 

y .A.ncı sabııele.de bugün De• 

ter ıörülüyorT Bu, Wr aeri yarı 
olacek, bu aeriye Pariı eahneeile 
ba.tlıyonm: 

Bugün Paris eabneainde ne 
var, hangi cereyanlar haldııı? 

Bugün, Pariı aalınai hem ha • 
reıket, hem ıreJiaörliik, hem yazı • 
cılak !>almnmdan aon deTeee can • 
lıdrr. 

Remi,,.Kollan, Framen, Ro~e11 • 
berg, Gabi Morlay, Madeleine 
Soria, Madam Pitoef ve bupJara 
benzer birçok artistler her ~
aile birinci mııf u.tadlar oldufc • 
tan batka Fransızlara his bir mu
vaffakiyetle ifade • ıölgelerine 
sonsuz bir ha1dmiyeti lıaizdirler. 

Baty, Dullin, Jouet, ve Cope,.u 
giıbi rejisörler AvnıP.adeki mea • 
lektatlan arasında en çok it ba • 
tarrnalçla teıparn ediyO..Jar. , 

Henri Benatien, fdarcel Pr.g • 
nol, Lenonnand, Payl Ceraldy, 
Jules RQlllainl 11ibi Fıranıız piyes 
muharrirlerile, herbangi memle • 
ketin en iyi muharrir1erife kolay 
kola7 ölçülebilirler. 

Bununla bertber uzun bir gay· 
bubettel\ sonra Parise dönen re • 
jiıör Copeau Şekİpirin bir eserile 
ortaya çtk\ı. Ke~disine neden 
ibayle yap\ıtı sorulunca fU cevabı 
vermitti; 

"Çünkü 1934 ~lmın inıanlığı
na aid meselelerini Şekspir kadar 
iyi kavnyan ~ir ıazıçı yok!,, 

Bu l>iır h~ikaltir. Çünk\i f r~n
aaçla 1 ~ ;\U! içtimf.i meselelerini 
sahneye atan bir Brien, Lir Ber • 
nard Shaw, ıelec~k ne,lin dütü· 
nii§ünde inkılib yapaçak bir dr{l-
matist .rok. Gerci Fr~ı' şahneıi 
1911 dep.~ri tekn\lt bakmiından 
pek çok ilerledi. Fakıt Çope~ll'ya 
~:.·e F ranlf.da MfPten sonra in • 
sanalarm ıstITaplannı ifade ede • 
hilen bir piyes ~ektf:bi ortaya çı
kamadı. 

Fransız muharrirleri ve reji • 
törleri h•ll •i mev~q ist~r 
ediyorlar: SiyMİ ı)\:civ ve ihtir•ı, 

Çünkü Fransızlar devlet ve be
lediye ıuiistimallerinin tenzil edil 
mesin~en zevk ~lrrlar ve onun i • 

çin Fr•naız ...lıM•l~ "Maksad" 
lı piyesler ~~ir ıirer. 

Meaeli Anglo Saksonlar:, - ıui • 
iıtimaUere kartı çabuk iıyan e • 
derler ve onlara kup hemen haor 
rekete g~m@k iıterler. Fransızlar 
iae, daba fazla bunlarla ejlen .. 
rqekten zevk alırlar. 

lngiltere4e ~ıel~ Colıworthy 
tarafından yazılan l'Adalet;, adlı 
piyes isyan ve inkılib yapdıiı 

'-alde FFanaada Poıno1'in yazdığı 
Topoz yalnız kaltkalta ve hande 
ile karıılandı. 

Franıız, kuvvetli siyaai oyun • 
lardan zeVk aldığı gibi atki, ihti • 
rası ifade eden eserlere rağbet 

ıösterir. Onun için l;Janry Ba
taıille'ın eserleri öldükten sonra · 
onun yerin! Bematien aldı. Na .. 
tanson ile Mirande ise en çok se • 
vilen komedi muhani1'leridir. 

1880 de yapılan Komedi Fran· 
sez bugün de Fransız sahnesine 
hlkimdir. Komedi Frahsez hiç 
şilp'he yok ki diinyP-nm en büyük 
tiyatr.odur. Onu kaybetınek 

Franıız artiıti Bayan 'Anna Bella 
Şekıpirin "BeğenJifinlz Jibl .... ,, 

piyeıinin ıon temsilinde. 

bütün A vrqpa sahnesi için bir zi .. 
ya olur. O olmasaydı, burinün 
ıbeıinci, albncı sıranın ileris~cle 

aeai duyulmay4n modern, ~' 
sesin ne mühiı:n bir •ey olclvjllau 
anlayamazdı. Cımkü Molyerin 
komedilerini o~yan aktörler, 
~erine hikim okMzlarM, ikipçi 
perdenin yalnız f ı,ıltdar i,inde 
s~ıııe•i icab oder. 

Soma Komedi Frantez, dün .. 
yanın en değerli tiyatro müzesi ;
dir. Onun gibi Fransq ~etinin 
g~it devirlerini hemen aöıte • 

' ren bir müessese yo'ktur, aanrrp. 

Komedi Frause:ain büyijk ~ • 
natıkarları oı1a halli apatJ4r~ • 
rından de.ha ~r. ıP1ı~rın aea. 
leri o kadar terbiye görmüıtür ki 
en arka snadakiler, aaıhnedeki en 
hafif fısıltJYı bile vuzuh ile ititir .. 
ler, 

Fransada müzikli l<omed\leı! 
henüz Aınerikalılaımadı. MUaikli 
komedi, daha fazla OReret tiyntı • 
t:ne sadık kalmal<ta devam e~n .. 
yor. 

lktısadi buhran, Fransız aaJı • 
nesi üzerinde çok fena tesir yap • 
h. Onun için herhangi tiyatroda 
yeF bulmakta zerre kadar güçlük 
çekilm~yor. Bununla beraber Pa • 
ris sahnesi, buhrana fe~Jide 
Jllukavemeti haizdir. 

F ranaız tiyatr.osu aley:hinde 
söylenecek en miih 'm söz, onun 
çek fena idare edildiğ&dir. 

Perde, halkm sa.brı tükendik • 
ten t:onra açılnı. Halık, ba§J:Tf!llla• 
ğa başlar. Pered arası yarım la · 
Jıtten fa:zla sürer ve onun için hiç 
p ir oyun gece yaTıamdan evvel 
b itmez. 

Pr.()aram tevzi eden ve ekseri .. 
yetle koca karılarda!\ olan kalar, 
ıize yerin· zi göstermek için bah • 
ıi! alır, program icin para ister. 
J-lalk oturduiu yerlerde sardal~ 
balığı gibi d izilir. 

1914 den önce bu idaresizlik .. 
lere tesadüf olunmuyordu; fakat 
lcazanç azalınca idareıizlikler de 
batla tir. Bu yüzden halk ı 'nema • 
lar:ı tercih ediyor. 

Parisin tiyatro müdürlerinden 
pek azı bu idaresizl'kbrin tesirini 
anladı. Gerisi ise tiyıdi"o meraklı .. 
ları:ıın ~abrını ~ui:~ı:mal etmekte 
devam ediyor. 

Son değişim 
Memleketimizdeki .on mU1iki 

delitimi için bir yazı yazan iz· 
veatiya ıazeteti diyor ki: 

"Halk sanaıtine nefret1e bak .. 
mak, eski O•manh hükumetinin 
bir ıiarı idi. imparatorluk kül • 
türü ve Tilrkiyedeki misyoner 
mekteıblerinin f aaliyetl, münev • 
ver Türklere sathi bir Avrupalı · I 
laımak ve edebiyat ve sanatta bir 

1 
nevi taklidcilik telkin ebniıti. 

MiHi Türk inkılihı ise Türk ! 
kJltürünün ve milli dehasının te
k5.mülü için en müıald fartlap I 
verdi. Avrupalı seyyahların pek 
b~iendjkleri e.ki sQltanılar dçv
rinden kalma mirasları f~ler, pe-
çeler ve hareme tıkılan kadınlar· 
la beraber atıverdi.,, 

Bu gazete, Ankara ve lstan
b1d kon•~rvatuvarı il~ bir çok 
Türk beıteki.rları tara.fınd•n halk 
ı..-kılafl ijzeri!Mle ya9d1.n çAht • 
maları oku~cu1arın. anlattıktan 
sonra.funlan ilAve ediyor: 

"Son def 1- Türk Muıikieileri .. 1 
nin Rusyayı zlyarıtl üzerine, Sov
yet musiki alemi, Türk musikisi
ni tetkik etmek fırsatını bulmuş- 1 

tur. Türki7~de mıısiki inlcılahı· i 
nın bPikt bir sttfh1.ya ıi~i, 
Sovyet ıanatki.rlarını pek ziyacf~ 
alakalandırmıtlır .,, 

ilk Çecen opera komili 
Çeçen dram muharriri Said 

Baduev ile Kafkas bestekarı ilk 
çeç•D opera komili olan "ZeJ
neb,, i hazırlamıtlardır. Eserin 
mev~unu hir ~illi Ç~@n hikiye 
ıim.len alıımnıtır. 

z un t W4AlNJ ;; u umewsm sac 
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Fazıl Ahmed 
HAktaın kitab evi,, değerli bir 

k!tab çıkardı: Fazıl Ahmed. 

Fikir ve .ıanat hayatımııın de
ierli simuı Fazıl Ahmed Aykaç· 
ın adına çık~rılan \>u "1tlllı, mtl· 
Ji kütüphanemiz için büyük bir 
kıymettir. Yirmi bet ydd•r kül
tür hayatımıza hizmet eden, ilim, 
terbiye, hltefe, içtlmaiy•t ye 

~ebiyat m*leleri etr*f nıd' ya
~ı J•qn bijyük edih faı1l Ah
JD~, hilhtİ•a Tij~ edebiYaıı • 
na mQdem mi~~i bü\ijn jqcelik
leriyle JflirJ.gİt olap adAımlır. 

Fazıl Ahmed Ayk~'m timdi, 
1e kadar çıkltlıt ollln f'J>ivımçei 
f a•ıl,, ''Kırpıntı,, "Şeyt1-n diyqr 
ki,, "Harman sonu,, adlı esel'le , 
rinden sonra yazıp 11azete ve mec, 

. ınua kötel~rinde kalmıt olan yük
sek espirili, tiirleri bu yeni eserde 

toplanıp Türk okurlarına sunul • 
mll!tur. }fer biri bir devri, bir 
ıah111 • l>ir hususiyeti can1andıran 

pıiz~h · manzunıel,rln\fen h'4!ka 
ü&tadın heyecanlı ve iııan dolu 
çiddi tiirlerl de bu kitaba konul· 

mut\ur! 
Fazıl Ahmed Aykaç'm tiirle

rini okupJC,qlarımı,a t•vşiye et • 

meğe lüzmn yoktqr. Onları~ böy
le bir lfittb h~linde çıktıJını müj
delemek yeter. 

Şile yolları 
Bayan Şükufe Nihal 

yurd duygularını 1\Öyliyen §i=rleri
ni Şile yolları adlı bir k'tab içinde 

toplayıp bastırnuıtır. 

Kadınına 
Münir Müeyyed Bekman 

Sınır boyunda. erkeği gibi er 
SoYMl çe~te bir büyük değer 
Ve evinde ana olan Türk kadını. 
Saygı sana, 

Atatürk kazandrrdr adını. 

• • . . . . . . . . . 
Bu, Bava.ş alanıdır anam, savaş alanı 
Bekleme yolunun ardmda \talanı 
Amacına ffQn tuzla, veriyor devrim 

. . . . . .. 

Ne bir kıpma dinleniş var ~u akında 
Ne de konak vereceksin uzakta yakında 
Bir akı~tır ki bu, 

Sonsuzluğu hile, sonsuzlaştıracak9m. 
Parlatacakşm, 

Geçitlerinde asılı sönük 
kandillerin 

Soyun gibi, alevlerini. 
V.e yeni doğanlar 

AçmcıJ. dirime gözlerini 
Ninnilerinde fJiıldayacakiın 
Atatürk anasından geldiğini. .. ,,. 

Yarış alanındayız anam, yarış alanı 

Çiğr\erler yolupda, düşüp kalam 
Bu kurun sav~ta önlük ç3jıdır. 
Korkmadan bağı~ : 
-Hey acun 

Gözünü aç 
DW'llla bu akın önijnde kaç!. 

Yellerin 1Ntirdiğl ~s 
Kendini bulan iki gücijp türk\işüdür 
Türk kadınıyla erlceği 
~emal türesjnin ülküsüdür. 

Maksim 
•• • 

muzesı 

Gorki 
açıldı 

Meı}ıyr Edib Maktim Gorki 
JllÜzeai, bugün ed~bin iımini taıı· 
yan eski Nijni Novoıorot ıehrin
de açılmıştır. Sergide Maksim 
Gor~lqin kü,ijklülilnd~n bu gij-

Pi' k4.çh~r ~eç.· rdiji hf')'At ile ~llht· 
ına utYlii aeıteFilmekıedir. Edi • 
bin hayatını anlatan foteğrafiler, 
tablolar vesikalar, küçük iken o • 
kurduğu kitaplar, Kanavensk 
mektebinden addıiı Şeref diplo
llıt\fl edibin MAkYr sydra ismin
delii hik~yeıinin \l~ tefrika ed\1· 
meğe baılandıiı "~afka• , gaae· 
tesinin 12 Eyl61 1892 tarihinde 
çıkmıt olan nüshasın da vardır. 

Bu müzenin muhtel' f ıu'1ele -
ripd@ Maksim Gorkipin e;lehi hfl· 
yatına ve ihtililcılık fa~liyetine 

dair vesikalar gölleribnektedir. 
Şubelerden biri büyük ed :ı,ın 

timdi~i Jl\@Miıipe, lc~nditi t~a • 
fından 11.,tre;Hmıit bir~ok ris•le • 
lere, toplan111ıt yazılara, m~vlwt 
gazetelere tahsis edilmiştir. 

Çençlere, ediplere ıönd~rdiii 
~vpl•rm •uretl4'ri, Mllkıiım 

Gork · nin mesai sahasının ne ka • 
dar geniı qlduğunu pek açık bir 
surette anlatmıtktadır. 

Moskovatla geni 
bir mecmua 

1935 lkloolkanunundan itiba • 
ren "Sovyet muharrirleri,, netri • 
yat evi, Makı '.qı Gorkinip rirase
ti altında ve "Edebi istihbarat,, a
dı ile aylık edebi ve pedagojik bir 
risale netredecektir. 

- -

I Gürcistanda yeni 
edebi neşriyat 

Çijrci hUkOıJıetti neıriyat ıu " 
beti, 1135 yılıpda, m.,lıtelif ede .. 
bt ••erlerden mürekkeb 7 milye11 
~aer neıretmeği kararla.ıtırmıttıf • 

Bunlarm bet b~ç\lk mil1on~ Ma " 
verayı Kafkasın en meıhyr et~r • 
!erindendir. 

1ürk11t,~cıd~ y-ni 
edebi neşriyat 

B-.kudak\ Sovyet ilim Ak• • 
demiıi TUrk~e~ dilinde hi..çQk r 
degi eserler çıkarmıttır. Türkıa•" 
Kl~•ikler\nden Akhundan NiaaJll 

ve tair Sabirin eserleri ile 19 re.ol 
ıairin ,urleri ve A,ı;erb~ctp mili• 
t•rkıları n~retiilmiıU•. İr•n .-iri 
Fjr~tv•iP-in bininci yddönümü d.,. 
layııile "Şehname,, de Türlmaell 
diline terci!me edilip neırediJ1ı1if 
ve büyük ~ir olMa y,a11dına•f' 

tır. 

8ir akti;r öldü 
Tuluat tiyatroıu aktörlerindtll 

Receb Safa, Samsunda l•mir r 
telinde ölmüıtür. 

R~t;b Safı, nıe,hıır kqınilJ 
Kel Hasanm kardeıiydi. Sanal'" 
karlık dcsi•ri ptk yükaek oı.-
maJda beraber tul4at tiyatroıO
na uzun yıllar emek vermit bit 
adamdı; ihtiyarlaınııtı. 

St.m•unhıl~r, eıki oyqno~ 
oldukça bü~ bir cenaze ın.,.. 
sim yap•ıtlardır. Bir müfre•' 

aıker 1 11ızeteçiler, oyuııç11~ 
ve halktan haylı kalabalık cetıa 
ze merasiminde bulu~uttur• • 



Oen~ kurun - 4 

••• istik/il Li,sesinde Bir 
r SIHHA'l' 1rE MUAŞERET 

GRUPUNDA 

Dayan Meserretten sonra 
Sıhhat, muaşeret grupu umu

mi katibi, sıhhat ve muaşeret 

~upundan Ihsan söze baş • 

ladr: 
"-//izim çok büyük bir 

rozilcmlz uardır. Bilhassa te-
ırıizliğe r.ok lıassasız. Küçük 
talebcrıin futbol oynamasına, 
fazla yorulmasına nıônl ol • 
ma!la çalışırız. Talebe gece • 
lerinde salonua intizamını ve 
havalandırılmasını, arkadaş • 
lann istiralıatini temin ede • 
riz. l'ropaganda yaparak si • 
garannı lenalıi]ından bahse • 
der, N mektebin temlzliğl, in· 
tizamı için idareye de yardım 
ederiz." 

ı-·oToGnAI<' VE NEŞRIYA'r 
GRUPUNDA 

Foto!h"af kolu bakam Ce • 
mal faaliyetlerini şöyle hula
sa etti. 

"- Grupumuz mektepte o· 
lan lıcr türlü f aaliııctin res • 
mini al.ır. Ru resimler sene 
aonunda .istiklal postasında 
neşrolunur ••• 

Neşrl\'nt Bakanı Tank da: 

"- Biz. dedi. lllektcbln se
ne/il.: fnrtli•ıetini hulasa eden 
(/>JtikMl postası) nı çıkarınz. 
Jlcc .. •wrmn tRh!rırı lı.·,.'1nr iter 
l""i ,,,.,.,rl,.,rız. /,.indeki rcrı.. 
il r,. .. :,..1,,rı ne b!z ,., ... nr,z. ls
t/1·11!1 ""Q~"ıt1rıt f,,.fMI· eff"P, • 

nh "'' "''!f''f:'" Mr f !1·~,. sahi· 
bl r'-.. "!.ıza kifayet eder.,, 

Deıff. 

KOOPERATIF'fE 

-"'"'·•"'-in zenni'1 Vf! C'ıt-rfb 

bir l'Z"'·"~e tanzim edflrnR ko· 

o~~ftffrıl f"t>70ticen koopera· · 
tif f.!11.-~.,, Hı>lil: , 

"- mz lnlebenln lrırfn,.;,,e 
lhti••crcm.ı ucuzca temin etmr 
elit" ,.,,,,,.,rrz. T< n11•muz 1<-ıtnıl· 

ilnl;rı ,.;ı,.tfen bumine Jçfı.l1r.r 

blrt;ok leler bnşarm11Jftr. Mek· 
tebe l•.f bf r mrrfbna almı.Q, ta
ıunmı" m11hnrrirlerfn eserle • 
rlnl ne<trctm!,tir. Brı nrnr1a 

ba•ı Sadri Elemin iN hi!.-A··e 
Aitabını. miidüriinıüzf;n (Acı· 

lar) blmll romanını bay Ke • 
mal Bminin .(Kral Edib) (De· 

mirci/er grcmi) isimli eserle • 
rini sayabiliriz. Kooperatif 

Clmcld pek cüzi bir sermaye 

Ue işe başladığı halde şimdi 

mülıitn bir nıcblôğa rıaran ser 

mayesUe biiyük işler nörccck 

hale gelmiştir. Bütün arka ·• 
daşlann kooperatifte lıisselc

ri vardır. Sene sonunda bu 

hisselerini faizile beraber a • 

lırlar.,, 

MUSIKl VE T5I\1SIL 

Mektebin musiki faaliyeti 
hnkkmda temsil kolu bakanı 
Sedad: 

"- iliz talebe gecelerinde 
konserler ueririz. 'c Şan) ya • 
par uc mcşlıur musiki par • 
çalannı çalarız. Arkadaşlar • 
da musiki lıevcsini artırmak 
için bilhassa çalışırız. Cazı • 
mız ue koromuz, geçen sene 
lstanbul radyosunda u~; kon
ser ucrdik.,, 

Bnhçeye çıktığımız zaman 
iki voleybol ,.e bir ~asketbol 

sahasında tnlebevi oyunla 
meş1?ul gördiik. Dl""er tnrnf • 
ta da hevet'anlr bir futool 
maN \'nrdr. Soor ko!u RZa1a • 
n y:ınımr7..a ~~ldiler. ReMerl 
Jstnnl,ulun •~"'"m'" O''uncu • 
Tarından Ze1'ai faaH,·eUeri 
hak'l\md:ı şu i1,ahati verdi: 

"- l' azif cmiz arkndaşlar
't!a spora karşı bir alaka u • 

yandırmak ve onları boş za • 

manlarında spor gibi faidcli 

bir işle meşgul etmektir. Sı
nıflar arasında fııtbol, voley

bol .• basketbol, atletizm müsa • 
bakalan tcrtib ederiz. Diğer 

nwkteplerlc de temas eder, bu 

ı•esile ile, iki mcktcb gençliği· 
ni biriblrine tanıtmış oluruz. 

Geçen senelerde futbol ve vo • 
leybol takımlanmız çok büyük 
nwvaffakiyctler kazandı. Ga • 

zctenizin uoleybol turnuvasın • 
da iyi bir derece alacağımın 

unıııyoruz. Çünkü bu sene kuv. 

vetli bir takıma malikiz., , 

LA}' YOK, JŞ VAR VE 

DAiMA DJSJPUN 

Şimdi mUsan~re S.'\lonun • 
dayız. 

J(üçük fakat 7.arif bir salon, 
güzel bir sahne var. Yandaki 
iki projektör göze çarpar. Mer
di\'enterden çıkarken karşımı· 
zn tesadüf eden levhalarda 
şunları Qkuduk 

"Laf yok, iş nr, ' 'e daima 
disiplin., bu afi~ lıize buradaki 
çalışmanın şümulü ''e muvnf • 
faldyetin sırrı hakkında fikir 
,·ermeğe kıifi geldi. Temsil iş -
Jeri hakkında kolun katibi 
Tahsin şu malUmatı verdi: 

"-Her pazartesi akşamı. 
talebe gecesidir. /Ju toplantı • 

btiklll L:aeal talebeainin vordıği bir temsilde 

lt'u1nara - Si 

Saat • •• 
da bütün talebe uc muallimler 
bulunur, bazı defa musiki uru· 
punun konserleri, bazı defa 
kültür kolunun konferansları 

dinlenir, ekseri tcmsU veri • 
rlz.,, 

- Ne gibi eserler oynu • 
yorsunuz1 

"- Bu sene istiklal, Şair 
~vlennıesi ve (Eşber) i oyna • 
dık. Grupumuza bağlı olan kü. 
filklcrin temsil kolları da <Şe
rci 11olu) (On inkıldb) pl11es • 
lerini muııaffak"iyetlc tenısU 

ettiler ... 
O srrada yanımıza J?elen 

'(Il) kolunmt Te~icıörü Hik • 
met ve reM Sevim SPhneyf 
~ok ~vitiklı?ri"I söylediler. 

- Derslrelnlze mcini ol • 
maz mı? 

- Ha.l/ır, dediler. Ders za,. 
moru ayn, eğlence zamanı au• 
rıdır.,, • 

Dn iki talehenin sınıflarının· 
en "".lu;lr:- rı b• lehecıl oldı•kfan. • 
nı ı:öyledikleri zaman hayret 
ettim. 

" " .. 
Bu müessesede öyle bir ha•. 

va esiyor ki sanki dışarıda -:28' 
suhunet derecesinde bir soğuk · 
tan +28 derece sıcaklığa gir.' 
miş gibi. lnsanı saran çok te
miz bir samimiyet havası esi'!' 
yor, bütün talebe yekdiğerile : 
U\übaliliğe kaçmıyan bir sa •; 
mimiyet ve sevgiyle bağlı_ 

Bazı insanlar vardır ki 
tistlerine yüz liralık elbise' iti· 
yerler bütün isteklerine rağ • 
men bir türlU gösterişli ve 
zarif olamazlar, gene bazı in-· 
sanlar vardır ki Mahmutpa • 
şadan alınma haki bir esvab-' 
la çok şık r.arlf ve gösterişU 
olurlar. ! 

Ben istiklAI lisesini böyle · 
bir insana benzettim. Orada 
bana öyle geliyor ki bu satfe 
Ye ı.amfml dekorun yeri,,ıfe' 
·d:lha mnhfe<ıem ve 7'.arir hir ' 
·dekor olcıa l"f. mektep bn ka• 

«!Ar ~""''"''· lm kadar göste • ' 
rf~H ,..1mryae-ıktı. • 

Jl!'~" .. '' ve ~vfmll '"ndor 
bay Aglih Sr171ya teşekkür f!" ' 

Cte,.ek aynldık. · 
Ve .-ran hayretteyfra_ tel ' 

pıen_çllk t.,alı~ıYor •. .ı:._entlik 11" 

yus·•k ~lye.,ler. nnoal r1up tfa' 
lsU:·UU ı;:,~ntn ener~ik. gentt
U~i-t ı:~rmeml~'Ar. R3y'~ ·~""' 
j?erll bir "'ençljk _yuvası k11r • ; 
du~ııpd:ın dolayı bay Agfıll 

8•rn tebrik ve tak-dire llyik .. 
tir. 

.• 

l'fo. 2 ~URUH'un Genelik ve mektepliler için Cjıkardığı parasız i:ave Perşembe 10 B. klnun 

Istiklil Lisesinde Bir Saat 1ıuıHııı111ı11m11ııımıı11t1111111ıııııııı1111ıııııııııııu11111 

Müsabakalarımız: 

Karikatür 
ilk sayımızda ilan ettiği • 

miz gibi bir karikatür müsa
bakası açıyoruz. Resme me • 
raklr okuyucularımız her • 
hangi bir şeyin karikatüril 
nii yaparak hize göndersinler. 
Karikatilrlerin çini mOrek • 
kebi ile ynpılmış olması IA • 
zımdır. 

En tok beğenilen karlka • 
t·;r sahiplerine kıymetli he • 
diyeler Yereceğiz .• 

Bil~ i 
Mektepli okuyuculanmr& 

arasında bir bilgi müsabaka • 
8J açıyoruz. Her hafta bir 

(Devamr 2. nci savıfAda "I 
Talebe derste (Yazısı 3. üncü aayıfamızda) llltıtımıııırıııııııuıııınıı ııııııııınıııııınıııııııı:ıııııııntl 
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Hukuk f al<iiltesinde 
- Devam Meselesi -

1 
Devam meselesi yalnız Hu

kuk fakültesine dokunUf' bir 
iş de&-ildir; böyle iken bunu 

. bu konuşmada, bir araya ge

. tirişimiz, Hukuk Fakültesi • 
· nin öbürlerinden daha ~ok 

genel bir mahiyeti, bir şümu· 
• lü oluşundandır. Eski mek -
teb tabirlerile umumu hususu 
mutlak eden bir va7Jyet ı Be
nim görüşümce herkes hekim 
olmllya IUzom görmiyebilir. 
lferkes kimya tahsili görm~ 
isfemivebiUr. Ancak, bu cc • 

: mivefü' frfnde yaşamıtk ihti • 
yncınt1R bnlun;m bütnn ba 
Efl..,r•ler IC'ln Hftknk Fakm -
tf'<ft "e eT'f"e~ srerfl.,.,esf zarar! 
f)f• .. ,., f'ıiilcTOlfin"t>tlfr. ' 

n .. .,n., lrfn J"1k"lc Fıtkftl • 
l,. .. ;,."e fft>vam '"ecbnrf,•e•fnl 
~ı,n.1<'n"ıfen fıtrklr boloyo • 
nw,. 

Önce oö:·le dU~nGle"'"'": • 
A -ft llıaUia(~eı Tinrası fnk.i:.!• 

tecllr Yoklam'\lar. *'"tr11;i" 
lftecburb"•'" .. ' hum~ f:ta .doe 
'1}d1-. ~u dilsOnee. Unlversi • 

efen diler .her ne kadar doğ -
rudan doğruya yahud dolayı. 
sile ulus hazinesine el atıp 
geçinenlerdendi. Böyle iken 
ne Dersiam, ne medrese mm 
i~in çahşınayı uluş ( = de\' .. 
let) den alınmış bir yi.iküm 

C Vt>vam.ı ı acı saydanm 

1 lnM ııUtUDOUda) 

Konı:şma; 

Lise tahsilini· bugünkü karışık 
vaziyetten kurtarmak lazımdır 

Yatan: Husret Safa Coşgun 

2 
Geçen sayıdan devam 

llk sayımızda lise tahsilini 
bugünkü karışık vaziyetten 
kurtarmak lazımdır fikrini 
ileri sürerken geçen seneki 
imtihanların maliim neticesi-

ne de temas etmiş ve bütün 
kabahatin talebede olduğunu 
iddia etmenin yanlış bir ha • 
reket olacağım işaret etmiş • 
tik. Ve demiştir ki; kabahat 

(Lütfen sayıfayı çevirini~) 

mı -r ..... ~11-'ennı 
nymakla bir olur. Derslbl. latiklAI l.aeal talebesi bir de.rs atrasında 

-



ta • 
Sl ı 

• Hukuk fakültesinde 
yalnız talebede değil, hocada, 
imtihan komisyonunda, kül -
tür gidişimizde, kitapsızhkta, 
ve· topluluktadır. 

Şüphe yok ki. lise tahsili -
nin karışıklığı geçen seneki 
'bakaloryanın böyle kötü ne • 
tiee vermesine sebep ol -
muştur. Geçen Rayımrzda bu 
fıebepJeri izah etmiştik. Ilu -
giin de kitnp meselesi üzerin
~e konu~.acağız. 

! _ Kitap tahsilde haş rol oy -
11nr. kitansız tahsil o1ma:r_ 
_ 1 ti raf t'tmek Jazırp ki bu -
g:; 'l kit"'l cihetinde en f;-l:ir 
olan millet şüphe yok ki bi -
riz. Edebi, i~timai eserleri 
~ir tarafa bırakalrm, doğru 
diirüst mektep kit:ıbımız hile 
yok. Bir defa mekteb kitap • 
J_armı tetldk etmek bu iddia • 

' da yanılmadığımızı pek ala 
gösterecektir. 

Hemen bütün mektep ki -
tapları tercümedir. Başka 

J_nemleketlerin kültür se'riye
sine göre yazılmış olan bu 
kitaplarla biz ne derece isti -
fade ederiz. Bunu bir tarafa 
Jnrakalım. Tercüme hatala -
ri!e ve maarifin kitaplara 
forma besabile para vermesi
ne göre lüzumundan fazla şi
§irilen bu eserlerden faide 
beklew~k bence, halk arasın· 
da. daima söylenen, zehirden 
şifa bilmem kimden vefa ge -
lecek kadar gülünç bir hare • 
ket olur. Daha ünh·crsitemi -
zin bile bazı kitapları yeni 
tamamlanıyor, her şeyden ev
Tel bir komisyon toplamak ,.e 
ı.u komisyona bütün mekteb 
kitaplarını tetkik ettirmek, 
Te batta telif olarak yeni baş
tano yazdırmak talebenin mu
Taff akiyeti üzerinde müessir 
.. ıacak çarelerden birisidir. 

Bir 1iee talebe3inln oknda
. lu kitaplan üst üste koyana
mz mübaliğasız bir ba~ull 
JDctreyi bulur. Bir romanın 
"U1ID ve mufassal olması af -
f edilebilir. Fakat bir mekteb 
kitabmın nihayet bir ilmin u
•mnl mahlll)atını hulisa e -
'detek bir kitabın bir roman 
kadar olm881 ~phe yok ki 
laoş drülemez. 

Emebilerin kltaplanna 
bakınız; cepte taşınacak ka -
'dar lrleiik ve metin itiharile 
~yet 1nsadır. Vapurda. tren· 
ile. ttwmvayda cebinizden ~
~A rmtfr ve okmnnll mUmkiln • 
"dfir. 1ft'I kndikHll< :va1mz ke -
miyf!f Wln keyfi•:~t tttbarlle 

de mevzuubahstir. 
Mekteb ldtapları daima 

kısa ve öz yazılmalıdır. Çün
kü nihayet talebe yalnız o ki
tabı okuyacak değildir. Onun 
gibi daha beş on tanesini oku
mak mecburiyetinde olduğu -
nu unutmamak lazımdır. Bü
tün bunların okunması de • 
ğil midir ki lıirçolc aksülamcl
lerc sebebiyet veriyor, ve ki -
mi talebenin not tutması ki -
mi tal€benin hulasa çıkarma
m l!!lll'etile imtihanlarda mü -
meyyizler arasında noktai 
nazar ihtilaflarını husule ge
tiriyor. 

Kitab derdi en mühim me
selelerden !>iridir. Kitapların 
kalınlığı ve tabir caizse para 
almak için bir parça da şişi -
rilmiş olaınsı talebenin yıl -
masını, müşkül mevkilere 
dtlşmesini lntac ediyor. Kitab 
meselesini halletmek lise tah
IJiJinln kanşıkbğmı kısmen 

gidermek demektir ki talebe -
nln muvaffaldyetmzliği üze • 
rinde rol oynayan (kitab) 
derdini !>öylece ortadan kal • 
dırarak çocuklara daha az 
mesai netice~inde daha ~ok 

maltlmat sahibi olmağı ve o -
kuduğunu anlam.ağı temin e -
'der, bunun için yukarıda da 
söylediğimiz gibi bir komis -
yon tarafından kültür sevi • 
yemize, (ocuk1arın kabiliye ~ 

tine göre kitaplar hazırlamak 
~ok iyi bir harelcet olacaktır. 
Kitab meselesi üzerindeki c -
sas fikirleri ve kültür gidi ~i

mizi gelecek sayımızda anla
tacağız. Nuaret Sala Coıkun 

1 liaş taralı 1 lJJCI ıtaylta<MiJ 

( =-.: vazife) saymazlardı. 
Şimdi biz buna devlet i~lc

rinin başında yer veriyoruz; 
bundan artık olarak üniver • 
siteden bir de büyük uluş ku
rumlarının adam ihtiyacım 

yeti~tfrecek bir fidelik işi 

görmesini istiyoruz. Sözde ü
niversite s.'ldece "ilim yap -
mak,, la uğraşacaktır. Bunun 
için kurulmuştur. Bunun ya -
nında bundan çok beklediği -
miz ilmi bayata tatbik ede -
tek ellerdir. 

Fabrika kimyagerini ora -
dan bekliyor; Türkiyenin iç 
bucakları hekim, eczacı diye 
Oniversitenin kapı halkaları -
na tutunmuşlardır. Mahke -
meler hakim kadrolannı Uni
versfteye doldurtmak istiyor
Jar. Belediyeler mühendisleri
ni tiniversiteden bekliyor. Li-
111eler, orta mektepler tarih, 
coğrafya başta bütün hocala
rını bu kurumun makinesin -
den cekecek.. 

$imdi dilşiinünüz: Devlet 
teşkilatmm bütün şu memur; 
sanayi, alış veriş kurumları -
nın bütün şu tekni.1c, mütehas
sıs adam, araması, bunu da 
üniversiteden araması, Alim 
adam. ilim yapan adam, ken -
dini ilmi araştırmalara ver • 
mi~ Türk kiiltürünü yük • 
seltip Türke uluslararası 

itim alanında yer, onur ka -
zandıran, orijinal eserler ve
ren adam aram881 mı demek
tir? Hayır!.. 1Jun1ann ilk 
ihtiva(lan~ bundan daha sa -
ttedlr: daha yere yalnn basa-

,..IDll'A~Will1111111111WllAIMAMDMll!IMilMI&• 

ı VOLEYBOL 
Turnuvamız 

ilk sayımızda ilin ettiğimiz gibi liseler aruıada bir 
Toleybol tarn11VU1 tertib ediyoııa. 

Bana lstanbaldaki reaal, hU811111 btittia mektepler 
iytjrak edebilir. ıtiiaalıakaJar Galatasaray klabu loka -
Jinde yapılacaktır. ]ftirak edecek taknnlarm arzulan 
üzerine ma~ günleri peJltmbe öğleden aonra olmak ti -
zere tesblt edilmiftir. 

Bittin mekteplerin ongiba zarfında mektupla veya 
bizzat müracaat etmeleri lAzmuhr. Mtlraaat müddeti 
bitince murahhaslar toplanarak flgilrislnl tanzim ede
eek ve derhal maçlara bqbyataiız. Gazetemiz ' plilt 
gelen takıma güzel bir kupa ve oyuntaJanna birer ma
dalya verecektir. 

maktadır. 

Mahkeme ne bekliyor? 
Türk kanunlarını iyi belliye -
rek, bunu hadiselere iyi tat -
bik etmek melekesini kazan • 
mış bir genç.. J,ise derecesin
de Türk mekteplerinin açık 
kiirsüleri, Türkiyeyi ilim elite 
eleyen, ilim terazisinin ol -
gun1ar gözüne Türkiyc:ri de 
koyup ağır bastırtan kimseler
den önce, onlar tiniversite 
kürsüJerinden taşıp ~ğalmca
y:ı kadar sadece bu melctep -
Jerin ders programlarını i)i 
bellemiş, iyi hazmetmiş, bel -
leyjp hazmettiğini de ulusal 
bir duy~unun sıcaklığı içinde 
kör'Je Türk dimaif'Janna taşı
yat"Ak adam içindir. 

Hekim- Anadolu köylüsü 
sadece sıtmaya, Mdete km • 
ğa, pbfa, sadece frengi • 
ye, vereme, trahoma bakacak, 
bunu da kendi yeni buluşla -
ıile değil filan filan otorite • 
nin bulup söylediklerile ba • 
kaeak hekimi bulsa bağnna 
basacak. Akil Muhtarlan, 
Tevfik Salimleri, Neşet O • 
merleri, gene üniversite i~in 

yetiştireceğiz. 
O halde-. Üniversitenin bir 

kendisi, bir kendisinden ötesi 
için yapacağı var. 

İşte bir~ok meseleler gibi 
"devam meselesinin kanşıkhğı 
·da her Ulkeden artık, göze 
Çarpan bir ihtiyat ile bu iki 
ttirlü işin üniversitede bir el- · 
"den, bir zamanda, bir te~ki -
Jat ile -roriilmesl lstenmesin
'den ileri geliyor. 

O halde devam iflal ...ı,ıasd.. 
halletmeli? Bunu ge1ecS: 
haftaya konuşacabz

IJhlae.y _ 
..-...ı~nııııımı1111 

MUaabakalarımız : 
cliaf aaraıı l uıcı •)'Uacıu 

pupta okayucuJanmıza sa • 
aller soracafız. Gönderi
m ecmplar arasında en çoli ' 
ltefeıiilene kıymetli hediyeler 
wreceğiz. ı 

llk sualimizi tarihten so -
ruyoroz: 

Rönesanaı doğuran aebep
ler, Rineaanaın ~emlyetler iJ
ttHnde1d tesiri, 

Cevaplar bir eseri cedid 
klğıdmm bir tarafını kaplı -
yaeak kadar olmalıdır. Yani 
.fO fJ&tİn g~emelldir, 

06nderdffinlz 7arf füı:eri -
ne (Gene Kurun müsahakam) 
ıdizUnUn i1Avesfnl unutmayı • 
nn. 

Mektepleri Geziyoruz : 
.............. a~ 

• •• istiklal Lisesinde Bir Saat • •• 
istiklal Lisesinde çok canlı bir gençlik çalışması var 

Yazan: Ercümend Süha ERGUN 

Talebe t•rafından temsil edilen " Kö~e d6nUt ,, operetinden bir sahne - Mektebin 

Şehzade karakolunun ar -
kasında bir .. dem abık,, pa
şasınnı kırk, elH halayıkile u
~file saltanat sfirdüğü, BOn· 

' ra memleket kültür hayatına 
senelerce meş'ale tlltarak bir 
~k değerli şahsiyetler yetiş

tiren <Mercan wltanisi) nln 
binasıncla şlındi İstiklal lise
fli var. 

Tedrisatındaki ddttiyetle 
Te dtirüstltlfü De tanin.an 1na 
müessesenin~ şihnullü bir 
gençlik teşkllltına Bahib ol -
'dufun11 ne amandan~ l~ 
tirim. (GENC KURUN) mek
teplerdeki gen~lik teşkHAtını 
:r.ızntl\k ftllfestni bana Ytr -

CUği zaman söylemeliyim ld 
ilk hatmma gelen mektepler
.den b&isi de lla ıaUeme&e ol
Cla. Geltn Blzhıle •rabene 
lımkllJ lisedıal ~ezelim .. 

,, . 
" 

Şehzade poll9 karakolunun 
lnünde tramvayclan incİ.lk. 
Yirmi adımlık bir , yüriiyüj 
bizi mektebin bUyiik kap~ ö
nüne getirdi. Koea bina, de -
ria bir sessizlik içinde uya -
yordu. Elimi kapının b6yük 
tokmatına mattnn, 11ZBttım 

amma boyumun bir hayli 11 -

Z1IJl olmasına ;i'afnıen l>lr t6r
Jft yetişemedim. Japon rakın 
yaper Jrlib nyak parmaklan -
mm ilst6nde yuH:seldi~m hal· 
de · parmaklanmm ucu nntak 
demire dolrnn:t bildi. Denim 

de§erll mDdUrU Aglh Sırrı Levend c;ahtma odasında 
bu çalışmam esnasında kapı- dim. 
nın kenarındaki çıngırağı - Peki, dediler. Biraz isti-
keşfeden arkadaşım: rahat ediniz. Dersten sonra 

- Yahu, dedi. Sana ısat arzunuzu yerine getiririz. 
lmlafım göster dedikleri za - ",," 
man sol elini ensenden dolaş- Bir zil sesi sükutu yırttı. 

tmr da öyle mi gösterirsin?. Açılan kapılardan elleri te -
Zil içeride derin akisler beşirll, koltuklan ~ntalı mu-

yaparak uğnldadıktan sonra allimler gözüktü. Bütün tale-
der~l kapı açıldL Karşımıza be de dışan çıktıktan son;ra 
kısa boylu, saçlan,_ bıyıklan mektebin gençlik teşkilatı ba-
ve çehresi itibarile aynen Al- şında bulunan kıymetli gcnç-
..anya başvekili Adofl Bit • ler bay muavinin hhnmetile 
Jere benziyen bir kapıtı ~tı. yanınına getirlldL Ve bera -
Ben onun ba boyla kapıyı na- berce hem mekt.ebi dolaştlk 
ml a~tılım hesaplarken o bi- Jtem de konDfhlk. 
zl silzdü Te sordu: Gmçler teş)rllitJan hak -

- Kimi istiyorsun az bey: km da şa izahatı verdiler: 
ler?.. "'- Mekübbnl.zü talebe 

- lliidilr •Y Agih Sırrı Ufldlôtı (ldlltlôl akathınial) 
1'uradalar ınıT namlle 6lr ll1'flllG toplaıunıf -

- EYet odalamldadır- hr. Akadnli ılokuz ,,,..ptan 
Teıais n sari1 döpnmif mütqekkildir. IUUtilr, ioo -

bir saloaclaa ~ek merdi - perafil, fmlail, _,,.,.., izd. 
ftllleri tırmuu)-orm. apor, aüat, """'fBd, lotoj-

Jıllffr be7 Astla &rmua rfll, mıuW.. Bn """""'Mr 
odasına drdijimls uman de • refa, bir 1cMUJ ıJe ge4I ık ltla-
ierH mldlrll ••Yla a7 Ali re lwvdl ama"""""'· 7aJnu 
Bkrftl .,. J1e7 o.-anıa .s . tnntlll ,,,..,.,,... ir tifililt 
telle al• 1llr meseleyi miza • &lr ede&I lwlldl • 1iitin ar-
ken etlerJftkea balduk. Say • lratfaflan ~ alan &lr ine -
ğı ileler •ldlr hld Myük .U kadrMll IHD"dır .,. 
1l1r JleZaketle brplanrak K"OTüP ANB tŞLERI 
yer dsterdL Kendilerine zi - Mektebin Zftlgin ve manta-
yuetmlll aebeblni , anlattım. za• lditti)thanMini gezerken 
Ve mlmlriinae bizzat gen~ler- Kültlr işleri Bakanı (ktitiip. 
le temas ederek faaliyetlerini hane işleri) bayan Me.se.-rt'~ 

bizzat · kendi aı;ınmuhm ~abat vudl: 
dinlemek istediğimin söyle - "- Bur08ı kolumuzun o -

kuma evidir. Bizim vazifemb 
talebeye fikri. ilmi aahada 
yardım etmektir. Talebe en t 
yi edebi eserlerden aradığı 

bütün meslek kitaplarına, 

mecmualarına vanncaya ka • 
dar burada hepsini bulabUlr. 
Diyebilirim ki okuma evimb 
bütün talebenin okuma ihtf -
yacma cevab l'erttek kadar 
zengindir. Bütiin neşriyatı ta 
kib ederiz. lmfadeU 11e ede • 
bı eserleri alınz. En mü1tlnt 
vazifemiz okıımalı yaymalı • 
tır. Biz (Antrwan Albala) mıa 
•o1camaJc asU ve yihek &ir 
ihtir03tır.,, SÖZÜM •"flarok b8 
ihtir03ı bütün arkadQflarda 
uyandırmağa çalışıyoruz. I -
kinci vaZilemiz talebeye iati • 
iadeli konleranalar temin et· 
mektir. 'l'alePH gecelerlmhde 
~mklcdln fmmunlf w aald
hi,,etw %®atı 1ı:onf eranlll• 
verirler. Ban koıderanalar 

müna.klJfalıdır. Buna talebe 
ık lffirak eder. Bu wıUe Ue 
arkadtıflanmın bir topla • 
lıdc kar,..uula llÖz ttövlmt. 
alf'lırfllıf oluyoruz. Her serie 
sonmr!la r,U:an 111.ekldJl.n la -
ali,,e!ini hul&a ede.,, (istik -
UJl JJoatası) mn yazılarını biz 
temin eder, 11azı kısmını bb 
hazırlarız. Fcuıli~timlz ara -
11ında Rerniler açmak. nlr.lr 
m»~--,, .. fc,,lrm mmmak ,,rbl 
aeuler de Nrdır.,, 

(Utfeft •Ylfıt3" ('•"'ftrt•l 



Şı .... .......::.; 
Kış türküsü 

lıı .. 1 8e ~~ ~ri yağınca kar .. 
N· ~ bilırım, ben bilirim, 
II~ııı aolar papatyalar?. 
)' baharda gene çıkar 
.: Y~z.ünden kalkar mı kar, 
N· ~ bılırim, ben bilirim: 
'Be !Çın &çar papatyalar 
N· ~ bilirim, ben bilirim, 
'Belçın gider kırlangıçlar 

8 
11 bilirim, ben bilirim, 

O Uttun için kırlangıçlar, 
lkemize veda eder, 

~ntıplara doğru gider .• 
~ rala.rı gerçi uzak, 
N~~t bütün sene sıcak, 
O •çın kotar o çocuklar 
N nlar ne yaz ııcağmı, 
~de bB.!ka iklim arar. 

rıeıinin kucağını 

Bulmak çin kotar kof&!'. 
.._Ne var, niçin pldin Meral? 

~ ..... ............... -·"''_E. R. 

Bilmece 

, 

. 
l,aa, -- . -
~ late.JI. 1eJ1aıı. bir alandan kafo 

elektrikli miknatı• Aleti makineye 
bağlanmıttır. Yol boyunca g8-
• çarpan ifaret sütunları yanında 
ela topraim albndan geçerek ray
lara temas ederek gizli bir elek • 
trlldi mrknatis vardır. Tehlike 
vukuunda bu ikinci miknatıs, lo • 

Resimde arka arkaya ftl'Bllt ad 
k6pek görlyornnu; lkW de llL 
Bu köpekleri, birdenbire eanlandıra • 
bilir mislııls 

Bir reMam bunu dlfflndl. Ve 
canm köpeklere dön çbıl na,.. et • 
tl Köpekler timdi kO§Uyor !. 

komotifin milmatısiyle kartı kar
fıya gelir, ve makine kendi ken
dine iılemektea katar. 

Fu suretle mev~ana ıetirilen 
tertipler uyesindt., .-Womotif ka· 
zalaı-ının yüzde yetmif önüne ıe • 
çildiği söyteniyor. 

CANLILIK 

- Siz otlumun cılız ıörünütü· 
ne bakmaymız .. Geçen gün bir a· 
ıılıfta treni durdurdu.. 

- ! .... 
- Evet, lmdad itaretini çekti.. 

SEYYAH VE ASLAN 

2 - Fakat aslan, atacın altında 
beklemekte• vu ı~ benzemi • 
yorcla 

1 - Senah dlltUndil: ve derhal 
pertevslziıd pkanp giinepn ziynsını 
ul•nm aiztae dikti. 

insanlar 
Çoğalıyor 

Bugün dünyada yqayan mil• 
letlerin nüfuslarına bakacak 'O • 

luraanız hepsinin yıldan yıla, ya • 
vaı ya va§ artmakta oldujunu ıö • 
rürıünüz .. Acaba, nüfus çoia?ma· 
aı dünya için iyi mi, yoksa fena 
mı olacaktır? Her halde, di:nya 
tarihir.~ bakarsanız, bir çok harp
ların nüfus çoğalmumdan ileriye 
geld=ğini görürüz. Yalnız ıu var 
ki nüfuı çoğrumaıı, bir milletin 
her tarafa yayılması için iyi oldu
ğu kadar, ticaret için de iyi neti· 
celer verecektir. 

Son gelen bir Avrupa pzeteai, 
bize §U yeni malumab ıetirmiıtir: 
Bir Amerikalı i.lim, dünya nüfa • 
sunun, her yıl ne kad1J.r ziyadelet
tiğini hesab ediyor; ve 2010 MDe-

11inde altmıı miali olacapn ileri 
ıürerek, bu nüfuıun dünya üze • 
rinde nerelerde barmabi1ecetinl 
dü,ünüyor. 

Bununla beraber clerbal fUllU 
hatll'latmak iıterim: 

insanlar, nüfus çoialmumdaki 
iyiliği düıünerek ancak iki üç mil
yon insan alabilecek tehirlerde 
bu nüfusun üç dört mislini J&f& • 
tacak ~ekilde binalar yapmıtlar • 
dır. 
Şu halde, nüfua çoplmuı. bir 

bakıma ıöre insanlara harbi ıeti• 
rebilirse de, bir balama pre, me
denivetin en ileri teklini tem•n 
edebilmek için faaliyet ve iş aa• 
balanm da meydana ıetirir. Dün· 
yadaki nüfus çofalmaamı bu t• • 
kilde dU.ünec:ek olunak inaan'ar 
icin hiç bir •akit mühim bir telı • 
tikenin mncud olmadılmr ıfirii• 

PARA 

Küçük yahudi laak babasın • 
dan ne vakit para ittemitse vermi· 
yordu: 

- Ne vakit iateyeyim, diye 10r-

du ... 
- Yemekten evvel isteme, itta

bım kapanıyor, yanekten 10D1'& 

itteme bumedmıi)Ol'am. 

DOKTOR 

Doktor Fikri, mektebini bitir • 
sniı, ıtajmı yapmıfh. IHr mua'Je
ne odası açacaktı .. Bu odaJI ta • 
nınmrı bir doktorun m•J9D8 e'ri• 
nin tam karıısmda açtı. Ertesi SO-
nü: 

- Azizim, dedi, bunu İlteJ• • 
rek yapmadım, bir teaadGf oldu. 

Tanınmıı doktor: 
- Zıyani yok, dedi, ha aaretle, 

çok ha.ıtaaı olan bir doktor ı&r • 
müt olursunuz •• 

'-Bak..ıdaıpkul••ıaaWal 
r:alumftr. Sena llartaln. 



H,~Fl'ALIK 

Bad o rogramı 
13 ikinci K:inn Pazar 
tsT~"BUL: 

18 Ot.ııl Tokıı.Wyıı.ndım tranmıısyon, ça.y 
sa&tl telslz caz, 19 Jimnastik • Seıım Sırn 
Tercan. 19.30 Ha.bcrler, 19.30 Bayiııtro Gol· 
denberg koro heyeU, 20,10 Hafit mwıikt, 

pllık. 20,fO Havayıuı kit.ar Zekeriya ve ar
kadaştan. 21,15 Son ha.bcrler, 21,30 B&van 
Emine İhsan ean: Radyo caz ve tango or. 
kestrası ile bJrlikte. 

%23 Khz. \'AR~O\'A, 18.S:S m. 
18 Dans, 18.50 J:on!eraruı, 19 Sözler, 20 

Hafit orkestra musikisi, Aktllıı.Ute, 21 Akp.m 
l<onseri, 21,45 Ha.berter ve satre, 23 Rekl!m 
konsc"!'I 23,25 Dans musiklsi, sözler, 24,05 
Dw mu.siklsi. 

8?3 Khz. BtranEŞ, SG4 m. 
12 Ruh! muslld, 12,30 Hafit musiki, 13,30 

PlAk, 13.50 Ha!lt muslkl, sözler, 14,40 Pl~k. 

17 UllsaJ neşriyat, 18 Hafit musiki, 10 Ha • 
berler, 19.US Konserin devamı, 20 Konferans, 
PlAk, 20.30 (Vlclelmlll) fslmll popWer nC§ri· 
yat, 2UO Romen musikisi, 22 Orkcstro, 23 
Bııbcrlor. 

3U Hhz. BERLIN, mm. 
19 Kllçük mdyo orkestrruır, 21 Frank· 

turttan nakil, 23 Keza. 24 Neşen musiki 
(Sentontk) 1 • 8 Halk musiklst ,.e danslar. 

5'5 Khz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
19,20 Htu'p3 konseri, 19.50 Piyano refa • 

kaUyle orkestra, 21 Stüdyodan tıya.tro, 22.50 
Ha.berter, spor, 23.10 Imre Magyıırl çingene 
takımı, 24,15 Dıına musiklsi nakli, 1.05 Son 
haberler. 

14 ikinci Kanun Pazartesi 
lSTA~"BUL: 

ıs Fransızca denı, 18.80 Dana mu.slldsf, 
p!A.k, 19 lstanbul Halkevl Soysal Yardun 
§Ubcsl ıınmma. doktor profesör Osıtınn Şe • 
r&lcddtn Uludağ, 19.30 Ha.berlcr, 19,40 Solo 

22.30 lngtllzco konfc.nıu, 22.60 Piyano - Ke
man konaeri, 23 Dans. 

82S Khr.. BOK.REŞ, SM m. 
13 • 15 P1Ak, gUndlb ııqrlyatı, 19 Radyo 

orkestram, 19 Haberler, 19.15 Rad)'O orku • 
t.rasmm devamı, 20 Kon.tcraıı.s, 20"° Rev11 
mualldBi, 20,45 Kon!erana, 21 Johaan Straus
IJUUD operet musiki parçalan, 22 MlltaJea, 
22.15 Strauas konscrinln devamı, 23 Haber· 
ter. 23,25 Kll.hvebaııe kon.ııcrL 

SU Khz. BERIJN, M1 m. 

18.40 Ki§ ııponı hakkında dDktor t&val • 
yelen, 19,0:S Skeç, 19,SO Jıl~ ve p.rlalar. 
20.40 AktUa11tc, Haberler, 21,~ Saat genç • 
!erine ulusal ne3riyat, 22.10 Radyo orke.ttra· 
m, 24 Scsll film ve operet parı:aıan. 

18.SO Macar garlalan (Pl.,yano refak.aU • 
le.) 19 Ders, 19.30 Cazban~ 20,10 Sözler, 
20,30 Musiklli kan,.<ıJk nC§rtyat, 21,aG lsvtçre 
muslldBi hakkmda 88zler, %l Bemdcn Dak • 
ten İs\içre muslldBi, 23 Hal>crler, 23,20 Per· 
t1s çingene takmu, 24,15 Frıın.mzca, haberler, 
24.05 Salon ve caz musUd.111, 24,30 Son ha • 
herler. 

17 ikinci KlnUTI Per9embe 
lSTAl\"IlUL: 
18 Almanca ders. 18;10 Dana mu.dklsf. 

19.SO Haberler, 19,40 Viyolonist lakender, 
lmnct Hayrulla.h sololar, 20,10 SC5 muslldsl 
Pl!k, 20.30 SlUdyo s1gan orke8tnısı, 21,15 
Son haberler, 21.80 Rndyo orkestra.ısı, 22 Rad· 
yo caz ve tango orkestraları. 

22S lthz. VARŞOVA. 13'4'5 m. 
19,45 Orkestra, Sözler, 19,20 Koro konse

ri, 20 Plyıı..no musllds1, sözler, 20,30 Şarkılar. 
(PllUt), 21 Filhıı.rmont hcyeUnlıı eenfontk 
konseri, 22 Pıu:ı:ınnda.n naklen koıl8er, 23 
ReklMı konseri, 23.15 Dans musllds1. 

8%S Kh:ı:. BÜKREŞ, 884 m. 

ve 8C8 musikisi p"Wt. 20 Yurdumuzu bilelim: ıs • 15 GUndUz pl!k ne§rlyatt, 18 Rad· 
Se~ım Sırrı Ta.rcan, 20,30 Gotama caz Bn • yo salon orkestrası, 19 Haberler, kon!eraıuı, 
yan, C. H, Şan 21.15 Son haberler, 21,30 B&· 20,15 Noel §W'kılan, 20,30 BUkreş operasnı
yan Bedriye TUzUn pn radyo caz ve tango da verDecek operayı ı:ıak1l. 
orkestram: SU Kh:ı:. BEBIJ~, 351 m. 

223 KhZ. VARŞOVA, ı:m; m. 18,20 Plynno musikisi, 19.05 (Konradln 
18.35 Şarkılar, 1sıw sazıer, 19.15 Pıya • rcltet aus .. adlı Skeç. 19,40 Halk ma.klncle • 

no (Fra.nmz eserlerinden.) 19.45 KIJ.dm. 20 r1n1n yayılı§ma datr ıı&ler. 20 Dörd perdell 
Sözler, 21 Hııflf musiki, 21,45 Haberler, 22 (Trou badour) operası (Gramofon pWdarl 
Eski konservatuvar talebesinin konseri, lton· ile), 21,10 Ycnl prkılar, 23 Haberler, prkı· 
ferans, 23 Rekltımlar, 23,15 Dam. ıa.rm devamı. 

1%1 KhL. BtıKREŞ, 164 m. M5 K1ız. BUDA.PEŞTE, 6!50 -. 
U • 15 GUndtız plıut neşriyatı, 18 Hnftf 

muııUd; 19 Haberler, 19.15 Konsertn devamı, 18,85 Neo'ell mwılld. 19.2tS Reporta.J, 
20 U erslto, ~ PIO.k. 20.45 Konterana. 21,40 Sözler, 22.15 PJAk kon.sert. 22.50 Siya • 
21 Noel mwıiklsi (Avnıpadaıı gelen )"el11 sal program. 23.20 Haberler, 23,40 A8ker mı· 
pllklardım.) 21 Haberlerler. zıkaaı, 2f.05 Haberler. 

su mız. BERLIN, M1 m. 18 Birinci Klnun Cuma 
18.30 Opc.m plaktan, ııpor. ıo,so Şarla "° tsTA?ıw"BUL: 

pf)'B.no mwıik!ai, sözler, 20.20 Ma111lar, 20,40 12•30 PlAk n~ctı. 18 Çay u.aU, otel 
Aktüııllte, haberler, 20.10 SoHst bariton DU· TokaWyandıın transmisyon, telalz caz, 19.20 
kılan, 23 Haberler, 23,20 Ne,'cll. kan§ık Çocuk hlk!yeleri, l9,50 Haberler, 20 Hava-
konser. ynn kitıır, Slrct ve arknda§lan, 20,80 Keman 

Mü KM. BUDAPF.ŞTE, MO m. solo, viyolonist Ncjat, 21 Şilr, 21,15 Son ha· 
18 Salon muslklBI, 18.55 Hlkttyeler. 19.30, I herler, 21,ao Ra.dyo orkestrası, 22 Ra'1yo caz 

Vo.gnerin ''Dhı Melstcnm.nger von NUrnberg., ve tango orkestraları. 
l!imll opera tcmıınını nakil, 2f·,25 Çingene %28 Kh:ı:. VARŞOV A, lW m. 
mwıiklsl. 24,05 Haberler. 18,15 Keman konseri, Sözler ve saire, 

15 ikinci KAnun Sah 19 .. l:S Plak <oda muslklsi), Sözler, 20 şarkı· 

tsTANBUL: 
ıs Almancn derıı, 18.SO .Jtmnastfk, Bayan 

Azado Tarcruı, 18.30 Dans muslkls1, 19,30 
Haberler, 19,40 Viyolonlst BUlent; Keman 
solo, 20,10 Orkestra pl!k, 20.40 Stüdyo ha!lt 
muslkl orkc.rtnun, 21.20 Son haberler. 21,30 
Radyo orkestram, 22 Radyo caz ve tango 
orkestrnıan. 

1%S KJız. V AnŞOVA, 1St5 m. 
18 Piyano konseri, Sözler. 18.35 Piyano 

prkı oda mwıikf kuarteti. 19.45 Sözler, 20 
Hatif muslkl, sözler, 20.30 Hafit mumklnln 
denmı, ıı&ler, 21 PlAk, haberler. 23,30 Rek· 
l&ml&r, 23,45 Konferans, 24.05 Dans muslld· 

•• m Kllz. Bt)KREŞ, SM m. 
1.3 - ııs GUndllz pllUt ne~rfyatı. ıs Rad • 

)'Q cazı, 19. Son moda tangolar, 19,15 Ra.d • 
'10 cazuun dcvıı.mı. 20 ı:ontcıı:uı.s, 20.20 (Rck· 
Jlm prkılan.) 20,45 Konfenuıa. 2L05 Noel 
§9.rkılan. 21,45 Kon.terans, 22 Romen mu.si • 
ldll, 23 Haberler. 23.25 OrkC3lranm devamı. 

M1 KJız. BERLlN, 15'1 m. 

18.30 ?ıılarka Regerin escrlcrlnden trio 
kamer, SkeÇ, 19.30 Brnhınsm eserlerinden 
p.rkılar, 20 Cchubert trio konseri, 20.30 A· 
mele için, 20.40 AktUalltc, haberler, 21,10 
N~'ell ldlçtlk radyo orkestrası, 22 Kabara 
musikisi, 24 Könlgsbcrgten nakli. 

M5 Ku. BUDAPEŞTE, 5:SO m. 
19.10 Opera orkestr8SI, 20,35 ŞUrlcr, 21,10 

Şarkılar, 21.55 Haberler, 22.15 Vlyanadaıı 
nakil, 23,80 Haberler, 23,35 Pl~lc, 24,20 Çin· 
gene mustklsi, 24,05 Haberler. 

18 iklnc1 Kanun Cartamba 
b~ANBUL: 

18 Fransızca ders. 18.30 JimnasUk Selim 
SDTJ Tnrcıııı, 19 Dwı.s muıılldsl, pl!lt, 19.30 
Haberler, 19.40 Piyanist Bayan Kart Oskan 
Piyano ııolo, 20.10 Hafit musiki, Pl!k, 20.30 
Bal:ı.Iayka orkestram, 21,15 Son haberler, 
21.30 Mllnlr Nureddln ııan: P..ıı.dyo orkestrası 
Ue beraber, 22 Radyo caz ve tango OTkcstnı.· 
re. 

m Ds. VARŞOVA, 1845 m. 
18.35 Şartalar, ıııpor, 19 S5zter, 19.15 Trio 

konser, 19.43 ôkonomtk kon.teraruı, 20 Pla.k, 
Sözle!', Pl!k (Sakao!on). 20.50 Spor, 21 Ko· 
ro konaert, 22 ChopUı1n eserlerinden konser, 

tar, 20.20 AktUel bahisler, 20.30 Plak, Söz· 
ter. 21,15 Sen.tonik konser, 23.SO Şllrlcr, 
23,40 Rckltı.m konseri, 24,05 Dans. 

823 Kh:ı:. BtJ'KnEŞ, 364 m. 
ıs • 15 GUndllz ptAk neşriyatı, ıs Karı· 

ııık radyo orkestrası, 19 Haberler, 19,15 Rad• 

yo orkestrası, 20 Kon.teram. 2020 Fl!k. 20.45 

Kon.teraııa, 21 Piyano ile caz musikisi, 21.30 

Şarkılar, 21,50 Sözler, 22.50 Radyo aıı.lon 

orkestrası. (Arada haberler.) 

8.U Kh:ı:. BERl.Ci, ~1 m. 
19.30 Şarkılar, 20 lılandollıı muslldsl, 

20.40 AktUalite haberler, 21,15 'Ulusal ne§rl• 
yat, 22 Org musikisi, 22.15 Marka Regerin 
eserlcrlndcn. 23 Haberler, K~ haberleri, 
23,SO Tarih! neşriyat. 

M:J K.b.:ı:. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,55 Ha.fit muslkl, 19 Amele n"riyatr, 

19.55 Sözler, 20,30 Avrupadan nakli, 23.30 
Haberler, 24,15 He1ncmann cazı. 
Hahebrler. 

24.05 Son 

19 ikinci K3nun 'Cumartesi 
m KJu:. \'ARŞOVA, 1345 m. 
18.50 Orkestra, 19.15 Keman musnmt, 

19.45 Sözler, 20 Plynno refakatiyle p.rkılar. 
20,30 Pltık, s6zler, 21 SollsUcr l§Uraklle 
orkestra konseri, s6zler, 22 Şıırkılar, sözler, 
23 ReklA.mlar. 23,15 Dans, 24 Sözler, Dans 

pıtıklıın, l: Dans. 

82S ruız. BUKREŞ, 884 m. 
13 • 15 Plak., ıs. Radyo orkestrası, 

10 Haberler, 19.15 Orkestranın devamı, 20 
Konferans, 20.20 Pltı.lc, 21 Radyo cazı. :?2 
Kon.tcrans, 22.15 Radyo cazmm devamı, 23 
Haberler. 23.25 Kahvehane muaUdsi. (na· 

kil.) 
sn ruız. nv.RLlN, 85'ı m. 
19.20 "Çalman ben,. adlı Skeç. 20 FlOt 

musllds1, 20.30 Halk §&rkılan, 20,40 Aktll • 

allte, Haberler, 21,10 Sözler, 21.20 Lachenln 
Land:ıberg., ndlı Skeç (Musikili). 23 Haber• 

ler. 23,30 Dans. 
545 Kh1- BUDAPEŞTE, MO m. 
18.30 Gitar muslkfsl, lD.10 Sözler, 19,f5 

Salon kuartcU. 20,15 HlkO.yeler. 20,45 Şarkı· 
1ı ptyes. 22,30 Haberler, 22,50 Musiki nakll. 
(Salon muslklst.) 23,fO Opera orkestruı, 

24.05 Haberler 

QtPA f'1AJll{A 
Müslalızarala 

HUBUBATUlflARI 

SıHHAT 
VK 

KUVVET 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir-

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye MütehassISI 

Cumadan başka günlerde öğ • 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 

kadar tstanbulda Divanyolunda 
(118) numaralı hususi kabinesin
de hastalarını kabul eder. Mua
yenehane ve ev telef onu 22398. 
Kışlık telefon 22519. 

RKiVE 

Z:IRAAT 
BA_NK.A51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~O~Q 

Sümerbank Uşak Şeker 
Fabrikasından : 

T erakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisseleri Sümerbank ııJ' 
mma şimdilik yalnız Uşakta alınmaktadır. 

50 liraya kadar hisseye ıahipolanlarm hisselerinin tamamı, fat' 
la hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek aiğer yarısı için hiı•~ 
sahiplerine birer vesika verilecektir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendiletİ 
veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat mürac& ' 
at lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısile yalnız mektııP 
He tediye Y:l~ !amamaktadır. 

lstanbul, lzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın alma İ§İ j)e' 

ride Sümerbank tarafından yapılacak, şekil ve ıartları Sümerbaııl' 
tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço • 
ğalmışbr. 

Bundan sonra beyhude müra.caat zahmetine girilmemı.;:si ve ıt1&r 
racaat edenlere c.evap verilemiyeceği ilan olunur. 

Otomobil Satışı 
Istanbul Gümrükleri Baş 

Çevirgenliğinden: 
Umumi tcsbit eşyasmdan 15 ioci fasılda yazılı 230:i/2305 ter 

pit No. Ju Şevıole marka 3 tane yeni o1omobil gümıük resJllİ 
aranılmaks1210 açık arttırma suretiyle 19/11935 tarihinde saat 
15 de satılacaktır. Otomobilleri herkes gelip görebilir. Moıa
yedeye gireceklerin 532 lira 50 kuruştan ibaret o~an temiaatl 
muvakkate akçelerini müzayede saatinden evvel vezneye yatırıP 

• makbuz almaları lazımdır. Müzayede '2390 No. fu kanunla beda"' 
verilen şartname daireainde yapılacaktır. lıteklilcrin mora .. 
caatları. (8809) 
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1 S - KURUN 10 ndndki\nun 1935 ~ . 
lstanbuı Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 

Kadıköy ikinci hukuk hakim
liğinden: 

~~---Yeni Kitaplar ____ _ 
Lira 

C~fer ağa mahallesinin Muradiye so-
kağında 23 numaralı hanenin yarı 

Jsk·d hissesi. . 1250 lira peşin pa· 
u ar ·ı : Yeni mahallede Gemici Ohanes so- ra ı e 

kağında eski 15 ve yeni 1 7 numara-

lı hanenin yarı his sesi 425 ,, ,, u 

Selami Ali efendi mahallesinin Ahçı 
hanım sokağında eski 23, 23 müker-

rer ve yeni 31 numaralı 125 metre 
arsa üzerine mebni 'ıarab evin 16 32 

15 " Cernh . hissesi. 
erlıta., : Molla F enari mahallesinin Nuruos · 

maniye caddesinde eski 16 ve yeni 18 
numaralı evin tamamamiyle eski 14 
ve yeni 16 numaralı dükkanın yarı 
hissesi. 2250 ,, 

Kamer Hatun mah~llesinin Mangasar 
sokağında eski 55, 55 mükerrer ve ye-
ni 61, 63 numaralı m aa dükkan hane-

,, 

" " 

nin dörtte bir hissesi. 312,50 ,, ,, ,, 

ltt~ 'iukar:daki mallar 15 - 1 - 1935 salı günü saat on dörtte açık 
Jari~~l s~retiyle stLtılacaktır. lıtek lilerin yüzde yedi buçuk depozito-

-............_ rnuracatları. (M.) (8852) 

Kadıköy Rasimpa,a maha1le
sinin Y eldeğirmeni Karakol cad
desinde 37 No. da Viliyeye: 

Virjin tarafından aleyhinize 
açılan nafaka davasının gıyabı -
nızda cereyan eden muhakemede 

'ı günde 1 liradan ayda 30 lira ka
rınıza nafaka takdirine münaıib 
ve muvafık olacağı dinlenen ehli 
vukufun beyanatından, anlatılmış 
olduğundan bu babta muameleli 
gıyab kararının ilanen icrasına 
karar verilerek 5 - 2 - 1935 
tarihine rast gelen salı günü saat 
ona talik kılınmakla tarihi ilin -
dan itibaren bet giln içinde itiraz 
etmediğiniz takdirde mahkemeye 
kabul olunmayacağmız gibi müd
Jeinin sözlerini ve vakalannı ka
bul etmi, ad olunacağınız tebliğ 
me.kamına kaim olmak üzere key 
flyet ilan olunur. 

(4687) 

Üsküdar hukuk hakimliğinden. 
Kadıköyünde lkbaliye mahal

lesinde Musevi mezarlığı Boyacı 
. ıokağmda 21 No. lu hanede mu · 

Yeni Eserler .... 1111!11!11 ........ -ııımııl!l-ııı,• kim Seher tarafından Ayni hane
de sakin kocası Arif aleyhine açı
lan boşanma davası üzerine M. 
aleyhin ikametgahın.ın meçhul bu 
lunduğu mübaşir tarafından veri
len meşruhattan anla§ılarak 
müddeiyenin talebiyle hakkında 
ilanen tehliğat icn.sına karar ve· 
rilmiı ve 12 - 2 - 1935 tarihi· 

Dün ve Yarın tercüme külliyatından 20 nci kitap 

Friedrich Engels -- Muhiddtn 

Cemiyetin Asılları 
Aile, hususi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 

Dağıtma yeri - Vakıt Matbaatı - İstanbul Fiatı: 100 kuru, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•ınemüsadif salı gü~ ıad 14 de 

S il 
yevrn ve saati tahkikat olarak ta-p O R P O S T A S 1 yin kılınmıf ve bu babt•ki yazı-
lan davetiye ile arzuhal sureti mah 

0 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve ldte~e ddivandhanesinke asılmı~h~l .-

~ençlik ha k ti • . ~ . . 1 l ugun •n avaya arıı tarı ı ı-re e erını ve sporcu gcnçlige verılmesı azım ge en ,.. . . .. 
Ytni fekiller bak•~ d k. . 1 t t '~i t k . t landan ıtıbaren 20 gun zarfında ••n • ı yazı an mun azaman a11 p e me 111 e- . . 

Yenler mO~haaU'ın s p O R p O S TAS l m okumalıdırlar. cevap verılmek ve taym olunan 
~~r yrd e fiatı 5 kuruştur_ mu Hak okuyunuz. gün ve saatte mahkemeye gelmek 

üzere keyfiyet ayrıca gazete ile 
de ilan ohnur. (4656) 

"Dün ve Yarın,, tercüme külliyatının 2 l inci eseri 

Hükümdar Millet 
f>emokrasinin büyüklük ve küçüklükleri 
M. Virjil R U S S E L -

Galib Kemali Söylemezoğlu 
Dağıtma yet"i "V AKI f ., matbaası 

Istanbul : Ank~ra Caddesi 

iiiıiiim--• Fiyatı 5 O Kuruş --lllllliiiiiil 
~ıııııırı~~ 111 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Jdare merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
TUrklyedekl Şubeler: . 

~stanbul, (Galata Yeni - .Cami) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanistaodakl Şubeleri : 

Selanik . Ati na • Pire 
Her nevi Banka muamelatı . 

Büyük 
J 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 3. cü Çekiş 11. 2. ci ktınun 1935 te 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

Günün F otografları 
Muhtelif. gazetelerde çıkan gHnlin hadiselerine ait fo. 

tçııraflarla ıpor mecmualarında gördUğllntiz spor hare· 
~etleriııe ajt fotograflar yalnız lstanbuJda VAKiT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

~---l!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l ___ _...'--""~;;;;;,...-;~"!!--~~~l2l İkiıırJ 'l'r:ırln lfl34 ~.ıı.vımızdan beri "ih·Jfr,..,. l =:!!!!!!!--!!'!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!'9 

------
hal)-, 3. Ocqk. . . Mağdur -0lmak, Yanmak. 

Maden ıyyy, 1. Ekşim, 2. Siyli. I Mağfiı·et, 1. Bahillik, bakJ)lık, 
Mader, 1, Ana, 2. Anne, 3. Cice, 2. Ötün, 3. Suç bağışlama, 4. Yar-

4. Ög..... lığ, 5. Yarlığama, 6. Yarlıkama. 
Madrup, 1. Basılı, basılmış, 2. J Mağfiret etmek, 1. Otmek, 2. 

bp ·ır alanmış, damga vurulmuı;;, Suç bağışlamak, 3. Suçtan geç -
a. f)"dülen, döğülmiiş, 4. Vurulan, mek, 4. Yarlıgamak, 5. Yarlrka -
Vtu~,·muş, mnk. 

P1ndum, 1. KalmamIŞ, 2. Yok, Mağfiret edici, Suç örten. 
3. Y-ok olan, yok olmµş. Mağlub, 1. Basınç, basılmış, 2. 
"' Madun, ı. Alt, 2. Astın, 3. Aşa- Ezilmiş, 3. Düşkün, 4. Utulmuş, 5. 
Rr. Yetliç, 6. Yenilen, yenilmiş. 

M~dut, 1. Sağılmış, 2. Sağışlan- Mağlub etmek, 1. Altalamak, 2. 
~1H\ 3. Sağışlr, 4. Sanlrğ, 5. Sayr - Altetmek, 3. Basll'mak, 4. Bas -
ı, 6. Saytlmı:ş • ınak, 5. Durbatmak, (Münhezim 

Mafevk, 1. !Ieri, ileride, 2. On- etmek riıan.) 6. Güçmek, 7. Kar -
de,k3. Uluca, 4. üst, 5. üstün, 6, samak, 8. Sımak, sıymak, 9. Sm -
Y.111-:an. drı-mak, 10. Tepelemek, 11. Yen -

Mafsaİ, ı An, en 2. Aı~gaz, an- mek. 
ID, 3. Bağış, 4. Boğ, 5. Boğ·nınl\, Maj!ub olmak, 1. B~sılmak, 2. 
~oğınuk, 6. Boğw11, 7. Boğ1µ1, 8. Basmmak, 3. Basırganm~k, 4. 
""k, p. Ek yeri, 10. En, J ı. K1nak; Bozgı..ın vermek, 5. Bozulmak, (?. 

ı.2. Oynak, 13. Oynak yeri, l4. Se- Ezilmek, 7. J(a;?;ıtmak, 8. Pazık .. 
tık, 16. 'Y'uruğ. mak, 9. Sınmak. 

Mafüv, 1. Bağrşl:lnmrş, 2. Su- Mağlubiyet, 1. Basğu, 2. Boz .. 
~Undan geçilmiş. gun, bozgunluk, 3. Bozı1kluk, 4. 
k M~ğara, 1. Anak, 2. Biz, 3. Dağ Düşkünlük, 5. Kıran, 6. Krrgın, 
t ovugu, 4. Bodıuın, 5. Dökül<, 6. krrgınlık, 7. Kmş, 8. Serginli~, _9. t' !7. Kesmelik, 8. Kovuk, 9. Kuy, Yenginlik, yeniklik, 10, Yenılış, 

O. Kuruk, 11. Obruk, orluk, 12. yenilme. ~ 
?~lk, 13. Unh-ur, 14. Uya, 15. Ü- Mağmum, 1. Bosuşlug, 2. Bun-
gtiı:, 16. Unür. gun, 3. l{aygnlu, 4. Sıkrlnırş (-İçi) 
Maja~a, 1. Çomlak, 2, Kebit. 5. So111tkan, G. Tasalr, tasalannu§, 
Mağbun, Aldanmış, aldatılrnı§. 7, üzgün, üzülmüş. 

. Mağbut, 1. İmrenme, 2. 1ınre .. Mağmum olmak, 1. Kaygılan • 
hılen, 3. Krskanılmrs. . mal\, kaygulanmak, 2. Sıkılımtk, 
Ma.ğdup (Mağzub), Kalkınmış. 3. Snukmak, t. Somurtmak, 5. 
Mağitur, Yanık, yanmış. TaRalanmak, 6. üzülmek. 
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Oz Türliçe Jiartıhklat 

çadır gibi iskan levazımı ınan.) 2. 
Ayg:ı;t (U rtı.umi olarak al at ve ede
vat man.) 3. Uyukluk, 4. Yarar, 5. 
Yat, 6. Yivek, yivik. 

Levaıımı seferiye, 1. Ağrık, 2. 
'.Ağrılık, 3. Yol yarağr. 

Levazım müdürü, 1. Kalga, 2. 
Otarçı (Orduda levazım reisi 
man.) 

Levend, 1. Baylan,· . 2. Boy}u 
boslu, 3. Boysan, 4. Çevık, 5. Gene 
irisi, 6. !ri yarı, 7. Ka bada.yı, 8. 
Yakışıklı. 

~evha, 1. A.nu, angıı (Reşim, 
ı·esim levha.~ı uıan.) 2. Ynrtu (Ki
tabe man.) 

Serlevht., Başlık. 
Levm, 1. Daıılma, ~. tlenç, 3. 

Pay, paylama. 
Levmetmek, 1. Da11lmak, 2. 

11ı ::1rn1ek, 3. Kağmrnk, 4. Karalfl -
mak, 5. I\ımımak, 6. Paylaım~k, 
7. Utatmak, 8. Yermek, yirmek, 

Levn, 1. B9şgu, ~. Beniz, 3. Bo-
·y::ı.k, 4. Boya. 

Levs, 1. Kir, 2. Pislik,. 
Lev?.e, 1. BadeplCik 2. Sangarak 
Leyi, 1. Dün, tün, 2. Gece, gice, 

3. Tumluk. 
Leylen, 1. Dündülpi, 2. Gecele-

yin, 3. Tünle. 
Leylü nehar, Gece gündüz. 
Loyyiıı, l. Y t.ımıtŞak. 
Leyyinülcanib, 1. Göıt\i§ülınesi 

I("olay, 2. Kam sıcuk, 3. Sıcak kan • 
lı. • 

Leziz, 1. Çüciik, 2. Teınli 1 3. Kı-
~ıklrf. 4. Sevgiliğ, 5. Si.icük, si.içi.ik. 

6. Tadığlığ, 7. Tadı iyi, tadı gü -
zel, 8. Tatık, 9. Tatlı. 

-Lezzet, 1. Ağız tadr, 2. Tat, tat-
lrlrk, 3. Tatık. ' 

Lezzet duymak, 1. Cücümek, 2. 
Tadını almak, 3. Tat almak. 

Lezeztsiz, 1. Kavşar, 2. Tatsız. 
Lezzet vermek, 1. Çüçütmck, 2. 

Tadıtmak. 
Li, 1. Dolayr ( ... den), 2. 1çin. 
Liebeveyn, Ana baba bir. 
Liebin, Lieb, 1. Baba bir, 2. 

Babadan. 
Liecl, !çjn. 

Lihaza, Bunun için. 
Liüm, Liümmin, 1. Ana bir, 2. 

Anadan karde§. 
LiHas, 1. Bezek (Ziynetli libas 

nıan.) 2. Çapan (Yamalı hırka 

man.) 3. Eğin baş, 4. Geyisi, gey
si giysi, kiyesi, 5. Giyecek, 6. Gi -
yiın, giziın, 7. Ust, 8. Üst 1m8. 

Libasi fahir, 1. Ağır to;1, 2. 
Körüklü. 

Licam, 1. Cılav1 2. Dizgin, 3. 
Oyan (Atın başına takılan süt-lü 
püsküller man.) 4. Oğen, 5. Oyen, 
6. Yular, 7. Yüğen. ' 

Lider, 1. Başçr, 2. Citekçl, 3. 
Önder, 4. Sözcü (Hatip man.). 

Lifafe, Sargı. 
Lihye, Sakal. 
Liman, 1. Çağnak, 2. Çekmece 

(Küçük liman man.) 3. Koy, 4. 
Kuygun. 

Lime lime, 1. Dilim diliın, 2 . 
Paramparça. 3. Prrtrl pırt.ıl, 4. Pin
çik pinçik, 5, Tike, 6. Yn,nı yırım, 
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Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binacrna en yakın yerde Ankara cadd 

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

•. V AKIT idare evine müracaat •. 

Holantse Denizyolrarı Samsun - Sıvas kısmına mahsus 
ıŞLETMES ı 'ıl 60 Ye Pandırma • Manisa kıımına mabıns °4 SO teıa:ı 

B a n k. CJ n i N. v. 4. centelerı Karaköt • i< f'prü t'ıa~ 31 Mart 1935 sonuna kadar devam edilecektir. ( 
1 ~ .4230 t "ırlı:ec o\1ül ürdar •;hı 

fbr f elef< •ı 2274-t 
iSTANBUI. ŞUBES5 1razhon Yolu 

Galata : Karaköy Palas Meydancık : Alalemcl Han 

,Her türlü Banka muameıeıerl, Kasalar lcan. 

UMUMi MCÔDRLDK: AMSTERDAM 

$ u be ı er ı : Amsterdam, Buenos Alres, Ha~•• 

İstanbul. Alo de .Janelro, Santoa, Sao Pauıo. 

COMHURIYET vap:ıru 10 
lkincikanun PERŞEMBE saat 
20 de Galata nhtmıından kal -
kacak giditde Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşde bunlara ili -
veten Pazar, Polathaneye uğra· 
yacaktır. (83) 

Nafia Bakanlığında 
Haydarpa§a sif tealim maktaı 25 x 2,5 x 1 m / m. ve tul 

m/ m. olmak üzere muhammen bedeli 4250 lira bulunan elli to 
:lemiri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu§tur. Mezkiir 
demiri klaring yapılmış olan memleketlerden getirilecektir. E 
24 - 2 - 1935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 15 de 
~afıa Bakanlığı malzeme müdürğünde yapılacaktır. istekliler 

:iflerini Tıcaret odası Ve$İkası ve 375 lira:ık teminatlan 
1ndığına yatırıldığına dair olan makbuz ile- birlikte 24 - 2 

lmroz Yolw !inhisarlar U. Müdürlüğünden/ ' 
1 

10000 kilo Düz beyaz karton. 
20000 ,, Tripleka ,, 

30JOO ,, Kahve rengi ambalaj ağıdı. 
3000 ,, Beyaz cila!ı kiğıt 

20:0 ,, ince beyaz parıö nen kiğıdr. 

ASYA vapuru 10 ikincika -
nun PERŞEMBE günü saat 16 
da Tophane rıhtımından kalka
cak Tekirdağ, Gelibolu, Lapse
ki, Çanakkale, lmroza, dönüıte 
ilaveten Şarköye uğrayacak. 
Tekirdağma uğranuyacaktır • 

pazar günü saat 14 e kadar ma~ buz mukabilinde malzeme 
lüğüne tevdi etmeleri lazımdır. la tekliler bu husustaki !arlna 

l.rasız olarak Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme müdürlü"' 
:ılabilirler. (89) 

lstanbul MiJli Emlak Müdürlüğünden : 
Hocapa,ada demirkapı mahallesinde, Demirkapı Orta 

sinde eski ve yeni 9 numaralı mağaza. 
Yukarıda nev'i ve mikdarları yazılı kağıt ve karton'arm puarlığı (77) Orandan 480 lira senelik kira üzerinden 15 - 1 - 193 

14 - 1 - 1935 pazartesi günü aa at 15 de yapılacaktır. Talib olan-, Bahtbl: ASIM US ,günü .aaıCt on dörtle açık artbttna ile iki sene müddetle kiraya 

]arın yüzde yedi buçuk muv~kkat güvenme parasiyle birlikte Cibali- Neıriyat müdürü: REFiK AHMET cektir. isteklilerin yüzde yedi bu :.ık depozitolariyle müraca 
de L~v~-ı r:ı v~ r:l

0

ib"l.yaat şubesine müracaatları. (8587) VAKiT Matbaası - lstanbul (M.) ( 

Öz türkçe 1iarıılıklar 

7. Yırtık prrtık. Oyun, oyuncak. 
Lime lime o!mak, 1. Bücükmek, Lutf (IUtuf) 1. Eyilik, iyilik, 2. 

2. Dilinmek, 3. Palaznnak, 4. Yır- Kayra, 3. Koyurka, kuytlll'ka (A· 
tılmak. tıf et man.) 4. Tatlılık, 5. Y arlıgaş, 

Linet, Yum uşaklık 6. Yumşaklık. 
Linet vermek, Y urutmak. Lutf etmek, 1. Kayırmak, kay • 
Vsan, 1. Dil, 2. Tıl, 3. Til. ranlamak, 2. Malkrdamak, 3. Sile-
Lisana§ına, 1. Dil bilir, 2. Dil - mck, 4. Soyurgamak, 5. Y a.rhka • 

m~~ (Mütercim man.) 3. Tilmaç. mak. 
Lis:ınen, 1. Ağızdan, 2. Dil ile, Lutufkar İyilikçi 

dille, 3. Söyliyerek. L" 1 B, w • 2 s l 3 
L. d d An dili' J uap, . ugur, . a var, • 
:sanı ma erza , a . Sal a 4. Tükürük tükıi.ik 

Lıste, Sayalgı. ~. ' . ~ 
Litoğrafya, Taş basması. Lucce, Engın denız. 
Liva, 1. Arçm, ercin, 2. Bayrak, Lü'knet, 1. Basıklık, 2. Eziklik, 

8. ~ancak, 4. Tuğ. 3. Kekemelik, 4. Pelteklik, 5. Pe -
Liyakat, 1. Değer, aeğerlilik, peğHik. 

2. Erdem, ertem, 3. İrgek, 4. Kek- Lülü, 1. Boncuk, 2. lnci, 3. Mon-
se1ik, 5. Yararlık, 6. Yara~k. ~llk: 4. Yençü. 

Liyakatsiz, 1. Elkit, 2. Polum - Lüp (Lübb), 1. Çiye, 2. Evin. 
suz. 3. İç, 4. Krynak, 5. Öz, özek, 6. 0-

Lo:los, 1. Ak yel, 2. Aşağı yel 3. zen, özük. ~ 
Bntı (Cenubu garbiden esen rüz • Lüzucet, 1. Cülbüş, 2. Yapış -
g~r nıan.) 4. Boz yel, 5. Kaba yel, kanlık, 3. Yelimşiklik, 4. Yilim. 
6. Krzrl yel, 7. Öğle yeli. Luzucetli, ı. özlü (Hamur, ma· 

Lokma, 1. Aşam, 2. Çığıtma cun gihi şeyler hakkında), 2. Sı • 
'(I olana tatlrsı man.) 3. Çiynern, van, 3. Smşık, 4. Yapışıp uzayan, 
14. Drkım, trkrm, 5. Diki, tiki, trkr, 5. Yaprşkan, 6. Yelmeşik, yilme .. 
tike, tikü, 6. Kuyum, 7. Pişi (Tat- ~ük, yilimşik. 

Jı man) 8. Sunak, sunam. Lüzum, 1. Gerek, 2. Gereklik, 
Lugat, 1. Dil, 2. Söz, 3. Sözlük 3 ı 4 K ~~ 

'(T ki . şe yarama, . eı.t:n. 
·i~at tabı manasına) . 

· Lüzmniu, 1. Gerekli, 2. OranlL l ugaz, 1. Bilmece, 2. Cumbak, 
8. Sürçek, 4. Yamltmaç. 

Lugaz söylemek, Tabuzmak. 
Ll1p (Luup), 1. Aldak, 2. Eğ -

lence, 3. Oyun, 4. Sanu. 
LObiyat, 1. Eğlence, eğlenti, 2. 
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Lüzumsuz, 1. Gerekmez, 2. Ke
re km es, kereksiz. 

Lüzumu olmak, Gerekmek 

Lüzumu veçhile. 1. Gereği gibi, 
2. Gereğince. 

Öz Türkçe l<art1lık1ar 

M 
Ma, Su. 
Maı cari, Akar su. 
Maı rakid, 1. Çorpak su, 2. Dlll'

gun su, 3. Duruluk. 
Maa, 1. Bile, 2. Birle, 3. lle. 
Maan, 1. Bilen, 2. Bilece, 3. Bi

lesince, 4. Birlik, birlikte. 
Maamafih, maahaza, maazalik, 

1. Böyle ise de, böyle iken, 2. Şu 
da var ki. 

Maalkeraba, tstcmiyerek. 
Maalmemnuniye, 1. Seve seve, 

seve isteye, 2. Sevine sevine, 3. 
Sevinerek. 

Maaliftihar, Kurula kurula, ku
nı1arak. 

Maatteessüf, 1. !stemiye istemi
ye: 2. üzülerek. 

Maaziyadetin, 1. Çok çok, 2. 
İsfodiğinden artık. 

Maada, 1. Ayn., 2. Ayrık, ay -
ruk, 3. Başka, -den başka, 4. Bö -
lek, 5. Özge, -den özge. 

Mrıali, 1. Büyüklükler, 2. Yüce
likl !r, 3. Yükseklikler. 

Maa§, 1. Aluğ, 2. Aylık, 3. Dir
lik, 4. Doyumluk, 5. Düşelik, 6. 
Geçim (Daha çok maişet man.) 
7. Geçinecek, 8. Yaşayış (Maişet 
man.) 

Maazallah, 1. Tanrı esirgiye, 
tanrr esirgesin, 2. Tanrı koruya, 
tanrı korusun, 3. Tanrı saklıya, 
tann saklasın, 4. Tanrıya srğmdık. 

Mabat, 1. Alt, alttaki, 2. Arka, 
arkadaki, 3. Art, arttaki, 4. Artık, 

5. tıeri, ilerideki 
Mabadı, ı. Altı, 2. Ardı, arkası, 

3. Gerisi, 4. tıerisi, 5. Sonrası. 
Maber, 1. Geçit, 2. Köprü, 3. 0-

trar, ötrer. 
Mabet, 1. Bark, 2. Burkat (Put 

ve puthane man.) 8. Bur katlık 
(Puthane man.) 4. Puğar (Med
rese man.) 5. Tapma~ 6. Ta • 
puncak, 7. TenğriJik. 

Mabeyn, 1. Ara, 2. Aralık, 3 .. 
Süıiin (Divanı hükümdari man.), 
4. Şu lan (Divan man.) • 

Mabud, 1. Burhan, 2. Burkan, 
3. Çalap, 4. Oğan, 5. Ongun, 6. 
Sm (Sanem man.) 7. Tanrı, 8. 
Tapı, 9. Tenğri, tenri. 

Macera, 1. Baştan geçen, 2. 
Geçen, geçmiş ,3. Olan, olan bi· 
ten, 4. Serüven. l 

Madalya, 1. Baysa. 2. Pavza.. 1 
Madam, Mademe ki, 1. Çünkü, : 

2. Değil mi ki, 3. Oldukça. (Mü
rekkeblerde). 

Madde, 1. Erdini, 2. Eten ·(Bir 
nevi pamuklu kumaş man.) 3. !ş 
(Husus, keyfiyet man.) 4. Öz 
(Lüp man.) 5. Özdek (.Ağaç, sakr, · 
mrsrr ve başka nebat sakı, çekir -
dekman.) 
hiil<lim man.) 

Maden, 1. Er:g-ene "(Erkene = 
da& yamacı) 2. Külçe (Yekpare 
dökülmliş maden; daha tasfiye e .. 
ailn:ıemiş maden man.) 3. Narşap 
"l\I_çta!,,. 

Maden ocai!, 1. Kcl'..Qe, 2. Kü-
re (Maden eritmeğe mahsus rna • 

, 
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