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Almanya Uluslar Konseyine iştirak etmiyecek 
- 2 ncl •agıfada -

ltallJanlar eski d .. tler misakını 
Yeniden diriltmek mi istiyorlar? 
~ ' İtalyanın yarı resmi gazetesi r-.................. -... --·- - .. 
Dıt çekişmeleri 1 olan (Giomale Ditalia) Romada- 1 Konsey toplandı 1 
ı:"rarıs~c . .. .. .. ki Fransız - İtalyan konutmala- Cenevre, 11 (A.A.) - Uluslara-

delb k. ada (Patrıe) sozu (ozyurd) rmdan ve neticesinden bahsettiği raıı derneğinin 84 üncü konseyini 
.e tir; bu kelimenin ba,.ında her 1 b 1 • b bahki • li t 1 bd "llcit (La) b 

1 
cak:s F sırada bu an aşmanın se ep err açan u aa gaz op an a, u-

1- u unur; an ranaız • • • h "k .. l d" mwni katlb bay Avenol, Habet bü. b: l:ıir de aavaı gemileri vardır ki , nı ıza ettı ten sonra !~Y e •:~r: kUınetinin, yeni bir iı'arda bulunun-
" Un adı da gene (Patrie) dir. Bu- f - Almanyanın yenıden ıilah- caya kadar Italyan - Habeı ihtilafı •

1

. 
~hat~~ ise öteden beri (Le) erkek lanmağa başlaması, Dolfusun mn konseyin gündeliğine konulma • 

tarilı konulmaktadır. katli, ltalyan ve Alman gazetele· sını istemediğini bildirmiıtir. 
L. Son günlerde Fransız Deniz Ba • ri arasındaki münakaşalar, Kral iyi malumat alan mahafilde, Adi- , 
i::ı M. François Pietri bu türlü kul - Aleksandr ile Fransız Hariciye sababa'mn bu hareketi ltalya ile 
(L-fi Fransız gramerinin kurallarına N M .1 d "ld" .. 1 Habeıistan arasında yııpılmakta o • 
L~idelerine) aykın bulmu• yazdıgı~ azırmm arsı ya a 0 uru me • lan müzakerelerden ötürü olduğu 
0ır · ·· :s, 1 · b .. l" b" l a zaruri b •ırküJer (tahriratı umumiye) ile en u tu~ ~ ır an. apn ~. .. ı söyleniyor. 
~ Yaıılı§lığm düzeltilmesini, bun • kılmakta ıdı. Mesulıyetlerını mud- Bundan sonra Türkiye Dıt itleri 
(l,e sonra Fransız zırhlısmm adına rik olan başlıca Avrupa devletle - Bakam Bay Tevfik Rüıtü Araaın 
tıil Patrie) değil, (J;,a Patrie) de - rinin bu türlü hadiseler karşısın· Baıkanlığmda umumi toplanb ya • 
rr ~esini, gene bunun gibi (Le Lo - da toplanarak vaziyeti tetkik et • pıbnıtllr. Bay Tevfik Rü§tÜ Araı 
tırı<lın~!,JLe Marseil'lai.se) zırhhla • meleri ve kendi noktai nazarla _ Adatcı'yi tazimle anmıı ve Bay Con 
.,_Ilı 0 nundelri (Le) ler yerine de bi- Saymen ile Ma11igli bu tazime itti· 
]) (La) getirilmesini yalnız (Le rını birleştirmeleri icab ediyordu. rak etmi§lerdir. 
•d<lnton) , (Le Jean Bart) gibi bir Muso!ini bu lüzum ve zarureti Konsey elde bulunan iJleri gör -
~ adını taııyan gemilerin batm • daha Dörtler misakını teklif etti- mü, - Sovyet murahhaaı Rozen • 

İırıl ~rkekllk belgesi (azameti) (Le) ği zaman teyid etml§tİ. Hadiseler bergin GenP.l Katib muavinliğine ta-
~ ~e (i§aretlerine) dokunulmıya • yinini tasdik etmİ§tİr. Konsey pa • 
.., oylece bırakılmasını bildirmittir. (Devams 9 uııc·ı saytfano s uncu ııtıtnnwıd zarte!i sabahı toplanacaktır. 
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~;.·~dilinin ve dil kurallarmmb~k- u garıs an ve omşu arı 
t.f itnı Yapan Fransız Akademiai de 

· Piebi övmüıtür. 
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taa~~0lnauncu tertib tayyare piyan
~ri . un •aat on be§te T epebaıında 

Görgiyef hükumeti, Bulgarları aleglıi
mize fışkırtan Trakya teşkilatına 

geniş bir serbesti veriyor 
111\etnad kildi 

b açe • A" d Qeı ı,· tına a çıkan Elefteron Viına a, le • ın lira 4161 numaraya çıktı. 
til- eııdenin e b" "k "k . . L.. gazetesinin Sofya muhabiri gaze· 
-..._ .__ 

1 
n uyu ı ramıyeıı uq• 

-.a.ıdr. lesine yolladığı bir mektupta Bul-
tı.~~fideye bu sabah ıaat dokuz hu. gar - Yugoslav münasebetleri 
~eva,ın edilecektir. Kazanan nu. hakkında diyor ki: 

Yugoıtav hududundan Draro • 
maiı - Çaribrot timendif er yolu
nun cenub ve §İmalinde üç geçid 
açılması hakkında müteveffa 
Kral Aleksandrm Sofyayı ziyare· 

illıı~ •ıraya konmuı bir halde fcı , .. Bulgar ıiyaıal mehafiJi ve Bu1-

~-----g:_a_r_e_f_k_a_n_um_u_m_iy_e_s_i,_B_u_lg_a_r_-__ <_Dev_aını_ ı net aayıtanm ı ınc1 ırntununda> 

F e er ce : 4 - eş ·k aş: 2 ! 
Ş~piyon~nın e?. müh~m maçlarından h!risi ?~n .oynan.dı. 

enerbahçe guzel · hır oyunla kuvvetlı rakıbını yendı 
'"".1 
~~~n 

ae .... _. 
l)~•-._. dört sayıya kartı ancak penalbdan iki sayı yapabildi. Resimde ilk penaltı golünü görüyorsunuz. 

Kongreden iki görUnll§. 

C: H. F. lstanbul 
kongresi dün toplandı 

• 
Yeni seçilen Vilayet idare heyeti üyeleri 
arasında iki de kadın bulunuyor 
Cümhuriyet Halk Fırkası İs· 

tanbul Vilayet kongresi dün ıa • 
bah saat onda Fırka merkez bina· 
ımda toplanmııtır. Fırka genel 
kitipliğince kongre birinci reisli • 
ğine lstanbul. vilayet idare heyeti 
reisi Bay Cemal Tunca seçilmişti. 

Kongreye kaza mümessilleri 
' 

aaylavlar, vali ve belediye reiıl 
Bay Muhittin Oıtündağ, vali mu
avini Bay Rüknettin, kaza. kay • 
makamlan, Şehir meclisi azalan 
ve bir çok fırka azası ge!mittir. 

Pek canh ve hararetli geçen 

(Devamı 9 uncu eayıtanm 1 lncf ırfltununda): 

Kültür Bakanının KURUN'a sözleri 

Muallimler arasında 
t asfilJe ljapılmıyacak 

Talebe birliğinin lağvı düşünülmüyor; 
yabancı mekteplerde ders veren hoca

lar dışarıda başka iş görebilirler 
Kültür Bakanı Bay Abidin 

Üzmenin evvelki gün Ankara • 

dan ıehrimize geldiğini haber 
vermiştik. Kültür Bakanı ile muh. 
telif kültür işleri üzerinde görüt
meği faideli bulduk. Dün bir mu
harririmiz bay Abidini ziyaret et." 
ti ve konu§tu. Kültür Bakanı di • 
yor ki: 

"- Ayasofya müzesi itini e • 
hemmiyetle takib etmekteyiz. 
Müzenin avlusunda tetkikat yap
~, hafriyattan sonra bu avluya 
Bı~anstan kalma eserleri koya • 
cagız. Avlunun düzeltilmesi bit
tikten sonra camiin içine kona • 
cak eserlerin hazırlanmasile meı· 
gul olacağız. içeriye konacak e • 

~il'e~İilaim maçlar yapıldı. Fenerbahçe Beıikta§ı 4-2, Galatasaray lıtanbulsporu 4-2, Vela Süley 
l'l 7·1 Yendiler. Bu m"'-lara clo.ir tafsilatı altıncı ıayılacla bulacaknnız. Devanıı .. 4 ci1 sayıfanm 2 ci ailtanunda 



Plevne muhasarası, Bul
gar - Ro en mii nakaşası 

Plevnenin sukutu yıldönümü 1 züncü yıldönümünü Plevne alayı
münasebetiyle Bulgaristanda ya- mn zaferi ile birlikte Plevne teh· 
pdmıt olan §enliklerde bu muha· rinin Türk boyunduruğundan 
saraya ittirak eden Romen kıta • kurtuluıunun kutlulanmaaından i
atınm mevzu bahsedilmesi Ro - baret olduğu teklinde tevlit ede· 
men ve Bulgar matbuatı arasında rek diyor ki: 
münnka!ayı mucib olmuştur. Bulgarların katiyen iyiliği u • 

Bu meydanda Bulgariıtanda nutur insanlar olmadığım ıöyli · 
tarih nasıl yazılır baılığiyle L'1n· yor ve Plevne muharebesine Ro -
dependance Roumaine gazetesi menlerin iıtirakini hiç kimıenin 
ne§rettiği makalede, Bulgar ga • unutmadığını tebarüz ettirdikten 
zetderinde bu muharebeye dair sonra diyor ki: 
Yerilen tafailaUa yalnız Ruslar • Romenlerin 1878 de Bulgar 
dan bahıedilerek Romen ordusu· vatanının kurtulma11 için yaptığı 
nun iştirakinin ıükutle geçiştiril- kahramanlıklardan dolayı Bul · 
eliğini iıaret ederek bunun bir garlar Romenlere, sonradan va . 
kaad eseri olub olmadığını kendi tanımıza kartı gösterilen emelle -
l:endine ıorduktan sonra diyor ri hiç nazarı dikkate almadan, 
ki: daima medyunu ıükran bulun -

"Halbuki hakikat bafka türlü· makt.adırlar. Biz Romen komıu -
dür ve bunu te.bit eden vesikalar lanmızı bazı sinsi hareketlerin • 
da mevcuttur. Oıman Papnm den dolayı beğenmiyebiliriz. Fa -
müdafauını ezemifen Çar Alek· kat bu vaktiyle yaptıklan iyilik -
ıanpr Romanya Prenai Şarl'a der- leri unutmaklığımıza bir ıebeb 
hal yardıma titab etmesi için ri - teıkil ebnez. Tarihi hiç bir feyi 
cakir bir mektub yazmıt ve esa· değiıtirmez. Aıırlar geÇer, hırı · 
ıen Oıman Pqa kılıcını Prenı lar yavaılar ve hakikat kalır. Biz 
Şarl'a teıli,ın etmiftir. Tarih bun. eminiz ki, istikbalde bu harb ha
lan kaydebmttir. liraları yadedildiği zaman Ro · 

Buaün Bulgarlar bunu gerek manyalılar bir daha unutmıya -
gazetelerde, gerek reamt nutuk • caklardır. 
larda ıükUtle ıeçiıtirmek iıtiyor- 1878 de yaptıiı büyüklükler i· 
lana bu hal tarihi değiımez fa • çin Romen ordusuna tü.kran· bor . 
kat ancak f&Y&nı tee11üf. bir ha· cumuz vardır. Fakat bu kahra -
Jeti ruhiyeyj gösterir.,, manlıkları takib eden hadiseleri 

-Sofyada çıkan Mir gazeteıi Je daima teessürle yadediyoruz. 
buna verdili karfdıkta hadbenin Bu müenif hadiselerin hatırasını 
Romen muhitinde iyice anlatıl - ancak her iki taraftan yapılacak 
mamıt olduğunu yapılan §enlik - yeni kahramanca ve asili.ne hare
lerin Sent Nikola kiliıeainin yü - ket~er unutturabilecektir. 

Makedonya o 
dağıtıldı, fakat ... 

• ..,- Bat t~rcıfı 1. ci sayı/ada 1 ya ile olan münasebetleri bu su • 
ö eanaa~da ver~l~n karan Yu. - retle gittikçe gevıerken Bulgarlı· 
goılav hükCimetının daha tatbık tanın diğer devletlerle münase • 
e~~esinden d~layı ııkınb alai· betleri de iyileımemektedir. Ro • 
mı gostermektec:lır. dob ormanları meselehi halledil · 

Yugoslav hükUnıetinin verilen mit olmakla beraber Bulgar _ 
kararları tatbik etmemesi burada Yunan münasebetleri hiç b · t _ 
bedbinlik uyandırmaktadır. rakki göstennemittir. ır e 

Umumiyet itibariyle ve Bulgar a·ı~ı.· G' . f h''kA . . . . • ı CU\JS ıorgıe u umetının 
rnatbuatmm Yevtıç kabınesı hak- Traky t k.l"tl d" ... · 
kı d d 

.. . . . a e9 1 a arma ver ıgı ıer 
n a yaz ıgı sıtayıılı makalele· b tl'k b .. b ti · · h .. es ı u munase e er ıçın te -

re ragmen Bulgar - Yugoslav lı'kel' ·· ··km kt d' F'lh k'k .. . . ı gozu e e ır. ı a ı a 
munaaebetlerınde bır durgunluk y l ·ı · d ugos avya ı e uyuımayı temın e· 
var ır. meliyle Makedonya komitesi da -

Bulgarlar, Yugoslavların Macar· g""ıtıldıg"'ı h ld B l l El . 
1 1 1 "h .1 ... fl . C a e u gar arı en 
ar a o an ı tı a annı enevrede ler v T'' ki ı h. f k 

h il 
. e ur er a ey ıne ış ırtan 

a ettıkten sonra Bulgarlarla an- T k t k"l ... t ti k b' J k · · kad l ra ya eı ı a ı mu a ır ser -
qına ıçın o ar ace e etme • b f l'k b 1 ak d 

d'kl • . ı,·ı~'-" ki ... b" es ıye ma ı u unm ta ır. 
ı ennı ve ı axıs çe ngen ır 

vaziyet aldıklarını görüyorlar. Trakya teıkilitmın ideolojisi 
Yugoılav gazetelerinin, Kral A • tam ve sarih bir surette devletin 

ideolojisi gibi telakki olunmakta 
leksandrın katilinin bir Bulgar 
olmuı dolayııiyle yazdığı maka· ve bu suretle Trakya muhacirleri· 

nin memnuniyeti celbedilmekte • leler Bulgariatanda çok fena te • 
• J d dir. 

sır er uyan ırmı§tır. 

Bütün bunlar ıöıteriyor ki, Umumiyet itibariyle Bulgar 
Bulgaristan ile Yugoslavya mü · Trakya teıkili.tı tarafından yapr 
m.sebetlerinde hiaaedilir bir deği- lan Trakya propagandası, Sofya 
tii.:Jik mevcuttur. Bulgarlar böyle hükumetinin müzahereti ile, §id
düıünüyorlar: Yugoılavlar Bul . detli bir surette devam ediyor. 
garlara kartı samimi değildirler Bu propaganda, Bulgaristanın ce· 
ve Bulgarları kendileri ile müsavi nub komşularına, Türkiye ve Yu
sayınıyorlar, daima onlan fena naniıtana kartı bir nevi bariz 
mevkide bwakark müıavatesası _ tahrik gibi telakki olur..abUir. 

na dayanan bir anlqmaya yanaş· 
mıyorlar. Soııta, Yugoılavya, kü
çük itilafla Balkan itilafı ile ve 
Fransa ile ıda bir dostluk halinde 
bulundufu için Bulgariıtanla u • 
JUtmaia biHıaaıa, eğer bu UYU§ -

ma Bulıarütan lehine bir takım 
tavizlere mal olması ihtimalinde, 
7anaımak latenıemektedir. 

Fakat Bulgaristanın Yugoslav· 

Sistematik bir gidiş alan bu 
tahriklere bir nihayet verilmesi 
lazım geldiğine kani bulunmak · 
tayız. 

Bir müfettiş azloJundu 
Pariı, 11 (A.A.) - Bat müfet· 

tiş Bony, inzibat meclisinin kara· 
rı üzerine içişleri Bakanı tarafın· 
<lan azledilmiştir. 

• • Sar ışı 

Zelzele 
Sarsıntılar hala 

kesilmedi 

I 

görüşülürken .. 
Almanqa, KonseiJde 
bulunmamak istiqor 

lol 
Itır 
Dor: 
re 

Balıkesir, 11 (Kurun) - Zel· 
zele mıntakaıındald ıarsıntılar 

hala sürmektedir. lstanbul • Ba. 
lıkeıir telefon konuımaları ke • 
ıilmiştir. Gemlik, Buna ve diğer 
bu hatta bitiıik olan yerlerle te -
Jefonla konutulamıyor. Hat, saat 
17,30 dan itibaren bozulmuştur. 
Hattın zelzele yüzünden bozul • 
duğu sanılıyor. Vali bay Salim 
Ozdemir tekrar Erdeğe git • 
miştir. Zelzele noktasın • 
daki heyet sarsıntıdan timdiye 
kadar yıkılan evleri, ölen insan 
adedini tesbit etmittir. Bu husus
taki malumat tudur: 

Reyiam günü yaklaştıkça Sar'da 
sıyasal gerginlik artıyor fe// 

Berlin, 11 (A.A.) -Almanya, 1 
Uluslar derneği konseyine itti • 
rakten imtina etmektedir. Siya • 
ıal kaynaktan alınan malumata 
göre, Almanya lngiliz büyük el • 
çiıinin yaptığı teıebbüslere men
fi cevap vermiıtir. Elçi, Alman • 
yanın konseyde temıil edilmeme
sinin pek ziyade ıayanı eaef ola. 
cağını ve bundan mahzurlar do. 
ğabileceğini bildirmittir. 

ru muhtemel hadiselere mani o • Fen 
lunmak için ıiddetli tedbirler • • . , 
lınmııtır. Sar polisinin lngiliz ~ ;)'i 
fi Hennessy asayİf hizmetini ; 
bizzat idare etmektedir. ~~ 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Alın•ıt 1, 

cephesi önderi bay Nietman diiıt i : 
aktam radyoda söylenen ve b&J 'ca 
sabah bütün cephe gazeteleri ı-• 
rafından neıredilen müheyyiç bir 
hitabede .cephe azalarını reyiiJO ~ 
komisyonunun nizamatına mut .. le 

lak surette riayete davet etmif "'~ sJ.t 
bilhassa bayrak çekilmemesin• to~ 
hatırlatmıttır. tİl 

Erdekde sarsıntıdan 756 ev 
çatlamıf, iki baraka yıkılmıt, 
Marh köyünde 180 ev tamamen 
70 ev kısmen, Ocaklar köyünde 
dört ev, Turan köyünde bir ev ta· 
mamen, Marmara adasında 100 
ev tamamen, 37 ev kısmen, Çı -
narlı köyünde 20 ev tamamen, 3 
ev de kısmen, gündoğdu köyün
de 45 ev tamamen, 15 ev kısmen 
yıkılmı§hr. Bu köyde 2 kişi yıkı· 
lan evlerin altında kalarak öl • 
müştür. Paşalimanında 12 ev yı. 
kılmıt, 45 ev kısmen yıkdm19tır. 
Bu mıntakada dört yaralı vardır. 
Balıkhköyünde 55 ev yıkılmıt, 
Harmanlar köyünde 55 ev ~a
mile 4 ev de ısmen yıkı mıf, 6 
hayvan ölmüttür. 

Poyrazlar köyünde 9 ev tama· 
men 66 ev kısmen yıkılmııtır. 
Bu köyde 36 hayvan yaralan • 
mııtır. 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Reyiam 
günü yaklattıkça ıiyasal gergin • 
lik de artmaktadır. Statükoya ta. 
raf tar bazı gazetelerin liltıcıları 
dün hırpalanmıtlardır. Naziler,' 
Amerikadan Sarbların gelmeleri 
münaıebetile tezahüratta bulun
muılardır. Poliıin müdahaleıi, 
ciddi karı,ıklıkların önüne geç • 

mittir. 
Sarrebruk, 11 (A.A.) - Rey 

toplanmasının ve son verdiğinin 
salı günü sabah 8 den evvel bil • 
dirileceii bu gün resmen haber 
verilmittir. Pazar akıamından 
haflıyarak reylerin gözden geçi· 
rileceği Vartburg'un kordon al • 
tına alacaklud1r~ . .,______, 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Al • 
manyadan Sarlı miintehiplerin 
muvasalatı münasebetiyle zuhu • 

Leningrad 
Hohla köyünde 13 ev tama • 

men 28 ev kısmen, Asmalı kö • Ankara, 11 (A.A.) - Bugün 1 
yünde 3 ev tamamen, Türkeli kö- Ziraat Bakanlığı Meteoroloji 
yünde 91 ev kısmen yıkılmıştır. Enstitüsünden alınan malumata 
Türkeli köyünde bir ölü, 4 yaralı göre son 24 saat içinde hava, yur. 
vardır. dun Trakya ve Ege alanlarındu 

Yiğitli köyünde bir ölü ve bir yağışıl, diğer yerlerde açık geç • 
yaralı vardır. mittir. Hava ıuhuneti dosu Ana-

Ekimlik köyünde 30 ev tama- dolusu ve Karadeniz kıyıların • 
men, 26 ev de kısmen yıkılmıt • dan mada diğer yerlerde bet de
tır. rece etrafında yükselmiştir. Bu 

Erdek - Marmara nahiyesin- gece en dütük suhunetler sıfırın 
deki balıkhaneler, yağhaneler ve altında Sıvasta 25, Erzurumda 
§arap depoları tamamen yıkılmı,. 27, Karsta 35 derecedir. 
tır. Gündoğdu köyünde hathat Orta Anadolu ve Doğu Ana. 
Mehmed kaptanın karısı il 18 ya. dolusunun diğer yerlerinde au -
tındaki kızı, evde akşam yeme· hunet sıfırın altında beş ili 16 
ğini hazırlarlarken ev çökmüt ve derece arasındadır. 
ikiıi de ölmütlerdir. Balık taciri Bugün en dü,ük suhunet Kara. 
Musevi Armanın ıarab ve tuzlu ta 11f ırın altında 35 olmasına kar. 
balık depolarile, Metruk mallar tılık Antalyada suhunet ııfırın 
idaresinin büyük kayıkhanesi, üstünde 15 derecededir. 
Bay Tahsinin balık ve konserve Samıun, 11 (A.A.) - Bu ta
f abrikası, Erdekli Bay Arifin rafta timdiye kadar görülmiyen 
yağhanesi tamamen yıkılıp ha • ıojuk ve kar fırtınaları devam 
rab olmuttur. etmektedir. Bazı yerlere düten 

Zelzelenin tesirile Marmara a- karın kahnhiı 70-80 santimetre- · 
dasındaki içme suları da çekil • ye varmı9 ve bazı köyler aruın. 
mit, sudan eser kalmamıttır. Şim- daki münakalat keailmiıtir. 
di orada balıkçılar tarafından Dı,ar1da 
deniz kenarında açdmıf olan kü- Nevyork, 11 (A.A.) - Hava-
çük kuyulardan batak hiç su yok- ların fazla ıoğuklamaıından ve 
tur. karların fazlalığından Nevyork 

Zelzele eınasmda Araplar kö. ve yeni lngiltere hükOmetlerinde 
yü de göçmüf, yalnız bir tek ev bir çok ırmak tatmıtbr. 
kalmıttır. Avuta aduı da fena -;;ü'dd~tle"f=.i';lıo'i~";;"'"k .... _'"''_,..d_~_v_a_m_• 

halde çökmüt ve üç kiti enkaz al- etmişlir. Bandırmaya bağlı Eski. 
tında kalarak ölmüştür. köyde de 4 ev yıkılmıf, bazı ev • 

Diğer taraftan Erdek civarın· lerin de duvarlan çatlamıttır. Bu 
dada mühim tahribat olmuf, Rut- köyde camiin minaresi de kubbe 
ya köyü tamamen çökmüş, ancak l üzerine büyük bir gürültü ile yı • 
bet ev kalmııtır. Zelzele 24 saat l kılmııtır. 

• ti 
Bay Nietman, Alman cepheıı• 

ni seçiciler gözünde haksız göı • ttJı 
termek için kendi ilinlarmı biz ' ~f 
zat kendileri yırun tahrikatçıla • ~~ 
ra kapılmamalarını ve kavga çı• 
karabilecek her türlü hareketler
den sakınmalarını azaya tavsiY' 
etmiıtir. '-et~ 

Şarbruk, 11 (A.A.) - Müıte- li 
rek cephe önderleri, nazilerin ~e 
statüko taraftarlarına kartı yeni• ~e 
den tiddet hareketinde bulunduk· ~ 

/1 
ı ....... - lıiilWm•t ~ ~ 
misyonu ile uluslararasına müra· 111 
caat ettiklerini gazetecilere söy • 'ki ' 
lemiılerdir. .. 

buz tuttu 
Moskova, 11 (A.A.) Lenin• 

grad limanı buz tutmuıtur. 

omanyada bet adam do11dll 
Bükreş, 11 (A.A.) - Bütiiıt 

memlekette tiddetli bir soğuk hÜ' fca,., 
küm sürmektedir. 4f 

Şizinauda bir oda içinde bet r., eti 
kiti soğuktan ölü bulunmutl&Jf• il<[ 

Oravitza mıntakasmda kar fırtı · 'be 
naıı zararlara ıebep olmuıtur. 

Her tarafta muhabere ve ınl>' 

vaaala yolları bozulmuıtur. Li · 
manlar kapahmııtır. 

Vagonda 
görüştüler , 

Belırad, 11 (A.A.) - Batb•' ~· 06 
kan Y evtiçle Hariciye Bakanl~~ İ;' fi 
Beneı ve Titülesko bu ıabah Lı f'>te 
ubliana 'ya ıelmiıler ve Yevtiç'ill t.r~/ 
talonlu vagonunda ıörüfllld' 
l 1.tlamı9lardır. 

Üç Bakan öile yemefind"" 
sonra 1örü9melerine devam ede ' 
cek1erdir. 

ltalya asker nıi 
topluyor? , 

Roma, 11 (Franıızça Jıtal' 
bul) - Şimali ltalyada aıker ı-11" 
tidatı yapıldığına dair bazı ~~ 
bi memleketlerde çıkan ıayi•; 
ıir etmemiıtir. Bu ıayianın aıı 
olduğu anlatılmaktadır. 

Mari Pikford davayı 
kazandı 

Los Angelos, 11 - Mari p;~
ford Duğlas Fairbank aleyhine ı·. 
kame ettiii talak davasını ke&::•" 
mıttır. 



Çarklar 
Maliye Bakanı 

Dün izmirden geldi, 
Ankaraya gitmek 

üzere yola çıktı 
iz.mirde bulunan Maliye Ba • 

karu bay Fuad, dün tehrimize 
gelmif, aynı günün alqamı An • 
karaya gitmiıtir. 

Maliye Bakanı bay Fuadın, 
bir gün önce, §ehrimizc geldiğine 

ve Müıteıar bay F aikla görüşe • 
rek Ankaraya gitmek üzere bu -

lunduğuna dair yanlıt bazı ha • 
herler çıknıııtı. 

Maliye Bakanımız, dün ak • 
ıam ıaat· 17,30 da gelen "lzmir,. 
vapurundan çıkarak, doğruca 
Haydarpaıa iıtaıyonuna aitmit
tir. 

Bakan bay Fuadı, Ankara 
istasyonunda uğurlayan ve ken • 
diıile görütenler araıında, yeni 
nhtım ve limanlar idaresi Gene) 
müdürü bay Ali Rıza Çevik de 
bulunuyordu. 

Dün bir muhanirimiz, Maliye 
Bakanı ile lzmir vapurunda gö • 
rii§müt ve ıon ıeyahatinin aebe -
bini aormuıtur: 

Bay Fuad: 

"- lzmire husust işlerim için 
gittim. Birkaç gün kaldım,, de • 
mit ve ıimdi Ankaraya dönmek
te olduğunu ıöylemiıtir. 

lakenderiye ve Atinadan gel· 
mekte olan "lzmir.. ~apuru ile 
dan, Atinadaki Balkan koneeyi 
mtırahhularımızın da gelmesi 
bekleniyordu. 

Kurultay Ba,kan Vekili bay 
Huan Sakanın reisliği altında 
bulunan heyetimizin, ayın onun • 
da, geç vakit kendilerine Yunan 

heyeti bay Papanastaayo tarafın • 
dan verilen ziyafet dolayııile va -
pura binemem it olmalarına ihti • 
mal veriliyor. ---,--... ·--------
müzdeki bir buçuk, iki aylık bir 
kqımız kaldı/ 

Adamcağızın kendi kendisine 
verdiği bu züğürt tuelli.ine içim
den gülerken tuhaf değil mi, ben 
de ıimdi burada: 

- Yaza bir ıey kalmadı! 

Diye ayni teselliyi okuyucula • 
rıma veriyorum! 

Yaza bir fey kalmadı mı? Han· 
gi kalmadı? Durun bakalım, da· 
ha .inemacılar, tiyatrocular, gi -
bi üstü kapalı eğlence yeri ıahip· 
leri doya doya ne bakla yediler, 
ne kadayıf! 

Osman Cemal Kaygısız 

. 

arasında ezilen • • 
lŞÇl 

Yabancı 
San'atkarlar 

iki üç ıenedir, batının san 

Saçlarını makineye kap
tıran Cemil, kafası 

ezilerek öldü 
Ayvamarayda tel fabrikasın • 

da çalı§an amele Cemil, İ§liyen 

makineleri bağlarken elini çark • 
lam araaına ııkı§tırmı§, elini kur
tarmağa uğratırken kolunu ve 
ıonra ıaçlarını makinelerin di§li 

çarkla:rma kaplırmııtır. Zavallı 
Cemil, kafası ya.myasaı ezilerek 

tüyler ürpertici bir tekilde ölmüt-
tür. 

Değişecek olan sokak 
is!m:eri 

Şehrimizdeki sokak isimlerinin 
bir kıımmı deği§tirecek olan ko • 

misyon yakında çahşmağa baıh -
yacaktır. Türk kültürüne, bugün -
kü telakkilerimize ve laik esas!a-

ra uyğun olmıyan unvan 
ıimler kaldırılacaktır. 

ve ı · 

Karadenizdeki fırtına 
hafifledi 

Karadenizdeki f ırbna hafifle
miıtir. Karadenia limanlarında 
fırtınanın dinmesini bekliyen 

Konya ve Tan vapur lan limanı -
mıza gelmiılerdir. 

Poıta seferlerindeki intizam -
sızlık düzelmittir. Fırtına eına • 
ımda bir kaza olduğuna dair li -

man idaresinde malumat yoktur. 

Qarşamöada park 
Fatihte, Çarıambada eski te • 

mizlik ahırları anasında yapıla • 
cak park, ilkbaharda açılmıt ola· 
caktır. 

Bu parkta civar çocuklarının 
oyun oyniyabilmeleri için yer ay 
rdacaktır. 

Belediye Fatih - Çarıamba 
caddesini de gen!ıletmek için bu· 
rada toprak teıviyeıine baılamıı 
ve bazı arıa1an istimlak etmitti. 
Bu tesviye yakında bitecektir. 
Cadde Fatih camii önünden itiba
ren bu semtin en genit caddesi o

lacaktır. 

Caddenin parke ile yapılması 
için 935 bütçesine tahsiıat konu
lacaktır. 

Sovyet san'atkarlarının . . 
sergısı 

Önümüzdeki Sair günü ıat on 
bette Güzel sanatlar akademisin-
de Sovyet aan'atkarlan tarafın • 
dan bir resim ve heykel sergisi a· 
çılacal<tır. Sergide yetmif kadar 
e5er gösterilecektir. 

T kaz.anmı§ ıanatkarlarını gö-
al ebe birliği rüp dinlemiyoruz.. iki üç sene• 

clir, batıdan ne ıanatkar geliyor, 
Dağcılık kulübü a(eghine ne de z.anatkôr. Bir takım derme-

~arar, ziyan davası çatma trupların, ıanat perdeli 
açacak arkasında maıkaralık yapıp pa• 

'?mızı çekenlerin ıemtimize uğ• 

rayamamaları ne kadar laydalı i· 
ıe, yükıek garp ıanat örneklerini 
ıeyredemememi:r.in de duygu be • 
simi:z. bakımından o kadar zara
rı vardır. 

Talebe Birliğinin yıllık kongre
sine dün Halkevinde devam edil • 
di. Dünkü kongrede 1 alebe birli • 
ğinin dağcılık kulübünde hayra. 
mm ikinci günü vereceği çayın ni
çin geri bırakıldığı idare heyetin • 
den soruldu. idare heyeti kongre 

heyetine meıeleyi izah etti; Dağ • 
cılık kulübü ıah:plerile bayramın 
ikinci günü ıalonlarını birliğe ver
meleri üzerinde anlaşıldığını, fa -
kat sahiplerinin arife gününden 
bir gün evvel birl:ğe bir mektub 

göndererek bayram ıünlerinde sa· 
lonu kendileri için a!akoyacakla • 
rını bildir:liklerini anlattı. Bunun 
üzerine, kongrede hazD' bulunan • 
lar kulüb sahiplerinin mahkemeye 
verilecek maddt, manevi tazmi • 
nat iıtenmesini kararlaıtırdılar. 

Bundan sonra kongre divanı, 
kongrenin geçen hafta neden ya • 
pılmadığını anlattı. Kongreyi yap
mak için Halkevi salonunun daha 

evvel tutulmuı olduğunu Oniver· 
aite Rektörlüğünden konferans 
ıalooonun İstendiğini fakat rek • 
törün bunu kabul etmediğini, kon
grenin ancak bu hafta yapılması • 
n~ imkan bulunabildiğ:ni bildir • 
di. 

Nizamnamenin intibah madde
ıinin deği§tirilmeıi tekHfi kabul 
edilmedi. 

Bundan ıonra ıeçim itine bat -
landı. fdare heyet:ne altmıt aza 
namzed g5steı ildi. Bir hafla için
de yeni idare heyeti intihabının 
yapılmasına karar verildi. 

Birlik gazetesinin davası 

Birlik gazetesinin temyizce 
nakzolunan davası pazar günü i • 
kinci cezada tekrar görülP.cektir. 

Kazım Özalp 
Kurultay Ba§kanı General Ki

zmıÖzalp dün ak§amki trenle 
Ankaraya doğru yola çıkmı§hr. 
Bir çok zevat Kurultay Baıkanını 
iıtasyonda uğurlamııtır. 

Buğday satış:arındaki 
yolsut!uk 

Ziraat Bankası lstanbul ıube -
sinde Buğday iılerir.i tetkik eden 
Ziraat Müstetarı Bay Atıfın reis
liği altındaki komisyon, bankanın 
muamele yaptığı buğday tacirle -
riyle değirmencilerin ma1umatı • 
na müracaat etmektedir. 

Her okuyup yazan için konser 
dinlemek, §arkı ifitmek, tiyatro 
seyretmek ihtiyaçtır. Biz., kendi 
vasıtamızla bir ihtiyacı ne ka• 
dar giderirıek giderelim, gene de 

batının yükıek ıanatkarlarını 
dinliyem6tmez.liğin hasretini gider. 
mi§ olamayız. Bir Haylez dinlş
mek, bir Amelüa kalikurçı i§it • 
mek, Viyananın iyi bir opereti
ni, Sovyetlerin iyi bir balesini, 
F ransanın iyi bir ıahneaini ıcy· 

retmek - yalnız ilİtiyacında de
ğil - mecburiyetindeyiz de. E· 
ğer, batının yüksek ıan:ıtkarları 
sır/ vergilerin ağırlığı yü:z.iinden 
memleketimize gelemiyorlar.sa, 
gelmelerini temin etmek boynU" 
muz.un borcu olmalıdır. 

Eğer şehir büdcelcri müıait ol· 
saydı, batının yükıek •anatkar
larından vergi almak ıöyl~ dur• 
sun, onlara belediyeler para ve • 
rip getirtmelidirler derdim. Bu • 
na bugünlük imkan yoktur Fa • 
kat imhan olan ıey pek ala yapı· 
labilir. Onlara yağ!arı ile kavrul· 
maları kolaylığı gösterilebfli • 

T emaıa vergileri aaaltılem, 
batıdan gelecek oyuncu ve ~d
gıcdardan vergi alınmasın, döviz 
izni verilsin demiyorum. Bu, bir 
çok abur cuburun, ıınırlanmız • 
dan a§masına veaile olursa iyi 
olmaz.. BCJT dansözüne, kale • 
fantan ıarkıcısına, bulvar tulUa • 
tına muhtaç değ:li:z.. 

Fakat yüksek aanate, güz.el 
sanate kapılarımızı açık tatmalı· 
nız.. Matbuat umum müdürli.:ğii· 
nü çeviren arkadC!§lar, aanatle 
zanaatı ayırd edebilecek kabili· 
yette yüksek tahsü görmÜ§, san
atkar arkac/Q§lardır. Onlann 
mürakabeıi altında, devlet izniy
le memlekete yüksek sanatkarla· 
nn gelmesi ve onlbra h~ kolay
lığın gösterüme•i kabil, kabil ol
duğu kadar da lazımdır fikrin· 
deyim. 

Yerli mal dururken yabancı 
mal ne gerek? diyebiliriz. Fakat 
yerli ıanat dururken yabancı 
sanat ne gerek? diyemeyiz. De
memeli)'iz. 

~e':lmi izzet Kayacan 

~;:;, ~I «>nallar birliği mimari fubui dün alaykÖ§künd• top/ antmnı Jlaph. 2 - 1'a.ebe ilmiği diın Hail .. vinde J.onııı .. ıne devam 
qk olmadığı i'in ~eleeek. halt~a bırakıldı. 

ettı. 3 - Uıı ~ aoıp_teri (.em ıeti 

' 
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Yabancı görUtile: 

1 ürkiye ileriliyor 
Bombay Chronicle'den: 

Türkiye, her türlü ulusal terakki 
yolunda büyük bir hızla ilerliyor. Ulu· 
sal hizmeti ulusun her kısmını ıo1anak 
için Türkiye parlementosu kadınlara 
seçim hakkı venneğe karar vermi§tir. 
iki gün evvel aldıjımız habere göre 
Türkiyede 22 yatını dolduran her ka· 
dm seçme hakkına, ve otuz yaşını ıe
çen her kadın da seçilme hakkına ma • 
tik olacaktn'. Gelecek seçimde yirmi 
kadar kadının mebuslufa namzet gÖs· 
terileceği öğrenilmİ§tİr. Türkiye ve 
Mısır kadınlığının gösterdiği teıakki • 
lerin müslüman Hintli kadınlar üzer:n. 
de takdir hisleri uyandırmamasına im· 
kan yoktur. Yalnız Hindistandaki mü
nevver müslüm:m kadınları, bu iki 
müslüman memleketindeki kız karde~
Jerinden örnek a 'arak det-hal ciddi bir 
harekete geçmelidirler. 

Avusturya Dış 
bakanının görüşü 

Viyana, 11 (A.A.) - Dıti§leri 
Bakanı Bay Bergew.:.ldncg Havas 
Ajımsına ıu beyanatta bulunmuı· 
tur: 

"Bay Muııolini ve Bay Laval 
Roma:la ~ok büyük ve ehemmi • 
yelli bir eser yapmıttır. Bundan 
Avrupa ve orta Avrupa Bakımın· 
dan ço!< 9eyler bekliyorum. -Anlatma İtalya ile Yugoalav • 
ya ve Budapeıte ile Bclgrad ara· 
aında devamlı bir aelih için en 
sağlam ümitler vermektedir. 

Bakan, siyaaal bir Avrupa bir· 
liği imkanına inanmadığını, fakat 
iıtikbalde ökonomik Avrupa bir· 
J}ği görmekte olduğunu ve bunun 

temeli de Fransız - ltalya anlat· 
muı olacağını ıöy~mit ve Şubat
ta. Baıvekil ile birlikte Parisi zi · 
,>:aret ırdeceğini ihsas etmittir. 

Öldürü'en 
Kirof'un 

Yoldaş . 
yerıne 

Gezenlerde öldürülen Yolda~ 

Kiroftan açık kalan Leningrad 
Komünist fırkası umumi ki.tipli -
ğine (Andre Aleksandrovitch 
Chdanov) geçmiıtir. 

(Andre Aleksandrovitch Chda· 
nov) 1895 da doğmuştur ve 38 
yaımdadır. 

Aslanlar tütün ko
kusundan hoşlan

mıyor /armış I 
Aslanlar tütün içen insanlara tecavüz 

etmezlermit. Afrikanın Kap §ehrinde 

bulunan bir hayvanat müteb.11s111 aa • 
lanların ittihası hakkında garib bir teY 
meydana ç:karmı~trr. Bu müteha111s, 

ulanlar tarafından parçalanan beyaz 
ve o::cnci insanları teık:k eaiktcn ıonra 
bur.ların içind::ı tdt bir tütün içen bu • 
lun.-::ıadıcmı rr.cydana !;ıko.rmı~tır. Bun· 

dan ba~k:! Ka:ı ~h:-i:-:de birçok adam • 
lar v21:-r.ı·" ki kınlar ela a3lan!ann hü • 
cumuna maru:: lo.almıılar, fakat aıl3n· 

br enluı pıırr:-lnmıyarak b:ralcmıılar • 
<l•r. 

B :J in·anları::ı he,:;i tülün içenlerden 
mürc!.k~ptir. Şu halde :ulan"ar tütün 

kokusundan o lıadar nefret ediyorlar 
ı: : h:ı :mıs olan burun!arı tütün kokusu· 

::u d ':!y<::r duymaz o kimseden nefret •· 
cL:;·e!; ona el sürmüyorlar. 

I(öpeK bahğı der"sinden 
çoı ap yapılıyor! 

Cen ıbj Afvil:ada Durban tehrinde 
kö;>ck bh~ı deriııinden çorap imaJine 

l:~ :l::ı.nm ıtır. Bu suretle köçek blıiı 
a:ı:myii oldukı;a inktıaf etmiı o!acak 
t r. Yalnı:: burada anla!ılamıyan bir 

'lıckt.l var lci o da köpek babiı deriıin • 
den >-apılacak ç:lrplara nycl:!ann d:ı • 

.,, ..1 ç·· k" ' "--1. b 1 )(. y:!ll!:ı::uya~::tt .. ır. un u .:oıı'V" :ı.E .. 1 

deri:ıi ne kaclnr işlenir&e i~lensin, gcr.c 
ıcrtliğini muhafaza eder. 

Muallimler arasında 
tasfiye yapılmıyacak 

_... Baş tarafı 1. ci ~ayı/ada 

serleri avlunun tanziminden son· 
ra seçeceğiz. 

Sulhınahmed camii 
Sultanahmd camiinin kütüp. 

hane olacağı haberleri asılsızdır. 
Bakanlıkça böyle bir fey dütü -
nülmüı değildir. 

Bayazıd kütüphanesi geni9le • 
tilecektir. Kütüphanenin t'lrafm· 
da bulunan bazı binalar burası 

il birleıtirilecek, kütüphanenin i· 
çeriıinde bazı değitiklikler yapı

lacaktır. 

Memleketimizde çıkan bütün 
eıerlerin Bayazıd kütüphanesin • 
de bulundurulması temin oluna • 
caktır. 

Musiki iti 
Musiki İ§İle de yakından me§· 

gul olmahtayız. Yalnız okullar • 
da söylenecek musiki hakkında 

henüz bir fey yoktur. Bu okullar
da talebeye öğretilecek musiki, 
okul yasalarına ve Türk m~lodi • 
sine uygun bir şekilde olacaktır. 

Musiki Munllim ınektf!b'ni da
ha v~rimli bir hale getirmek icin 
bazı dü9iincelenmiz vardır 

Bunları birer birer tatbik et • 
mele batlıyacağız. 

Mualljmfer aras1nda 
tasfiye yok 

Okul hocaları araaında umu • 
mi bir tasfiye mevzuubahs deiil
dir. 

T ektük vazifelerine nihayet 
verilen hoçalar, müfettiıler tara
fından yapılan teftitlerde iyi 
randıman veremi yen hocalardır. 
Okul talimatnamesi mucibince 
bu gibiler tasfiyeye tabi tutul · 
maktadırlar. 

Kıdem zammı 

Kıdem zammını dört, bef yıl
danberi alamıyan hocalar, yıl i · 
çinde muhtelif zamanlarda o -
kullara gelmiyen ve yıl sonunda 
iyi randıman vermiyen hocalar -
dır. 

Vazifesine muntazaman de • 
vam eden ve talebesini iyi yeti§ • 
tirenler kıdem zamlarını tam 
vaktinde almaktadırlar. 

KU;tiir mUdUrlükleri ICjin 
yeni talimatname 

Kültür Müdürlükleri için yeni 
bir talimatname hazırlamakta • 
yız. Bu talimatnamenin en mü -
him kısmı lise ve orta okulların 
bu müdürlüklerin emrine veril • 
mesidir. 

Bazı vilaye!lerin orta ve lise 
okuJaJrı herhangi bir İ! hususun
da bakanlıkla teraas etmek mec
buriyetinde idi. 

Bu gibi okulların i~lerini kül • 
tür. müdürlüklerine verdik. 

Yabancı o"ullarda ders 
v.ren ve harh;te işi o1an 

hocalar 
Yabancı okullarda ders veren 

hocaların hariçte ba9ka bir itle 
metıul olmaları Bakanlıkça ya
sıı.k ediln:is değildir. 

Bunlar ıeyyar hocalardır. Va
zifel.,rir:i kusursuz cördükleri 
ta!idirde dııarıda herhangi bir it 
ile mqaıul olabilirler. 

ilk okullarda ia"3hat 
llk okuHarda yapılacak nıla • 

hat hakkında henü:z; hazırlanmıt 
bn teY yoktur. Fırka grupunda 
smuı a~lince bu mesele görütü • 
lel·ektir. Du okullarda smıf ho • 
calığınm grub hocalığına çevri • 

leceği hakkında henüz bir karar 
yoktur. 

Köylerde tam tetklllth 
okullar 

Bütün köylerde tam teıkilith 
okullar yapmayı füpheıiz arzt. 
ederiz. Yalnız bu it bütçe itidir. 

Viliyet bütçelerine tahsisat 
konuru bunun da yapılması ka
bil olacaktır. 

Üniver&itel'e yeniden ecnebi 
profesör ahnmıyacak 
Univenitede bu yıl yapılacak 

yeni b1r şey yoktur. Buradaki 
tedrisat üniversitenin talimatna • 
mesine göre cereyan etmektedir. 

Yeniden hiç bir ecnebi profe
sör almmıyacaktır. 

Yalnız Ankara üniversitesin· 
de tarih coğrafya, edebiyat fa -
külteleri tesiı edilecektir. Bu itle 
bir heyet uğr&Jmaktadır. Uni • 
versiteye devam mecburiyeti 
kat'idir. 

Talebenin birlikle allkası 
Universite talimatnamesinde 

talebenin hiç bir birlikle allkaaı 
olcuyac:ığı maddesi vardır. Şim
cl'ki talebe birliiinin lağveclil • 
mesi dü~üniilmü9 değildir. Bun
lar ileride görütülecektir. 

Millet okulları 
Millet okulları için vilayet 

bütçelerine tahsisat konmu§tur. 
Buralarda dera veren hocalar, ilk 
okul hocalarıdır.,, 

Bakan bugün Üniversitede 
meşgul olacak 

Bay Abidin Ozmen b\li'ün ü
niversiteye gelerelC ünıversite it· 
lerile meşgul olacaktır. 

Dil çekişme eri 
.,.- Ba§mak4'leden devam 

bu anada Fransız alım Ntım sem.icil .. 
ri bu buyruğa kartı gelmit: " - D .. 
niz Bakanı bu dil iıine kanımak • 
la yanılıyor, Fransızcada gemilerin ·· · 
nünde olan (Le) imi erkeklik, yahud 
di§ilİk belgcıi olarak, doğrudan doi • 
ruya isim olan bu kelimeler için delil· 
cir. Bu (Le) (Le vapeur) kelimeainin 
yerini tutmaktadır. (Le Patrie) ke
limesi (Le vapeur potrie) demekle 
birdir Bu çok eşki kurunlardanberi O• 

nay (muvafık) bulunmuf bir lcurat
dır ki bugün deiiıtirmeie kalkıımak 
yer:ıiz bir feY olur.,, 

Fransızca en çok itlenmit, kurallan 
elenmiş, incclenmi§ bir dildir. Öyle i
ken görülüyor ki gene Fransada bile 
dil bilginleri araamda kural yönünden 
dil çekiımesi eksik olmuyor. 

Biz Türkler timdi pek derin bir dil 
inkılabı İfİne giritmiı bulunduğumuza 

göre yalnız bugün deiil bundan yÜJı 
yıl .sonra da dil kurallannuz 'Üzerinde 
yeni yeni aoraklar (mes.cle) ile karp· 
!atacağız. Dil denilen ulusal varlık 
ulus ile birlikte hergün deiiıikliklere 
uğnyacağı için bugün yapılmakta olan 
Türk dili aözlüiiine ıirecek kelimel• 
üzerinde de ne kadu uiraıılmıı olsa 
gene Fransada olduğu sibi dofruluk, 
y;ınhılık ç~kişmelerinin önüne geçile • 
m~. 

Dil değiıimine yeni bir hız verir • 
ken elden a-eldiği kadar kanpkbldan 
önlemek için hertcyden önce yazı 

yazanlara ve okuyanlara hin bet yüz, 
iki bin kelimelil· bir dil kılavuzu ver· 
melt çok asığh (faydalı) bir yardım 
olacaktır Bu kılavuz içerisinde alatla. 
nnn:.k (acele ooero'k) çıkanlmıı ol • 
maktan c!olayı ufaktefek yanhtbklar 
kalnu~ olsa bile gene deleri ualnuı 
olnuyacaktır. Dil bilginleri sene bir 
yandan ince eleyib ıık dokuyarak ye
ni baıtatt bir ıözlük yaj>K&kbr. On 
be§, yirmi yılda billci de daha artık 

(faz!a) kurundn bitirilebilecek bir 
sö:ı:lül:le b::rd:ı:::· l:ir cl!I c;r::meri için 
uğrz":ıc;ili!ır. An::o:k h::r yıl bi:-az da
ha eksikleri gedikleri doldurulacak o-

7200 kelimenin 
karşılığı bulundu 

Ankara, - Yeni ıözlüğü yap· 
makta olan komisyon çalışması • 
na devam ediyor. Şimdiye kadar 
1200 Osmanlı kelimenin Türkçe, 
Fransızça, Almanca kar§ılıklan 
bulunmu,tur. Her kelime için bir 
karııhk alınmaktadır. 

Komisyon karşılık ararken 
Türkiyede konutulmakta <>lan 
mütekamil Oğuz lehçesini esas 
tutmaktadır. Yeni kelimeler her 
gün kullanmakta olduğumuz 

köklerden alındığı için kolayca 
kavranmaktadır. 

Aslı Türkçe olub da baıka li· 
ıanda intikal etmit olan kelime -
ler bugün kullanılmakta olduk • 
ları ıekillerle muhafaza edilmek· 
tedir. Hak kelimesi buna bir mi· 
ıaldir. Komisyon Adliye Vekale
tinin, Hak Bakanlığı adil ve ada
let için hak güden ve hak güder • 
lik, mahkeme için Hak yeri, ha • 
kim idn hak güden tabirlerini teı· 
bit etmittir. 

istikrar, hakimiyet ve hürri • 
yet gibi mühim kelimelerin karşı· 
lığı da bulunmuştur. Bun1ar ga:te· 
telere l~teler halinde ve kelime -
lerin ne suretle yapıJmıf olduğu 
izah edi1crek verilecektir. 

Dün Atatürk Anadolu klübü · 
ne gelerek uzmı müddet komisyo
nun toplanmasında hazır bulun · 
mu,, bir aralık Batbakan da. ge • 

lerek bir iki saat kalmıttır. 

Saylav namzedi göste
rilmek istenenler 

Ankara, - Memleketin her ta· 
rafında ikinci müntehip seçimi i· 
çin hazırlıklar devam etmektedir. 
Bu ıeçim ayın 20 ıinde her taraf· 
ta aynı ıunde yapılması mukar • 
rerdir. 

Ankara merkez kazasının ıe • 
~e-ceji ikinci müntehib r.amzetle • 
t · listelerinde pek çok bayanlar 
bulunacaktır. 

Diğer taraftan öğrendiğime 
göre saylav namzedi gösterilmek 
için Cümhuriyet Halk Fırka.sına 
vaki müracaatle.r iki bini geçmjş· 
tir. Müracaat edenler araunda ba
yanlar, Devlet Şurası az!4ları ve 
ıöze çarpacak miktarda muallim 
vardır. 

İzmirde kapatılan gazete 
lımir, - ~'İzmir postası,, gaze· 

tf'•İ ll)emleketin iç emniyetini bo· 
zacak tekilde yazılar yazmekta 
r,lduğundan Be.kanlar heyetince 
ve Matbuat kanununun 50 inci 
maddesine istinaden kapatrlmıt • 

SiYASA 

Fransa-ita/ya an. 11 
masından sonra fi 
manya ile anlaşT(d 

teşebbüsü 
Fransa ile İtalya anla~~ 

orta Avrupayı sTkı fıkı al~ 
eden temeli A vusturyanın • • 
lini tanımakbr. A vuıturyaııtı ~ 
tiklalini eksiksiz bir emııiyel 
na almak içinse Almany.ıııo 
bunu tanıması lazıdll'. Çünk4

111 vusturyanm istiklali het' ~ 
kurulan en büyük tehlikenİll 
manya tarafından gelmesi ~ 
luyor, onun için Avushll!J 
istiklalini emniyet altına allll" 
lüzum görülüyor. 

Bu böyle olduğu için 
ile İtalya anlaşmasından 
Almanya ile anlaınıak için 
teıebbüs vukuu bekleniyordo- 2 

Fakat nasıl İtalya ile FrarJ d 
mn anlatması ve uzlaıması bit 1 
lcım f edakarhklara ballandı ~ 
Almanya ile anlatmanın da ~ 
benzer bir takım kar91lıkh f~ 
kirhklara ballı oldu~ ıüphf 
türmez. 

Fransa ile İtalya, Avustud 
mn i~ itlerine karıfan olur,. ...1 
kar~ı birlikte harekete a~ 
kararla~hrmıı bulunuyor. 

Bundan batka Franaa 193' 
lının ilk ayında İtalya tarafı 
verilen muhtara etası üzerindt 
Iahları azaltma konuımalatl 
açmayı kabul etmittir. 

İtalyanın bu muhtarası, ~ 
ları bugün bulunduğu vaa 
tesbit ederek Almanyanın 3()0. 
den miiteşekkil askeri bir kd 
ıahibi olması ileri sürüliiTdi.i.J 

F ramanm silahları ~1 
lfonu§ma arını uunun uaerı11• 

ması, Almanyanın yeniden ti 
lnnrnasmı kabul etmesi deın 
Almanyanın en çok özlediji 
bu hakkının tanınması oldu 
göre onun yeniden uluslar kuı4 
muna, ve ıilahları azaltma ııol 
fer ansına geri dönmesi bek~ .k dı 

Almanyamn silahlanma V I" 
kını tanımanın karıılığı iae. ~ .. 
da Fransa ve İtalya ıibi A 'f1J ~l. 
yanın istiklalini temin edeJI 
protokolu imza etmesi ku 
umuluyor. 

Şayed Almanya bu tekilde 
reket etmiyecck ve A vuıtu 
istiklilini tannnıyacak o j 

kendini bütün Avrupa içind'.k 
deta yapayaınız kalmıı bulaC"' 
tır. 

Bundan dolayı onun da J ~ 
ma yolunu tercih etmesi beki ~~ 
yor. 

ö. R. Do§tl ~ 
Fransız meclisi çalışma- 11111uıııııı1111111ııınıııııu1111111ııııııııı111nıııuıın1111ııqu ~ 

Jarında is1ahat Geçmiş Kurun/ar d'~d 
,, 1) 

Pariı, 11 (A.A.) - Meclis re· 12 ikinci Hlnun 1f~ I 
:si Buison, kendisine üç devreden AVUSTURYA lMP ARA ro' 1'-l 
beri reislik vazifeaini veren iti · MÜŞKÜLAT IÇIND~.g1i I 
mattan dolayı arkadatlar1na te • Avusturya • Macaristan inbJr"/ ~-· 
tekkür ettikten sonra, gerek ko · zerine sabık Avusturya impal'~ ( 1 

miıyon ve gerek umumi toplantı· (Şarl) ile ailesi erkanı son zaırı 1 ~İ) 
larda çalıtma usulü hakkında ha· ı da büyük bir mu:ıayakai maliyeff -
kikt bir ıılahat proıramı teblii çar olmuılardır. imparator ,.,. J d l 

dariki için imparatoriçenin be" eıı 
~~~ ~~ ·~b 

Program İngiliz avam kamara· ın::;:;a~:!~:W ;•:r~ ... t't) 
aında olduğu gibi müzııkerenin ı-------------1) d (.\ 

VURUN BALOS ··~! tahdidini ve söz ııraıının tanz'.mi· n ~qı 
ni, aık ark hükWnc.t buhranlara 6.9 
ınani olmak için hükUmete güven- K U P O N : 
ıizlik takrirlerinin huıusi bir niza· Fa k•pon• kce P Hkla,..., 

ma tabi tutulmasını ve icra kuvve· 12 • 1 • 935 
ti ile tqrii kuvvet tarafından mü· 
naaehatın açık bir ıurette lanzi · 
mini derpif etme~dir. 

=========================-====== lan dil kılııvuzu o büyük ıözlük o!up 
bitinciyc k::ıdtn' ı;iindclik g:::-~!;Hkfo • 
rimiri gidcrmİ§ olacaktır. 

Asım US 

1----------------.-.::; 
Okuyuc ularımı#d 

hizmet 
KUPON: 59 .... 

Bu kupoııu kealp aak'•fl 
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Dl LIMIZLE: Mebmedla Barısı 
Türkçe düşünüp 
Türkçe yazmalıdır 

Yazan : Selami Izzet Kayacan ...................... -................................... -......... .. 
- Nükte yaparken biraz ihti • 

yatlı olmanızı tavsiye ederim. 
münevvere hitab edeyim dedim ... 
Be! on kiti iımimi ya bilir, ya bil· 
mez... Mehmed para da kazan
dı. Ho,, buna da ihtiyacı yoktu, 

Türk dj]jnj öz varlığına kavuıturan - Hemen de öfke hazır •. 

na i n a n nı BY 11 ı z, ~ u nı et nı ea ~ ! 
büyüğümüz, alabildiğine bir yeınbtlı • 
ia düımeıinden korkulan dil itine ye
rinde bir düzen vermekle gene. bizi bir 
yanhılığa dütmekten kurtardı. Şimdi 

§&§ılmıyan, sapıtılmayan yola yönel -
dik. Artık korku yok. 

Haydi, beni vur, öldür, kanımı 
ıç ... 

- Susamadım. 
Salim Ekreme: 
- Sinirlenme, dedi. 

zaten parau vardı. Eaasen bu • 
nun için kazandı ya. Para para· 
yı çekermiı. Neyse, onun saade-~sken derin kumandanları, kablarına sığamıyacak 

adar taşkın ve mağrur.. Babil sokaklarında, Bir &eçer sözlük yapmak ilk önce 
baıanlacak bir itti. Sonra değişik Türk 
sözlerile birçok unutulmuş sanılan es
ki Türk sözlerinden derlenerek ortaya 
atılan dergiler üzerinde İ§liyerek ör -
nekli büyük Türk sözlüğü yapmak işi 
de akademinin payına ayrılan büyük 
çalr§ma işidir. Söz yalnız anlaşmak i • 
çln değildir. Bizi yalnııt etli, derili di
rimimizde değil tinal verimimi:ı:de de 
(ruhi hayat) yaıatan br güçtür ki itte 
sözün ülkülüğü, dokunaklrğı her ilcisi
ni birle§tirip anlatma ve duyurmasın. 
dadır. Bunun içindir ki yapmacık Os • 
manlı dilinin Türk uluıile gönülden ve 
kökten bir bağlantısı yoktu. Hepimiz 
biliriz ki dil i,i ulusal bir it, demek is
terim ki ıalt kültür itidir. Hepsinden 
önce dil ulusun ta kendiaidir. Soysal • 
lık ve kurumlar arası bağlantıhk hep 
bu kültüre dayanan ulusal dil yolun· 
dan aramıza girer. 

- Nasıl sinirlenmem, insan 
tine hayranım. Fakat gıbta et -
miyorum. O beni sever, bana hür· 
meti vardır. hayvanlarını esirlerin sırtlarında sürerlerdi 

S'h· 
.. 1 ırbaz Kelda'nın oJ •• 

ı Unıünden sonra .• 
•kend gij... 'h er, muhafızlarına her 

•l •ı . b 
l( ır azı soruyordu. 

1 ölümünü dört göğzle bekliyenler
den biri idi. Hepsi de İskender 
sayesinde büyümü§ler, zengin ve 
meşhur olmu§lardır. 

deııh el~a, saraya geldiği be! gün-
fj~tt hala uyuyordu. 

ıitıd ır •abah kumandan Sariı, 
dln 'na. indi... Sihirbazı yakın -
ii tetkik etti ve göğsüne iğildi-
.ı ta.rnan .. . .. b' k k 'U:td agır, ıgrenç ır o u u. 

l\elda rokt ··ı .. ı·· :r an o muı u. 

Ic::etdan "l" ·· l k d · ~,'ka, ın o umu s en erı me· 

8 dü~iirmüttü. •ııt.ı lbil halkının iti'kadlarr ara · 
~, .. 1 
'E: t~y e bir masal vardı: 

birj akı Babil hükümdarlarından 
ır,~~ ta.hiblerden kendisinin ne 

11 ıt öleceğini ıonnuJ. Rahibler 
Ceı\ta.b 
11 

ı vermişler: 

hirh Sarayınızda hangi gün bir si
~~kı ~ı. ölüne, siz de o gün öle -

•nıı r .,, 
d,t~tından sonra Babil hüküm -
b,~ ltı saraylarına hiç bir sihir -
d,,1 &okınadrlar. Hatta hüküm -
i~rı ~~dan biri ıi-hirbazları ıehir-

oıJe uzaklara ıürd.. ·· t·· &,.~ urmuı u.,, 't' r b-.. nıaıa'lı dinlediği 
l\ Sariı yanında idi. 

&ay~ E:ğer bu hikaye doğru ol • 
llıtt n'· eski Babil hükümdarları
"t ı ıç birinin ölmemeıi lazım • .. 

l:>i:tereJc "l .. tü' t k gu MUf • 

dıi1 'h ender bu efsaneye inanma· 
I~~·· a.lde, ırhirbaz Keldanın ö
hi1- tınden sonra, maneviyatında 
~ı. deği§iklik görülmeğe başla . 

''b 
ı: Qen 'h · cıl\'ı 1 cı an ımparatoru olaca -.,, 
. ~~ . 
~il\d edonyalı lıkender, o yıl 
bİld eı, her yerde olduğu gibi, Ba
t~l\ eıb·de kendine kırmızı granit • 

ır -,... .... ezar yaptırmı§tı . 
.... "erw- . 
''llt: -·~ ıınparator, kumandanla-

~~k-..... 8u Yafta ölmek istemem .. 
~'ttı ~e.Jayacağım. Fakat, bir ta· 
)~~. l'ı~akarların dediği gibi, üç 
~'ıtı, . et Yüz yıl daha yaşaya<:a.• 
'ı "''bıtıannuyorum. Ben de her-

• li l . 
~'lld ı, ecdadım gibi günün bi-
di)0~d toprak altına gireceğim. 

1 
u. 

l •k 
'ıııl' ender yeni bir sefere hazır-

0l'du 
t~ı> . 

(titı· llratorun ne tarafa gide -
.\l\t·

1
' sadık cenerallerinden 

~il'o~:kos) dan batka kimse bil 

d 1•kell.d 
~tl 8 1'l er, Keldanın ölümün -

h.ı-t}'a,onta günlerce saraydan dı
(A ~ıkJ:namıştı. 

d~ lltıak ) A k . A • 

'. l'el'l· 0 s , nta ya vılayetın-
·tı~a.k "e müstakil bir hükiimet 
. .\llt kae\'dasma düşmüıtü. 

~ı... a Ya h . . d d .. d ·• en d .. azınesın e unya _ 
d 1• ~r ~gerli mücevherleri var • 

Kaplarına ıığamıyacak kadar 
taıkın ve mağrur... Babil sokak
larında dola§ırken, hayvanlarını 
esirlerin sırtlarından geçirirlerdi .. 

Ceneral Antiokos, hükümdara 
Keldanın ölümünden bahseder -
ken: 

-Bu herif keşke sarayda ha
pis edilmeseydi .. 

Gibi sözlerle daima lekende -
rin merak ve endişesini derinle§• 
tiri yordu .• 

lskender, bir gün kumandan 
(Şasisi) çağırdı: 

- Baıımın üstündeki mavi 
gökten eminim, dedi, fakat aya
ğımın altındaki kara topraktan 
çok korkuyorum. Kendimi, ağ-

zını açmış bir ejderin kartısmda 
titriyen zavaJlı bir kuzuya benze
tiyorum.. Sen söyle, Sadık Saris ! 
Ben, hazırlandığım bu seferden 
de muzaffer olarak dönecek mi
yim? 

Saris, bir ıeyden haberi yok • 
rnut gibi davrandı: 

- Hangi seferden bahsediyor
sunuz, haşmetmeap?. 

lskender, bu hazırlığın iç yü
0

-

zünü Sarise de söylediğini zanne
diyordu: 

- Antiokosa söylerken sen o
rada yok muydun?. Ben, bu sırrı 
senden sakladığımı zannetmiyor· 
dum, Sariı !. 

Saris, bu sözleri itizar mahiye
tinde telakki ederek yumuşadı ... 
Ve imparatora acıdı. 

- Antiokoı, sizin dostunuz 
değil, düımanımzdır. Öldüğünüz 
zaman, mezarınızın üstünden at
sürüp geçecek ve İsyan bayrağı-

nı ilk önce çekecek kumandanlar
dan biri de odur. 

Dedi. Saris tok sözlü bir Ce
neraldi. imparatora daima fela
ketli ve sıkmtıh günlerinde yar • 
dun etmekten ve yol göstermek -
den zevk duyardı. 

Saris, İmparatorun yanından 
ayrılırken, son söz olarak: 

- Antiokosu müstakil bir va
zifede kullanmayınız!. Antakya
• aki yeğeni, sizden ziyade onun 

mümeasilidir !. 

Demişti. 

En ideal kocanın 
başına gelenler! 

Gene bunun içindir ki uluslar an -
cak dillerile ayırdedilir. Bütün acun 
soysallığına kaynak olmuı Türk ulu. 
sunun bin üç yüz yıllık dil tutsaklığı -
dır ki onu kendisinin yarattığı soysal
lıkta.n uzak ıura1onı,, aı'aya kendisinin 
olmayan yapmacık bir dil sokulmuı -
tur. 

Ancak şurasını açık söylemek gerek
tir w, Türk beyninin yoğurtanlığ'ı, Türk 
zeyrekliğinin inceliii bir köke, 
terimli bir varlığa, bir uluıa 
dayanmıyan bir dili iılemif, ondan ne 
ince, ne derin, ne güzel İ§ler, bitikler, 
deyitler, cönkler ortaya çıkannı,tır. 

Türkün yaratıcı batının en büyük 
tanıtı bugün acun güzel deyiıinde 
yüksek yer tutan Osmanlı diliJ~ yazıl. 
nuş olanlardır. 

Şimdi öz dile kavutunca ilk göze 
çarpan Oımanlıca dütünerek türkçe 
yazmağa çalışmak düıük gidi§inin bir
çoklarımızı ıaıırtmıf olma11dır. Hep • 
sinden önce Türk gibi dü§Ünüb türkçe 
yazmak gerektir. Bunun için de yaıı -
yan T-ürk sözlerini bularak onları kul
lanmak ister. Oımanlrca yazdıktan 
sonra aradaki yaban ıöz1erin karıdıkla· 
rını tarama dergisinde araıtırıb bunla. 
rın yerine koymak yüzündendir ki or· 
taya birçok tatsız, tuzsuz yazılar çıkı. 
yor. Osmanlı dilinde yüksek, krvrak bir 
yazıcı olarak tanınmıı olan birisi böy
lece yaban sözlerin yerine taramadan 
sözler koyarak gazetelerde yaydığı ya
zılar yavan ,düşük olrnuıtur. 

Bunun dolayı başka bir §ey değil • 
dir. Once bildiği Oımanlr dilile yazı • 
yor, sonra arapçalara, farsçalara tara • 
madan yer deiittirtiyor. Kaldı ki tara
ma dergisi eksiksiz bir ıözlük detH • 
dir. Zira her Osmanhcanın karşısına 
on, on bet değişik oba dillerindeki söz· 
ler derlenerek geçirilmiştir. Bunlar he
nüz süzgeçten geçirilip hangisinin lı:ar· 
,ılık olarak onaylandığı belli değildir. 
Genel Türklerin onayladığı ııözler ör
neklerile toplanmaktadır. 

Bu gibi yazıların çoğu ııalık satmall 
(malumat furutluk) için yazdmıı za -
valJı feylerdir: ki ne bir yükJelıı: konuyu 
anlatır, ne de yüce bir oy erinin yazı • 
srdır. Tugal (tabiat) zorlıyarak yazı 

yazmanın ne kadar tatsız olduğuna her 
dilde buna benzer yazılar bir tanuktur. 
Battanbaşa türkçe yazdmrt bir bitiği 
bir yana bırakınız. Türk dili kuralla • 
rına uygun bir bitü (makale) yazmak 
için de gene dediğim gibi yapmacık dil 
kaynağına değil salt Türk dilinin çağ· 
Jryarak akan kaynağına baı vurmak ge
rektir. lıte o kurun Meriç suyu gibi 
duru akan bir Türk yazısı ort:ıya çıka
biliyor. 

bu adamla rahat konutamıyor. 
Danıt divana uzandı: 

- Neden konuıulmasm .. iste
diğin gibi, iıtediğin kadar rahat 
rahat konutalım. 

- Madem ki, tarziye veriyor· 
sun, peki. .. 

Danıt batını 
silkti. 

salladı, omuz 

Salim sordu: 

- Bu sene sergiye iıtirak edi· 
yor musunuz? 

Ekrem doğruldu: 

- On iki senedir elime fırça 
almadığımı biliyorsun?.. Bir ta • 
kım maskaraların beğenilmeıi 
beni resimden soğuttu .. 

- Bunu benim için mi yoksa 
Memed için mi ıöylüyorsunuz? 

- Kimseden bahsetmedim, i· 
sim söylemedim. 

- Boş zamanlarınızda ne ya· 
pıyorsunuz?. 

Ekrem, ağzından piposunu çek 
ti: 

- Yaptığım resimleri dütünü. 
yorum. 

Ve bu •özüyle göğsü kabara• 
rak piposunu tellendirdi. 

Daniş gülüyordu. Ekrem onun 
neşeıini fark etmiyormuı gibi 
sordu: 

- Pipo içmez misin? 
Danİf bir sigara yaktı: 
- Hayır. 

- Sahi, bak unuttum. Sen pi· 
poya züppelik dersin .. Sigara ki ~ 
bar ve zarif imif ..• 

- Evet zarif .. 

- Doktor şunun haline bak ... 
Şık mı şık. Elinde eldivenler de 
eksik olmaz... Sen ressam değil. 
sin. Böyle ressam olmaz... Ben 
senin ne olduğunu bilirim. 

- Neyim ben?. 
- Aşıksın. 

- Atık mı?. Sahi mi? 
Danit biraz kızardı, 
Ekrem gözlerini Daniıin 

lerinc dikti: 
goz-

- Kime işık olduğunu da söy
liyeyim mi? .. 

- Sus!. 

- Kızarma, korkma, söyle .. 
mem. Ama ben her şeyi bilirim. 

Benim közümden hiç bir şey kaç• 
maz... Beni atlatamazlar. 

Daniı sertlendi: 

- Kafi, anlaşıldı.. Ben gel . 
meden evvel konuşuyordunuz, sÖ· 
zünüzü kestiğime müteessirim. 

- Entressan bir şey söylemi • 
yordum. Bir zamanlar, kaldırım· 
)arda burnunu çeken küçük Siiza
nı tanıdığım devirledren bahıedi. 
yordum. Süzan bana medyunu 
şükran olmalıdır. Onu bu eve 
ben getirdim. Memed hayran ol· 
du. "Suzan hamamda,, ııni yaptı. 

Salim: 

- O resimle ismini tanıttı ya. 
Ekrem ba§ınr salladı: 

Salim rülümıedi: 
- Sizin istidadınızı herkes 

takdir ediyor. 
Ekrem genç doktora döndü: 
- Takdir etmekle kalmıyor • 

lar, daha ileri gidiyorlar. İnkar 
ediyorlar. 

Artık resim yapmıyorum, Ya· 
pamıyor diyorlar. Hayır, izzeti 
nef ıim vardır beninı. Bunun için 
yapmıyorum. Ben bütün istida-
dımı sanate verdim.. Varsın bu • 
dalalar beni anlanıaaın. Meme • 

• de gelince, onu o kadar çok se • 
verim ki her ıeyini affederim. 

Daniş ıordu: 

- Demek onu affediyor.sun? 
- Evet.. Biçare bir arkada,. 

tır!. Ben hiç olmazsa evli deği · 
lim. Hele onun gibi tekrar evlen• 
m~dim. Onu genç karısının ya -
nmda görünce, elimde değil, he
men yumuşuyorum. 

Danit, Ekr~me acayib bir hay· 
vana bakar gibi bakıyordu: 

- Yok canım!. 
Ekrem heyecanla devam etti: 
- Yoktur da değil .. Bir de en

d;şem var.. Atk, ressama zarar 
v1..-riyor. Süzanı tanıdı tanıyalı 

onrlan başka resim yapamıyor ... 
Daha bu Süzan metresi iken bat
Jadı.. MaJOm ya, uzuh müddet 
nikahsız ya9adılar. 

- .Biliyoruz. 

- Bunu Bilmiyen yoıctur Kı ... 
Süzan metresi iken onun çırç•p -
lak resimlerini yapardı. Şimdi 
artık biraz olsun örtüyor. Bu ıa
yanı dikkattir. Fakat iller çıplak 
olsun, iıter giyinik, ister yan -
dan olıun, iıter önden, hep ayni 
kadın .. Süzanı öyle çok seviyor, 
ki günün birinde kendinden bık· 
tıracak.. Memed kendini koru • 
malıdır. 

Daniı haykır4ı~ 
Kötü mahluk!. 
- Ne dedin? 

- Bazı insanlar vararr, onıar-
dan nefret ederim Ekrem. Bazı 
insanlar vardır, ki kötülüklerini 
dostluk maıkeıi altında saklarlar. 
Öyle zehirli otlar vardır ki onları 
bahçeden ıöküp atmak lazımdır .. 

- Benim ak saçlarıma hürmet 
lazımdır. 

- Asri ben beyaz saçların4an 
nefret ediyorum ya.. Gençlerde 
affedeceği kusurları ihtiyarlarda 
hiç affetmez. Ben Memedin yerin· 
de olsaydım, evimden sahte dos • 
tu, tuf eyliyi çoktan kovardım ..• 
hem hunu sanki ne diye ben yap
mıyorum?. 

Tokat atmak istiyormuş gibi 
elini kaldırdı. Birdenbire vaz 
geçti: 

- Değmez, dedi.. Öbür yana-
ğını da uzatacaksın. 

Ekrem sararmıştı. 

- Ben sana gösteririm. 
Salim araya girdi: 01~, h~alk aınbarı ağzına kadar 

~- ak I •ı Jı ı zengin ve mesud, ha-
~k~lti er Yerden güzel bir mem
~ Al\t. k 
tet\· ' Ye. l' . . 1 İd• \'a ısı, Antıakosun ye-

ı. ...\ntiokos, lskenderin 

En ideal kocanın ( 1) Şimali Ameri
ka1ı bir adam olduğu anlaşılıyor. Çün· 
kü bu zat kırk yatında olduğu halde on 
altı defa evlenmiş ve boşanmıştır, ,im. 
di on altı kadına nafaka vermektedir. 
Fakat son zamanlarda buhran dolayı • 
sile nafakaları veremiyeceğini ilan et • 
mi,tir. Bundan mutazarrır olan sabık 
ve eıhak on altı zevce, haklannın mu
hafazası için bir cemiyet teşkil ehniş -
lerdir. iflas masası hakimi bu cemiyeti 
tasdik etmi§tir. 

Köterimli Türk dilinin hiç bir dile 
boyun eğmesine yol yoktur. Şimdi 
ya,ıyan bir dil göz önüne almarak it
lek sözlük ortaya çıkmak üzeredir. 

Dil savı kazanılmııtır. Gün geçtik · 
çe derinleıtiğini görerek seviniyoruz. 

- Ben Memedin dostuyum .. 
Bunun için resimleri hakkında 
fikrimi söylemek istemem. y alnu: 
bildiğim bir şey var; kurnazca 
davrandı.. Halkı tuttu. Yaptık· 
)arını halka beğendirdi. Bense 

- Rica ederim kendinize ge
liniz.. Bugün Memedin bayra -
mı olduğunu unutmayınız. Evin 
ne§esini kaçırmayalım. 

Ş. AYKUT 
( ~/\ :insı ver r 



Galatasaray da Istanbul 
sporu 4-2 kazandı! 

V efa-Süleymaniye maçında Vefa çok 
a~ır bastı.Bire karşı yedi savı çıkardı 

<.ialatasaray • lstanbul•por maçında bir kurtarı§ ve 
maçtan •onra Lütlinin hali .• 

Fenerbahçe ile Be!ikta9 Fener ı Münir, Salahattin, Fazıl, Daniyal. 
stadında şampiyonanın en belli lstanbulspor kadrosu bu: 
batlı davasını hallederlerken Şe · ı Lutfi - Samih, Sabih - Fah· 
ref stadında da Galataıarayla lı - ri, Hasan, Sami - Refad, lımail, 
tanbulspor karıılaııyorlardı. Aca· Salahattin, Nevzad, Orhan .. 
ha burada ne olmuıtu? lstanbul • Oyunun ilk dakikalarında lstan
spor Galataıarayın bugünkü kad- bulspor bir gol çıkarmış, beş da -
rosu için bir hayli çetin bir rakip kika sonra Galatasaray da bir ıa
sayılabilirdi. Kadıköy dönütü va- yı çıkararak beraberliği, devre 
purda Galataıarayın 2 - 1 yenil - sonuna doğru bir sayı daha çıka· 
diği fayiuf' ağızdan ağıza, kulak- rarak üstünlüğü temin etmİ§. 
tan kulağa dolaııyor ve bu haber- ikinci devre ortalarında Gala· 
den en çok Fenerlilerin ıevindik-
leri görülüyordu. Filhakika Gala
tasaray da yenilmiıse Fener bahçe 
hiç zorluk çekmeden kendini bu -
ğün bir maç daha kazanmıf aaya
bilirdi ! Fakat vapur köprüye ya· 
natınca bu ıayianm doğru olma -
dığı ve bilakis Galatasarayın Is -
tanbulıporu 4 - 2 yendiği anla -
trldı. Sarı • kırmızılı1ar da Fener· 
liler gibi bir engel atlatmıtlar ve 
iki takım ikinci devreye rakamla· 
rı bile birbirine benzer neticeler -
le girerek puvan müsavatım mu· 
haf aza etmitlerdi. Gören bir ar -
kadaşımızın anlattığına göre maç 
ıöyle olmu§: 

Maç hakemi Bay Rüttü gelme
diği için Vefalı Bay Saim otomo -
bille Taksim ıahaıından alınarak 
t?etirilmiş, hakem yapılmı§. 

Galatasaray kadrosu şuymuı: 
Avni - Osman, Lutfi - Fa -

tasaray üçüncü golünü çıkarını§. 
ı: akat lstanbulspor buna bir golle 
kartılık vererek vaziyeti 3 - 2 ye 
çıkarını§. Maç biterken Galatasa
ray bir gol daha yaparak maçı 
4 - 2 kazanını§. Maçı bitiren dü
dük çaldıktan sonra burada da 
esef edilecek bir hadise olmuş: 
lstanbulspor sol açığı Retatla 
Galatasaray haflarından Fahir 
kavga etmitler, ite &eyirciler de 
karışmak istemi§. Fakat araya gi· 
renler işi uzamaktan kurtarnııt • 
lar. Bir rivayete göre bu kavganın 
sebepleri arasında, maç esnaıın • 
da Galatasaray kalecisi Avninin 
yüzüne çamur atmak ta varmıt ! 

Saha çok çamurlu olduğu için 
maç umumiyetle iyi olmamış, iki 
taraf ta güzel bir oyun çıkarama-
mı§. 

Vefa: 7 Süleymaniye: 1 
me.cları bu 
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Fener bahçe güzel 
Beşiktaşı 4 .. 2 

bir oyunla 
yendi! 

Beşiktaş müdafaası çok bo-zuk ve hesapsız oynadı. 
Buna bir de sinirlenmek katılınca •• 

Dünkü F enerbahçe • Beıiktat maçı 

cidden entereıan oldu. Beklendiği ne -
ticeyi verdi, fakat bu arada beklenmi • 
yen sahnelere de yer vererek •• 

"' "' . 
Maç neticesinin bütün fampiyona Ü· 

zerinde kat'i ve keıtinne bir col oynıya
cağını dün iıaret etmiıtik. Bu itibarla 
maçın kesif bir halk kütleıi tarafından 
görülmek isteneceği tabii idi. Filhakika 
ıaat on dört buçukta ıtada girdiğim va
kit kapalı tribünleri tamamile dolu bul· 
dum. Hava lodosladığı için ılık ve ya • 
ğıısızdı. Tam futbol günü. Fakat ne ya
zık ki saha çok çamurlu idi. Bilhassa or· 
ta kısımlan berbattı. 

iki takım sahaya çıkarak dizildikleri 
vakit kadrolan belli oldu: 

Fenerbahçe ( Hüsameddin · Yaıar, 
Fazıl • Esad, Ali Rıza. Reşad - Niyazi, 
Namık, Muzaffer, Şaban, Fikret) 

Be§iktaı (Şevket - Hüsnü, Nuri -
feyzi, Hasan, Faruk, Hayati, Hakkı, 
Nazım, Şeref, Cahid.) 

Fener bahçenin hemen hemen tam 
kadrosu karıısında Beıiktaı orta hafta 
yeni bir oyuncu oynatarak bir tecrübe 
iıine giritiyor, ıol açıkta da Eırefin ye
rini gene Cahille kapamaya çalıııyor. 

Maç Ahmel Ademin idaresinde baı
ladı. ilk dakikalann görünüıü tu: Be· 
şiktaıta oyun hevesi daha fazla. Akıllı, 
hesaplı, müessir bir oyuna doğnı git • 
mek gayreti kendini belli ediyor. Top 
Fener aahumdan çıkmıyor. Nazmı bu • 

maçla da bitmif olmıyor, ayni ıa· 
atlerde Taksim stadında Vefa ile 
Süleymaniye de karşılaııyorlardı. 
Burada da saha çok çamurlu ol -
duğu için maç o kadar iyi olma -
mıf. Yalnız Vefa çok hakim oy • 
niyarak rakibini, penaltıdan yap· 
tığı bir sayıya kartı tam yedi gol • 
le yenmiı. 

Diğer mac;laran n eticelerl 
lkind küme ve genç takımlar 

:nasındaki maçların neticeleri 
da §unlardır: 

4 . 2 Eyüb Altınorduya galib Ga· 
lataıaray genç takımı ııf ıra kartı 
2 ile lstanbulıpora, Galataıaray 
B. takımı 3 - 1 lstanbulspor B. 
takımına, T opkapı 4 - 3 Beyler • 
beyine (bu maç sonunda da kav
ga çıkmı§, yatııtırılmıt), Fener 
B. takımı sıfıra dörtle Betiktat B. 
takımına, BeŞikta§ genç takımı 
sıfıra birle Fener genç takımına 
galib .. 

lunmaz bir fınab kaçırdı: Alb adım] 
mesafeden kalecinin durduğu tarafa tüt 
çekti, Hüıaın tuttu. 

Onuncu dakikadan ıonra vaziyet de
ğİfmeye batladı. Fener ileri hareketine 
batlanuıtı. Beıiktaı aleyhine bir firikik. 
Fikretin dokunduğu top Beıiktat kale
si önüne dümdüz gitti. Niyazi sağdan 
bir tüt atb, tuttura.."11adı fabt topu da 
bırakmadı, sola geçti ikinci bir ıüt: goll 

Bu ıol, herıeyden evvel iyi bir gö
rütün, zor tutulur bir hızın kartılığı idi, 
mükemmel bir ıeydi. 

Daha baılanııçta kaybediJen bir sa
yı kuvvetli bir takım için çok bir ıey i
fade etmez. Fakat bu böyle olmadı. Bu 
sayının Beıiktaı üzerinde umulmıyacak 
derecede menfi bir hava uyandırdığı gö
rülmeğe baıladı. Hatlar kanıb. Müda
filer yerin çamurlu olduğunu hesaba 
katmıyarak fazla ileri çıktılar. Bunun 
neticesi ikinci bir sayıya mal oldu. Or -
tadan ileri bir pu alan Niyazi bunu 
tek baıına ıürerek müdafiin birini ken
dine çekti ve topu önü açık kalan Na
mığa gönderdi. Şimıek siiJi bir tül: i -
kinci gol! 

Bu gol de birincisi kadar güzel bir 
görüı ve hesab iıiydi. Beıiktaı takımı 

büsbütün sinirlendi. Cahidin iyi iıliye
memesi, kesik vuruılar yüzünden to -
pun gönderilen yere varmaması Betik • 
laf aknJannm kaybolmaama sebeb o • 
luyordu. Buna mukabil Fener muhacim
leri Beıiktat müdafaasını ikide bir allak 
bu1lak ediyorlardı. Hele Fikretin iniı
lerı, ayak oyunıan çok tehUKen, öe ık • 
taı müdafaası bu cıva gibi akan oyun • 
cuyu hemen hemen hiç tutamıy?rdu. 
Devre sonlanna doğru Fenerbahçe Fik
retin ti kenarlardan baılayıp kale içle -
rine kadar sokulan bir iniıinden üçüncü 
golü kazandı. 

Bu sıralarda Beıiktaş biraz kendini 
toplar gibi oldu. Bir akın Fener kalesi· 
ne kadar sokuldu. Şeref ceza sahası i -
çinde makaslama tutuldu. Hnkem dü -
dük çaldı: penalb. Hakkı, bunu gole 
çevi .. di. 

Birinci devre Fenerin üat\:n oyunu 
ile 3-1 bitti. . . .. 

ikinci devre baılangıcı gene "Beıik · 
taıın zorlamasile açıldı. Bununla bera • 
ber kazanmak ümidi pek az olduğu için 
bu akınlarda heaab ve rabıta yoktu. Be
ıinci dakikada Muzafferden çözülen top 
Beıiktaılılara geçti. Fener ha.f!arile mü
dafileri geriliyerek sıkışık bir vaziyet 
aldılar. Bu arada ceza çizgisi İçinde top, 
Fazılın dirseğine çarptı: ikinci penaltı. 
Hakkı bunu da gole çevirince Beıiktaı 

taraftarları birdenbire ümitlendiler. Ka
zanmak olmasa bile berabere kalınabilir
di. Şimdi iki taraf da bozuk oynuyordu. 

Beıiktat hali zorluyOl' fakat iki uıJ 
bozuk. kopuk_ ıilik kalıyordu. D•~ 
talanna doğru Fener tekrar yer V 
rile zikzaklama ileri hareketlerin' 
ladı. Bir aralık Beıiktaı .kalesi ~ 
kııb. Boı kalan kaleyi direk k~ 
Arkasından Muzafferin ıütüoü I 
yere yatarak kornere atabildi. tC 
de çok tehlikeli ıeçti. Gene N~ 
bot kaleye inerken topu fazla; 
kaleciye ka}lllt'dı. Esadın yo ., t 
Muzafferin beceriksizlikler yap~...I. 
lüyijyordu. Otuzuncu dakikada N11· 

nin hazırladığı top Namıiın tiİ~ 
dördüncü defa Beıiktaı kalesine ıif' 
dava da halledilmiı oldu. . J 

Arbk Fenerbahçe vakit seÇjrıı> 
çalıııyor, en çok Beşiktaıın aai ~ 
Fenerin sol tarafı ile mücadele edi~ 
du. Oyunun bitmesine bet dakik' 
teessüf edilecek bir hadise oldu: f 
Namığm ayağından topu almak ;I 
Namık yere dü§'e. Aynı anda fef 
topu bırakarak yerde yatan of"J,I 
bir tekme attığı görüldü. Sinırl~ 
rildiği muhakkaktı. Fakat hiç bir' 
gerginliği böyle çirkin bir hareketi j 
zeret olamazdı. Bu dakikada tıııPİ 
yazarken bizzat Feyzinin yaptığı İf 
ten müteessir olduğuna kaniinı. , 

Neyse .. Iıte bu hadise, bitme~~ 
olan maçı az kalım gürültülü bır r 
de olduğu yerde bırakacakb. fi 
hadise olur olmaz oyuncuların _ ~ 
hepıi hadise yerine koıuıtular. ~
versin makul düıünen oyuncul~ 
klımı bırıbırını tütnnıK ımvaı:aıiın "" 
mesinin önüne ıeçtiler. Hakem dl 

11 

dire değer bir kat'iyetle itin önüııiİ' 
Derhal evvela Feyziyi, sonra ora'!' 
fUP gelerek iıe müdah.ale . eden fj 
müdafii Fazılı oyundan dııanya ~, 

dı. * • • -_). 
Dünkü maç, tesadüfen berıııbC'· 

bitseydi, Fenerbahçe hesabına ç~,i 
nırdım. Çünkü dünkü maçta Fen"j 
çe rakibinden çok üstün bir oyun r· 
dı. Gollerin hazırlaruıı da atıhıı dl 
dir görülen birer kıymet ve mani 
yordu. Fener bahçe ile karıda~ 
lwnla'mı, her ıeyden evvel müda.f "ı;
larını kuvvetlendirmeleri. hesab,!11 
seri manevralar yapabilen müd.,,..-. 
son derecede seyyal bir haf hattil• ~ 
maıı lllımdır. Aksi takdirde. bir 
düf olmazsa bugün mevcud bütii' 
kmıJar iılek, seri ve ayağına taJl1 ~ 
sil~ hakim Fener mubllcimleri lı'J 
d• dünkü maça birer nazire yapıJI" 
lı:urtulamazlar. ~ı1 

Fener bahçe. tampiyonluk 1°'( 
ikinci devreye kat'i bir kazanç1' 
ve bir puvan farkla. Galatasar'~ 
beraber, başa ıeçti. Kendilerini $ 
ederim. ~ 

hir. Nihad, lh,.ahim - Necdet, ____ ,...;_ __ ~----~------------------~~~----------~~--· rı Türkün bu ıon sava§ını yap • lı dolabı on liradan aşağıya ver· istiyorum. Artık ses yok. ~~ 
lar elleri ceblerinde ıoruyorl 

- Son fiatınız nedir? '/ 

KURUR'un MıUt Romanı: Sil 
~··· .. ·····-------·····----·-·-· .. ··· .... ··-·· .. 

Kur$u 
Burhan Cahit Köroğlu •..•.................................................. 

Birden kapı gıcırdadı.. Sağlı • 1 sanarak geleceğimden itkillendi · 
ğmda evimize ayak buma yan niz belki. Fakat işte ben geldim. 
büyük amcamın nur gibi ak aaka • Ecdadrmızm kütüğünü de bera • 
lmı srvazlayarak içeri girdiğini her getirdim. Bakın, soyumuz ~
gördüm .. Bu mezar sükuneti ara - çinde Türk adını yüce edecek ne 
aında odanın ortasına kadar geldi. kahramanlar gelip geçmi§. 

Kıvılcımlı iri gözleri yüzüme Ommü deryadan Tunaya, ora-
dikildi. Aslan kükremesini andı • dan Merice, Fırata kadar akan 
ran kalın bir ıes odayı doldurdu: her ıuyun batında bir can vermi

- Toplantınıza beni çağırma· 
dınn:. Beni ha1i eski ocak ağası 

!iz. 

Fakat ocağımızın son çocukla· 

makta bize de, bizden eskilere de meyiz. 
kınmç verdiler. Sofaya çıktım. Bu işlerde be-

E ğer sen de bu u1usal aavaım cerikli olan teyzem epey alı§ verit 
Türk yuvalarında bıraktığı izleri etmiş. Evi almak için gelenler de 
yazanan kocanın ve soyunun kü- var. Teyzem buna pek karııma • 
tüğür.e geçen angıçları gibi çocu· dı. Bana gönderdi 
ğurıa ve soyunun tarihine bir ki - Sordular: 
tab bırakmış olursun. - Ne istiyorsunuz. 

Yengelerim, halalarım hepsi Ne bileyim. Durakladığımı 
ba,ları beyaz bürümcüklerle örtü· görünce ıimıar, bezirgan kafasile 
lü bu ruhlar kurultayında hazır • evi kötülemeğe çalıııyorlar: 
dılar. Hepsi birer birer geldikleri - Sıva, kaplak yok. Hepsi dö
gibi gölge halinde silinip kaybo • külmüt sayılır. Adam akıllı te • 
luyorlardı. Ben de bir kaç ıey melden bir tamir konmazsa içine 
söylemek için davrandım. O anda girilemez. 
son hayal de eridi ve ben eıyala· Dinliyorum. Bana kalsa bu e· 
n kaldırılan gelin odaıında yap• vi bir mabed haline sokarım. Ne 
yalnız kaldım. çare ki ihtiyaç bu kırık dökük 

• • • yuvayı sattırıyor. 

Teyzemin sesini ititiyorumı 
· O levhalar da ıatıhk. Cam· 

Kafamın içinde hala izleri ka
lan hayallerden istimdad etmek 

Gene teyzem imdada yeltı' 
lzmirde ev fiatlarını az ço1' 
yor. Ona sokuldum: f 

- Sen bildiğin gibi yap tdı 
Benim duracak halim kalııı~ 

Elimde valizim, sürüne • 
merdivenden indim . 

• .y.. 

Efya ve ev satıldı. ,el' 
Şimdi Manisada Mahırı~ V 

bıraktığımız ağırlıktan b•' 
parçası var. ('1 

iki gün sonra ManiıaY' 
tim. t 

Manisa, bu üzüm yurJ~tl' 
rengini, yafayı!mı çok de~~e 
mi§. Herkeıte özenmekterı 1,, 
eğı:~ti bir alafrangalık b~t 

( ArkMı var) 



Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -30-

"Kandilli ,, adı nasıl verildi? 
KANDiLLi 

h Kandillinin Bizans kurununda 
O§ bir arsa oldugu"' kaydedilmekted· 

d tr, Buraya verilen ad hakkm-
f{ a. da muhtelif rivayetler vardır. 
d'of.oae yahud Rizose admm Kan· 

d~~ıye ~i~ oldu~~ ya~anlar ol· 
i'1 gıbı Kandıllının Bızaıu ku

tlUıUJıdaki adının Perison olduğu· 
llıı 

... Yt.ıanlar da vardır. 
.. Buraya kandilli adı (1042 -
~632) Yılında verilmitli. Bu yıl I . 

e\'an fethinden dönen dördün~ 
~İil\iurad, burada doğan ıehzade 
'. ehtııed için yedi gün yedi gece 
ıtarıdn yakılarak tenlik yapılma
~ 'ıı ferman eylemişti. Bu ferman 
lt~erine derhal kandiller hazırlan
dı \>e Yanan kandiller yedi gece 
aohziçini ıııklara boğdu. Bu 
§enlik, se.nte Kandilli adını ar-
~·... , " gan .:.ıraktı. 

. Buradaki saray sonradan ye
tlıJendi. Bir hamamla bir de çeş
bt~ eklenerek adına "Nevebad,, 
d'!ndi. 

k Kan dillinin daha sonra nasıl 
Uru)duğ\ı hakkında da şunlar 

deniyor: 

. Önce buraıı bir bahçe halinde 
1
di, Birinci Mahmud lcadiyeye 
kİbnek için sık sık buraya uğrar
en, çevrenin güzelliğini, yazın 

t~ sıcak: günlerinde havaıınm se
~ırı olduğunu görmü§, bir "karye,, 
llru.hnasını istemi§. 

Bunun üzerine ıahilde bir ca-
llıi, ~onun ö ünde iki taraflı bir 
er~~ ve biraz yukarıda bir Çef -

roı;, da.ha yapbrmış.tır. Bunlar 
(l ıss - 1751) de yaptırılmıf. 
t ~idhat Efendi konferansında 
ltıdilli hakkında tunları söyle

lılitti: 

h· ''Kandilli minelkadim meşhur 
laır Yerdir. Fetihten sonra Rum
O l' buralardan çekildiklerinden 
di8llıanblar bu köye rağbet etme
r·ler. . Pek çok zama:ı son;a te~ tk 2ıyaretçiler gelıp gıderdı. 
~a~dilij ismiyle tesmiyesinin se· 
c·?ı, padişaham izam, gerek 

0ksu mesiresinde, gerek daha 
~karıda Çubukluda akşama ka
dar eğlendikten sonra geceleri ka
:::ıa dönerlerdi. Kandillinin iIBe-

de bir papas bahçesi vardı Pa
Pas, belki iltifata nail olurum di
\>e 'bahçesinde bir çok kandiller 

Yakardr. yani donatırdı.,, 
"1idhat efendi, bu iddiasının 

~~e·· ·• ··ı ek l ~:1 ıatınad ettiğını soy emem • 
ltdj.. y b' .. h 1:- • • alnız bugün ır nus ası 
il\ ltihte Ali ~iri kütüphanesinde 
d e~CUd yazma bir kitabta bur~
d~ı bahçenin "Kandilli bahçesı,, 
i~)'~ Zikredildiğini ileri sürerek 
ı dıe.ıını iabat etmek istediği an· 
)'ylınaktadll'. Yalnız, İstanbul 
~ ılarım yazan bu yazma kitabın 
k tlgi tarihte yazılmr§ olduğu 
t~li •urette bilinmiyor. Bu nok
k a.r, Kandilli adının, papasın 
~ 'tıdillerile mi, yoksa, yedi gece 
'ttdill • 1 . ld' v. • b' 'b' l'İ erıy e mı ge ıgını ırı ı -

bile karıştırmaktadır.. Bununla 
erahe h b"t" "hl ci(), .. r, emen u un tan er, 

l'~~Ullcij Murad kurununda 
ele 

1 
gece yakılan kandiller yüzün 

ka. ll buraya "Kandilli,, dendiğini 
l'~bnektedir!er. 

tu11 andiHide üçüncü Murad ku-
lltıd 1 1 l'eq· a. Yapı mış o an saray, on-

l)]l'Q111ci Yüzyılın sonlarında harab 
l.lş~. Pasaroviç sulhundan son-

Kandilli'den 

ra 1718 de sadrazam lbrahim pa· 
şa bu sarayla, üçüncü Ahmedin 

yaptırmıt olduğu sarayı yeniden 
yaptırdı. 1751 de biri?d Mah .~ 
mud da bu saraym tertııbatım bu-

yülterek cami ile hamamı, yuka
rıda yazdığımız gibi, ilave etti. 

Kandili için Evliya çelebi şun
ları yazmaktadır: 

Göksuyun karşısında bir bağı 
iremdir ki Muradı salis binasıdır. 
Murad han havasını sevdiğinden 
ekseriya burada zevk ederdi .. 
Akıntı burnunda bir kaya üzerin-

de müteaddit kasırlarla müzeyyen 

bir bağı cenandır. Ensesi kayalı 
dağlar olmakla bağlan vardır .. 
Bir bahçe üstadı, yüz kadar bah
çivan neferatı var. Bunun cenu
bunda (Bapas korusu) nam ma • 
lialli Sultan Melirned han rabi 
(Yani efendi) ye llisan elyemiş
tir.,, 

Evliya Çelebiden anladığımız, 
Kandilli bahçelerinin kurununda 
meşhur olmasıdır. Bir semt bah-

çesinde yüz bahçivanın çalııması, 
bunu göstermektedir. 

Hadikatükevami, adlı kitab
tan anladığmııza göre dördüncü 

Murad Revan seferine giderken 
burada bir saray yapılmaımı emr
ederek gitmİ§. Döndüğü vakit de 

meşhur Kandilli şenliğini yaptır
mıthr. 

Burada birinci Mahmudun 
(1165 - 1751 de yaptırdığı çeı
menin üzerine Nimet adlı ozan §U 

tarihi yazmıştı: 

Hazreti sultan Mahrnuduşşiyem 
asar ile 

Eyledi Kandilli bahçe cayigahin 
pür ziya 

Nimeta sükkarum irvaya ziba 
tarh la 

Yaptı dilkeş çeşme icra eyledi 

bır gorunuş 

• 
Çahı zemzem menbaı abu . 

hayatı dilküşa 

Deniz kenarındaki çeımeyİ de
vattar Mehmed Pata yaphrmıJtı. 

Bu çeş.menin suyu, dörd~cü Mu
radın validesi Kösem Vahde Sul • 
tanm Bat Ağaamm açtırdığı ku • 
yudan çekilirdi. Bu çeşme, Birinci 
Mahmud kurununda tamir edi'ldi -
ği vakit Aziz Efendi §U tarihi söy
lemişti: 

yeter bir mmraı berceste Azi 
zaptı tarihe 

x;eniden şule ban sahıl oldu 
· ~ Köhne Kandilli 

GOKSU 

Göksunun e.ki adr "Aretas,, 
dur. Buradan geçen suya da "Are
las,, ıuyu denmekte idi. Hisara 
daha yakın bir yerden akan küçük 
ıuya da "J\ıaryen,1 denirdi. 

· Göksu hakkında Evliya Çelebi 
§U aatırlan yazıyor: 

"Abıhayat misali bir nehirdir 
ki alem dağlarından cereyan edip 
gelir. Ilrl tarafları wyüksek ağaç. 
larla müzeyyen baglardır. Ve ek -
seri yerleri Halıc~~e bahçel~?· 
ve un değirmenlendır. Bunlar u .. 
zerinde bir tahta köprii var. 

Cümle uşakan, kayıklar ile 
bunlardan ileri ferahfeza köylere 
varıp ağaçlar altında zevk ve soh
bet ederler. Vacibüsseyr bir me -
siredir. Bu mahalden bir gU.na 
toprak çıkar ki andan güzekar üs
tatlar gO.nagün sefa! ve gözeler 
yapıp satarlar., 

Bu sahrlarm, bundan üç yüz 
yıl önce yazılmıı olduğunu dütü • 
nıürsek, Göbuyun, pek eski ku • 
run1ardan beri bir mesire olduğu 
anlaşılır. & ıemte verilen kıymet 
buralarda yapılan köşkler ve 
"Göksu kasn,, ndan da anlaııl • 
maktadır. 

( Arkası var ) 
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Ahı pakin vasf edüb Ce~~= 

Tabiatın verdiğine insan emeği 'de yardım etme· 
lidir, burada şehircilik noktasından 

yapılacak çok işler var 

Eğirdir, '(Hususi)· - Eğirdir 
kasabası, ayni iaiındeki gölün 
garb kenarında çok eski bir mem
lekettir. Bu memleket, gölün or • 
tasına doğru uzamıı dlan bir ya. 
rık adanın üzerinde geli!i güzel 
kurulmuıtur. Yarım adanın çu· 
kur kıaımlarmr aular doldurdu • 
ğundan onun burnu iatimaketinde 
iki küçük ada ortaya çıkmış.hr. 

Etrafı yüksek ve sarp dağJarla 
çevrilmİ§ olan geniş, yeşİ'I bir göl, 
küçük bir yal'ım ada ile iki parça
ya ayrılmıf. Bu göle dar bir bo
ğazla bitişik Hoyran gölü de gö

l rü1ecek yerlerden dir. 

Kasabanın sokakları dar, ev1e
ri ah§ap ve kıymetsizdir. Bura • 

ya şehirciliğin hiç uğramadığı bir 
bakışta anla§ılıyor !. Orta yerde 
Selçuk devrine aid bir cami ve bir 
medrese var. Minaresi kemer üs· 

tünde olduğundan altından yol 
geçiyor. Bir de harab kalesi var. 

Kasabanın arkası sarb ve kayalık 
bir dağa dayanmıştır. Tabii man-

zara itibariyle bu dağ da pek gü
zel. 

Gölde neler var? 
Gölün suyu tatlıdır. Fakat ka· 

sabanın pislikleri oraya döküldü
ğünden kullanılmıyor. Derinliği 

13 kulaçtır. Sular yerden kayna· 
maktadır. Her ne kadar etraftan 
bazı dereler kanşmakta ise de e
hemmiyetsizdir, Denizden yük· 

ıekliği 923 metredir. Gölün aya• 
ğı yer altrndan akarak cenubda 
bir gölcük daha vücuda getirdik
den sonra tekrar batarak Antal • 
yadaki Akçaym membaım vücuda 
getiriyor. 

Gö1lde çok balık vardır. Bun· 
lardan Çapak balığı havyarlıdır •• 
Onun için buranın havyarlan met 

burdur. Havyarın kilosu 75 kuru· 
tadır. 

Gölde Can ada, ve Yeşil ada 
adlannda iki küçük ada vardır. 
Yetil ada bir mahalledir, Can a· 
dası ise bir gezinti yeridir, gayri 
meskundur. 

Gölün içinde 150 büyük ve 
küçük yelkenli ve 50 kadar da 

ıandal vardır. Bir römorkör ve 
motörbot varken römorkör istas• 
yon limanında batmııtır. Bunlar 

geçen ıeneye kadar gö1de çalqır· 
larken bu sene karaya çekilmif • 
lerdir. 

Havası, suyu 
Kasabanın havası ve suyu gil

ze!dir. Hiç bir hastalık ve sıtma 
yoktur. Kocapınar, Yrlankırkan ve 

Ohiklacı adlarında üç memba 
auyu getirilmiıtir. 

Elektrik 

Kasaba karanlıktır. Gecelen 
ga.z lambası bile yakılmamakta • 
dır. Evve1ce bir fabrikadan ce • 
reyan alrnmakta iken bundan vaz 
geçilmiştir. Belediye bu sene ka
sabayı elektrikle tenvir edec~ktir. 

HUkOmet kona§ı 

HükUmet konağı on beı sene 
evvel yanmıf, bir daha yapılama
mıtbr. Şimdi belediye dairesinin 
üst katında, kısmen de baıka 
binalarda it göriilmektedir. Bu 
yüzden her aenet bin liradan faz
la kira verilmektedir. 

Maarif 
Kaza dahilinde 15 mekteb, 26 

muallim ve 1300 talebe vardır: Bu 
mekteblerden altısının tipleri ret· 
mi ıekillere uygundur. Merkez -
de iki mekteb açılmıttır. Bunlar
dan üç smıflısı Y eıil adadadır. 
iki mektebin mevcudu 419 dur. 

Ragıb Kemal 

1 D e r t 1 e r, i s t e k 1 e r r 
Kadıköy - Bostancı! Pangaltıda acına-

tramva·yları cak bir sokak var! 
Bir gazeteci llkadaş yazıyor: 
"Kadıköy • BostaDCI arasında itli • 

yen tramvaylarm bir kısmı mevki, di • 
ier bir kısmı ikinci mevki, bir kıımmm 
da yarısı mevki yarısı ikinci mevkidir. 
Ancak yansı ikinci mevki olan araha • 
)arda yer bulamayıp da ortada ayakta 
duran<aı•n mevki kısmına yakın dunnuı 
olanlarından birinci mevki bif eti alın • 
maktadır. 

Bundan baıka tramvay yolda iken, 
ortada durup da yer bulamadığından 
dolayı ayakta bulunan bir yolcuya ikin
ci mevki bileti kesildiğinden mevki kı· 
ııında bir yer açıldığı takdirde burayı 
iıgal edenlerden bütün sefer için mev 
ki bileti istenm~ktedir ki bu, dünya -
nm hiç bir nakil vasıtasında görülme • 
mit ıbir usuldür. 

Bu ıistemden de yolcudaft ziyade 
ıene ıirket zarar görmektedir. Çünkü 
heaabım bilen herhangi bir yolcu bir 
sefer müddetince iki katlı bir ücret 
vermez, vermediğinden dolayı da ara
daki farkı kaybeden §İrket olur. 

Evvelki gece bu batta alabileceğin. 
den bir buçuk misli fazla yolcu alan 
bir tramvaya bindim. Suadiyeye inmek 
üzere bir ikinci mevki bileti aldım. Göz 
tepe istasyonundan sonra mevki kısım
da bir yer açıldı, oturdum. Sefer müd
detince tramvayı kontrol eden (280) 
numaralı kontrolör, bir bilet daha al • 
mamı teklif etti. Gayet tabii olarak a • 
radaki farla vererek yolculuğa devam 
etmek istedim. Fakat hayır .. Yeni bir 
bilet ahnakhğnn yabud ayakta dur • 
maklığım teklif edildi. Bu esnada da 

• 

Pangaltıdan bir kari imzasile bildi • 
riliyor: 

"Beyoğlu belediye briki bilmez, siz 
herhalde bileceksiniz: Pangaltıda Bi • 
lezikçi,, denilen bir sokak var. iki yanı 
apartmanlarla dolu. Bilmem buradan 
bir defa olsun geçtiniz mi? Geçmemİf 
iseniz, sakın geçeyim demeyin 1 Fakat 
bir gün yolunuz oraya düımek talisiz· 
Jiğine uğrarsanız, en aıağı otuz lınk 
lira bir masrafa girersiniz. Çünkü bir 
çift ayakkabı, çorap ve elbise almağa 
mecbursunuz. O ıokağrn iki yanmdaki 
güzel ve yüksek apartmanlar sizi al -
datmasın, sokak tamamile bir iptidai 
köy ıokağmı gösterir. Dize kadar ça
mur. itin kötüsü otomobiller de oraya 
gİbnİyor. "Bilezikçi sokağı mı, gide • 
mem.,, deyib dunıyor, 

Pangalhmn göbeğinde böyle bir so
kak belediyemizin zevki selimine ya • 
kıımıyan bir örnek olsa gerektir.,, 

rnrımnn11ttft1WtrlMfftnn1mnmm""'"'"'ılllllft'l...nnıu1mııtmMnmrı"""9ftı.-

tramvay Caddeboıtan durak mahalline 
gelmit bulunuyordu. Kontrol istas • 
yondım bir polis memuru alarak mese
leyi kendince halletmek İstedi. Fakat 
gelen polis memuru ortadaki haksız • 
lığı anladığından tramvayın yoluna 
devam etmesini kontrola ihtar etti. 
Şimdi bu muamelenin herhangi bir 
yolcuya tekrarlanması mümkün oldu
ğunu dü~ünüyonım. Bu yer!i Öz ma· 
Jımız tirketin o taraf sakinlerini gü • 
eendirerek rafbetten düımemesi içiıa 
bu gibi hatalı noktalan düzeltmesi ıa .. 
znndır. Bunu, tirketin değerli müdürü 
Ba~ N ecmeddlıı Sabirden bekliyoruz-



El kesesinden sultanım 
Develer o/Sun kurbanım 

Yazan: Selami izzet Kayacan 
Bedros Dırdıryan, Samuel Ya- - Daha hızlı git ıoför .. 

sefaçi, Ahmed Mi Sungurtekin Kilyosa yaklaıtılar. 
arkadatblar. Öylesine arkadaıtı- Bir aralrk Y asefaç.i Bedroıa de· 
lar, ki içtikleri su ayrı gitmezdi.. di ki: 
Ht;r.ıeyleri beraberdi. Keselerin- - Benim bacaklarum uyuştu. 
den bqka... inelim de biraz yaya yürüyelim 

Geçen yazdı. Bir gün üç arka- mi?. 
daı, üç buzlu bira bardağmm Ö· - Yürüyelim. 
nünde buluftular. ikisi indiler. Yasefaçi Bedro-

Hava sıcaktı. İstanbul cayır sun koluna girdi: 
cayır yanıyordu. Değil buzlu bi
ra, buz yutmak serinlemeğe e1· 
vermiyordu. ' 

- Yahu, ne diye gezmeğe git-
miyoruz. 

- Doinı aöyledin, gezmeğe 

gidelim~ 

- Sana bir diyeceğim var. 
- Nedir? 

- Dün gece Ahmed Ali Sun· 
gurtekinin ~tına gelenleri bilı • 
yor muıun? 

- Yooo .. Ne oldu? .• 

,,·.-----------· 
TAKViM K d 1 A 
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17,80 lnlaıAb deralerl (Üniversiteden 

naklen C. H. F. Genel kAUbl Receb Peker 
t&ratmdan). 19,30 Haberler. 19,fO Spor 
haberleri (E§re! Şefik). 20,10 Ttyatro 
mualkl.ll pllklan. 20,ISO G. Gülyan taratm

dan piyano retakaUyle p.rkılar. 2ı,15 Son 

haberler. 21,30 Bayan Bedriyenin retakaU

le Radyo caz ve tango orkeatraaı. 

%23 Khz. BVKREŞ, 864 m. , 

13 - 15 Plft.k ve haberler. 18 Oskar 
muzlkıw. 19 Haberler. 20..20 Konferaruı. 

20,fO Kart§lk neorfyat. 22 Haberler. 22, 

20 Opera orkestrası. 23,40 Salon orkeat:a. 

Rodbertenin sözüne devam et . 
mesine imkan kalmayınca Bianor 
adadaki kadınlara kar§ı öyle bir 
tidetle hücum etmeğe ha§ladı ki 
kadınların o zamana kadar böyle 
bir hücuma maruz kaldıkları hiç 
bir zaman vaki olmadı. 

Bianor anneleri bir çok ıeyler -
den dolayı itham etmeğe kalkıt -
tı, mukaddes bir isim olan ana ta• 
birinin onlara liyik olmadığını 
'söyledi, çünkü erkek evlatlarına 

kartı aldıkları tavruhareketten 
dolayı o ismi tafımağa Jiyik ol · 
madıklarını söyledi. 

kapısının önünde sıraya dizild:Jer· 
Bunu görenler bir sevgi cazibeıi, 
gençlik, hakikaten semavi bir gü• 
zellik dalgasının orada sahile 
çarpmakta olduğunu aznnederler" 
di. 

Maiyetiyle beraber gelen uzuıı 
boylu Laurence, muhterem rei• 
Anni, muhterem Rodberte anne, 
Lolo Smith ve diğerleri bu manı•• 
ra karşııında fevkalade mütdıal • 
sis oluyorlardı. 

Kağniye benziyen ve kısır.en 

- Yidelim amma nereye? 

Dü§ündüler, taımdılar: 

...- Ne olacak klüpte bütün pa· sı. 24,30 çingene muslkJsf. 1,10 Haberler. 

Geceleri annelerin yurdlarına 
kadar sokulmağa muvaffak oldu· 
ğunu gizlemedi. Doktor EgJj 
Hanımla Şvab anne ve diğer if • 
fetli ( !) kadınlar arasında cere • 
yan eden mükalemeleri dinlemeğe 
muvaffak olduğunu anlattı ve de
di ki: 

zebular, kısmen de deve Jruıuna 
benziyen emular ve kır.men küçük 
kızlar tarafından çekilen çiçek· 
lere süılü bir araba hareket etti· 
Bu arabaların her birinde, elinde 
semavi bir alet taşıyan bir kadın 
oturuyordu .. Bu arabalar birer bi· 
rer mabedin kapısından girmeğe 

başladılar • 
Girit merasimi ellerinde hurnı• 

dalları tutan bin kız tarafından 
yapılıyordu.. Bu kızlar ayni za • 
manda Bona Dea'ya ithaf Hen 
bir tarkı söylüyorlardı. Arabalar• 
oturmuş olan bu yüz kadının vak· 
tiyle batan vapurdan kurtuJatt 
kadınlar olduğunu kimse tanıya" 
mazdı 

- Adaya gidelim. 
- Çekmeceye gidelim. 
Boğaza gidelim. 

Söz birliği çekif1lleli oldu. Kil
yosa gideceklerdi. 

- Haydi gidelim. 
- Yidelim. 
- Kanlanmızı bırakinak olur 

mu ya? .. 

raları kaybetti. Cebinde metelik sn Khz. BERLbl, S~7 m. 

yok.. 19,0~ Spor bahisleri. 19,20 PlAk. 20,40 

V h h Aktuaute. - Haberler. 21 Haberler. Son-- a va .. 

- Sana bir teklifim var. Sen 
yemek paralarını ver, ben oto -
moil paruını vereyim. 

- Peki, olur .. 

Bundan ıonra otomobile seı -
lendiler. Tekrar bindiler. 

ra aaat lntthabm& dair n~yat. 

~ Khz. BRESLAU, SIG m. 

17 Eski ve yonl danalar. 19 Caz (pllk) 

19,30 Polonya ta.rihiı:ıdcn. 19,50Sözlcr. 20, 
05 (Siebcn.scheater) ıııımu hikA.ye. 21 Ha-
berler. 21,10 Bcrllnden nakil. 

%%3 Khz. l'ARŞOVA, JS45 m. 

Bu da doğruydu. Günler çu· 
vala gimıemifti ya.. Ertesi gün 
büyük, altı kitilik bir otomobil

1 

tutacaklar, kanlarım da alıp gi
deceklerdi. 

18 HafU musiki - Sözler. 19,15 Org 
Otomobil bir çeyrek sonra ga· musikisi. 20 Koro konaeri. _ Sözler. 20 

zinonun önünde durdu. İndiler.. 30 PlAk. - Sözler. 21 Muhtelit uı~o.rm 
Girdiler." danıı havalan. 21,45 Haberler ve38.lre. 22 

Masaya oturdukları sırada Sengonfk konser. 24,3~ Dans pllklan. 1 
ı Dans musikisi. 

Y asefaçi, Ahmed Ali Sungurteki-
ni bir köıeye çekip hazin bir ses
le: 

T.EPEBAŞI 

ŞEHiR TiYATROSU 

"- Sizin anneliğiniz en gad · 
dar, en bayağı anneliktir. Egli an· 
ne inkar et, Şvab anne inkar et ki 
nazarınızda dokuz yüz erkek a • 
raunda sekiz yüz doksanına lü • 
7um yoktur. Bütün erkekler di
yarı ıizin nazarınızda zaitdir. E -
linizden gelse hepimizi boğup öl· 
<lüreceksiniz, yalnız bunu nasıl 
yapabileceğinizi bilemiyorsu -
nuz .. Arıların hayatını misal ge .. 
tirmiyor muıunz? Arı kraliçesinin 
izdivac uçuıunu müteakib erkek 
arıların öldürüldüğünü ileri sür· 
müyor musunz? Sizler bizi hafıza
nızdan ve kalbinizden tamamiyle 
sildiniz .. Hatırınıza gelecek olur • 
aak hi•e lbet ediyouunuz .. Bun-

Söz bil'tiği ettiler, ayrıldılar. 
Samuel Y aıefaçiyi bir dütünce 

aldı: 

- Yitmeli iyi, iyi amma para
lari kim verecek? .• Bu yezintiden 
bedava çikmanin yoluni bulmali-. 
yım .. 

Yahudi dü§ünür de, eğlenceden 
parasrzçıkmanın yolunu bulmaz. 
mı?.. Bulmaz, bulamaz dersem 
siz inanmuımız. 

Samuel Yatef açi bu yo1u bul
du. 

Ertesi gün, üç arkadq, karı
lariyle beraber otomobile bindi -
Jer. 

Hava güzeldi. Kadın, erkek 
gülüp söylüyorlardı. Etraf züm • 
rüt gibi yemyeıildi. Denizden 
serin bir rüzgar esiyordu. 

Altıu da mekteb kaçkınları 
gibi ,yaramazlık etmek istiyorlar
dı .. 

- Sana bir diyeceğim var, de-
di .. 

- Nedir?. 
Dün gece Bedroıun ba§ına ge

lenleri biliyor musun? 

- Yooo... Ne oldu? 
- Ne olacak, klüpte bütün pa· 

raJarı kaybetti. Cebinde metelik 
yok. 

- Sana bir teklifim var. Sen 
otomobil parasını ver, ben yemek 
paralannı veririm.. Olur mu? 

- Neden olmaıın, olur. 
Yasef açinin dediği yapıldı .. 

Ahmed Ali Sungurtekin otomobil 
parasını, Bedros Dırdıryan ye • 
mek paralarını verdi. 

Samuel Yasefaç.i: "El kesesin
den sultanım, develer olsun kur
b~ım !,, deyip, bol bol yedi, bol 
bol içti, metelik bile sarf etme -
den karısiyle beraber eğlendi. 

........................................................................................... 

İngiliz-Hindistan 

Ticaret anlaşmasının 
esaslarında neler var ? 

Londra, 11 (A.A.) - J~liz • Hin
distan ticaret ıuilaımaama göre Ingiliz 
pamuklu etYlll!t demir ve çeliği Otta
va anlaımalarmm çerçevesi içinde mu
amele görecek ve bu Ottava anlatma • 
lanmn meriyette kaldığı müddetçe 
muteber olacaktır. Hindistan hükWııe
ti yerli eıyayı himayede devam ede -
cekse de Ingiliz eıyuından alacağı it· 
hal reımi diğer yabana memleketler 
eıyaamdan alınan resimden daha az 
olacaktır. 

Belgrad'la Roma arasında 

Mezarlar 
Attilanın mezarı aranırken 

bulunan eserler 
Macarlar uzun zamandanberi 

Sze~te civarında Atilanm mezarı· 
nı bulmak için hafrlyat yapmakta 
idiler. Bu hafriyattan bugüne 
kadar bir netice çılanamı§tır. Bu· 
nunla beraber Attilanın mezarı a· 
ranırken, Hun muhariblerine aid 
bir çok mezarlar meydana çıka • 
rılmı§lır. Bundan batka Hunlar, 
Gepidler ve Romalılar devrine a
id ve kültür tarihi noktai nazarın· 
dan bir çok mühim vesikalar elde 
edilmittir. 

Bir de Roma imparatoru Mark 
Aurel devrine aid paralar, bir çok 
kehlibardan inciler, necefler, bir 
manikür takımı bulunmuştur. 

Theiss nehri sahillerine yakın 
yerlerde at1ariyle, eğer takımları 
ile gömülen Hun süvarilerine aid 
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Bulgaristanda tah
vilata bağlı 

sermaye 
Bulgar gazetelerinin neırettikleri 

iıtatistiklere göre Bulgariıtan sanayi • 
inde t.ahvilita bağlı ıermayenin büyük 
~l oynadığı anlaıılmaktadır. 

1934 kinunusaniıi bidayetinde Bul
garistanda sermaye tahvilita bağlı ola· 
rak 427 sınai müeaseıe bulunmak.tay • 
dı. Bunların sermayeıi 2.395.856.000 
leva tutmaktadll' ki bunun, 2 milyar 
227.929.598 levası tamamen ödenmiı • 
tir. 

dan dolayı size müteşekkir kaldı -
ğımızı mı istiyorsunuz? Biz ya§ı -
yoruz ve çalışıyoruz. Büyük pro
jeler takib ediyoruz, sizler ise bi
zim berhayat kaldığımızı bile is
temiyorsunuz .. Fakat biz yafaya -
cağız ve bizi iıtememenizin hesa -
hını sizinle göreceğiz .. Bir erkeğe 
kartı ıizler bir parç~ kuvvetiniz, 
yuvanızda kuluçka yatmanız, kı· 
sa aklınızla iş becermeğe çalı§ma
nız hiç hükmünde kalır.,, 

Bianor'un yaptığı iskanda! pek 
fena idi, attık tamirine imkan 
yoktu. Mukaddes anneler hep bir· 
den ayağa kalktılar ve zebularına 
binerlerken doktor Egli, Şvab an
neye dedi ki: 

"- Vakit ve zamanında küçük 
bir tedbir alınmıt olsaydı, bütün 
bu !eylerin önüne geçilmit olur • 
cll!.,, 

Oğlanların da sema kızlarının 
di~ğün merasimine itlirak ettirilip 
~ttirilmemesi hakkında kadınlar 

aı Hında bir ittifak haııl olama -
rlığ: için merasim bir sene geri 
kaldı .. Araya başka sebepler de 
$?irt!i .. Nihayet Şvab annenin yar • 
~hniyle hareket eden Egli grubu 
g::-lebe çaldı ve onun tarafından 

tanzim olunan proğramın tatbiki 
kararlaştırıldı .. Bu proğra.m mu • 
cibince merasime yalnız Tavua, 
Bihari Lal ve on iki alev netre • 
denler iştirak edebileceklerdi .. 

Bu sermayenin en mühim kısmı çİ· Çünkü bunların kadınlar dev -
mento ve kiremid aanayiinde iılemek • leli iktıaadi hayatına girmeleri 
tedir. Bu ıubede çalııan 26 ıınai ıir • ,.hem ve elzemdi .. 
ketin tahvilata bağlı aermayesi 827 
milyon 147.000 levadır ki bunun da Mabet muhitinde yapılacak me-
778.774.925 levası tamamen ödenmiı rasim ınlstik bir düğün merasimi 
bulunmaktadır. halinde tes'id edilecekti .. Evlen • 

Daily Telegraf gazetesinin Belgard 
muhabirinin verdiği malUnıata göre 
Dr. Puriç Yugoalavyanm Roma Elçi
liğine tayin olunacaktır. Diğer taraf • 
tan lt.alyanm Türkiye Büyük Elçiliği
ne tayin olunan Bay Galli'nin yerine; 
lt.alya hükümeti Belgrad Elçiliğine 
Ko;ıı Gioraio de Compalto'yu gönde • 
recektir. mezarlar da keıf edilmi§tir. 

ikinci safta 451.015.120 levaaı ta • uç yüz kız Mukalinda mabedinde 
mamen ödenıniı olmak üzere 518.156 teşhir edilecekti. Bu kızlar, an· 
bin leva sennaye!i 87 ıirketle, men · 

1 
nelerinin ve sekiz ya§ına kadar o-

J ıucat ıanayii gelmektedır. lan kızların refakatinde mabed 

llk arabada oturan kadının kinı 
olduğunu bilmeğe lüzmn yoktu •. 
Çünkü evveli o kadınlardan hiç 
birisi artık eski ismini taşımıyor • 
du. Sonrada o kadınlar, geçen ıe· 
neler zarfında büsbütün başka 11e 

yeni insanlar olmuflardr. O kır• 
mızı saçl~rı topuklarına kadar 
inen ve göğsünde bir çocllk emzi· 
ren..tİ!'ftan icadın ~caba kimdi' 
Zaman iie bu mukaddes annele • 
rin hepsi tamamiyle çırılçıplak bir 
hale gelmiılerdi. 

Bütün kafile, kadınlar, kızlar, 

çocuklar mabedin içine girdikteıı 
sonra evvela onların içeride gezip 
dolatmalarına, tepinmelerine mü" 

saade edildi. 
Genç kızların büyük bir masır 

miyet içinde dolaşmaları, sevinip 
ııçramaları öyle hot bir manzara 
teşkil ediyordu ki, bunu tarif iç.irı 
hakem bulmak kabil değildi. Kız· 
lar ir.ter sarı,ın, iıter kumral ol " 
ıunlar, onların hepıinde dikkate 
değer bir yakınlık mevcut olduğıJ 
görülüyordu. Onları kim görsey " 
di hepsinin ilahi bir nesilden ytl' 
tittiğine katiyen filphe etmezdi. 

Tavuı kendisini göstermiyell 
bir noktadan kızların gülüp oy " 
n.atmalarını seyrediyordu. Bun\J 
ıeyrederk~n de kendi kendine di.i· 
fÜnüyordu: 

- "Kendisi bizzat mabut ol · 
mıyan bir kimıe, bu güzelliğiyl• 
bat döndüren, göz kamattırarı 

hurilerle dolu cenneti yarattığın' 
iddiaya yeltenemez. 

Ben acaba dün yaşıyor muY' 
dum? Şayed ben kendim bir ına ' 
but değilsem, f U ·veya bu küçii1' 
hadisenin, şu veya bu küçük ra§e
ve zevkin hfkikaten bir ruya ol • 
mayıb bir hakikat olduğuna naslı 
inanabilirim? Halbuki bütün ° 
§eyler ortada, itte gülüb oyniyo~ 
etrafımda dolaşıyor, gözlerİJ111 

kamaştırıyor. Yoksa bütün b~ 
gördüklerim birer hayalden mi ~
baret? Bir taraftan onlara ha1'1' 

kat gözüyle bakıyorum, diğer t•; 
raftan ise hepsi bana birer haY• 
gibi geliyor. Bu iki hakikati biı
birine nasıl birlettirebilirim? Oı!" 
larda müıterek olan bir ıey var•• 
o da hepsinin geçici olmasıdır· 

( . • . ! ·;· :' ~ 
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.-
011trede 'k · 

:. la.kt k 1 ı celse yapılmıf, geç 
• ltııt~ ~dar bir çok itler başarıl· 

lllıt • .. clıeyi Dr. Bay Cemal aç· 
~r· l>ıldı:;:nıeuilJerin yoklama11 ya -
11

' tı.ı»'- n •onra Bay Cenıal §U 
·ü• .. ...,;u aöyJeıniştir• 

!1r: •• A.rkadaılar: • 
· VT· 

t 1• 1
1 ayet fırka kunımumuzun İ· 

1( tı .. 
o İda.r ~nçe ıeçileıı şimdiki vilayet 

~
iı •trıı ~ e:etiıniz iki yıllık çalıtma
e, de f ';!uu bitirmiş ve iki yıl için
,, ai i 7 . bakımından baıarabildi

' .. 'tila § erın hesabmı şu anda bütün 
lli Yet fırka kurumumuzun yeri
llU~lan sizlere vermek üzere, ö -

Uıe çıkını§ oluyor. 

lık iilay3t idare heyetiniz iki yıl
~ t~tka çalı§amasında az çok bir 
~ttı. ot'eh:lrniıse, bunu bütün ku • 
~ti .~rkada§larımızın gösterdik • 
~iıJ°ıen ve emeğe ve hükUmeti -

i· ~ e fırkamızın birbirine yasla· 
e •ııı. tek bil' gövde olarak çalıtma

e 'te UDıumi idare heyetimizin 
2eııeı h 3 ~'!k . atyazganunız Bay Receb 

dllıl erın Yiiksek ve değerli yar -
~lk~tıııa ve nihayet latanbul 
\ıeıı 1tıın fırkamıza gösterdiği gü· 
·~ Ce 11.e aevgiye ve bütün fırkalı 
li tecı arkadaşlarımızın ıürek • 
'\le • 

dl&? tını1i yardımlarına borçlu • 
ııı,d ttrkamız yaıaıının 52 inci 
~ desine göre vilayet kongreti
dtı~rken ünlü murahhas arka· 
Oıııır ltnnıza fu anda kongremizi 
~ la.tan konuklarımıza son -
:Ygtlarımı ıunarmı.,, 

te~ Utuktan ıonra kongre ikinci 
itli '~ katipleri intihabına geçil· 

• L~'. Say Etem İzzetin intiha -
d"lt.1tarı reyle yapılması hakkm -

.. "e; ;.!cL:Jifi ks1>ul edilmif, ikinci 
~ııt 'l.!r: adalar mümessili latan 
le~ '"Ylavı Bay Alaettin, katiplik· 
~ik 8ay T e\•f:k Uru, B~y Meki 
~~~ •eç'114ittir. 

'CÇıınden ıonra idare heyeti 
litı· 1lldan Bay Necib idare heye
-..;~ raporunu okumuştur. AJtnuı 
iti~ •fa. tutan idare heyetinin çalış· 
i ~~"Porunun son kıammı Bay A
\b 1ıa okumuı, rapor alkı§lar1a 

\ti edilmiıtir. 
te ~ •ırada Atatürkle Baıbakan 
~kral lımel İnönüne, Kurultay 
~lı-Jta anı General Kazım Özalpa, 
~~ Genel Baı Y azganı bay 
~~ b Pekere ·kongre namına ta· 
~d·ı t telgrafları çekilmesi teklif 

' llı' 'I ı! \'e bu teklif alkıtlarla ka-
r)dılıni§tir. 

\iıı a.ha sonra encümen1erin seçi· 
~, f! 2eçilmi§, hesab encümenine 
\~~ ~ll§İd Gökdemir, Bay Meh • 
~~ Ali Gökçen, Bay Avni, Bay 
~dun Hikmet Bay Bican, bütçe 
~,) ttı.enine Bay Hamdi Rasim, 
~il& l:'tkri Bay Tahsin Sabri, Bay l 
~tıtı~e. Faik, Bay Şerafettin, Bay 
~ ~ raporlan tetkik encümeni -
~) J İlhami, Bay Abdülkadir, 
\f asan, Bay Süleyman, Bay 
~t\i, Bay Ziya, Bay Selim, layiha 
~-- lrıenine Bay Saim Raf et, Bay 
~-U~tı. Fehmi, Bay Muharrem, 
ı, ~ Bay Mekki Hikmet, Bay E
l'ıı: · • ~ıet aeçilmit, celse tatil edil
~ır. 

tııı/~ııci cebe ıaat on bette açd
fl~11' '&ah encümeninin raporu 
~tak kabul edilmittir. 

• «\e' 
ld,t 1

' Bay Cemal Tunca vilayet 
di~~ heyetinin seçileceğini bil • 

Q1Uir. . 

~ dt.ırı.~n üzerine bazı azalar on 
~ ~~ka aralık verildarten ıon· 
"'" d :ıne geçilmesini, bazı aza -
~~~.hemen seçimin yapılması
)~~ ıf etnıi§lerdir. iki teklif re
'ııc.rı.rnu,, hemen seçime geçil -
~itti )'olundaki teklif kabul edil -

t, 

Gizli reyle yapılan seçim neti- ı Hepimizin candan bağlı o1du -
ce.inde vilayet idare heyeti yeni ğumuz fırkamızın İstanbul kon -
azahklarma 67 reyle B. Müşerref, gresi bugün toplandı. \ En kısa 
Üstündağ, 67 reyle Bayan Faide günler içinde bin bir yılın hız ve 
Memd dKuh Şe5v5ket, 519 reyBle BaNy ~b- varlığını atılıtlarında del'leyen 
me ara, rey e ay ecı ur 
S d t • 54 1 B Al' a· Cümhuriyet Halk Fırkasmm u er engeç ı, rey e ay ı ı · 
za, 64 reyle Bay Faruki, 43 reyle Önderine aaygı ve ıağhlık dile • 
Bav Nurettin Ali, 39 reyle Bay ğinde bulunan kurultay üyelerinin 
Refi Celal Bayar aeçilmi§lerdir. ıonauz bağlılık ve derin ıevgileri· 
Yedek azahklara da 61 reyle Bay ni bildirir. Bundan ötürü duydu • 
Mithat Nemli, 57 reyle Bayan 
Hakkiye Emin, 55 reyle Bay Mu
harrem Naili, 53 reyle Bay Feri • 
dun Manyas, 52 reyle Bay Samih 

ğum kıvancı fırka arkadaşlarını 

ve kendim için en büyük günenç 
kaynağı bilirim. 

Türk Doğan, 50 reyle Bay Reşad Kongre Birinci Reisi Antalya Saylavı 
Yılmaz, 49 reyle Bay Murad For Dr. CEMAL TUNCA 

tun, 49 reyle Bay Kemal Yiğit, 47 ı-------------
reyle Bay Vehbi ıeçilmitlerdir. 

Ankarada toplanacak fırka u
mumi kongre mümessiliiklerine 
itan reyle Bay Cevdet kerim, Bay 
Ali Riza, Bay Faruki, Bayan Hak· 
kiye Em!n, yedek mümessillikleie 
de Bay Mekki Hikmet, Bay Ah · 
med Kara, Bay Feridun Manyas, 
Bay Esad ıeçilmişlerdir. 

Bay Ce.ma·I Tunca encümenle· 
rin çalışmalarım salıya kadar bi • 
tireceklerini söylemi!, celseyi Sa· 
it günü saat on beşte toplanmak Ü· 

zere dağıtmıttır. 

AtatUrke çekilen tel yazısı 
Atatürke çekilen telyazısı ıu · 

dur: 
Büyük Önderimiz Kemal Ata-

türke: ~ e:' 

Eski dörtler 
misakı 

-- .J 
:a~. :ı 1. ci • ..ı 

bu misakı tamamiyle tahakkuk 
ettirmeğe müsaid olmadı. Devlet·· 
ler arasında teşriki mesai yolunu 
bulmak· için iptida iki devlet ara
sında anlaşmak ıuretiyle yeni 

baıtan İ§e giri§mek lazım ge· 
liyordu. Fakat Fransa ile İtalya 

arasında yapılmı§ olan bu anla§ • 
ma büyük devletler arasında da -

ha genit mikyasta te§riki mesai 
imkanını bulmak için ilk merha
ledir. Bu mesainin hedefi Avru -
panm aükWıunu temin etmektir.,, 

Dünya ne kadar ham 
dem·r ve çel!k çıkarıyor? 

Almanya demir ve çelik ıanayÜ it

tihadı tarafından ''Stahl und Eiaen,, 

adb mecmuada yer yüzünde ıoıa. üç 

yıl içinde istihsal edilen ham demir ve 

ham çelik hakkında agağıdaki bilgileri 

vermektedir: 

Avrupa memleket!erile Birletik A • 

merika, Kanada ve Japonyada ve di • 

ğer ülkelerde 1932 de 51.044.000 ton 

ham çelik ve 39.657.000 ham demir, 

1933 de 68.318.000 ton ham çelik ve 

49.294.000 ton ham demir ve 1934 de 

ise 80.880.000 ton ham çelik ve 62.250. 

000 ton ham demir iıtihsal edilmigtir. 

Yukandaki rakkamlara göre acun 
ham çelik iıtihaalatı 1933 de 68.4 mil

yon ton iken 1934 de 81,0 mi~yon tona 

çıkmıf, yani yüzde 18,4 nisbetinde art· 

mı§tır. 1932 yılında yer yüzünün ham 

çelik istihsalatı acun ökonomik sıkmtı

ıı yüzü~den 1929 daki en yiilı.sek sevi-

yeden yüzde 42 nisbetinden aşağısına 

düıtükten sonra 1934 de aynı ıeviye • 

nin yüzde 66 niıbetine yükselmiıtir. 

Ham demir istihıalab da aym seyri 

takib etmittir• 1930 da 49,3 milyon 

ton olan genel istihsal yeklinu 1934 de 

62,3 milyon tonu bulmuı, yani yüzde 

26 arbnıfbı'. 1929 yılmda iıtihıal edi

len miktara göre 1932 yılının ham de• 

mir istihsalab yüzde 40 nisbetinde a -

zalm.ıı ve 1934 de gene eski en yiiksek 

seviyenin yüzde 63 üne çıkmıttır. 

TC!JQ KiYE 

llRAAT 
6_AN .K~I 

1 •DA0A 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-bOl;Q-

,J· 

.ı. 

•• un ve arın . 
1 erciime Külliyatı 

SAFO 
Alfona Dode - Haydar Rifat 

100 Kr, -Aile Çemberi 
A. Mauro:s - 1. H. Ali§an 

IOO Kr, ... 
1 icaret, banka. borsa 

:kt. Dr. Muhıis Etem 
1 '73 kr, 
1 -Deviet ve 1htilal 

Lenin - Haydar Rifat 
':l kr, 

ili 
Sosyali2m 

K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 
'75 krş ..... 

j. Rasın Küuiyatı l 
Abm2t Reşit - H.Na:rım 

'73 k"' 

• lşçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 kr, 

• Ruhi hayo.ita lô:şuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 kr, 

• lsfehana doğru 
Piyer Loti - 1: H. Alişan 

100 KJ'Ş 

• J Rasin Küllif}atı 11 
Ahmt:t Reşit - H. Nazım 

'13 ın-, --
Gorio Baba 

'Balzak - Haydar Rifat 
100 Kr, 

• Deliliğin piskoıoiisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

60 krş 

il 
lıkbahar Selleri · 

Türgenyef - Sami z. Süreyya 
13 krş 

• Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 k.rş 

. !! 
/. Rasin Külliyatı 111 

Abmet Reş: t - H. Nazım 
75 lcr, .. -

Samimi. saaaet 
ToJstoy - 1. H. Aliş:-

l50 krş 

• istatistik 
Andrelea - Huphi Nul'İ 

30 ıu-, -
llı1!ll -Çocuk düşürf en ter 

H. G. Menusier 1. F. Rasim 
60 krş .. 

llim ve Felsefe 
Moris Şilk - Hilmi Z'.ya 

30 lmmş - -Cemiyetin Asılları 
Frederik Engela - Muhiddin 

100 kuruş 

Daqıtma Yeri: 
V AKIT Matbaası 



00 u • ft za n 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükô.f atları derhal verecektir. 

No. Lira No. Lira 

63 40 2928 40 
70 40 2990 100 

125 40 2994 50 
146 50 3065 50 
151 40 3Q~O 40 
163 ?00 3112 50 
171 40 3138 40 
261 50 3149 100 
361 40 3204 40 
445 40 3439 40 
571 40 3192 40 
761 4-0 3505 40 
777 40 3599 40 
853 ~a 3740 50 
9J4 500 3742 40 
9F.3 40 3760 50 

lGi9 50 3789 100 
llS& sn 3Sôl 40 
1214 )00 SS8S 50 
120 ıno 3899 40 
1243 50 4004 40 
1249 00 4143 40 
1331 40 4161 5000 
1353 50 4187 40 
1431 50 4427 40 
1465 200 4444 200 
1537 100 4517 50 
1617 50 4564 40 
1644 soo 4636 100 
1718 40 4654 40 
1740 40 4630 200 
1800 50 4741 40 
1887 mo 4777 600 
1937 40 4836 40 
1958 !00 4906 40 
1969 !DO 4924 40 
2112 50 4972 100 
2168 100 5093 40 
2187 40 5108 50 
2238 40 5154 50 
2368 40 5218 50 
2399 50 5329 40 
2400 50 5340 50 
2477 50 5.:161 40 
2571 40 5430 40 
2G15MU.,. 40 5442 40 
2707 40 5532 50 

No. Lira 

5537 50 
5714 50 
5717 50 
5786 50 
5818 100 
5838 4g 
6064 50 
6055 40 
6146 40 
6147 50 
6179 40 
6227 50 
6289 50 
6331 40 
6359 40 
6342 40 
6549 40 
6554 4V 
6572 40 
6758 40 
6808 50 
6003 40 
6939 40 
7062 50 
7152 100 
7158 50 
7180 40 
7187 «> 
7194 100 
7385 40 
7579 40 
7721 50 
7731 40 
7741 200 
7804 40 
7918 40 

7950 40 
7968 40 
7999 100 
8112 100 
8190 50 
8193 40 
8297 50 
8337 50 
8356 40 
8389 50 
8397 40 

No. 

8460 
8423 
8.532 
8549 
8878 
8896 

r 8935 
9004 
9053 
9208 
9538 
9591 
9554 
9693 
9831 
9916 
9941 
9947 

10049 
10287 
10315 
10331 
10387 
10391 
10421 
10438 
10456 
10459 
10576 
10734 
10759 
10852 
10875 
10950 
11001 
11044 
11137 
11153 
11189 
11317 
11351 
11388 
11417 
11428 
11472 
11540 
11541 

Lira 

50 
4-0 
50 
50 

100 
40 
40 
40 
40 
200 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 

100 
100 
50 
50 
40 
50 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
40 

100 
40 

200 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
50 

11553 
11620 
11631 
11760 

l 11781 
11840 
11849 
12024 
12031 
12036 
12197 
12273 
12306 
12349 
12427 
12400 
12523 
12552 
12554 
12574 
12611 
12671 
12677 
12738 
12818 
13104 
13308 
13320 
13339 
13498 
13559 
13554 
13591 
13614 
13627 
13780 
13816 
13907 
13927 
13947 
13984 
14131 
14181 
14193 
14192 
14210 
14401 

Lira 

600 
50 

200 
40 
40 
40 
50 
50 
40 

100 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
50 

100 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 

600 
40 
40 
40 
40 

,· : ....... .. j. 

No. Lira No. Lira 1 No. Lira No. Lir• 

14515 600 16977 50 19939 40 22529 60 
14521 40 17023 40 19964 200 226ô5 so 
14798 50 17031 50 19979 50 22741 1oO 
15007 50 17111 40 20111 40 22761 60 
15023 50 117174 50 20168 40 22816 ~ 
15045 100 17191 40 20264 50 22977 40 
~5091 50 17201 100 20305 40 23001 sa 
15101 40 • 17240 50 20352 600 23032 40 
15150 40 17293 50 20419 40 23043 4fJ 
15193 200 17303 40 20295 100 23045 so 
15230 50 17647 40 20558 40 23075 ıoO 
15246 50 17665 50 20581 40 23089 60 
15330 40 17711 100 1 20638 50 ?.3112 40 
15349 200 17716 50 20738 40 23145 40 
15387 40 17785 50 20756 40 23232 (# 
15365 40 17803 40 20822 40 23292 ıoO 
15412 40 18071 100 20884 40 23324 JoO 
15521 100 18114 50 21027 40 23422 40 
15557 40 18117 100 21046 40 23450 so 
15574 100 18230 40 21046 40 23557 50 
15593 40 18239 40 21114 40 23745 40 
15597 200 18354 50 21167 1000 2 776 ,.o 
15608 40 18640 40 21250 50 237P2 so 
15626 100 18658 50 21313 50 23797 so 
15732 50 18659 40 21455 40 23955 40 
15764 40 18686 50 21457 50 24008 l/J 
15782 50 18698 40 21495 40 24021 z.dJ 
15783 40 18744 200 21501 50 24064 2oO 
15835 40 18819 40 21550 40 24078 ~ 
15836 40 18928 40 21569 40 24$7 so 
1584.l 40 18973 40 2164J. 40 24120 40 
15849 50 18981 50 21832 40 24148 6cJJ 
15883 100 19028 600 2!874 50 24168 7JfJ 
15944 50 19036 50 21934 50 24209 40 
15992 50 190 6~ 40 21947 50 24335 1/) 
16002 40 19094 40 21968 40 24373 50 
16013 100 19156 600 21969 50 24397 6D 
1604'7 40 19190 50 22054 1500 24469 ~ 
16079 40 19202 600 22057 40 24479 ~ 
16298 50 19208 200 22103 40 24508 ~ 
16307 50 19212 50 22137 100 24E74 ıoO 
16320 40 19223 so 22214 600 2·J657 !P 
16430 50 19502 40 22242 50 24717 l<J' 
16588 40 19541 40 22292 40 24720 4D 
16588 40 19645 40 22399 100 24763 40 
16627 40 19713 40 22450 200 
16706 40 19775 600 22485 40 24783 

... . : . .. ' . ' . . , .. - . . . 

Orta mekteb ve ı·se e el 
yoklama usulleri 

Kültür bakanlığı tarafından çıkarılan 

talimatnameyi aynen vermiye başladık 
-4-

a) Tam yoklaınalt bir cleraia .ınıl 
geçme notu bu dersin birinci ve ikin. 
ei ya.zıh yoklamalan iı. sözlü yok • 
lamuında alınan notların ortalaması 
olan nottur. 

b) Ortamekteplerle lisede tam 
yoklamalı bir dersin söilü yoktama
ıuadan 26 ncı maddenin a •e b f ık • 
ralarına ıöre istisna edilen bir tale
be için bu dersi nsınıf geçme notu, 
o dersin birinci ve ikinci yazılı yok • 

ıamımnda a!dığt notların ortalama -
ıı olan nottur. 

e) Ortamektcpte bir yoklamalı 

ders grupunun 11nıf geçme notu, bu 
grupu t~kii eden derslerin her bi • 
rinden den yılı sonunda yapılan 
yokl:unada talebeye verilen notların 
tutannı bu grub derelerinin aaymna 
bölmekle elde edilen nottur. 

d) Lİ&ede bir yokJamn!ı derı için 
ınif geçme notu, ders yılı sonunda 
yapılan yOklaın.ııda tale~nin bu 

rlcrstcn aldığı nottur. 

e) Ortamekte::>Jerle lisede tam 
roklamah bir denin sözlü engel 
yol;Jamaıına kafan bir talebenin Si• 

uf geçme notu, ders yılr içinde iki 
razılr yoklamadan aldığı ?1otlar ile 
sözlü engel yoklamaaında aldığr not· 
1ann ortalamsr o!an nottur. 

f) OrtamekteplerJe liseae tam 
.1oktamalı bir dersin hem ikinci ya. 
m1ı hem eözlü engel yoklamasına 
kalan bir talebenin sınıf geçme notu, 
d-. yrh içinde birinci ya.zıh yokla

mada bu dersten aldığı not ile engel 

yoklamasında yazılı ve sö:zlü yokla • 
maların her birinden aldı~ı notların 

ortalaması olan nottur. 
g) Lisede bir yoklamalı dersten 

engel yoklamasına kalan talebenin 
sınıf geçme notu bu dersten enıel 

yoklc:.masında aldığı nottur. 
h) Orta mekteplerle lisede tam 

yoklam:ıh bir dersten birinci ve ikinci 
yazılı yolllamada aldığı notların tuta • 
rı üçten •§ağı düıen, fU kadar ki IÖZ• 

lü yoklarnach bu deraten beı not al • 
mağa hak kazanan talebenin sınıf geç
me notu üç aayılır. Bu vaziyette olup 
da ikin~ yazılı yoklamaaı ile sözlü 
yoklamasına kalmıı olan talebe de bu 
madde hükmünden istifade eder. 

i) Orta mekteplerle lisede tam yok
lamalı bir dersten bütünleme yokla -
masına kalan ta~ebenin ını.ıf geçme 
notu, bütünleme yoklamasında aldığı 
nottur. Bu talebenin önce girmİ§ oldu· 
ğu yoklamalarda aldıiı notlar hen • 
ba alınmaz. 

j) Orta melct&pte bir yoklamalı 

dersler ırupundan bütün!eme yokla -

masına kalan talebenin bu gruptan 

sınıf geçme notu, .rrubu teıkiJ eden 

dersler arasından 62 inci maddeye gö

re bütünleme yold&ft!&sına kaldığı ders 

lerden bu yoklameda aldığı notlar ile 

grubun ba§ka derslerinden ders yılı 

sonundaki yoklamada aldığı notlann 

ortalaması olan nottur. 

k) Lisede bir yok!amalı dersten 

yoldama:1111a klllan taiebenin sınıf geç· 

rne notu hfi•&lnleme yoklamasında al-

dığı nottur. 1 amda cleraiıı muallimi ile iki mümey · ı "tinde 48 inci maddenin ıc. e, f, hı 
Sınıfta kalma vaziyeti ,U lııaluııur. lki mümeyyiz bulunma - :ıkralan ~öz önünde tutulur. 

Mad 'c 49 - Ortamektepte .ödü dan yapıbn ~oklamalar hiçe snyılır. M:ıddc 64 _ Liıel in aon 51,JI, 
yoklamaların nelic:csinde tam yokla • lki ,Yii s nı fta kcılanlur. rında tam yoklamalı bir derıin "' 
malı iki den ile bir yoklamalı den Madde 58 - Orta mektebin ve li · engel yokl;unaıuna kalan 'bir tale 
grubundan sınıf geçme notu üçten qa- s..ün birinci veya ikinci sınıfında tah· smıf geçme notu, ders yılı içinde ~ 
ğı dü§en taJcbe sı~ hıralahr. .U ederken aynı sınıfta üıtüste iki yıl yazı~ı yolrlama ile göiJü engel y~' 

Madde 50 - Lisede tam yoklamalı kalmıt olan talebe, kendilerine bir bel· masında aldı~ı notların ortalaması JI 
üç deraten veya tam yoldamalı iki ge verilerek bu mekteplerden çıkarı- lan nottur. 
elen ile bir yoklamab bir denten auuf lır. M dd 65 L" · ..1 a e - tse son aınlfl31"'", 
geçme notları üçten af&iı c!iiten lale- a) Bu ~ihi talebeler aynı neviden o- t oklnmal bi d • lı ....lı 
be f 

L-'- lır o.m Y ı r en.en yazı r: 
sını ta uıraaı • • lan diğer nımi mekteplere veya mu • l d .. ~ .-ı amn a u&ten apgı not aıan. ıu J 

But.. 1 kl b k 1 aJlim mekteplerine alınmaı:lar. f'. un eme yo amaaına ıra ı ma ki sözlü yoklamada bu dersten bet · j 
vaziyeti b) Bu talebelerin, aynı neviden o - almağa hak kazanan, talebenin flf' 

Madde 51 - Ortunektepte den lan hususi mekteplerin aynı sınıfına, geçme notu üı; sayılır. 
yılı t0nunda tam yoklamalı ltir ..,.a hir yıl daha devam etmelerine mü - Madde 66 _ Lbelerin ıon ••~ 
iki derıten veya tam yold-melı bir saade olunur, •t'1' nnda sınıf geçme r otlc.nnın tttlıı-',J 
den ile bir yoklamalı den cruwnclan c) Bu talebeler, ticaret, ziraat ve 48 inci maddenin d, c, , k fıl::'P"' 
veya yalnız bir yOklam&b den 1111 • sanat mektebi aibi meslek mekteple • göz önünde tutulur. 
bundan aldığı sınıf geçme notu üçten rinde tahsillerine devam edebilirler. Son sınıfta engel ycklamıtarı11' 
aıafı düıen talebe 0 derslerden veya Ortamektcbi veya liseyi hı" tı'rrnc 

el 1..." · nı kalma vaziyeti . 
0 era snıpundan uutu eme yokla • yoklaması Madde 67 - Ort~mekte.nlerle li 
masına bırakılır. =. J".I 

Madde 59 - Ortamektebi veya li- selerin son sınıfınrla bir engel yiiY., 
Madde 52 - Orta mektepte bir MJİ bitirme yoklama]..... ortamekteb kl l · h" yoklamalı ders gnıpundaa bütünleme .... • den yo ama nra sircmı~ en talebe ' 

ve•a lisenin yalıvz ıon sınıf der .. Jen"n· kında 21 22 23 39 " 0 41 A" 4Sı 
yoklamasına bırakılan bir taJebe. bu " • ' ' ' ' ~ ' ' .,c., ";,1 
arubu teıkil eden derılerin yalnız t.u den yapılır. ve 45 inci maddelere gôre ın11• 
derslerden bütünleme yoklamasına Madde 60 - Ortamekteplerde lise- yapılır. 
eırer. lerin ıon unıflanndaki talebe, yazılı Son sınıfta bütünleme yoklamııı1'' 

Madde 53 - Lisede den yılı so - yoklanıaJardan aldığı notlar ne olursa bırakılma vaı:iycti 
nunda tamyokl---'ı bir veya ı'ki .:ıı-rı· olsun, ıöz!ü yoklamadan istisna edil • f;I 

amaı ve ınez. Madde 68 - Ort.arnektepleiJo ~ 
ten veya tam yOk:lamalı bir dera ile bir luin son sınıfJannda bir, iki '-cY' ; 
yoklamalı dersten veya yalnız bir yok- Madde 61 - Ortamekteplerin son dersten alc!rğı aınıf geçme notu ijçt , 
1 l b• d t ld "' f anufrnda taJebenin mektebi bitinni-. t..il ama ı ır ers en • ıgı aını reçme "" ı şağı dü§en talebe o derslerdeD .,....,. 

t •· t " d"" tal be de aa-lması j .. .in tam yoklamalı derslerin r-'Y no u uç en l!fa&'l Ufel' e o rı· "· r tünleme yoklamasına bırakılır. aıı ... 
1 d b··ı·· ı -'-'---- ı,-•- her birinden ve bir yoklamalı dersler d-""rr er en u un eme YOKı.uuaaına ınuu· nin üçten aıağr not aldığı üç eı~-" 
1 anıpundan aldıiı amıf geçme notlan • lY ır. b!ri bir yoklam:ıh ders grupu iıe -"' 

Madde 54 - Bütünleme yoklama • nın üçten •ıaiı düım~si ıarttır. be bu ders grupundan da biitüııl' 
sına giren talebenin sınıf geçmesi için Liselerin ton ıınıfında talebenin yoklamasına bırakılır. , 
girc:liii derslerden veya ders grupun • mektebi bitirmiı sayılması için tam -" 

Son sınıfta bütünleme yolıtd',,..:ı; 
dan en aıağr üe numara alması §art • yoklamalı ve bir yoklamalı derslerden P"' 

~ da tam yoklamalı bir dersten '1•t-...;k ı trr. Bütünleme yoklamasında tam yok- aldığı sınıf geçme notlannın üçten az .,.,. 
1 ı b. d t b" ki aJ olmam• •1 •arttır. yoklama!: bir dersten veya bir · .ıt ama ı •r ers en veya ır yo am ı . .... s t"' 

lamalı bir c!erı grupunc!an üçten ' 
bir ders grupundan üçten a ... v. not a· Madde 62 Ortamektepl"n· s 

r-.. • - "" n on not a!an talebe sınıfta bırakılır. 
lan talebe sınıfta kalır. sınıflannda tam yoklamalı derıılerin 

Biitünlcme yoklaması iki yazdı ve bir sözlü yoklamalannm, O rtamcktcbi ve liseyi bitirıt1° 
Madde S5 - Bütünleme yoklaması, liaelerin son sınıflannda ise bu ders • diploması lf 

ertesi ders yılının ba!ında yapılır. lerin bir yazılı ve bir sözlü yoklama • Madde 69 - Ortamtktebi btireıı' ıf 
Hangi derslerin bütünleme yoklama • lanrun ortalaması talebenin bu ders- ,.,. "ortnmektebi bitirme diplorıı•~to ı 
!arının hangi günlerde yapılacağı mek- lerden ıınıf geçme notu olur. aeyi bitimelere "liseyi bitirme cbl' ' 
teb idaresince mektepte ilin edilir. Madde 63 - Ortamekteplerin son ınaıı,, verilir. 

Madde 56 - Bütünleme yoklama - sınıflannda ıınıf geçme not!annın tes· ( Arkası vn.r ) 

p 

p 

s 

c 

il 



ıstanbul Beledlyesı ilanları 

C • Beyo§lu Hastanesi Poliklinik 
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arteai Harici haıtalıklar ve ortopedi ka -
dın, erkek, çocuk. 
Çocuk hastalıkları 

Dahili hastalıklar kadın, erkek 

idrar yolalrı haıtalıkları kadıı 

erkek 
Harici hastalıklar ve ortopec 
Kadın, erkek, çocuk 

Dahili haıtalıkları kadın, erkek 

Çocuk hastalıkları 

ldrar yolları haıtaJıkları kadın, 

erkek. 
Harici hastalıklar ve ortopedi. 
Kadın, erkek, çocuk. 

Dahili haıtahkları kadın, erkek 

günleri 

Operatör Fikret 
ve Sadreddin 

Profesör Kadri 
Ratit 

Dr. Necmeddin 
Hakkı 

Dr. Hakkı Rütdü 

Operatör Fikret 
ve Sadreddin 

Dr. Necmeddin 
Hakkı 

Pr. Kadri Raşit 

Dr. Hakkı Rüşdü 

Operatör Fikret 
ve Sadreddin 

Dr. Necmeddin 
Hakkı 

hili.ı· misiniz ki: 
Bir kitabın ömrü 
bir insanın ömrün
den daha uzundur. 
'Dün ve Yarın,, tercüme 
külliyatı hiç ölmiyecek eser· 
lerdir. Bunları m~tlaka kü
tüpanenizde bulundurunuz. 
Abone yazılmakla hepsini 
birden almı~ olursunuz. 

ı.------~------~ 

Günün F otogralları 
Muhtelif gazete:erde çıkan gOnlln hadiselerine ait fo 

tograflarla ıpor mecmualannda g8rd0ğtln0z spor hare· 
'ieetlerine alt f olograflar yalaız latanbul~ V AKIT 

kDtOpbanesinde nhlmaktadır. 

MüjDEr ----- Y t:ni Eserler 
Zabıta memurlarına D·· y un ve arın tercüme külliyatından 20 nci kitap 
mahsus 200 metre -

likmmfoylgöst•- I Friedrich Engels - Muhiddm 

• o ~
1

i"M'ö N Cemiyetin Asılları 
Cep Fenerleri 

Aile, hususi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkı'kler 
gelmiştir. Her yer -
de 1526 numara Dağıtma yeri - Vakıt Matbaatı - lıtanbul Fiatı: 100 kurut 
tahtında arayınız ,.__._ _______________________ ... ,, 

U M U M f ve taklitlerinden 
D E P O S U : sakınınız 

lstanbul, Tahtakale fto. 10 

KURUN 
Gündelik, Slyuı Guet• 

lstfll:ıbul Ankara cadde81, 0 (VAKIT) yıırdlJ 

TELEFON HUHA&AIABI: 

Yazı ~lert telefon: lmll 
idare teıeronu : HS"JO 

rel&Tal acıre.ı: latanbuJ - (VAKiT) 
l'uetl kutu.tu N~ ti 
ı\DONS ISEUll:U..&KI: 

J'Urk.Jye !:<:nebi 

~neJUı 1400 Kr. l"JIO B.ı 

• •11111 111 • 1460 

1 •Y1!k coo • llOO 
1 aylık ı;;o • IOO • 

n.AN IJCRID'l"L&lllı 

nc&r1 UlDlaruı lllD aayıtaJarmda 1&11 

Uml 30 kuı'Uft&ll baflar. llll •itfada 260 
kuruşa kadar <;ıkar. 

BllyUk, IUla, dnamh ,Dla 'rtrenlere aıı 
ayn temı:lllt Hrdır • 

Reırtmll 111.nlarm bir •tm 10 lrunııtur 
&UÇUK DANLAR: 

Bir detaaı 30, Ud dc•uı 60, Uç defam ~. I 
dört detuı 7~ .,. OD defuı 100 lruruıtur. 

Oç aylık UA.D verenlerlD blr defam mecca
nendlr. Dört satın ıeçea Ulnlarm tuıa 

aatırlan bet kurutt&ll bu.p edWr 

Doktor Hafiz Cemal 
Dahiliye Mütehassw 

Cumadan başka günlerde öğ . 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar tstanbulda Divanyolunda 
(118) numaralı hususi kabinesin· 
de hastalannr kabul eder. Mua. 
yenehane ve ev telef onu 22398. 
Kışlık telefon 22519. 

DIŞ TABiBi 

NURi MEHMED 
Beyoğlu Ağacami kartı11nda 

Ahududu 'o-kak No: t 

• 

o 

cın 

• 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketleriade bUt8a ıpor Ye 

ırençlik hareketlerini ve sporcu geaçlije Yerilmesi llıım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yaııları muntazaman takip etmek iıte· 

yenler mOabasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumahdarlar. 
Her yrde fiah S kuruıtur. mutlak okuıunaz. 

"""ll!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~ cı ı tı.ı.,cı Teıııl.o ı 93' H,)uwı.cl.uı beri ıtlrO,yor.) ------imı91!1 _________________ !1!!11!1!!!9 

Öz tür1içe 1iart ılıklar 

3. Baş aşağı, 4. Devre, diğre, 5. man.) 2. Yurtluk. 
Kışık, 6. Ters, 7. Tersine dön - Maliye memuru, '.Ağıcr. 
müş. 8. Tersenbe. Malul, 1. Becel, beçel, 2. Co-

Mal, 1. Ak~ (Nükut man.) 2. dar, cudar, 3. Çırlr, 4. Iğınık, 
Barım, 3. Bul, 4. Buyum, büyüm 5. İğdir 6. Kenegen, 7. Kötrüm 
(Eşya ve emtia man.) 5 Ed, 6. 8. Köküm, 9. Mışık, 10. Peçel, 
Neng, 7. Para (Nükud man.) 11. Sökel.. 
~. Pul, 9. Tavar, (Asıl koyun, Malul olmak, ı. Cırlanmak, 
Hf!ır'g;ibi hayvanlar man.) 10 Var, 2. 1\frşrayınak. 
11, V:lrlık, 12. Yöş (Menkul mal Malfun, 1. Belgülük, 2. Belli 
nn.n.) 3. Bilinen, 4. Bilüvlü, 5. Bellüğ, 

. Mııldar, 1. Varhkh, 2. Zen- ı 6. Öğrenilmiş, 7. Öyle, (Nida gi-
gın bi kullanılan "malUm !,, karşılığı) 

Mtldarlık, Zenginlik. Malum olmak, ı. Anlaşılmak, 
M~lolmak, 1. Çıkmak, 2. et- 2. Bilinmek, 3. Öğrenilmek, 4. 

J.'.l~k, 3. Kesmek. Tanılmak, tamnm·ak. 
Mali ganimet, Doyumluk. Malumat, ı. BeUenti, 2. Bel-
Malü menal, Var yok. get, 3. Bilgi, 4. Bili, 5. Biliş, 
Mala, 1. Sınagaç, 2. Sıvagıç, 6. Bilüv, 7. Bilik, 8. Salık (Haber 

3. Sürgü, 4. Usku. ınan.) 9. Sorağ, sorak (Mesele 
Malimal, 1 Dıkız, trkız, 2. ınan.) 10. Ucar (Haber ınan.) 

Dolu, dopdblu, 3. Tıka basa, 4. Malumatlı ı. Bilge, 2. Bilgili, 
Toruklu. 3. Bilili, 4. Biliğliğ, 5. Bilimli, 

Malarya, 1. Isıtma, 2. Kezik, 6. Görgülü (Tecrübesi çok man.) 
3. Sıtma. 7 . .Kanık. 

Malayani, 1. Boş, 2. Matlak, 
3. Sn.ndırak, 4. Saçma, saçma sa
pan. 

Malik, 1. Erkli '(Zikudret 
man.) 2. tdi, ( Sahib m~~n.) 3. lğe, 
4. lke, 5. tye, 6. Is, ıss, 7. 
Isı. 

Malumat furuf, 1. Bilgiç, 2. 
Eke, 3. Höke, 

Malumat vermek, 1. Bildir
mek, 2. Bil,gürmek. 

Malzeme, 1. Aygıt, 2. Ka
yıt, 3. Kereç .. 

Mamelek, 1. Nesi varsa, 2. Var 
Malik olmak, 1. Edinmek, 2. yok. 

Elde etmek, ele geçirmek, 3. Mamul, 1. lşleruniş, 2. ör-
iliktirnıek, 4. lyelemek, 6. Ka- ı güt, 3. Yapılın!§. 
~mak. 1 Mamulünbih, Bulduk, (Kolay 

Malikiyet, 1 El, 2. Erk (!kti- ı bulunan, bayağı, mutat, ordinai .. 
dar, hakimiyet m2n.) re, uıuel, hazır, ınevcud, kulla-

Ma1ikane, 1. Yetül (Domaine nılan man.) 
-2Q2- . 

Oz Türliçe liartılıklar 

Mamur, 1: Angın, angun 2.1 Mania, 1. An, 2. Argadal 
Bayındır. 3. Düıgün, ~. Islı, 5. (Ynla mani olan şeyler.) S. Av· 
tşlenmiş, 6. Ongun (Feyizli, fe- lağr, 4. Paçarız, 5. Büğet, 6. Do. 
yizlenmiş man.) 7. Şen, laz. 7. Gerelti, 8. Tirek, 9. Tu· 

Mamure, 1. Ellik, 2. Şen- llık, 10. Ti.inek, 11. Yığan, 12 
Jik. Yığm. 

Mana, 1. Anlam, 2. Cora, 3. Manivela, 1. Basana, 2. Ba~ 
tç, (Batın, lüp, mnğz man.) 4. s:ırma, 3. Eleket, '4. Götürge, kö. 
Dilek, 5. Türelik, törelik, 6. türge, 5. Kanırtmaç, 6. Köskü: 
Y oram, 7. Yom. kibkii, 7. Küsük, 8. Perek, 9. 

Manasız. 1. Boş, 2. Kof, 3." Sıydam . 
Saçma, saçma sapan. Mansıp (Makam rnan.), 1. 

Mana vermek, Y o mı ak. Bağa (Bir rütbe ve mansıp adı) 2 
Mancınık, 1. Basana, 2. Bur- .Müc:e, 3. Orun, örün, 4. Urun, ü-

rna, 3. Çıknk. ri;n, 5. Yalan1l yalım. 
Mandal, 1. Pırlangıç, 2. Şık· Manııb (Nehrin insıbab yeri 

şak. m~~!l.) 1. Ağız, 2. Çağlan, 3.: 
Mandıra, 1. Ağıl, 2. Arkaç, 3. Çatan, 4. Kavşak, 5. Kavşıd, kav- · 

Öyeç. şut. 
Manent, 1. Beğdeş, bekteş, 2. Mant~r, 1. Bükü, (Tıkaç, 

Bendeş, 3. Benzer, 4. Davn, 5. man.) 2. Gübelek (Yerde biten 
Eş, 6. Uyar. mantar ınan.) ~. Yeryeren (Yer

Manendi yok, 1. Benzersiz, de biten mantar man.) 
benzeri yok, 2. Eşsiz, eşi yok. 3. Manto, Uslük. (Pardessüs 
Keıinçsiz. man.) 

Manevi, 1. lçlek, 2. Tinlik. Mantuk, 1. Cüyrük, 2. Denil-
Manevi kuvvet, Örük, ürük. mi~, 3. Söylenmiş, 4. Söz. 
Maneviyatı bozulmak, Adak Manyatizma (etmek), Bay-

kamaşınak. mak, bağlamak, (lzlal etmek, 
Mangal, 1. Dağar, 2. Korluk büyülemek) • 

3. Otla, otlağ,. Manzar, manzara, 1. Baka-
Mini, 1 Ayrım, 2. Bozlak, 3. cak, 2. Bakıma, 3. Bakmak, 4·. 

Engel, 4. Erer.. 5. Yığan, 6. Değet, denet, 5. Görek, 6. Gör .. 
Yığıcı. ken görüken, 7. Görünüş, 8. Me

Mini olmak, 1. A bamak, 2. nız, 

·Engel, 3. Ket çalmak, ket vur - Manzaralı, Görekli. 
mak, 4. Ket vermek, 5. Önünü Manzur, Bakılan, görülen. 
kesmek, 6. Terkilınek, 7. Yığ - Manzum, Tizik. 
mak, 8. Yoğurmak. Manzume, Koşuk (Bir veni ---
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Yeni teşebbüs er 
"VAK/1,, Kütüphanesi Yakında 

Denizyolları 

KLASiK 
ıŞLETMESı 

Accntelcrı Karalı:Oy • Köpriıbaş 

1 c:ı.4236 :l - Sırltecı Mühürdar ta\! I•-- Han Tcletor, 22740 --al 

Ayvalık Yolu 
Eserleri Neşre Başlıgacaktır 

Eski Yunan ve Roma kldsiklerinden dilimize çevrilerek Dün ve Ya 
rm kolleksiyonumuzda 1935 yılın da basılacak usta ör§ütlcrden başlıca • 
Zarını "§ağı.da yazıyoruz. Bunlardan birkaçı yakında basılıp Ç?kıyor. Ote· 
kiler de anıklanmalı.-tadır: 

1-0vid 
Evripides: Media 

2 - Seneka: Medea 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyami Safa 
Burhan Omid 

' Şair A. Hamdi 

ANTALYA vapuru 12 ikin· 
cikinun CUMARTESi 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak, 
giditte, Gelibolu, Çanakkale, 
Edremit, Ayvalık, Dikili lznfr 
re, dönü,te bunlara ili.veler. 
Burhaniye, Küçükkuyuya uğ · 

A~rıları ve soOufc algınfıaını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız: AlacaOınız mal, hakikf of malt. 

.. rayacaktır. (113) 

Mersin Yolu 
3- Aristo. 
4-Herodot 
5 - Aristofan 
6 - Seneka 
7- Homer 
8- Plütark: Likürg/ 

Solon 
Lasedemonyalılar l 

9 - Kaenofon: cumhuriyeti J 
Atinalılar cumhuriyeti 

K.senofon: Ajesilas 
lO - Plütark: } 

} 

Haydar Rifat 

Haydar Rifat 

KONYA Vapuru 13 ikinci 
kanun PAZAR saat 10 da Sir · 
keci rıhtımından kalkacak, gi 
ditte Çanakkale, lzmir, Kut 
adası, Küllük, Bodrum, Rodoı 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Ka,, Finike Antalya, 
Merain-e; dönütte bunlara ili . 
veten Alanya, Geliboluya uğ · 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz l 

,, rayacaktır. (114) 

11 - Plütark: 
Uariua 
Silla 

12 - Plütark: Büyük lskenuer 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

Sezar 
Brütüs 
Antuan 
Pompe 

} 
} 

• ~ 1 • ... , .. ~·· 1 :. 
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Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binac:rna en yakın yerde Ankara caddesin· 

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

•. VAKiT idare evine müracaat •• 

nazın vezni, bahn; Halk türhiisü) Öktem, 9. Sanlığ, 10 Sayılı, 11. 
Muamma, Comak. tanınmış. 

Mar, ı. Emicen (Bir nevi YI· Marufiyet, 1. Ad, ad san, 2. 
lan adr.) 2. ilan, 3. Yılan. Atak, 3. Atay, 

Maraz, 1. Ağrığ, 2. ar 3. Çir 1 Maruf olmak, 1. Adı duyul -
4. Çor, 5. Çör, 6. Iğım, 7. Iğır, mak, 2. Ad san kazanmak, 3. 
8. lğ, 9. İk, (Vahim hastalık Bilinmek, 4. Bili§lenmek, 5. Ta
rnan.) 10 Sayrılık, 11. Saynıluk, nınmak. 
12. Sızlav. 

Maraza duçar olmak, Ağrı

rna k. 
Marazı müzmin, ltili. 

, Marazı mühlik, Olet. 
Marazı müstevli, Yut, (Hay

van epidemisi man.) 
• Marazı efrenci, Ateşek. 

Marazı Sari, 1. Olet, 2. Ület, 
3. Ulez. 4. Yam kara. 

Mareke, 1 Savaş yeri, 2. Sın
dırgı, 3. Tokuş, 4. Tokuş yeri. 

Marifet, 1. Anlayış, 2. Bilim, 
3. Biliğ, 4. Bilim, 5. Biliş, 6. Bil· 
me, 7. Bilü. 8. Erdem (Hüner 
ve sanat man.) 9. Okuş, 10. Us
talık, 11. Söl. 

Marifetli, 1. Eli eğimli, 2. 
Eli uz, 3. Usta. 

Mariz, 1. Aydaş (Hastalıklı 
br iiyen man.) 2. lğeze, 3. Içkil, 
4. tleze, 5. tıze, 6. inlik, 7. 
Sayrı. 8. Sa.yru, 9. Sızlıkh, 10. 
Sökel, • · 

Marka, 1. Belge, 2. Belgi, 3. 
Belgii 

Mart, Döl ayı. 

Maruf, 1. Adı belli, 2. Ad • 
lmı, 8. Ataklı, 4. Belli, 5. Belli 
başlr, 6. Bilinen, 7. Kınak, 8. 
.-20j_ 

Maruz, 1. Karşı, 2. Serilmiş, 
3. Uğrama. 

· Maruzat, Otünç. 

Maruzatta bulunmak, 1. Bö
tünmek, 2. Otünmek, ütünmek. 

Masa, 1. Sayan (Sofra man.) 
2. Tergi, 3. Terki, 

Masaj (yapmak), 1. Avkala
mak, 2. Oğmak, oğuşturmak, 3. 
Sığarnak, 4. Srğarlamak, 5. Sı
vazlamak, 6. Sılamak, 7. Sıy
pamak. 

Masal, 1. Çorçok, 2. Düzme, 
3. Erteği, 4. Ertek, 5. Oranla -
ma, ozanlama, 6. Serçek, 7. Sör
çek. 

Masalcı, 1. Ertekçi, 2. I-
makçr. 

Masal seven, Ertekcil. 

Masabak, 1. Geçen, geçmiş, 
2. Olan biten. 

Maaiyet, Buynıksımak (emre 
muhalefet man.) 

Maskara, 1. Dalkavuk, 2. 
Dingeç, 3, Ellik, 4. Gülük, 5. 
Gülünç, 6. Kaşmer, 7. Katkm
cr, 8. Soytan, 

Maskaraya almak, 1. Alay 
etmek, .(İstihza man.) 2. 

f'1AJ\l(A 
Müslahur ... lı 

HUBUBATU!ILARI '&! 

SıHHAT 1-~~ 
VP! 

Kuvvt1 Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 · 

~- ıdare merkezi: IS1 ANBUL (Galata 
TDrk lyedekl Şubeler: 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 
lzmlr, Mersin 

Vuoanfstandakl Şubeleri : 
SelAnlk • A tlna • Pire 

Her nevi Banka muamelalı. 

--
Öz Türl<ce liar91lı1c1a1' 

run, öıiin, 6. Tapu (Hizmet foneti- ı nin eline verilen kağıd) 3. Fitik, 
on man.) 7. Duracak (Mekan, 4. Firtik, 5. Koçan, 6. Kopça, 7. 
mevki, mevk"if man.) 8. Durak, 9.1 Kulak. 
Yer. Makiı, 1. Benzer, 2. Benzetilen, 
Makamına kaim olmak, Yerini benzetilebilir, 3. Eş, 4. Uyar. 

tumak. Maklup, ı. Çevrilmiş, ters çev· 
Makamı ali, 1. Tapçan, 2. Tör. rilmiş, 2. Değiştirilmiş. 
Makam (Musiki ıstılahı), 1. Ez- Makrun, 1. Bitişik, bitişmiş, 2. 

gi, 2. Ezgü, 3. Köğ, Küğ, 4. Köy, İlişmiş, 3. Kavşı, 4. Kavuşmuş, 5. 
kü, 5. Tmg. Ulaşmış, 6. Yakın 

Makar, 1. Durak, 2. Durulan Maksat, 1. Dilek, 2. llgi, ilgü, 
yer, 3. Eğrek, 4. Oturulan yer. 5. 3. Kabu, 4 Oruz, uruz. 
Orun (Mevki, makam man.). Maksadiyle, İçin, üzere. 

Makarrı hükümet, 1. lltutsık Makıabız, 1. Albasta.k, 2. Te -
yir, il tutsuk yir, 2. Ordu. ğin. 

Makara, 1. Ağşak, 2. Dolak, 3. Maksim, 1. Kever, gever (Su 
Sarmağa, 4. Sazkap, 5. Tağala.k. hakkında), 2. Köverte, 3. Maslak, 

Makas, 1. Gaçr, gayçı, 2. Kaçı, ~. Savak. (Su hakkında). 
kayçr, 3. Kaptır, 4. Karcı, 5. Ka - Makıum, 1. Ayrılmış, 2. Bölün • 
yası, 6. Krrgr, kırkı, 7. Kırklık, 8. müş, 3. Üleştürülmüş. 
Kıyın. Makta, 1. Baştak (Kesilen bir 

Makastar, Biçkici. ağacın bundan hasıl olan yüzü). 2. 
Makasla kesmek, Kusaçlamak, Çökür, 3. Oylum (Hacım, cisim 
Makat, 1. Büzük, 2. Dızzık, 3. man da) 4. Yanbeği, yanbeki 

Geri, 4. Göt, 5. Kıç, 6. Köpçük (Ufki makta istikametinde man.). 
'(Minder man.) 7. Oturamak, 8. Maktu, 1. Götürü, 2. Kesik, 3. 
Oturak yeri, 9. Puç. Kesilmiş, 4: Kesim (Mukataa 

Makbel', Makbare, 1. Obütlük, man.) 5. Kesimli, 6. Kesme pa • 
2. Sinleyik, 3. Sinlik. zarlrk, 7. Pazarlıksız. 

Makbul, 1 Alman, 2. Beğeni - Maktuan, 1. Götürü, 2. Toptan. 
len beğenilir, 3. Geçek, 4. Geçer, Maktul, 1. Depelenen, 2. Oldü • 
5. Geçgi16. Oz, 7. Ozden, 8. Seviğ- rülen, öldürülmüş, 3. Vurulmuş. 
liğ, 9. Yeğrek, yekrek, yeyrek. Makul, 1. Ağayu, 2. Günlü, 3. !.._ 

Makbule geçmek, 1. Emelen- Onay, 4 Uğuluğ. 
mek, 2. Geçmek, 3. Hora geçmek. Gayri makul, Cünsüz. , 

Makbul olmıyan, Beğensiz. Makule, 1. Cusun, 2. Çeşit., 1• 

Makbuz, 1. Alman, alınmış 3. Türlü. 
"(Kabzcdilmiş akça veya mal Makuı, ı. Arktlı, 2. Arkın, 
man.) 2. Bargak (Vergi ödeye - arkuru ((Yandan) çapraz man.)' 
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