
Ataturk 
Cnrrı.!ıu:-rei i Atatürk,, dün otomo

bille Hürriyet ahiclesine kadar bir 

gezinti yapını§ ve İstiklal caddesi yo· 
lile !arayadönn11i~tür. 

Yup tepesi, adını 
nereden alıyor? 
Giimii§lıane saylavı Bay Ha an 

Fehmi Turgal'm buna ait yazısı hu· 

gün semtlerin tarihi kı nıınuzdadır. 

Yazı İşleri Telefonu: 24379 Cumartesi, 26 ikinciklnun (1 inci ay) 1935 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

l1t;. 

zaman ımulmayacağız. Günün birin 

de cinayetlerini dalın iyi tahakkuk 

ettirchilmck için vatanpcrnr1cr ceb 

hesine girmeye ç-nlı~anlarla hiç bir 

vukit uzla~arnayarağız. Anısturya i · 
çin mücadeledeki azmimiz inhina ka 

bul etmez.,, 

~"birı Bilrı. et}vcl b 
1'4,.lc ' 11etlgirıirı a§ladıiJımı: yenı romanımı:: "F:ruliiliistc Kemal Reis'' 
s~ 'ıcileri .l'C kalıramanlığın lıikaycsidir. Biitiin diinyayi titreten 

€~ .. °"°'l.lıda tun sav~laruıı heyecanla okurken Kemal Reisle Endiiliis 
:>'o,., & '- Stı1lonı ~l<'~n sevgiyi de öğrcnm,4 olacalmnız. YukarJd resimde 
~ il«" ı c Kc l R .. " lı.iiı"" "~l ,.

0 
nıa t:nıı Saruy 1.-apmnda konu~urlarkcn gösteri • 

Dış Bakanımız 

8. Aras, Yugoslav salta
nat naibile ve B. Yev

tiçle konuştu 
Belgrad, 25 (A.A.) - Türkiye 

Dışarı İ§leri Bakam Bay Tevfik 
Rüıtü Aras buraya gelmif, bu • 
gün saat 13 de Batbakan Bay Y ev
tiç ile görü§müttür. Bundan sonra 
Tevfik Rüftü Araı, saltanat na • 
ibi Prens Paul tarafından kabul e-

dilmi,tir. 
Bay Tevfik Rüttü Aras öğle 

yemeğini saltanat naibi Prens Pa· 
ul ile birlikte yemi! ve Başbakan 
Y evtiç de yemekte hazır bulun -

muştur. 

Bundan sonra bay Tevfik Rüt
tü Aras Türkiye elçiliğinde Ro -
manya, f ranıa, Arjantin el~ileri • 

Oevamı 4 DncO ııa;ptanm S Unctı aDtunan4a 
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Bu sayımızda 

Haftanın filmleri 
Dokuzuncu sayıf amızda 

* 
Nerelere, ne kadar 

vapur işliyecek 
Den izlf'rimize ait yol taliınatna • 

mesi 7 inci sayıfaımzda .. 
Postacıların 
muhakemesi 

Eski Posta Umum l\lüdirile arka· 

daşlarmm muhakemesine ait Dev· 
Jet Şurası kararının sureti 

10 uncu sayıfamızda ._,,o ·ı tnanın ii .. .. .. . . 
11 e be b çuncıı yazısını, bugune lwdar r.ıkan ıkı yazının tam 

ra er 7 i . 1 ·ı .. 11--..... ----... -----------..----ncı sn u erni;:dc bulacakaını:. 

"Asıl halka karşı taahhütlerini unutup 
çiğnediler. Bu hareketi başka 

memlekette yapsalardı ... ,, 

llalide, Raşid Rıza ve Şadi 

lnkı/Qb 

Raşid Rızanın gaze· 
temize söyledikleri 

Ankara, (KURUN) •· Bir akşam 
gazetesi, Ra:ı;id Hıza tnıpunun dağıl· 

dıgım yazını:.tı. Bu hahcr, doğnı de· 

ğildir. Tnıp, Halke,·inde temsilleri . 

ne devam etmek iizen· hazırlıklar yap 

maktadır. İlk temsil öniimiizdcki 

Pcr§enıhe giinii \'f'rilccektir. 

Birkaç arti tin hilinen §eki ide tru

pu, apan ız hırakıJ> gi<liverme1erine 

gelince, Raşid Rıza, bunun trup ça· 

lışmas.ma ~okunacak bir değerde ol· 
madığım söylcrnckteclir. Raşid Rıza 

lıiicl~eyi na~ıl knr~ıladısını şu suret· 

le anlatıyor: 

•• Bayan Halide, bir tanıdığının 

yanında oturmakta idi. Hadisenin 

geçtiği ak§am kendisinden bir §CY, 

sormak icah etti. Halıer gönderdim. 

Biraz sonra kendisinin belli arka· 

daş]nrile beraber İstanbula gittiği an· 

Jaşıldı. Ortada bu suretle hareketi 
icab ettirecek lıiç bir seheb yoktu. 

Kendilerine kar§ı olan taalıhüdle· 

rimde hiç bir aksaklık olmamıştı. Va 
ziyeti olduğu gibi kabul ettim. Hıi • 
c.liseden balkı haherdar eyledim. İliin 

Devıımı 4 Uncll sa~ ıfanm 1 lncl ııntunoncla) 

dersleri 
Yazan: Behçet Kemal Çağlar 

Londra, 21.1.1935 

~nlmranın sesi, yolda, lmlağunuı dibinden lıiç eksilmedi.. Trenlerin sa· 
atini lıayhıratı kondolı·ıör seslerinden vagonlarda /ısıld~an kadın seslerine 
lmdar lıer seste Anharayı buluyordum .. 

V c bu ,·ii:den, yolun ortasında, gelecekteki biitiin faydalarclatı t•azgeçip, 
ıurada öğreneceğim biitiin §eyleri birden "lıakir" göriip, gerisin geri Anka· 
raya dönme/• iste/deri, ha/amdan 9 Ey ifil atlılan lııziylc !.aç here gc~tilcr 1•c 

(Devamı ıı. üncii sayıf anm 3 iincii süt ununda) 

~~~~------------------------------~~~-~--
Böyie futbol istemiyoruz! 

Dün yapıları rwçlarda Fenerbah çe 9 • 1 Beyko:u, Galauuaray 1 • 2 J '· 
fayı, lstanbulspor 1 • O Süleyman.iyeyi yendiler. Galatasaray •• JI efa maçı 
!;Ok sert oynandı. Bımlann ıaf silatını altıncı sayıfamızda bulacaksınız. Yıı· 

karıdaki resim Beykoz· Fenerbahçc ~ında alınmı§hr. 





.__ ___ hı L E R f 
l(ollektif hayatın . 

sağlığı 

! Niifu.su b b" 
Dllllı. C§ ınle on bin arasında 

ile l.·ad 
~!ll-dq, lJ • nl ar çok 1"13abalanmı: 

kiın u ann hemen çoğunda da 
. Vardır s· b ·.. F ' u: una hayret eder· 

alıaı i~ d d""'• e/Q bur Zar~ e ıgım gibidir. Çok 

~ cd:nı da l•arıını::a ge~ ate:li 
~ır ,,.,_ lar çıluır. Bu adamların 
jt_ ~tnıb· . 
~ i~ tab~b:ı ıubesindc epey 

~ Yollan sahıbidirlcr. Birçoğu 
ro..=--tı nı 'i.zmi.§, ihtisasa hazır. 
·-~ r, 

J_ ıı ge~ tıc atfl•l" d · !"'lllıı . -...§ ı clıl,:anlılar yay-
te kı)ılan 

QYılan kas n sırtına öbek, öbek 
ıa1/cQ b. abalarda bir )·abancıdan 

''"fcy de"'"ld" }' ııb gı ırler. 
lllıeı dedi.... . 

" Beı · . gırn ı·akıı aklımza ~u-
ırırı · K ;\; 

·orıu i : '1$abalarımızın organi-
ıin.. A.~'":.YcrlC§mcmi§ insanı dü-

'1ı.in ih ~. rıufuslu l:asabalardalı he
·di,., G ti.sas ahibi olması iğreti bir 

·. 11ir c;:~ nıiiıeha.ssu bir hekim 
llir ~ger a§Gğılığım i/ade eı
~al 1~aı·asının madalyan 

• kcısab ' /\ ıi.f u,şu a: olan ~hir-
~lle he alarda müıehassı.slar kendi

lfı teo-.':: vakit, a: ~ bulacaklardır. 
~ -· '-'<1C )' 

ltılikte 0Pacaklardır. Serbe3t he 
1·saıı a: ka:.arıa--'·' --d B · · Q[aıı ~ ır. ızım 

kefld·~"' psikol-O~i budur. 
lı 'rıt ,{ dol d Veren deli na ll kasabalanna şa. 
"ıı. lıe,.z· kanı, i.so Nevyork, Lon-

ı..t. rrı, p,,.; _ __ .ı _ • 
•wıırleıı • - ..,, çapuıaa milyonluk 
'"~bölümüne ve §ehir lır/. 
' lllQ daycznan tıp rtıÜeMC$ele • ti ı:ık-_. 

b lL ~~--·"§lardır. Milyonluk ~eh· 
~ ~~ göre ha.:ırlmıan adam 

tıil/ıqıfl ır "1ahallesinden da.ha az 
X tıe hıf %ıuıha ı~kütitı ıa • 
~l'<ı b~ bir yerde yabancıdan 
~ ~~olanuyacakıır. Ve için· 

reıı Ya."'-_ )'en l.i;jUJı ıe1urıerın 
&lllıcı •"Yacaluır. 
~~ ~e bulabilin%? 

i'>.Jıı·.;"0"'«211 b • l 
,..~ b· ır ~tirip bol nü/ıulu 
~0~'~.~de kuramayız. 
~ hav ~nı §ehirlerin ı·e kasa
~ «eı-e1. •• asuıa uygun bir yol tut· 
~ :tir. 

eıı b .~ııbfl4ırda!, . h 
~" "Yiilc • • " genç ekimlerin 
~~i eı 'fleri münferit hastalan 
·.'\'lıı • ~ dc'"·1a· o '!i '1ıı.teıu b. gı ır. nlaruı en e-
~lı Wııirı, l· ,,. .,.ekildc kar§ıl<ı§tıkları 
1,,_'>ıQ/t, kou~alann ıağlığını ko • 
"'llıı ~ ktıf lıayaıın !ağlık ıarı
~I '1;,. §eh~ altına almaktır. 

lıo)'Qt rı, bir lca.sabanuı kollek· 
. 'tıııı "'l it, iht· ~ag ık §artlarını yalnız 

Qz he,. ı.sas 1~taramaz. Kollcktif 
fC.)"dc •• t"r eı kanoı. n oncc belediye ı:c 

~ he/cim 'lari~ al~ıdır. yani 
~r:ı... ~c ~nık 1.§lerle 01.duğu ... ,dır ntakırı . . 

. · l(olle/cı· csının da bir par· 
~ ll'e tıe 1ı .. ,. - ıf sıhhat §arılan {be-
o tı ll •Umeı her . 

IQqJ. e laoıi . filmlerinin kon-
ı?Clirıin. ~~ı larzltın) ileri devlet 

L 4rı ır pa d 
<Q h· ll i)'i b rçası ır. 

~itrt O§arnıak • • 
b biiyiil· b. ıçın sanıJorum 

eı:ı ~ ır c'· ..... · · eı 'tflcıl.·· l\Sıgımı:: vardır: 

)c.~,,~ell(;le,ı ,~nesi i içine salıverdiği-
~ /( crı eri . 

l'o Oll.ehq ha çın hekim yapı· 
~· ll;ır./ Yatla aUıkalandır· 
k_ ~. llı "°1'Sanlığımı:; bura· 

t ·~Q~ 
.; ~J.i.,_, v.e §chirlere "Önd ·ı 
~ cı.,~'"-erın. holl .. o en en 

ftııde ·~ )'o/. cl~ıf $ıhlıat i~-
l llg,. •&ndan .. , 

1'>1Qı °iab·ı musucı bir "C· 
• dCllı ' rnclcri • • :. itti,. bitg·ı . lÇm /(anun ba. 

d · llll b . . ı crıni ant1rm k 
erı b· ~,11 y d a gc • 

'rid;.,., ur urı husu iy<'tlc. 

0ll~d Sadri Ertem 
ay ........ k ·•1 ud ür lü .,.. 

Ccı~k Utulacak gu 
a1... hJ..1n ... 
-..ıt • \t'"" ı lih 

~ ~h. l~leriııi "d aren, buğday 
tıd~ ..,..Q h "' ı are .. 

4tlır.. . 8glı 1 ıçın Ziraat 

Londra -/ stanbul otobüs • 
servısz 

• 

Kent Yazıları 
Aktör M. Kemale: 

Sizinlci gene 
birşey değil! 

r 

Gayri mübadiller Jsir yabancı şirket,Londra- Muhtelit mahkeme 
Viyana otobüs yolunu 

Gayrimübadillerin işle- şehrimize uzatacak Bazı şahitLeri yerinde 

(Aktö. lüğün tatlı, acı tarafh· 
rı) diye evvelsi günkü KURUN'a 
yazdığın b:r yazıda iş"n acı to.ra • 
fmı an'atırken §Öyle diyordun: 

rini görecek komisyon Öğrendiğimize göre, ülkemizi Or- dinlemek üzere Salı 
bu hafta işe başlıyor ta Avnıpaya bağlayan kara yolunun günü Atinaya gidiyor 
Gayri.mübadillerin bütün İ§lerini yapılmakta olmasından umutlanarak. 

görmek üzere kunılan komisyon hu yabancı bir §İrket Londradan ~imdi 
hafta i§e başlayacaktır. Akça Bakan· Viyanaya kadar olan otobüs servisi-
lığı taraf mdan komisyon üyeliğine ni İstnnbula uzatmağı kararlaştmnı~-
seçilen iki zatın adları bugün komi.s- tır. Bunun programını bazırlamı§ \'e 

yon reieliğine bildirilecektir. §elırimizdeki seyahat acentelerinden 

Komisyon, ilk i§ olarak, maUarm birine, dalıa §İmdiden acenteliğini 
ı:atı§ı ile uğra§arak ve 150 kadar dos vermek isteyerek bu menu üzerine 
yayı gözden geçirecektir. mulıaherelere girİ§mİ§tir. 

Kurbağah derenin 
temizlenmesi isteniyor 
Kadıköyünde Kurbağalıdere civa

rında oturanlar belediyeye miiracaat 
ederek derenin bu yıl temizlenmesi 

ni istenıi§lerdir. 

Etibba muhadenet cemi
yetinin aylık toplantısı 

Etihha l\fuhadenet Cemiyeti aylık 
toplantumı dün cemiyetin Cağaloğlun 
dıık.i merkezinde yapıhnt§tır. Top • 
lantıda nizamnamenin okunulmasma 
devam olunmu§ bir kısmı tadi1, bir 

kısmı da aynen kabul • edilmiştir. 

Bundan sonra yardnn sandığmm bir 

maddesinin değiştirilmesi istenmi~ • 
tir. Bu isteğin, gelecek ay toplantısın 
da görü§ülme!i kararlaşmıştır. 

Etibba odasının sergisi 
İstanbul Etihha odasında bir eer· 

gi kurulacaktır. Sergi ho.zırlıklarma 
başlanılmı§tır. Sergiye birçok Cf!er • 
ler gelmi§tir. Bu arada Bay AbduJ. 
)ah Ce·\'detin bütün külliyatı hulun

mııktadır. Sersi önümüzdeki Mart a· , 
yı içinde açılacaktır. 

Etibba odasında kütüpane 
Etihba Odasının bulunduğu bina· 

nm alt katında bir kütüphane te§kil 
edilmek üzere hazırlıklara başlan • 

mı§tır. Kütüphane yakında tamam • 

lanacaktır. Tıp i~lerile uğra~anlar hu 

rada aradıkları her eseri bulabile • 
ceklerdir. 

Talebe birhği tayyare 
ihtifaline iştirak edecek 

Y ann Tayyare §ehidleri için yapı· 
,lacak ihtifale Milli Türk Talebe Bir

liğinin de iştirak etme,.,ine karar ve· 
rilmiş, Birlik taraf mdan laznııgclen 
lıaznlıklara başlanılmıştır. 

Talebe birliği başka 
yere taşındı 

Milli Türk Talebe Birliğinin Ca· 
ğaloğlunclnki merkezi Çar§ıkapı tram· 
vay durak yerinde bir binaya nakle
dilmiştir. Birlik, çalışma ma bura· 
da devam edecektir. 

Londradan İstanbula kadar, oto • 
hüsle seyyah getirecek olan hu kum· 

panya, her seferinde otobüsüne 26 
yolcu binecektir. 

Otobüsler, içinde her türlü kon • 

for vasrtalan bulunan en yeni ç~it· 
lerdendir. Gerek İstanlmldan Lon • 

draya gidecek ve gerek Londradan 

İstanbula gelecek bir seyyah, bu oto· 

hüsler içinde radyo, yazılıane, yata • 
cak, dinlenecek yer bulabilecektir. 

rnğer taraftan öğrendiğimize gö
re, hu yıl otomobille hususi surette 

gelmek isteyen seyyahların da sayısı 
göze çarpacak kadar çoktur. Bunlar, 

hilha a eski eserleri gözden geçir • 
nıek isteğinde olan okumuş gezginler

dir. Trovn. Efes yıkmtılarmı kafile 
halinde görmek isteyenler çoktur. 

Bunlar, daha şimdiden, §ehrimizde 

seyyah işile uğra~an kurumlara mek 

tublar göndermekte ve hunun ne ka

dar barcı olabileceğini sormaktadır· 
Jar. 

Bu yolda tetkikler yapmak dile
yen gezgin kümelerinin, yüz kişiliğe 
kadar çıkanları vardır. 

Otomobille memleketimizde tet • 
kikler yapmak isteyen bir büyük ka
file Anadoluya gitmek üzere acente· 
Jerin birinden yol sormuş, malfunat 

htemi§tir. 

Üçüncü mıntaka Etibba 
odasından ayrılan 

vilayetler 
Üçüncü mmt.aka Etibba oda~ma 

bağlı bulunan Bilecik, Zonguldak, 
Koca.eli, Bursa ve Bolu 'ilayetlcri İs 
tanhuldnn ayrılarak m~rkezi Anka • 

rada bulunan birinci Etibba Odası 
mmtakasma ha§lanmışlardır. 

Dil araştırmalan 
Türk dili arattırma kurumu ü· 

yeleri Do·lmabahçe aarayında ken
dilerine ayrılmıf olan dairede ça -
lışmalanna devam etmektedirler. 
Kurumun timdiye kadar ıeçt:ği bin 
!tE'lime alıtkm olduğumuz kelime· 
]erdir. Bugün kelime ıeçimine D 
~arfinden itibaren ba§lanacaktır. 

Türk • Yunan muhtelit hııkem 
malıkemesi önümüzdeki salı günü A
tinaya gidecektir . .l\lahkeme bir kı • 

snn davalarm aydınlanması için, İz • 
ruir ve Atinada bulunan bazı şalıid • 
leri yerinde dinleyecektir. 

Mahkeme rei~i Bay Boeg, bu yol
culuk üzerine, bir nıulıarririuıize §UlJ 

lan söylemi~tir: 

" •• Kanuni mülıletimiz olan Ni 
san sonuna kadar işlerimizi bitire

bilmek için ikinci defo olarak İzmir 
ve Atinnya giderek buraya selemi • 

yen şa~idleri dinleyeceğiz. Bunlar. 
on .iki da,·a ile alıiknlı 70 kadar §a· 

hiddir. Bu davalar arasında, fzmir· 

deki eski §Ul.ıeleri hakkında, Şark \'e 
Atina bankalan tararından açılan 

davalar vardır. Şubatın on beşinde 

lstanlıula dönec~inıizi \'e 21 inde 

celselerimize tekrar bn§layacağuııızı 

umarız. 

Bakacağımız 75 kadar dava kal • 
mıştır. Bunlnn da Nisan sonuna ka· 

dar bitireceğimizi sanıyoruz. Bu da

\•alarm ço~u lzmir bankalarında el 

konulmuş olan knsa.lnra aittir. Bun

dan ba~ka hnzı mallnnn geri ' 'erilme

sine ve zarar ziyan isteği üzerine da

\ alar vardır. 

"Abdülhamid vereseleri1e Evkaf 
tarafından Yunan hükfımeti aleyhi. 
ne atılmı§ olan, hnzı çiftliklerin ge· 
ri verilmesi üzerindeki da,·a da bun-
lar aral'lmtfıulır." 

Fransız ıadika1 sosyalist 
fırkası genel katibi 
Musul petrollerini Akdenizc akı· 

tacak boruların açılma re ıninde lıu

lunan Fransız murahhas heyeti reisi 
ve Radikal sosyalist rırkası Genci 
l..ntibi Bay Pol Bo~tid dün n~amki 

Toros ekspresile şehrimize gelmiş -
lir. 

Kültür bakanı dün 
Adapazarı na gitti 

Kiihür Bakam Bay Ahidin Öz • 

men bugünkü trenle Adapazarına git 
miştir. Bakan, Adapazarı okullarını 
teftiş ettikten sonra fzmite geçecek 
ve orada bir gün kaldıktan sunra An 
karaya dönecektir. 

Ayasofya camiinin ha'ılar 1 
Müze haline getirilmekte olan 

Ayasof ya cami inin bütün lıahları Ev· 

kaf miidürliiğü taraf mdan Eclimeye 

yollanmıştır. Bu halılar Selimiyc ca 
miine clö~eııecektir. 

" .... Bir de bunun daha acı • 
sını göz öüne getiıin.. Sevdiğiniz 

bir vücudu kaybetm:şsizini, yahut 
başka türlü büyük bir ıstırap için • 
desiniz. O hal ile sahneye çık1p 
soytarılık ediyor, seyirciyi katıla 
katıla güldürmeğc çalışıyoı~u • 
nuz ..... ,, 

Evet bir aktör için bu çok 
zor ve acıklı bir şey amma, bi -
zimkine nisb::tle sizinki gene bir 
§ey değil! •• 

Çünkü ıiz ne kadar acı, uıtİr'i\b 
içinde olursanız o!unuz, o anda 
sahneye çıkıp pas'·allık etn:ek, se
yirciyi katı'a kat la g:: l ~ürınek 
için nihayet, ad na piyes denilen 
ve ·zaten ezberinizde olan gül
dürme notasına göre çalçene • 
lik edecek, ona göre bir ta ktm 
harel<etler göıtereceks'niz.. in • 
ıan. ne de olsa dişini ııkar, kalbi • 
nitıka.r, ne yapar yapar, yarım Ea• 

at, bir saat, iki saat için işi alt • 
mıt altıya bağ'amıya çalıtır .. Fa• 
kat, ya biz?. Ya halkı, sahnede 
değil de, sayfada güldürmek mec
buriyetinde olnnlar ne yapa 1ım?. 

Malum ya, bizde piyeı, miyes 
hal< getire! .. s :zde ne p:yes \'ar, 
ne suflör .. Ne de karşımız·~ak" ·n • 
sanları güldürmek icin yapıl,.,...nsı 

lazım gelen soytarılıklar b~z·m ez· 
berimizde?. 

Bizim iş, hiç de temcit pilavı 
gibi ısthp mtıp tek,.a rlannya gel· 

1 

mez, Bizde her vak!t, her gün, 
her övünde çe§n•, ağız değiştirmek 
okuyucuya da;ma tapta~e ye.,y"'ni 
şeyler vermek laz1md•r. Onım 
iç:n, bahsettiğin m .. sele b:zde s:z. 

dek"nden çele güçtür. 

Hiç unutmam, bir tar"hte bü'ün 
eıyas:yle birlikte evim yanmış, 

ail~m yarı çıplak o!tnda kalmı§ -
tı. Ben ise ynngınr'an C'ört saat 
sonra bir k~hvenin çardnklr 1'a'1 • 
çesinde bay Bedros Zek=nin 
a;yzından mizahi bir i)L-l·a1·a,. k" • 
ıides: uyclu,.11y,.r.Ju..., .. H ·m d~'ıa 

bu n~dir k"? B:ı hi-; bu... Ben 
duvdu:Yum sonsuz b;r a•..-'aTI bü -
tün kainatı J·ankarr-nl k rö .. -lüpüm 
bir Ş?i.inün akşam·n-'n (K;\-e··e 
sev?hat) d"ye uz·ın-a ve aJ-,•)ı h=r 

hikaveyi yazıyor ve nrnda bir 

içimden: 

- Hey T1lnrım. SPn ra"a biraz 
-.abn- ve tr'etanet ver de hic ol-az-
sa elimdeki şu müstacııfl va~ıvı 

b\tjre"İ"" varın cu-n..ln·. isfrı-h-t 

gi;niim•1ür, 8rhk sr b .. l-tan :- lz.c:~TI"a 

kadar dova doya kPndi acımla baş 
başa ka 1 ırım ! diyordum .• 

Vakıa, m esele siz"n irin de erk 
zord·•r. a"ırdır. dE"vaıı•l-""c;y ,.,re· 
tiir .. Fal<at ne dP rlsa. bi-d~ pi,..es, 
suflör ve ön .. f>den t~s:.rla,.,M·ş, 

lıazn1anm ~ b=r sev nl ..... a-l·Pı ''e 
b=z soyh•rılığı venic1e,, 1?1•l·•p rr • 
ta"'a cılrarmak rre'"h;•ri•· ... ti .. rte 

1 kal-"ığ•lt'JZ kin lı·1 cl eırl'~: .... f Pci 

1 
mAT\"._r~nı'l v"n·1;" vı•tul-r·rn 
tn.t, 1t;-... .,..,:.1.ctle bizde ik:. halt! 
dört katlıdır. 

C'sman Cr mal 

z;, aat bankas1 Tst ar bul 
şubesi müdürlüğü 

&fı k'\J o arak bir h "'d 
!'ıılac:ıktır. ug ay 1 .. Orman fakilltcsi talebeleri, yakında tctldl• için Avrupa;ra gidecek yirmi arkada§lan §Crc/inc Park Otelinde bir 

musamerc vermi§lerdir. Müsamerede talebeler ve lıocalan t;iizel bir gece geçirmi~lerdir. 

Ziraat Banka ı f ~tnnhul uhe .. i mtı 
diirfql!iine A<lıınn Ziraat Bankası mü 

dürü BaY. Fa.ıh tayin olunmu§tlır~ 



,.._,.. a - KURUN 26 İkintikAnun l 035 

Raşid Rıza 
Ankara da 

yerleşiyor 

ıtatyan kabinesin- ıDiş tabipleri cemiqeti-
deki değişiklik • • [ .~ l • l 

_.. Ba:mak71cdm deıam nzn qenı ljl f QQ ıqet erı 
ler bir yandan partinin genel ~.evir· 
genUği ile sıkı bir elbirliği yapmakla Diş tabibleri ikinci yıllık toplan· 

(Baş tarafı ı inc:i sayıfada) d 
beraber gene vilayetlerde oturacak • tılarım diin &aat on a Etihba Oda· --eclilen piye~ yerine üç ak~am evYel 

lunınak.tadır. İstek, kabul edilmiş · 
tir. Bir aralık, cemiyetin çıkardığı 

oymıtılan bir piyesin tekrarlanacağı 
nı söyledim. O dakikada halkrn göı· 
terdiği inanç' e centilmenlik hadise· 
•len duyduğum teessürü hana ~ınut • 
turdu. 

Bu hadisede bana en ziyade do • 
kunan cihet bu ~ekilde hareket eden 
arkadaşların henden C\'vel halka kar
şı taahhüdlerj olduğunu unutmaları 
ve bunu çiğnemcleridir. Bu hareketi 
ba~ka bir memlekette yapsalardı, ti · 
yatro hayatmdan ebediyen diskalifye 
edilirlerdi. 

.. Onları hu suretle harekete sev 
kedcn şey nedir? 

·• Bunu ıaman göıterecektir. Bu 
nunla beraber hadiıenin dthı evvel 

diiıünülmü~ ve huulanmıı bir 
ç.komplo" olması ihtimalden hiç te 
uzak değildir!. 

•· Bilyle bir "'komplo" nmı IUmin 
tarafından hazırlıınıcaimı zanneder· 
siniz? 

•· Biraz yukarıda dediğim gibi bu 
nu zaman göıterecektir. 

•· Gueteler, Bayan Halidenin bun 
dan yirmi gün e' vel Bay Şadiye hq 
vurduğunu yazdıler. Bay Şedi de ıöı· 
)erinde hunu tr~ etti. Bay Şadhıin 
Bayan Halide ve arkıtdqlarmıı ümit 
vermiş olması ne dereceye kadar va· 
riddir? 

•· Bııy Şadinin guet~lerdeki ıöz· 
}erini henüz okumadım. Bununla 
beraber hadiseden sonra kendisinden 
mektub aldun. Şadi bunda hidiaenin 
çok dokunaklı ve çirkiıı oldujunu 
yaıryordu. 

Bu smıdp otel hiımet~i&j elinde 

h· . : .. a~ gazete n:clıığu halde geldi. 
Ra::CI Rıza ıözı,n:ı keserek gazetele· 
ri aldı ve Şadiniu heyanatmı yüksek 
sesle ~umağa ba~ladı: 

··· Bay Ş:ıdinin hu sözlerinden, 
>eni bir tnıp kurulması hakkında 

kendisine baş vuran Bayan Halideye 
böyle bir §eyin olamıyaeağını 'kat'ı 
hir surette kestirip atmadığı anla~ılı 
yor? 

Raşid Rıza bu sözleri duymamaz
lısa geldi ve Şa<linin beyanatını oku
makta devam etti. Beyanatın §U nok· 
tasında minalı bir surette durdu: 

·· "Bu artistlerin Ra~id Rıza tru
pund'n ayrrlnıalannın sebebini, berı 
lıo~lm tiirlü telakki ediyorum. R~id, 
Arıkarada <'-Sa3lı bir ıerruil heyeti 
iwrmağa uğra~ıyordu ve bunda J<ı 
m::ı, ·.ff u!. olacahtı. Onun bu muval· 
fahı)f.Iİni çekcmiyenlcr ı:ardır. Ta • 
bii bunların kim olduklarını siz bilir 
$İni::! •.. ,, 

••• Bay Şadi bu eözlerile kimleri 
kudediyor? 

Rapd Raa hiç tereddnt etıniye • 
rek eevah verdi: 

•• DarüJbedayiciJeri ! .. 
Söıüa gidiıini deii§tinnek için ge· 

liıi güzel bir eorguda bulundum : 
•• Bayan Halideye ne kadar ücrot 

nrdiniz? 
·• Konsile kendisine ayda 350 lira 

veriyordum .. 

•• Peki, bu vaziyet kal'Jıamda ne 
yapmak niyetindesiniz? 

•. Gayet buiL Mahkemeye müra· 
caıt edip rnuka' elename ahkin1mm 
tathikını istemek. Aranmdaki rnuka 
'ele mucibince Bayan Halide ,.e ko· 

nsı trupu eebebsiz terkettikleri tak· 
dirde biner lira tumiııat ''ermeği 

taalıbüd etrni~lerdir. Bunun içiQ. 
mahkemeye bile mflracaat ettim. E • 
aaaen Halide, bundan evvd de böyle 
bir harekette bulWUDut ve para ee. 
zuma mabkôm eclilmifti. O ıaman 

dı. Böylelikle yeni üğeler elbeylik· 
Jerin (t:ilayctlcr) dileklerini, istek· 
)erini, düşüncelerini direktuvar he · 
tine yanlışsız bildirecekler deniliyor· 
du. Büyük kongrelerde hu üğelerin 
düıüneelerinden iyilikler bekleni)·or 
du. Sözün kısası bütün bu değiliiklik 
his bir srya!al kaynaktan gelmiyor • 
du. Bir yandan Faşist partisinin i~le· 

rini daha iyi <lüzende tutmak isteni
liyor, öbür yandan da partinin adam· 
)arını iş içinde pişirerek ycti~tirmek 
dileği gi)rüliiyordu. 

İtalyım Başbakanı l\lus~olini bir 
yandan da Faşist partisinin yiiksek 

ıefi oJduğundan İtalyada kurduğu 
yeni rejimi eağlamla§tırmak için her 
alanda ($olıada) kendi adam · 

larmı yetiftirmeğc ~.ahtır. Ara-
-.ra belliba§lı hfr gereklik 
(lü~um) yok iken bakanları yerle • 

rinden kaldırır, yer] erine hafkalarmı 
getirir. İf te birkaç gtın önce Roma ka 

bineıinde olan deği§ikJikler de buna 
1'enzer bir dU~Unee ile olmu~tur de
ni1ehi1ir. 

ASIM US 

Nazi milisJerinin tensiki 
Berlin, 25 (A.A.) - Nazi mi

liılerinin yeniden tenırki mesele • 
ıi, hemen hemen halledilmit gi • 
bidlr. Bu tensikat yapılırken gö
zeti'lecek yeglne gaye, Hitlerin 
"Üçüncü Alman İmparatorluğun
cia silahi ancak Alman ordusu ta
tıYabilir,, prenaipidir. 

:ı •1 ı ea 
aleyhinde aldığm1 ilamı da icraya 

\'Udim. 
•• Ankarada daha çok kalacak mı· 

unız? 

•• Aııkarada daimi surette ye.rleı· 
meğe karar verdim. Tnıpuma karşı 
gerek Ankara ,·alisi Bay Nevzadm 
ve gerekse Halke,·i büyüklerinin gös 
terdiği esirgeme kar~ı!mdıı bafka tür 

smda yapmı§lardır. Kongreyi cemi • 
yetin baskanı Ray Kazım Esad Dev
rim a!;rnıi, kongre ha~kanhğma Gül· 
hane hastanesi di§ doktoru kaymakam 
Jlay Şemseddin Çam, kitibliklere 
Bay E<lip Zeki, Bay Kemal ıetilmi§· 
tir. Kongrede önce cemiyetin idare 
heyeti, muhasebe raporları okun • 
mu§, hu sırada azalar arasında fid · 
cctli miiuakaşalar olmuş, fakat 80 • 

nunda raporlar kabul edilmiştir. 
Bundan sonra cemiyetin yeni yıl 

faaliyeti < • J{ mda nıalar tarefından 
· irçok teklif yapılmıştır. Bu te!clif · 

ler arasında, A'"rupada bulunan diş 
doktorlarından, diş hastalıklarına ait 

enteresan gördükleri Ye di§ doktorla 
rını alakalaıı<lıran mevzular hakkın· 
da maliımat istenmesi ve bu i~le uğ
ra§mak üzere de raportörlerden Bay 
Suad İsmaile salahiyet verilmesi bu 

dit doktorlarJ mecmuasının munta • 
zam ve iyi bir münderecatla çıkma· 

dığı iled sürülmüJ, ııılahı istenmi~tir. 

Mecmua ijile uğraşmak üıere Bay 
Osınan Bürhaneddin, Bay Kazun E
sad, Bay Suad İsmail, Bay Ziya Ce-

mil, Bay Şemseddin, Bay Ahmed Rr 
za, Bay Profes(ir Kondiroviçden mü 
rekkeb bir yaıı heyeti seçilmi~tir. 

~adan hazıları da, birer radyoğ
rafi serviai açılması Ye burada ucuz 
fiyatla meslektaşlara radyografi ta • 
!imler temin edilmesi istenmif, istek 
kabul edilnıİ§lİr. Yeni idare heyeti 
intibahında Bay Kazmı Esad, Bay 

Suad İmıaiJ, Bay Ü&man Bürhaned
dio, Bay Edip Zeki, Bay l\lehmed 

P.;fat, Bay Feyzull•l1ı. Bay Halil İ{yas 
Bay Mehmed Rıza, Bay Galib Ah· 
di seçilmi~leı;dir. 

Dış Bakanımız 
... (Baş tarafı ı inci sayıfada) J &eçet"ken bir ıün Belgradd• te • 

le Yunan maslahatgüzarının zi - vakkufunun bir anane halini al • 
yaretlerini kabul etmi9tir. mumdan hasıl olan umumi ıem-

Ak,am, Tür.kiye elçiliğinde bir patiyi ıörrnekten memnun olaca
ziyafet verilmit, ziyafette ba9ba· imı beyan ediyor. Pravda bu mü
kan bay Yevtiç, Dııanitleri Ba • naaebetle tunları yazıyor: 
kan muavini Ba~ P~riç, Roman • Bay Tevfik Rüttü Arat bu fır· 
ya ve Franıa elçılerı hazır bulun· 1&ttan istifa ederek Batbakan Bay 

muttur. Yovtiç ile umumi ıiyueti ve Bal-
Bay Tevfik Rüqü Aru yann kan ittihadmı alakadar eden me-

Belgraddan lıtanbula doğnı yola 1 1 hakkı- ..ı kt · 
ıe e er naa no aı nazar te. çıkacaktır. 
at isinde bulunmuıtur. " Pravda ,, nan bir yazı•• 

Belıırad, 25 (A.A.) - Türkiye Gazete, hay Tevfik Rüttü A • 
Dı~arı işleri Bakanı Hay Tcvfık ra-oıu, u1uaıcu h."UTumu Konseyının 
Rü§tÜ Arasın Belgrada muvaaa . içtimaından sonra vuku bulan bu 
latından bahseden Pravda gaze. seyahatinin Roma anlatmaları ile 
tesi, bu ak§arnki nüshasında Bay r Te §ark misakı akdi meselesile de 
Tevfik Rü§tü Arasın, Belgraddan alakadar olduğunu ilave ediyor. 

inkılib dersleri .. 
)U hareket etmekliğim biraz da e:ıy· .... (Baı tarafı 1 inci sayıfada) aııhyor ... Artık hiçbir fikir ıpe • 

h seviru;lerimdcn bedbinliklcrime kadar ı külasyonuna meydan yok: En grmılık olurdu. Anknrada daimi ir 
b;iı.iirı duygularımı "mfübet'' ve "men· salahiyetli ve biliili ağızlardan tiyatro kurabilmek İ!:in elimden ı;e • 

leni yapmnktaıı çekinmiyeceğim. tık fi" hit; bir kmııld(JIUf göstermiycceli fırkamızın prensiplerini, rejiıni • 
1 11.ekildc, sanki nallarınm altında, ezdi· mizin esaslarını ve inkıli.bnnızın İ§ olmak üzere trupwnuzu yeni e e • 

ler; onların "·<llnız Türl.·ün hızlorıı~lar anayollarını bütün açıklığı genit • manlarla tak,·iye edeceğiz. Bina me· " 
eele!İne gelince, bunun için Evkaf mı dı!y<1r cıldum, o kadar.. liii ve inceliii ile öireniyoruz .. 

Tren eski Osman!ı imparator • Size bu derslerin herhangi bir apartımanının tiyatrosundan istifade 
luğunun eyaletlerinden geçiyor • balamdan tetkik edilince ötekin • 

etmeği düfünüyoruz. Yirmi, otuı bin du .. Büyük ve eski bir yalı yığın - den deierli ve alımlı ıöründüiü • 
lira harcandığı takdirde buran gil· tısı içinden sıyrılarak beton bir nü göaterme!t için rastgele bir 
ıı:el ve modern bir tiyatro haline geti ıeddin üstüne dünya denizlerine cümle vereceğim: "Oımıınlı dev • 
rilehilir.. göğüs gere gere haykıran bir a - !etinin ilk za.manlarından ıon de-

Ra~id Ruıdan ayrılırken gider dam gibi, yeni Türkiyenin Te et - virlerine gelinceye kadar, ilerle • 
ayak bir sual sordum: ıiz Ankaranın çocuğu olduğumu, dik, ilerledik, ilerledik; nereye, ni-

.. Bayan Halidenin kendi başına ıeçmiıe imrenm~den ve ancak a- çin gittiğimizi bilmeden.. Sonra; 
bir trup yepacağuıdaıı da halııedili· cınarak, bir daha hamlad1111 ve bir dönüttür bat1öıterdi J döndük, 
yor? BUDa kartı ne dersiniz? Ankaraaın ... i, kaç kere, 6ylece döndUJc, dBndUJr; nerede

1 
nud, ne 

• •. Ke~e yıpta!.. Fak.at hu ıaıuıe· ufvklan yırtmamak içm boiazmı· hal ile duracatnnsı 'bilmeden •• Sa
dildiği kadar kolay bir §CY değHdir. da diiiümlendi •• Şimdi Londrada. lcu,a, bu dunıtun ltittiğl Te nere • 

Ben; otıu •euelik bir tecrübeye, yun .• Seslerin teferrüab yav&f ya• ye, niçin ilerlememiz llznn oldu • 
memleektte çok tannuıug bir firma· vat diııiyor. Ufak tefek ıea ben • ğu kestirilerek yüriiyüfiln batla • 
ya malik olduğum halde bin müıkü- ıetitleri nihayete udi •• Kulajunıa dıjı yerdir .. ,, Ez'berden nakleder • 
llt içinde yaşarsam, tanınruamıı bir dibinde; ıönül kulağımın, düfÜDt kon ıüzelliiini kaybetf ği haHe bi
tnıpun muvaffak olması ihtimalinin ce kulafrmm dibinde Ankaranm le bütün bir tarihi bu kadar kat'i 
takdiri derecesini size bırakıyorum! bir tek ıeai, uil 181İ Y&rı lnkı - Ye iaahetli hallaa ede1:tilen 1:tir dlm 

Ômttr Nokıb Köaıem lib' deralerini dinlediiim Rece1:t le, Tilrlciredelri tedriaat tarihinde 
ı-------------11 Pekerin ve Mahmud Eadın inan,. anea.k inJnllb lcürıüaUnden a6ylen-

KURUN BALOSU 
KUPON :83 . 11..... ..... .. .." .. ,.. ... 

28•t. 9315 

Oltııfııc ularım ı za 
hizmet 

K lJ PO N: 7.3 

h ve ıüvenli ıür aealeri.. mittir •• 
Artık, haklı haJua, ne de ol• Dünyanın clÜfÜDCeler n ae • 

içli ve tartılı bir kayır içinde, kllar için en aüel, ea olıun eler • 
.. Gençlik yetiıiyor mu, ıençlilı i- ı;ni ftl"eD lnıilia ibUTeniteai kür· 
nıunyor mu?,, diye telltlanmaya ıüleri dibinden, yalımı dilfOnceler 
y&r kalmadı. ve .-.ıar için delil; du:rıular ve 

Gönüller rahat olıun: Bu sür sönOller ~in de en ıacak, • inan
wlerin ıöniillerclen kopan Te ka. b ea -sin clenleri •eren Türkiye 
falara aöJleJen bildiritleri Türk inlalllt kinülerini derin n yerin· 
gcnç'iğıne yalnız inan değil; yap- de bir asyır ile, dinleyicilerine im-

la lıa»e•• llH&p ..ııra7.a.1 malc ve yaratmak ihtira11nı da, renerek, anıyorum. 
:-------------·ı inlullpçrbk ruhunu da baltıhyor, Be~ı Kemal Çağlar 

Türkofu haJ'D'l lair 
Jundu. Gazetelerde yaıJdıjı iİ 
telif memleketlerden A vrupa1' 
rilmekte olan yumurta, el~ .. 
domates gibi kolayca ç 
mahıull~U, nasıl amba)Şj 
Türk ıabcılarma göstermek 
dan doinıya Londra pi-'"',,_. 
her bir maldu ayn ayn .... 
getirtti. Bunların bir k•4111-.• 

§İmdi latanbulcla herkeee 
bi bundan ıonra da ~11! 
Merıine, Trabzona, Samauısat 
ya aönclerecek, ltu..Uarda 
söıten:ektir. 

Biz bu unbelijlan •1" .,. 
ettik. Göziimü.e ~n 

tir. 

Starhembe 

ingiltere, vaziyet• 
hareket edı,o' 
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'f edi Başlı Eiderha 
" Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

Spora dair 
Federasyonlarımızın şim

diye kadar yaptıkları 
neşriyat 

Federasyonlar merl•ezi miidürlü

ğiinden: 

BCJYCJK DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
•hraıar 12 Ahmed Tevfikm .. 

ksarhane kuruluyor! 
Tefrika No: 3 Yazan: ishak FERDi 

Gerek mmtaka ve klUblerimizden HULASASI ı· B • k d .. ge ır.. acaııımı oparan uıma • 

ulgar papaslarile Sırp papasları 
arasındaki anlaşamamazlıklar 

ş.,ktaki o 
1 t rtodok ların hami i sı- rihirine pek yakın i e de nralarm<la 

e gereak idman lıevesliıi amatörle
rimizden mi.iteaddit müracaatlar spor 
te kilutmm ne§riyatı neden ibaret ol
du"unu ve nerede bulunabileceğim 

" sormuk tadır. l\fulıtelif federasyonlar· 
Jn, federa yonlar merkezinin neşriya· 
tı a,..a;-;ıcla vazılnıuır. Ve İstanbulda 

GEÇEN KISIMLARIN 1 tün ıevgilerin üstünde ve önünde 

"İkinci Bayazıd devri. En- mn üzerine yürümek fırsatı ele 
dülüste isyan var. İspanyol • geçmitken bir kahpeye gönül ve
lar EndUlillıd mUıklü~~nlanı nı rerek, kollarını sallaya sallaya ls • 
ortadan ka ırma ıstıyor ar. . 
Emir Abdulah bir kaleye çc- tanbulda dolatmanı ıstemem .. Yur 
kilmiş .. lstanbula bir heyet dumuzda yüz tane, bin tane Al • 
göndererek İkinci Sultan Ba- tınay bulabilirsin!.. Fakat dü~ • 
yazıttan yardım istiyor. Tür!: mandan öc almak f ırıatını her za
donanması o sıralarda Ak • man ele ııeçiremezsin ! .. Haydi, 
denizde bütUn dünyaya mey- Tanrım yolunu açık etsin .. Hançe
dan okumaktadır. Kemal re· 

~ e .. .. 
'§'Yan ç k 

Perat ara ·ar~ ı Avu~turva bariz lıir fark \'tırdır. Bu nıiinnse · oru d 1 , 
leriı:ıde J( a §kodra ve M alisyn ci-
haın · • unda denilen katolikle-

1 ı sıfat 1 le) . ını a ınr§ tı ; Balkan 
erınde R . . 

ard1 O u ya ıle daınıa ralı-
• tn 1 • 

ttine . an ılnrın Anupa <lcY • 
Söre ıı ·· ı · l . ~tı I llt ııın >ır siva .. i var • 0 trıad .. • 

&~ita ıgı ve Ru ya da O-mun-
. natınııı 1 k 
•çiı:ı A a ır ı dii~maııı ol<lu-
lltın) 'Ueturya kitlesi menfaati-
. a uzla k 
ı de Şara elde etmek iste-

olurdt A 
lı lıUkftın .'· . vu turya Os -
Alnı etinı saymıyordu ; hat· 

ıınyad B •t b h a erlin muahedesine 
r Pr,: ~~u~ıa bigane kaldı. Meş

s :oı tn k "l\ k llıaı:ıy 1 ar ı fn edonyn bir 
. a •nın k .•. d .. ı 
•!ti. ll eınıgme egnıez .. ,, 
ıe \ albuki ahvali tetkik eden-

.. d ı Vltsturyan ... f" k. ' ı ar· ın cogra ı mev ı-
ı taka· 

tla!'ln ırnatınr, ahali inin un • 
rı ı na~arı . ti.'- l k .... 
ııek . ı uara a ara atıyı 
. ısteye l 1 
lj , h n er lu siyasetin pek 

'.l~rd~. •lilı ol<lui;unu takdir el-

Ürtodok 
lgarj 1 ların lıiimisi olan Çarhk, 
ı.l. 11\tıı lPt kk•·ı ·· d oq)' "" ~e u un en sonra 
iyctiı:ı· l'llpada İslav grubunun ek-

1 \·e :e 
lt\~r '•tl . u!garlnrm Yunanlılar 
1•dıll erırıın biribirine uvgun 

rlr, Ilı d·· . 
()~ U§ilncrek Bulgarları 

tt"' il\,. k · ı · . el k ~ c'l.'lt... ı ısesm en ayımın 
tılgatfa c• ... '-"11not hiiQTI Ptmiı • 

rııu111 l1ıı 0 yol<lıt'k:i te!:ebhüsle • 
' •naat etmedi. 

~~a.r eksarhlığı 
il~~ı~ 11 das ediliyor 
''1.1\ r ar 

•ııeye rnernJeketlerindcki pat-
dıı~I' ;ensuh Rum papaslarını 
ilthha~ atrikhaneye mukabil bir 
tıı e tes· 
, ttj bil ıs ettiler. O manh hü 
fi na da F d . 
' ~11 l ener e hır yer ver· 

t ()ld r •han . 
~ il l3 eyı tnnımağa mcc . 
lt~~()~' l Undan sonra Kı;prülü, 
~tı~Q]id· ~ltorncada birer Bulgar 
1J111 1 1tııt. 

gırt ıyazı da verildi. 
ı G •rın p "kh ~Cl'irıe ~ atrı aneden ayrıl-
nıınıı llnkedonynda bir ikilik 

·~·ı· ıır ak k d ı lat, e arı§ı olan köyler-
i. tnekteh ihtiliif ı ha:.gös-
'tl>) 

'""i .•r l>atrikh 
'•"'-tıı ll'ıu)ı r :ıneye mcnsuhi -
·q~ a aza t ·ı Sil) '-lesini ta e tı er, Bulgar 

,. L111t.G nnnadılar. 
.,....... illetinin n 1 
8 ~~ de h u garlara kar-

~lt e~hte hunu icab ettiriyordu. 
01>01· HJakedo d k' 

tte~ ldleri n nya n ı Rum 
~•itı· Sırplık 'du~gar ahaliyi te~vik 

ı ~·· 1 dıa ı .1 . 
~ ()tlu1 nuı ı erı sürül-
~ lıuı ere tamim etti 
" !;ar kö 1 . . 
td')-11 lh•ıt h··~ erı hulunclukları 

t Ctek ''b· u Ornetlerine mUra-
q~ uıı · 

11 ..... e)'e ltı Şıındiye kadar ek-
" 11.tıd en uhduk 

l111t , llıııı. O . arnnıa Sırp 
"~ nun ıı·i 1 llilf 1aııe · ~ n lnndan son 
tıa 1. Yı tanıya .. 

de d.~Yıtla cag~, ona gi;. 
L e ı · rnnı:ı:ı • 
ı:ıaıt tııı., d" n ıcrasrna mü-
lllt ~dıtar,, ıye i tidnlar ' 'enne-

dııı, U"aeaau 
lirdi I' ~Uru, l.d•r Babıli.liye yazılır 

· u ar ı · ' 11)tt \t flr0 h e erıne ha, ale e-
l t etı0 ı. •·•sanda h 
~ı.ı'-te Cıde I>aı . er tarnCıı 

"•rıı '"•sı .. d r.ıkhane ile J;-k 
'-'Hi • ·• ıtlci ·· .. • 

''t:ııtl . '.iki ta r duşnıanlık pek 
~ ~ ı · ra nür 
•ttiı.ı. Çııı fed uzunu yürü. 
ı. ~tı •kir)ı:; l 
"it11 1 e Sıl'bı "a la~ladı. 

~-ğ~ t.~tını gct~t~~dn hn~Ian kı
~ h~ 1 Ol'Je"dc ırıp köylere da. 

1 •~r ı. l>npa!lar d 1 
• 1111).... o nştır . 

"""C ") a ı e Sırpça hi. 

betle P atrikhanenin lisan meselesini 
halletmek teşehhüsii e:ı :ı lı bir te · 
~ehhii idi. Bu Bulgarlık i:r.zt•ti nefsi
ne dokurıııyordıı, bir sene e\'\·el Ek
sarhlıan e<lcn ç4•kilip J>ntriklıaneye 

bnğlnnım kc.;ylerdt' n bazıları bu defa 

gene lıiiki't~ıı c lc hir istida ,·ererek: 
" Biz lı er ne kadar Patrikhaneyi tam-
mı" i ek te un ur ve lhm itibarile .. 
Bulgar ol<luğumuzdan Eksnrhlıaııe • 
ye ba~lnndık, nüfus kayrtlnrnnızı o· 
na göre ta lıilı ediniz,, cliyorlnnlı. Bu 
karışıklık hükfııncti çok ıne~gul edi

yordu. 

Köpriiliidc Rum, Tiulgar metro -
policlleri nra ındaki ihtilnflar çok 

had hir şekil alını~, ulınli arasmda 
bir uv•Ytmsuzluk olacai!ı hisse<lilrneğe • o ~ 

başlanılınıştr. Bunu bir ç:ıre bulun-
ması kaymakamlıktan bildirilnıi~ti. 

Bir taraftan da Patrikhane ve Eksarh 
hane biribirini Bnhıfıliye §İkayet et 

mekte idi. Bu hu usta ta1ıkikat ya · 

pılarak iki metropolid arasındaki ih

tiJaflarm neden ibaret olduğu, na • 
iiıl giderileceği hakkında rapor ,·eril 

nıesi için vali mu:wini Ahmed Paşa
nın Köprülüye gi<lerek meseleye ya

kından elkovınnsı kararlnftırıldı. Va

li Zihni Paşa katiplik vazif c.sini yap
mak üzere bent ıfo heı. \u~r gi.>nd<"..rdi, 

Köpriilüye vardığımız zaman ev • 
vclce orada tahrirat katipliği ettiğim 
için birçok tamdık kimseler yanuna 
geldi; hunlardan icah edenleri Alı • 
mccl Paşaya tanıttım. 

( Arkası var ) 

İzmirin su ihtiyacı 
gideriliyor 

lzmirde Şaşal ıuyu Türkiyemi
zin tanınmı~ en güzel sularından 

biridir. 

Bu güzel !uyun kaynağındaki 
güzelliğinin de muhafazası ve kir
lenmekten korunması için lzmir 

Sağlık işleri müdürü Doktor Bay 

Cevdet Saraçoğlu, mütehassıs ar • 

kadaılarile birlikte tertibat almı~ 
lar ve bu if için bir program ha
zırlamışlardır. 

Kaynağın koruma çevresinde 
sık sık kontrol yapılması, hazne 

anahtarının Sağlık işleri müdiirlü· 
günde bulunması ve lüzumu halin

de Sağlık memurlarının bakımı al
tında açılması, suyun on be§ gün
de bir kimyevi tahlilinin yapılma
!1, Şaşalın kaynak yerinde su taşı

yan damacanaların yıkanması ve 
temizlenmesi için yer yapılması 

kararlaştırılmış, damacanaların pi 
rinçten yapılmış imtizaçlı kapaklı 
olması için nümuneler hazırlattırıl 

Hahıalide Gayret kiitüplıanesinden 
tedariki Je knbilidir. Tehliği keyfiyet 

olunur. 

:.\lulıtelif federasyonlar ,.e f edern:, 
yonlar merkezi ne§riyatı: 

Eskrim federasyonu: Beynelmilel 
e~krim f e<lerasyonu nizaııınamei esa• 
:;iye \'e nıü ahcıkalar nizamnamesi. 

. Denizcilik f eclerasyoııu: Beynelmi· 
Jel yüzme, atlama ve su topu nizanı· 
name,ı. 

Denizcilik federasyonu: Beynelmi
lel yelken yarı§ nizamnamesi. 

Denizcilik f eılerasyonu: Klüpler· 
de kürekçiliğin talim ve tedrisine 

methal. 

Denizcilik federasyonu: Yelken 
teknelerinin e\'saf ı ve in§& ıartları. 

Denizt•ilik federasyonu: Can kur
tarına kli,·uzu \ '6 denizde beynelmi· 
lel meni mUsncleme nizamnamesi. 

is, Endülils müslümanlarına 
yardıma memur edilmiştir. 

İkinci Bayazıd, EndUlUsc 
Kemal reisin kumandası al • 
tında göndereceği donanma · 
yı, Haliçte hazırlatmı§tr. 

Kemal Reisin yanında 

genç bir gemici vardır: Si -
nan .. Sinan, sefere çıkacağı 

sırada sevgilisi Altınay ona 
soruyordu: 

- Beni unutmıyacak mı-
sın Sinan .. 

Sonunu aşağıda okuyu • 
nuz .. 

- Ben senden ... lıtanbuldan 
ayrılmıyacaiiım, Altınayım !.. 

Sinan ıevgilisine söz vermi§ti .. 
lstanbuldan ayrılmıyacaktı. 

Futbol federasyonu: Beynelmilel 'fo "" :t-

futbol kaideleri. Kemal Reiı, o günlerde batı da 
Güreş federasyonu: Beynelmilel gözleri kadar dumanlı gezen Si -

giireş nizamnameıi. nanın gizli bir derdi olduğunu ıez-
Güreş federasyonu: Güre~ kliivuzu. miıti.. Bir sabah Sinanı çağırdı: 

Feder:.tsyonlar merkezi: Voleybol - Oğul, dedi, yakında lıpanya 
nizanınamesi, voleybol klavuzu, has· sularına gideceğiz.. Yarın evine 
kethol nizamnamesi, basketbol klan1· git .• Ananla, babanla helallaş !. Bu 

zu. savaşta, gidip gelmemek var .. Ge-
ı 1athaadn basılmakta olanlar: lip görmemek var ... 

Denizcilik f edcrasyonu: Yüzme \'C Ve katlarını çatarak ıu sözleri 
atlama kliivuzu, beynelmilel kürek~ı· ili.ve etti: 

lik nizamnamesi. - r arından sonra gemiden ka-
Atlama federasyonu: Beynelmilel raya çıkmak yasaktır .. 

atletiziın nizamnamesi ve atletizm ~ ,,. tı: 

kliivuzu. 

Bir kadının çocuğunu 
boğmuşlar! 

Evvelki gün Emine Şükran a • 
dmda genç bir kadın zabıtaya mü
racaat ederek gayri met • 
ru doğurduğu çocuğunun, met -
resi ve diğer bazı ıahıı • 
lar tarafından boğulduğu ve 

Sinan, sevgilisinin gönlünde 
bıraktığı aleti söndürmeğe çalış -
tr .• Delikanlının içini tututturan 
kıvılcımlar gün geçtikçe büyüyor
du. Yangın, saçağı sarmıştı .• 

Sinan ilk önce babasına koştu : 

- Kemal Reiı beni İspanyaya 
götürecekmif, baba! - dedi. - Ben 
latanbuldan ayrılabilir miyim ? . 

Sinanın babası temiz yürekli bir 
maranrozdu. Rendesini elinden 
bıraktı ..• 

ölüsünün Mecidiye köyündeki Er
meni mezarlığına gömüldüğüniı 
iddia etmi1&tir. Kadının metresi o· 

:r f d - Ne mutlu sana, oğul! 
lan Ihsan, zabıtada alınan İ a e • 

He-

1 d • men annene git .. Duasını al ve hiç 
sinde bu iddianın doğru 0 ma 1 

dd • t durmadan yola çık! .• ğını söylemiştir. Mü eı umum 
muavinlerinden bay Şefik Özer 

hadiseye el koymuttur. 

ihtiyar marangoz, oğlunun (Al

tmay) ı delice sevdiğini biliyor • 
du. Fakat, o, eski bir denizci idi .. 

Liman genişletilecek lki yerinden yarası vardı. .. Bir ba-
cağını da Pereveze dövüşünde 

Haber verildiğine göre Öko • kaybetmişti. O zaman da Vene-
nomi Bakanlığının deniz itlerinin diklilere lspanyollar yardım et -
ıslahına dair hazırladığı be§ yıl • miıl~rdi .. Ve Sinanın babası clü -
lıkprogramı Baıbakan ismet lnö - men kullanırken gemiye atılan ~ir 
nü de tasvib etmiıtir. top gülleıi bu ihtiyarın bir bacağı

Programın İcab ettirdiği ted • m koparıp yere dütürmÜ!lÜ .. 
birler için teklif edil~n tahsisatı _ Oğul! İspanya sularına gi • 
istemek üzere bir kanun layihası dersen benim öcümü almayı da 
yapılarak yeni meclisin ilk toplan- , 
tı devresine yetittirilecektir. 

unutma ..• 

mıştır. İstanbul limanının ihtiyaca go· Dedi.. Sinan yalvardı: 

- Kaptan Pa~a seni çok iyi ta
nır, baba! Paşaya, benim bir kız 
sevdiğimi, ondan ayrılamıyacağı
mı söylesen ... 

Şaşal, F o~a, Belen, Y eniköy, re genitletilmesi . ve düzeltilmesı 
Kocata~ suları gibi güzel memba programın başında ııeliy~. 
sularımızla böyle kapalı , munta- Bunun için bir milyon lira har

zam damacanalarla taşınmast için canmasına lüzum görülmütlür. Bu 
tertibat lmmıthr. Yakın zamanda, paranın bir kısmile müstacel rıh· 
bu tertiblere göre su tatıması te- tım eksiklikleri tamamlanacaktır. 
min edilecektir. Ökonomi bakanlığı Halici ve 

ihtiyar marangoz birden kaş • 
larını çatarak, sert bir sesle bağır
dı: 

Şaıala giden yolun köprüsü bit- mühim ihracat limanlarımızı bet - Sinan! Dütmandan öc almak 
• b' k"I 1 ı · · d t · ı· ecek ve ıslah e- fırsatını karırırsan, seni evlatlık -mıştir. Yolun muntazam ır şe ı • yı ıçın e emız ıy -:ı 

1 d kt. tan redederim •• Yurd sevgisi bü .. de bitirilmesi de yakındır. ece ır. 

rini çarka ver ... Ananla vedalaş .•• 
Ölümden korkma!.. Vur!... Dö
vüş .. Muzaffer dön... Dağ dağa 

kavuımaz ... İnsan insana kavufur .. 
Türke dövüşmek yaraşır, oğul! 

Yerinde durursan, yenilirsin!.. So
kul, yanıma gel.. Seni alnından 
öpeyim .. 

Sinan babasından ayrıldıktan 
ıonra annesine aitti .. 

Vedala§tı •• 

Ve evden dönerken, babasınır 

sesi, delikanlının kulağında çınlı · 

yordu: 

"-Yurdumuzda yüz tane ... 
Bin tane Altınay bulabilirsin!. ,, 

Sinan, sevgilisinin soka~ının 
başında durdu. 

Bir ses daha: 

"- Sinan .. Türke dövüşmek 
yaratır .. Yerinde durursan, yeni • 
lirsin!. ,, 

Bu ses de babasının sesiydi .. 
Bir bacağını dütman güllesine 

kaptıran eski bir denizcinin inil • 

tiiiydi ... 

Sinan titriyordu... ı 

Sevglisinin sokağına sapamadı .• 
Yurd sevgisi, onu, Haliçe sürükli

•yordu ... 

Ve Akdenize kadar... İspanya 
sularına kadar da sürükliyecekti .• 

Sinan Cibali kıyılarına indi.. 
Bir kayığa atladı.. Gemisine 

döndü ..• 

Bir daha karaya çıkmıyacaktı .. 
Altınay'ı görmiyecekti .. 

Sinan, ıevgiliıine verdiği sözü 
hatırladı .. Gemide duramıyordu .. 
Babasına kızarak söyleniyordu : 

- Babam, Kaptan pa,aya yal • 
varsaydı, bir emirle lıtanbulda 
kalabilirdim. . . • I'! • 

. . 
( Arknsı var ) 

Amerika Cumhurreisin1n 
kızı evlendi 

Amerika Birleı ik hükumetleri 

Cunıhurreiıi Bay Ruzveltin kızı 

Bayan Anna Dall bundan bir iki 

ay evvel kocasından boıanmıştı. 

Şimdi, Şikago gazetesinin eski bir 
muharririle evlenmiştir. 

r:::~~b!uçi :~: .. :e7;;rr.==~ .. .. 1 Saınatyada: Teofilos, Fenerde: E • ~S 
İ miliyadi, Şehzadebaıınd~: H~di, H 
! Şehremininde: A. Hamdı, ~aragum-:: 
ii rükte: Arif, Aksarayda: Zıya Nu • U 
:: ri Yemi,teı Bensaıon, Cağaloğlun · :.·:· :: ' ~ . 
i! da: Abid, Küçükpazarda: Hüseyin i.:.: 
if Hüsnü Lalelide: Sıtkı, Beşiktaıta: : 
ı. ' . . : 
ıı:: Ali Rıza, GaJatada: Kapııçı, Boıtan- :j 
~ başında: l timad, T epebaıında Kab- i:.;. 
5 ristan sokağında: Ginivli, Tarlaba • E 
! ıında: Nargileciyan, Kasımpaıada: ii 

1 
Yeni Turan. Ha!ıctoğlunda: Yeni il 
Turan, Halıetoğlunda: Yeni Türkiye ft 
eczaneleri. !ı 

::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::ı:ıw1111111aıi: 



tener-ueyk.oz maçına aid göriniişter 

Galatasaray-Vefa maçı 
faciasının taf silitı ! 

Bir Galatasaraylı: Keşke kazanmasay
dık, bir Fenerbahçeli de: Galatasaraya 

acıdım, diyor 
Evet •• Kadıköyünde yapdan ı çıiırından çıkmaya ba,Iadı. Sa . 

maç, maç deiil bir facia olarak li.baddin topla kaleye girerken 
sahneye konmut: itte bilançosu: 1 v~fa kalecisi sert bir çıkıt yap • 

Bir yüz yarılmıt, bir diz kapajı ı tr, bir çarpıtma oldu ve Salihad . 
çıknııt, bir bacak iki yerinden kı- din yerde serili kaldı. Gencin ba
nlmıt, iki oyuncu cezalandmlmı,, t·uğının iki yerinden kırıldığı ıöy
on bir kitilik takım yedi oyuncu- Jeniyordu. Zavallı hastaneye ıötü
ya inmit ve ... bir takım sahadan 2 rülmek üzere sahadan çıkarıldı. 
·1 p.libiyetJe çıkmq. Bu feci hadiseden sonra Galata -

• saray on kiti ile maça devam etti. 
Bu ıörülmemit maçı (!) aey. On dakika ıonra da birinci devre 

retmek fel&k,tine ujrayan bir ar· ı 'bitti.,, 
kadqımz ıu notları tutmut: • 

"Galatasaray takim• zayıf bir 
kadroyla ortaya çıktı. Takımda bu 
aefer de Lütfi yoktu. Müdafaada 
Suavi ile Otman yer almıtlardı. 
Bu itibarla eaaaen zayıf olan mü
dafaa hüthütün zayıflamıı oluyor 
du. Hakem bay Ahmed Ademdi. 
l~ d-1dbt..- flyle h67'e ~lar
ı,, 11Çti, Bundan ıonra bir dur · 
pnluk, daha sonra Galatasaray 
taknmm 11kqmaya batlamaaı ıö· 
rüldü. Galatasaray müdafileri çok 
clefa YUrUf yapmıyorlar, haf hat
tından kurtulan topu kaleye sir -
mekten menetmek sadece kaleci 
ATDiye dilfüyordu. Avni her va · 
kitki sibi fedakardı; ablıyor, ya· 
tıyor topu tutuyordu. Fakat her -
şeyin bir haddi var. Bir aralık Ve
fa aoliçi topu ıürdiif Suavi 11ıka 
ıeçti, top Envere ıeldi ve Enverin 
tutu ile top ıalataaaray kalesine 
girdi. Bu ıolden sonra Galataaa • 
ray biraz topl&Dll' sibi oldu. Bir 
ki beraberlik harekti yapb. Bir 
Jefumda Salahaddin topa ıürdü, 
ı.tlatb ve Galataaaraym beraberlik 
ıay11mı çıkardı. Oyun kartılıklı 
hücGmlar tekline dökülmüttü. Bir 
aralık Vefa müdafuı aert bir çıkıt 
yaptı. Hakem penaltı yerdi. Gala
tuarylılar Münevverin ayalı ile İ· 
kinci ıollerini çıkardılar. itte o • 
vun da bundan ıonra ıertleımeye, 
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ikinci devre gene ıert açıldı. 
Galatasaray kalesi ııkıtmaya bq · 
lamııtı. Bir aralık Vefa oyuncusu 
ile Nihad çarpıttılar. Sol bacağı a· 
damakılb burkulan, diz kapağının 
zedelendiği söylenen Nihad da ıa-
haJ'l bD"akmca Galatasaray ikin · 
ci dene ···••Aldı 1 ... lral_
dı. Artık Vefalılar adam akı11ı sı--

kııtırıyorlardr. Bir aralık korner . 
den gelen topu Galatasaray kale
ıinin direii kurtardı. Arkasından 
Süleymanın üzerine çıkı9 yapan 
Galatasaraylı Necdet de hakem ta
rafından çıkanhnca Galatasaray · 
ıekiz kiıiye indi. ikinci devre bat· 
hyah henüz on beş dakika olmut-
tu. On yedinci dakikada Galata • 
saray bir felakete daha uğradı: 

Avni topu tutmak iıterken bir Ve
fa muhacimile çarpıştı, yüzü ya • 
fıldı ve o da ıahadan çekildi. Mü-
lizim Osman kaleye geçti ve Ga -
lataaaray yedi oyuncu ile ortada 
kaldı. Vef anm bu vaziyette birkaç 
ıol çıkarması lazımdı. Fakat aa -
hada kalan Galatasaraylılar ade-
ta canlarını ditlerine takmıtçası -
na çok enerjik oynuyorlar, sayı 

yaptırmıyorlardı. Hatta bir aralık 
Bekir üçüncü bir gol çıkarmak fır
aatını bile kaçırdı. Kaçırmasaydı 
futbol tarihinde az görülen bu 

... --..... 

YAZAN : Kadircan Kafir ·--···-···--·---··· .................................. . 
Seni seviyorum: 
"içimde, dIŞimda, esen rüzgar 

da bile sen varsın! .. 
''Her şey sensin! Hayat &ensin!. 
• • • • • 

- Ha! itte, ben de bunları söy
lemek istiyordum .. 

Diyordu .• 

Selma da ne zamandanberi ba • 
na: 

• • • • • • • • 
Selma cevab verdi: - Seni ıeviyorum !. 
- Sanki insanın içini söylüyor. Demek mi iıtemitti ... 

Bunda hakkı vardı. Sahiden Bu dütünceyle kızardım •• 
ba bette öyle teyler anlatıyordu O, ıordu: 
ki iman birdeı?ıbire ıöyler""ek iste- - Bu parçanın adı ne?. 
yip te alyleyemediklerini onda l O kadar dalmıttım ki birdenbi
bulayor ! .. re aclmı hatırlayamadım .• Kafam-

Böyle futbol 
istemiyoruz / 

'' Fener bahçe Beyko 
Her cuma sabahı yüreğMiz oy • 

namaya baJlıyor ve kendi kendimize 
soruyoruz : 

- Acaba bugün futbol sahasında 
: , ne neler &öreceğiz, neler i1itece • 
ğiz? 

• 
Futbol alanlanmızdaki dertler bü· 

yüye büyüye bir kangren haline gel· 
mi§tir. Sert oyun kırıcı bir kalıba gir· 
mi§, oyunda ustalık &öıteremiyen ha· 
caklar batka yollarda uıtalaımaya 

· baılamıılardır. Seyirciler arasında 

sokularak ıuna buna seslenmekle ite 
ba§lıyan ağızlar, susturulmaymca, 
tekme atan bacaklar için bir kuvvet 
kaynağı, çirkin bir kaynak olmak yo
lunu tutmu§lardır l 

Bu facıa ne vakte kadar sürecek? 

• 
Tekme atan bacakları durdurmak 

için oyunu idare edenlerin yapacak • 
lan İ§, ha§ sallamak, ihtar etmelı: ve 
ya görmemezliğe gelmek değil, en U· 

fak bir şüpheli harekette derhal ha -
1"ekete geçmek, bu ite cesaret eden 
oyuncuyu oyundan dııarıya çıkar • 
maktır. 

Bunu istiyoruz •. 
Bağıran, hayır bağıran değil küf

reden, oyuncuları kırmaya, öldürme· 
ye, yemeye tqvik eden ağızlan sus • 
~ - .l. g__.au.a-.&eleıuabıta kuv· 
vetlenyctcr. Böyle insanlar <lerhal-
kollanndan tutulup stad harici edil • 
melidir. 

Bunu istiyoruz. 

• 
Bunlar akla gelen ve tatbiki ko • 

lay olan tedbirlerdir. Eğer bunları 

yaparsak asıl derdin de çaresini bul
muı oluruz. 

Asıl derd, iyi oyunu hazmedeme· 
mek, elin elden üstün olması gibi, a
yağın ayaktan üstün olabileceğini ka· 
bul edememek ve binnetice iyi oyun
la iyi oyuncuya, kaba ve sert oyun • 
la karşı koymaya kalkışmaktır. 

Asıl derd budur ve bu derd yal • 
nız bir talama, yalnız iki takıma aid 
değildir.Böyle dütünen, böyle oyna • 
mak istiyen, her takımda vardır, var 
olmaktadır. 

Bu çinkin yolu kapatmak elimiz 
dedir. 

Niçin bekliyoruz? 

• • 

9 - 1 yendi 
lstanbu, spor - Süleymaniye maçını 1 

· lstanbulspor kazandı 

F enerbahçe He Beykoz Şeref 
staJında kartılqtılar. Maçı bay 
Sadi idare ediyordu. Fenerbahçe 
ilk ıolünü hemen ilk dakikalarda 
çıkardı ve rollerin sayııı birinci 
devrede dörde kadar çıkb. iki ta
kım araıında kli.a farkı çok ba • 
rizdi. F enerbahçe oyunu iıtediii 
gibi çeviriyordu. Y almz devre IO• 

nuna doiru Beykozlular bir firi • 
kikten iıtifade ederek tek sayı1a -
nnı çıkardılar. 

• • • 
ikinci devrenin batlangıcmda 

F \!11erlilerde bir durgunluk ıö • 
rüldü. Bu itibarla oyuıı bet on da
kika müsavi tartlarla oynanır ıibi 
oldu. Fakat Fenerliler çok geçme
den tekrar hakimiyeti el aldrlar ve 
ııra ile bet ıol çıkararak ıol ıayı· 
sını dokuza iblii ettiler. 

Yalnız ıunu itaret edelim: Bey
kozlu birkaç oyuncu ikinci devre 

on bet dakika kafa hakç Ycf, -
r-~cii.ill\Tunteıemi saliadan çrkardı. 
Son on bet dakika hücum ve mü • 
dafaa ile geçti. Bu ıözde maç 2-1 
Galataaarayın ıalibiyetile bitti. 

Bir Fenerbah~ennın görU9U 

de oyunu lüzumıuz ve 
ıertJiğe dökmek istedi. f 
kem bay Sadi ıeri mii 
bunun önüne ıeçti. 

Oyunu büyük bir _,. 
le bitirmesine raimen f 
fevkalade bir maç ya 
maz. Takımın aksayan 
dı. Niyazi, Fikret, Esad 
oynayanlar aruındadır. 
Fikretin çektiii penaltı, 
zı itibarile fevkalide idi. 

Beykoz takımı um 
aapıız oynadı, sinirlendi. 
madı ve rakibi kartu 
katdı. 

lstanbulspor• Süle 
Taksimde bay Sup 

ıinde yapıle.n lıtar.ıbab 
Jeymaniye maçı iae lı 
lularm birinci devreniıı 
yapbkları bir tek KJI • 
~ ıijrdü ve öyl~ 
2ev'kıız ve karıııktı. 

Diler ma~lar1n ne 
Fener B takımı Be 

mmı ııfıra kartı yedi 
di. Altmordu ile Ana 

Maçı takib eden bir F enerbah· sayı ile beraber kaldı 
çeli atkadattan ıunları itittik: saray B takımı Vefa 8 

' "- Ben bilirıin Fener bahçeli- ııf ıra kartı bet sayı ile, 
yim. Galatasarayı tutmam. Buna 
rağmen Galatasaraylılara hem a
cıden, hem de kazanmalan için 
çırpındım, durdum. Maç bir facia 

ray gençleri Vefa ıe 
kar,ı )ki sayı ile, Hilil 
üçe kartı yedi ıayı ile 

idi. Vefalılar çok sert oynuyorlar- Ankarada bisikldi 
dı. Hakem gevtekti. Böyle bir ma· Ankara, 25 _ C 
çı on bet ıenedir görmedim!,, da tam bir spor ıünii 

Bu da zabıta raporu mittir. Günün erken 

Yazımızı bir zabıta raporu ile haren batla yan ıpor 
bitiriyoruz: bütün ıün ıürmüttür· 

"Galatasaray klübünden Sa • koıularından ilki de b 
lihaddin Vefa kaleıi önünde oy • mııtır. Kotuya mubte 
narken kaleci tarafmdan oyun eı- den 20 gene ittirak e 

.. ____________ .. ! naıında vurulan tekme ile, sağ fız Gücünden Eyüp b" 
maçta yedi kiıilik bir takımın on 
bir kitilik bir takıma bir ıol atbğı 
da görülecekti. Maçın bitmesine 

da yer etmiı olan ilk satırını rast 
gele tekrarladım: 

- Seni seviyorum! .• 
Kızardı.. Y anlıtımı hatırlaym

ca ben de kızarmaktan kendimi 
alamadım... Selma gülümsedi •• O 
da eminim ki tarkıyı deiil, bqka 
feyler dütünüyordu •• Çünkü titrek 
ve ancak duyulabilen bir ıeıle tU 
kısa cevabı verdi: 

- Te,ekkür ederim .• 

Halinde bir ürkeklik seziliyor -
du .. Çelilmek ve gitmek iıtecli • 
ğini ~lıyordum .• Fakat bit türlü 
ı,mıu yapamıyordu. 

Bir kaç saniye o da ben de aeı -
ıiz kaldık ... 

- (Ramona) yı çalıyor musu • 
nuz Vedad Bey?. 

Dedi .• 

bacak kemiği kınlmı,, Salahaddin I f ız Gücünden Abdi • 
Zeynep Kamil hastaneıine kaldı • ı ıpordan Nureddin ÜÇ 

nlmıflır.,, lerdir. 

Hocam bana bundan bahset -
m!tti; fakat öiretmemifti .. 

- Hayır efendim! •• 

- O da çok aüzeldir .• Tıpkı bu-
na benzer.. Bunun ıibi insanın 
içinden ıelir ıibidir. 

- O halde bugün ötrenir, ıize 
ça1anm ... 

Dedim •• 

- Teıekkür ederim, zahmet o-
lacak ! ... 

Daha fazla durmadı •• 
-- Müsaadenizle efendim ••• 
Diyerek çekildi •• 

Rüzıir sibi odama döndüm •• 
Pencereyi de, kapıyı da ıımııkı 
kapadıktaQ sonra bir çocuk ıibi 
kendimi koltuia atbm.. Kalbim 
sevinçle köpüklenerek belki yüz 
defa sö1lendim: 

- Seviyor; o da 

• 
ilk itim çartlJ& • 

mona) yı aramak ol~ 
Aktama kadar çabt 
dim. 

Sahiden ıüzeidi
Kendimi omm 

lerine •ermiP: 
• 
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• • •• _ ·~ o. y·~ Deniz yollarına aid talimatname 
~JM_!eı~!!::s.,,,_ ~~e ııu 

it1Wl1lr''1~ E l~~flij~:---=-- s h·ıı . . d 1 ~lMif\\)~~~ - 81~.;;ı;'.!: a ı erımız e nere ere, 
Yınn: N;yuiAbmedODn Tcl~aNo.· a·~42- nekadar vapurişliyecek? 

'Sadık Kaqa,, 
c'' Bu 'bendi 1115-1703 d ·· ·· ancak kendi hissesini aldırmıttır. u Ahmed' ku e uçun -
ta.dır ( ın rduğu yazılmak - Setler üzerindeki çqmeyi 

nın sakladığı paralar Deniz yolları - Başlangıç, son ve 
uğrak iskeleleri - Mecburi seferler 

B. l) (1163-1749) da gümrük emini Denizyolları işletme kanununun 11. 

rıund u hend ikinci Hamid kuru- ishak ağa hayrat olarak yaptır _ inci maddesi mucibince tatbikine başla -
a trıüh d" B nılan, sahillerimizde işletilecek deniz 

dln b· en ıs renye tarafın- mııtı. it ın"kd yollarını, her deniz yolunun başlangıç, 
l\IRA ı ar yükseltilmiıtir. (1237-1813) de yapılmış olan son ve oğrak iskelelerini, her yolda ya -

1837) ZLI BEND - (7253. çeşmenin tarihini izzet adlı bir pılması mecburi sefer mikdarını göstc-
tunun:ılında ikinci Mahmud ku· ozan yazınıttır. Son beyti ,udur: ren talimatname şudur: 
ltnı dd~ au nazırı bulunan Hü - T eınegô.ne müjde ettim lzzeta 1. TRABZON DENIZYOLU: 

e ın ef d' l l1ttl- en ı tarafından yap- tarihi e A - .1 inci posta: (Haftada bir) 
-uııtır . ..\ Cudin icra eyledi Mahmuda Baılangıç: İstanbul, son iskele: Ri • 

1765;~ AD BENDi - (1179- Han Manendab zedir. 
lede h" e vuku bulan bir zelze . Uğrak iıkelelri: Gidiıte: Zonguldak, 

ırçok TARABYA lnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Or • 
ltıtıttu. liara~u ~olları harap ol - Trabyanın en eıki adı Zehirle- du, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rize 
lllir ettı"r·l· 0 an su yolları ta- . b . .. 'd dönü•te bunlara ilaveten Of 
k ı ırk b b d d Kıreç umundan hır görünuş yici anlamına gelen F armakeüs u " 
'lrdın en u en e yap - B • il inci posta: ( Haftada bir) 

1!lır Bu ad, Jazon'un yanında bulunan 
l>t 8EYOCLU TOPUZLU BEN - gizlice paralarını almağa gelmif, (Mede) nin Trabya sahilinde at. zed!~ı1angıç: lıtanbu1, ıon iskele: Ri. 

l - A.Ynı .. d M h d fakat "kaya,, orada bulunmayan mı"- oldugvu zehirden geliyormu,. u~ k · k 11 · G"d' d"" ·· t "'ildi d· "aman a a mu S' gra ıı e e erı: ı ıı ve onu§ e: 
~O:tiin .. " denen bu bend Bahçe _ gemicinin paralarını vermemiı, ( Arkası var ) Zonguldak, Jnebolu, Sinop, Samsun, 
de ı. •• \lat tarafmda (1144-1731) * * -tC Fatsa, Ordu, Giresun, Tirebolu, Göre-

01tınci M h d le, Trabzon, Rize dönü§te: ilaveten 
)lJ>tırıı a mu tarafından 1J'.: t • J k • Sürmene. 
tinci A~ı!tır. Bend, 1784 debi- .L UŞQ epesınue l mezar C-11/iinciiposta: (llaftadahir) 
tl!nir ttt~~lhamid tarafından da Baılangıç: lstanbul Son iskele Ho -
ttleı-.... ırılrrıi§tİr. Bend, beyaz Geçen ııayılarmuzda anlattığımız karada Dabaz denilen bir türlü deri has· padır • . ·••er k 1 
)<>ilu B ap amahdır. Suları Be- Yuıa tepeıi bahsinde; buradaki mezar talığına kar§ı kullanılmış olan yuğşa es- Uğrak iskeleleri: Gidişte: Zonguldak, 
V .\l}l)oğaziçi köylerine gider. hakkında uzun yü..:yıllardanberi devam ki aktarlarda satılırdı. Daha çok Yuğ - lnebolu, Samsun, Ünye, Fataa, Ordu, 

dun h E BENDi _ Mahmu. edegelen rivayetleri kaydetmi§, mezann şayı sürü iyeleri kullanıyordu. Koyun - Giresun, Trabzon, Rize, dönüıte: bun-
r' tndine b" • "k d . .. Yuıa peygambere aid olmadığı, riva • ların sırtlarına vurdukları boya bundan lere ilaveten Pazar, Polathan. 
ınd.. ıtııı erenın uze-'" \'e B h yetlerin tamamile uydurma olduğunu başka bir şey değildi. Eski zamanlarda D. iV ı'incii posta mcv.r;imlik (Eylfıl 

'netı-, · a çeköyün bir kilo - yazmı§tık. İstanbul için Anadoludan getirilen et • d K 
b. ~lltla.Jindedir. başın an iinunuevvel sonuna kaclar 

~ Q 1tin · Gümü§hane nylavı bay Hasan Feh- lik koyun sürüleri burada yuğşalanır • Bqlangıç: lıtanbul, ıon iskele: Ho-
th~1 Mahmudun validesi mi Turgal, bize gönderdiği bir mektup- dr. Her kişi kendi damgasını yuğşa ile pa. 

lı\ııtıt 1 tarafından yaptırıl - ta, aynı fikri ıiddetle müdafaa ederek bu vurdururdu. Yuğşa aıı boyası dediğimiz Gidi§te: Zonguldak, İnebolu, Gerze, 
"'lid~· 796 da üçüncü Selimin tepe hakkında ıunlan yazmaktadır: topraktır. Yuşa tepesinde toprak bilimi Samsun, Ordu, Gireıun, Trabzon, Rize, 
)-. l ~raf d b b dolayısile ara§tırma yapanlar pek gü .. d"" .. b 1 ·ı· p s· ı.h.... 1~ ın an 8§lan aşa Eyüp revirigı''"nin nasıl ve kimin di _ onu§te: un ara ı aveten azar, ur • 
-"il~ t :s zel bilirler kim tepede kilometrelerce F O a..::'1! ır, leg- ile tümüldüg- ünü biliyoruz. Yuşa te· mene, atsa, nye. 

ı. ~~.ı uzayan aşı boyası vardır. 
"elJcJj b l "fln batka Pa!a deresi pesinde orun tutan Yuşa ötküncünün 2. MERSiN DENlZYOLU 
'ta .. I .rlq"d k' k b d 1 nas ı v c k 0 t · · k ld - Atalarımız bu tepeyi pek dog- ru ola· "• tlt t " üçü en i e Ka - 1 e n va 1 ' ne ıçın uru ugunu A . / inci posta: (Haftada hir ) 
l ~ Oıı. b a - d n - ı b. t k al rak Yug§& tepesi diye aldlamı.._ Gitgide 
"""le...ı,. .. uz. endleri vardır. Bu gız a agıza ge en ır a ım saçm ar· :r Baılana-ıç: lıtanbul, aon iskele Mer-
~ •ı., b k dan başkasile çözümliyemiyoruz. Türk- öztürkçe söz anlamını yitiriyor, öztilrk· ıindir. 

t• ile , l..! ırço katmalar ala • çe bir sözün anlamını unutmamıza bir çe söz bir gün ibranile§iyor. Yalvaç Yu· 
ı~! fe~Jd 1 Uğrak iskeleleri: Gidiıte: Çanakka -

. .l --q~ ı_ e ve nere ere su ge- şey denemezse de öztürk<"e bir sözü ibra- şanın sini gibi bir kaynak ele ge" - 1 
" '1, uu d :ı :ı le, zmir, Kupdası, Küllük, Bodrum, 
lt ~ dra. a anlatilmıyacak ka- nice yapmak gülünç oluyor. Kayserinin miş oluyor. Eski bir manastınn yerinde Radoı, Mannariı, Dalyan, Fethiye, Kal-
'~ il ur. Onun için mevzu _ Dimiderc köyünü "Dimitri,, sanarak Tu- bir gün Yuşa peygamberin sini tümülü· kan, Kaı, Finike, Antalya, dönüıte: 

il !•tında bırakıyorum. ran diye değiştirmek, Yuğşa sözünü yor. Öz gücünü yitirmiş sultanlar bile Kuıaduı, noksanile bunlara ilaveten, 
~ ~IREÇBURNU Yalvaç Yuşanın adı ile kanştınnaktan bunu Tanndan bir vergi gibi Gelibolu. 

~dtıı .. l:0~~~2İn ...... a.g_-zı •ilk. defa bu- daha büyük bir suç sayılamaz. Demek karşılıyor. Barklar yaptırıyorlar, bekçi· B. il inci post,a: (Haftada bir) 
~ ~ ttild eski Eti şehri olan Kaneşin adını taşıyan ler konuyor, kurbanlar kesiliyor, uzat· Başlangıç: latanbul, •on iskele Mer-
•c l'ıl'Uı.. u. gu, ıçın, Kireç köy mahkeme kütükleri gibi ya«.-ım•ş mıyahm Ak Şemseddinin altın boynu -l- - "' ki d ~-- sindir. (lkinciteırin batından, mart so • 
l'jj"l'\dtni .e ı torponto, yani olsaydı onun da bugün bilmem hangi dil- zun kıyısında bulduğu Arab sinini bu ib- nuna kadar Payaatır) 

ttıitti, B Zın anahtarı,, adı ve - dedir diye değiştirilmiş olduğunu göre- rani bölüntü gölgede bırakıyordu. Bun- Uğrak iskeleleri: Gidi§te: lzmir, An-
'•tı, h·Utada, Aya "Ofemya,, cektik. Profesör "Hrozni,, ye mahkeme }arın hangisi daha yüksek, Tann katında talya, Alanya, Anamur, Mersin, dönüş-

1\ir ır ayazma vardı. kütüklerinde yaşayan Kaneş adlı bir kö· da d;ha sayılır diye konuşmalar, didi§- te: bunlara ilaveten Taşucu, Çanakka . 
!'slld&kı'eçdr.b .. urnu ile Kefeli ara - yün vaktile Kayseri köyleri arasında meler oluyor, kitaplar karışıyor, karıştı· le, Gelibolu 

.. yaıadığını duyurduğumuz zaman sevinç k ı ·· 1 
..._ •dık k .. ~ Yamacının ortasında, · · d k 1 K"" ·· · · 1 nlıyor. Atalarımızın oyun arını sus e • C ·lif iincii posta mevsimli/• (Vcka-
t' ., .1 ıçın e a mıştı. oyun yerını oran ayıp dikleri toprak parçası tapınılacak bir an· 

1.. lt .. , . ...... a,, manasına gelen bulduktan sonra Eti özeği olan Kaneşin Jet Jiizunı gördiiğii znınan mevsimin-
,, ı. uık lam alıyor. 
.ı ... llıtkJcınd .. ay·a·" denilen bir ka.. anahtarı bulunmuş olacaktır. Yuşa yal- de Mersine kndar iiçiincii hir ilihc 
"·~ ... 1 d - Bu söz üzerine birkaç yazı yazdım. 
L. : llc·ı toy e bir efsane var- vaçın sini Bizanslılarca tanınma ıgı posta tahrik edecektir) 
Qı~ De-· . b Bir türlü anlatamadım. Yarın eski kitap-

' 
.. ~. \]''": k•uıci, bütün paralarını halde Müslüman Türklenn araştırıp ul· 3. DOCRU IZMIR Y.OLU: 
·•li·) .1.,. oy k L ması anlamsızdı. Yalnız bu Yuşa lamnızda olduğu gibi ansiklopedileri -
-, ~r S ara ı;.uraya göm - 1 mı"zde de böyle bir mezar olduğundan lskenderiye postası yapılmadığı za-

yanlışhğı stanbulun öztürkçedeki ba · 
l'lerde b" • s·· .. arsak utan<"lı bir ic yapmıc oluruz man ayrı posta olarak devam eder.) n ırı, balığını açıklayacak büyük bir örnektir oz a:s :ı :ı " • I t k Gidi! geliı lstanbul: İzmir doa..u. 'ler 1 Qnbut • sanırrm. Bu çok süren. ço yaşayan yan • ... 

lctr 'rte evJtQ/f vılayeti §ehrema- Anadoluda Yuğşa sözü yaşamaktadır. lışı Yuşağın o uyduTma sini içinde gö • B • il inci siir·aı postası: ( 1 Mayıs -

NOT: 
Bu postalar avdetle pratika için Ça

nak.kaleye uğradıklan zaman yalnız yol
cu alabilirler! 

4. BARTIN DENIZYOLU 

A • 1 inci posta: (H aftada bir ) 
Ba§langıç: İstanbul, Son iskele: Ci

dedir. 
Uğrak i.i<eleleri: Gidiıte: Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Kuruca§i
le dönÜ§te: Bartın, Zonguldak, Ereğli. 

IJ ·il inci pasta: (Haftada bir) 

Baılangıç: latanbu1, aon iıkeJe Ci
dedir. 

Uğrak iskeleleri: Akçakoca, Ereğli, 
Zonguldak, Filyos, Barbn, Amasra, Ku
ruca§ile, dönü§te: Amasra Bartın, Fil -
yoı, Zonguldak, Ereğli, Akçakoca 

5. AYVALIK DENIZYOLU 

A - I inci posta: (Haftada bir) 
1 - Mayıs baıından eylul sonuna 

kadar. 
Ba§langıç: lıtanbul, ıon iskele Di -

kili, 
Uğrak iskeleleri: Gidi§te: Çanakka

le, Edremit, Ayvalık dönüıte: bunlara 
ilaveten Bozca ada, Gelibelu 

2 - Teırinievvel ba§ından nisan so
nuna kadar. 

Baılangıç: lıtanbul, ıon iıkele: lz -
mır. 

Uğrak i!\keleleri: Gidiıte: Gelibolu, 
Çanakkale, Edremit, Ayv,.lrk, Dikili dö
nü~te: bunlnra ilaveten Burhaniye, Kü
çükkuyu. 

B - 11 inci posta: (Haftada bir) 
Baılangıç: lıtanbul, son iskele: Ay· 

valık. 

Uğrak iskeleleri: Gidiıte dönüşte: 
Gelibolu, Çanakkale, ~07.c~a'da, Kuçük
kuyu, Altınoluk, Edremit, J-tBurhar.İye 
Ayvalık 

7. KARABIGA DENIZYOLU 

A - I in<"i /HJSta: (Haftada hir) 
Baılangıç: lıtanbul, ıon iskele: Ka· 

rabiga. 
Uğrak iskeleleri: Gidiıte: Tekirda· 

ğı, Marmara, Erdek, dönüıte: Mürefte. 
Tekirdağı 

B - il inci posta: ( H aftadn hir) 
Ba§langıç: lıtanbul, son iskele: 

Karabiga • 
Uğrak iskeleleri: Gidi§te: Tekirdağı, 

Mürefte, Şarköy, dönüıte: Mürefte, 
Tekirdağı 

C ·ili iincii posta: (Mevsimlik) Ma
yıs ha:.mdnn Ey1fıl sonuna karlar haf· 

tada bir 
'Baılangıç: İstanbul, son iıkele Ge • 

libolu. 
Uğrak iıkele!eri: Gidişte: Tekirdağı, 

Mürefte, Şarköy, dönüıtc: Karabiga, 
Mürefte, Tekirdağı, Silivri 

8. BANDIRMA DENIZYOLU 
Haftada dört posta daimi: 
Gidi§ ve dönÜ§ İstanbul· Bandırma• ı.1~ IQYllQ: 4 Qn devrolunan •u - Çankmda Yuğşalık diye bir yer vardır. melim. tan }:yhil sonuna kadar Jıaftada bir) 

~ ·~ı Eski aktarlarda da bulunurdu. An - H. F. TURGAL Gelit gidit latanbul: lzmir doğru. DRf'"' ( IAitfctı Ra11ıfayı çezıirini:: ) 

l~ı~·· ~~~------111.-._ ........... --------------------------~------------------------------·---------------------------....:.--------Qoyr· ------• • UYor]ar.. mehtaba karıı.ı oturmalar, keman Bu her hafta böyle olurdu. Her heyecan verebilmek, takdir kazan- nında dile gelen en temiz a~klar 
gibidir.. Granitlerin arasından 
kaynayarak, yetil çemenlerin or
tasında akan sulara benziyor .. 

.,~ • :r 

~· llı<>na 1 • • • • • • çalmalar, sandal gezintileri bit- defasında da hemen hemen yeni mak fÜphesiz büyük bir zaferdi. 
~ ı l'akı a· Bır gün gelecek mi,ti. bir havadis verirdi. Hiç tanımadığım şık hanımla-

~-:'bıona? a~ duyacaksın! _ Akşam mektepten döndü - Küçük Turhan, Selma ile ara - rın, erkeklerin, hatta ecnebilerin 

~da i;~ Bır ~n gelecek, su ğüm zaman Selmamn da lstanbu- mızı birleştiren bir halka, temiz ve tebriklerini topladım. 
b-. · . .UŞa~agrz.. la ve mektebe döndüğünü haber gönüllü bir bağlantı idi. Eminim ki zaferimin büyük 

~h~11'l lıtanbuld • . • • • aldım. Kış mevsimi, Selmayı düşün • bir hissesi Selmaya aiddi .. Çünkü 
d~ (~~lı Rii~ı an döndü .• Bol Ondan ayrı olmakla beraber mek ve onun için yeni besteler öğ- onu düıünerek çalmat:aydım bu 
~~ ~lla) ve durgun bir gece haber almaktan geri kalmıyorum. renmekle geçiyordu. Bu tatlı işler kadar güzel çalamazdım. 
J;>,ı_ ~i aib· dY.ı çaldım .• Onu her Ayni yac.la iki arkadaş gibi ko - arasında derslerim günden güne Ertesi günkügazeteler hep bir 

'lllt b ı ınl' :r 
l'<>t-d tn YAi ıyenler çoktu •.. nu~tuğumuz Turhan bana • sıksık daha kenarda kalıyor, unululu • ağızdan beni göklere çıkardılar •• 
) l.tlt\ tı. nı2 Selın · · d '1111~ •• oir g·· a ıçın çalı - haber getiriyordu. Mektepten dö - yor u. Bir tanesi §Öyle yazıyordu: 
~, d~ 0 11-. dinı:~.nunla ha§ba§a, nerken yoluma çıkıyor, dudakları· Bahara doğru mektepteki fakir "Müsamere çok güzeldi. Genç-

~ehta'b dök .. e.k hulyası, içi- nı kulağıma doğru uzatarak: çocuklara yardım için bir müsa - lerin gösterdikleri san'at kabili_ 
Ji .ar. uyordu. - Ablamdan mektup aldık bu mere verildi. Ben de bir kaç yeti pek yüksekti .• Fakat Vedad 

l ,~, "' "' lttli., 1-1 ''tinledi .. gün .• Soğuk almı§ .. Biraz öksürük parça çaldım. Hepsi de uzun u- Beyin kemanı bütün bu güzellik • 
~l"'-d lllınıeli ci" Ruzgarlar sert- olmu§ amma §İmdi geçmit !.. zun alkıtlandı .. Fakat Ramona'yı lerin üstünde pırıl pırıl yanan bir 
~ tii 1

•• A.... allarında çiçek Diyordu. üç defa tekrarlattılar.. tac gjbiydi.•Onun yayından dökü-

~lt\i1~ l>ir"ı :açhların yaprak1arı Bu suretle hemen hemen anne- Memlektin en yüksek aileleri, !en sesler, insanın içinden gelen, 
~To d a a 

.. \1., A sararıyor ve si ve babası kadar ben de onun ha· en mes'ud adamları orada hazır - ı bir yaz rüyasını andıran seslerdi. .. 
rtrk lıraıada yatını öğreniyordum. dı. JX;yle bir dinleyici kütleıine "Besteler Vedad Beyin kema -

"B. ız onun yay çek;şlerinde, 

telleri söyletişinde (Mozar) ın, 
(Vagner) in (Verdi) nin dehası -
nı bulduk. En güç ve en güzel 
parçaları kolaylıkla çalan bu genç 
bize, ileride, çaldığı parçalardan 
daha yüksek eserler verebilir. 

"Vedad Bey, h~ç §Üphesiz T ürk 
san'at tarihinde doğan parlak bir 
yıldızdır. 

San'ati sevenlerin hepsi bu fi. 
kirde oldukları, herkes benim ka
bHiyetime imrendiği halde hoca • 
larımın bir türlü hoşlarına gide • 
miyordum .• 

(Arkası var). 
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Studyo Eğlenceleri 

VE 

Bira Kralı! 
s· . ~ Keçiboynuzu, 

2-2 -- ,,,,,, 

Biri De Yavan ! 
"lPek" . 

İtdcn .. 61neınas1, bu haf ta iki film 
Sllld . g~ teriyor. Bunlardan biri, 
. ) o e"len l . ) . . 

d·~ " ce erı ısnııntlcki in"'i 
111' • o 

l'atıııı "erı (Bira kralı) ismindeki 
l ca film... • 
llgiliıc f'l 

•I e 1 ınde, Cnk Ovaki, Cak 
ey, l'elrn T d . 
onı a o , Cıncer Rocers ''· 

U)'orlar B r·ı .. ı ı C\-zu f · u ı m, oy c esas ı 
t, n:'k alan bulunan bir film değil 

ij ltrtn aç §arkı dinletmek ,.e dans 

b. ek için ,. 1 lduk k it r·ı .J apı mış, o ça 1 
l nı k" • 

~r ,. 
1 

' 1 ıngilizce konu§malann 
.ererd k Otııy0 e pe uzaması, kulağı 

•cı §a:k Şarkılar, kuwetli iz bıra· 
dar sa • J .J . 

1>'ttıeu d > ı amaz... nestenm 
" e, a•ag.. uk ,.,., I J ~ ı y an orta ... 
'" ıa d ilk ka . 1 e, hu filmde mil!!bet ola

~' ad .. 
Itıları eger ne ''ar? Dilber ka-

~arı ~!&rıdan fnzla çıplak oyna· 
İdd ır revü B en . parçası... u parça, 

llefı8 b' . 
4h.ı ır parç.adrr. Bunu dıl· 

~l'ilııl\ 1 
1•rın Yarıdan fazla çıplak 

~ ı ~ 'tini .. - - d ak 'J tltli goz onun e tutar 
1:ti, ~o~ Bu parçada dans figür 
~1111.tı Ç!Çe)dcri, kih omemanlan 

-ı.tıdtt. ~ 8Ctiren §Ckiller, pek göz 

l\'d este \'e tarkı da, bu revü 
tfaJı• İ)id; t, diğer safhalardakinden 

~tle § ~· ku:Iann büyük yelpa • 'd ,~lendirdikleri bu revü par-•. 
'" p ~~ lrç. ve o kadar! :Üst tarafı 

' f~ denilecek mahiyette.. Bu 
l~ i~ ~~_diye ortaya konulan bir 

'.b qfı '? B oıı r·1nı, bli.. ayır! 
~~ d t kcçihoynuzuna benziyor. 

~ ~~~lo hplusma ! Bir parça 
~ liı •lınek için, hayli sabret · 

{il· im! 

(~ı:) I\raJı) na gelince, hu film, 
"""' de d ·ı -.q bir~· enı en Baster Keyto· 
l'ııl •dnı·d· 
"CICt 0 

1 ır. Cimi Duranda be-
.L Ylıadtk.Iarı b" fil 
'"'lle..:ı_ ır m ... 
~ •ı.ı[ad~'-' · 

~, '1' ~.... cuu ıçki yasağı ve bu ya· 
~~ı ce 

irı ... 
1 

reyanlan, kaçakçıların 
"rı e .. 

~ .. ı ugraşmalannı mevzu o· 
... lllı h . 

e ~•d u f ılın, (Mal ek) in §İm· 
~ '!~lllı ar gördüğümüz filmlerinfu 
~.-.. ı, en kötü .. d.. 'Tak' A )) .. 'tay• .. u ur. a • 
•t bir gore nıalıalli bir ,.ak.'adır. 

hııı~ . Çerçeve ı'ç · • d . b '" ııık · crı ın e enıne o• 
•,af ed d 

eıne en kalıyor. Son· 

ra bu gülmeden güldürmekle nıe~ • 
lıur artist tc, nev'i şalısma mahsus 
komikliğini her zamanki gibi orta) :ı 

koyamıyor. Bariz derecede tutuk oy· 

nuyor! 
Geçenlerde, (1\f al ek) in artık es· 

kisi gibi muvaffak olamadığından 

gözden düştüğünden, film hayatın · 
dan çekileceğinden bahsedilmi§lİ. 

(Bira Kralı) filmi, onun hakkında 
böyle yazılara vesile veren filmler· 

den biri olııa gerek! 
Filmin mevzuunda fakirken mil· 

yoner olmak isteyen bu meşhur ar· 

tistin, para sıkıntm çektiği zaman· 

!ardaki ruhi haleti bu filme aksettir· 
miş oJmuı da hatıra geliyor. Bunun· 
Jn beraber, şayialara rağmen film 
.hyatından çekilmiyen artistin, çe • 
virdi~ en son filmde gene eskisi gi· 
bi muvaffakıyet gösterdiğini söyle • 

yenler var. O film getirilse de, gör· 

sek! 

Aşktan 
Korkma! 

Liyan Haydin 
Bu f'ilmi, Zayıf •• 

"Sumer" sinemasında haf tanın fil 
mi, "Aşktan korkma" isimlidir. Li • 
yan Haydin bir filmi. . . Almanca .. 

Bu şarkılı komedi filmi, Liyan 

Haydin oynadı~ı filmler arasında, en 
az muvaffak olunmuş filmlerden bi

ridir. Gerek kendisinin, gerek diğer 

artistlerin filmdeki vaziyetleri öyle. 
Liyan Haydin (Hayalin sonu) filmi 
ile mukayei!e etmiyoruz. Fakat, o • 

nun daha az muvaffak başka film • 
lerile mukayese bile, bu filme veri· 

Jecck nwııarayı o Cilmlcre verilebile· 

cek numaraların yukansma çıkar • 

maz! 
Birçok defa seyrettiğimiz mevzu

Jar tarzında bir me'\-zu, aksi kulak

ta benimsenecek kadar güzel olma· 
yan birkaç ~arkı, şöyle böyle bir oy-

"'-· -ac. 1"eı111a TocHa Oınadı§ı Bir Filmde 

A- "\. 't> ~. ~· 

'·' . '.'. } 
ı? ; .. 

Jozefln Baker, Su Hafta G?>rdU§UmUz Film'ncle 

zozo, HHJI~, ZUZU 
l!Uıtnnıııttll"""'"'''n"nı . ~ .._.. . 

Jozef in Baker, Bu Filminde 1 emsil 
Kabiliyetinin De Kusursuz 
Olduğunu Gösteriyor I 

(Zozo) .... hayır, (Zum),· bu 
fiJmin adı, lstanbulu kendisine hay· 
ran bırakan Elen yıldızı Zozo Dal· 

nıa&ı hatıra getiriyor! •evet, (Zuzu), 

Jozefin Bakerin bu ismi ta~ryan film 
dt.ki imıidir. Bu hafta ( Suray) sine· 
ıuasmda gösterilen franeızca filmin .. 

Parisi kendisine hayran bırakan 

(Siyah inci) geçen kış meniminde 
yaptığı turnede §ehrimize de gelmİ§, 
(Saray) sineması sahnesinde dan • 

~etmiş, §arkı söylemiş, hususiyetli 
cazibesile burada da kendisini gö· 

renleri teshir etmİ§lİ. Bu kış, kendi 

~elmedi, fakat buradan gittikten son 
ra çevirdiği filmini gönderdi!. 

Jozefin Bakeriıı Jan Gabinle bir

likte oynadığı (Zuzu) Cilminde, son· 
radan me§hur bir revü yıldızı olan 
bir zenci kızın macerasını seyrediyo· 
ruz. Ta çocukluğundan beri ya§ayışı
nı. geçirdiği ve geçimıekte olduğu ha 
yat safhalarını, içten hcslediği ,·c i . 

nanı§!.. Hüliisa, film kun·etli değil, 
bilakis zayıftır. Sonra, bazı yerler· 

de kar§ılıklı konu§malar da lüzu • 
mundan fazla uzayor. Almanlar, sah 
ne ile sinemayı hu noktadan ayırd et 
mckte pek titiz da,·ranırlar, ama bu 
filmde n:ısılııa ölçüyü la§mnışlar ! 

Bu filmde Liyan Haydden ha~· 

ka oynıyanlar, Adolf Volbrük, R. A. 
Rohcrts, Jessi Firog, Hilde Hildeb· 
rand, Tco Lingen. Rejisör, Ştayn 

hof ... 

Tutan Filmi 
"Türk,, sinemasında göstcrllen "Pat· 

ron olsaydım,, filminden geçen haftanın 
filmleri arasında bahsetmiş. bu Fran • 
srz ko~edi filminin, pek hoş olduğunu 
anlatmıştık. 

Bir filmin bir haftadan fazla gös • 
terilmesi, her zaman kıymetinin ifadesi 
sayılamaz. Film vardır ki, sanat kıy • 
mctin~en başka cihetlerden de tutar. 
Fakat "Patron olsaydım,. filmi kıymeti 
olduğu için tutan filmlerden biridiT. Bu 
filmin gösteriliş müddeti iıte bir hafta· 
yı geçti! 

Bu itibarla, daha gösteriliş batlan • 
~mnda görüp beyendiğimiz bu filmin 
tutması, görüşte iaabetimizi teyide yan· 
yan bir delildir t 

çinde kalan a~kmı!... Bu arada para· 
tız kalmak, ölümle kal"§ılaşııııık la yer 

tutuyor. 

JozeCin Bakerin çevircliği bir film 

için, bu mevzu, uygundur. Ancak, 

kolaylıkla \'azgeçilcbilecek tef errU • 

attan bazı sahneJcrc keşke yer ,·e · 
rilnıeseydi ! Bunlara lüzumundan 
biraz fazlaca yer verilmİ§ olduğu 

için. toplu bir görü~le, me\ zuun yü
n.~ ÜfU bazı yerlerde J ozcfin Hake· 
rin etraf mdan uzaklaşnıı§tır. Dola · 
yısilt' filmin dayanış nokta-ı dışarı· 

sma, oldukça geniş hir sahada çıkıl
mış ve yer yer (Siyah 1nci) gözden 
kaybedilıni§ değilse bile, silikleşmİ~· 
tir. Halhuki, film, haşlı başına onu 

göstennek ınaksadilc yapılmı~tır!. 
J ozcf in Baker her şeyden önce hu 

suııiyetli cazibesi olnn bir re\·ü yıl· 

dızıdır. Bununla beraber, film yılılı· 
zı olarak oynayı§ı, hiç le fena de • 
;il... İztirap, sevinç., tlurbrtınluk. he

yecan sahııeleriııde ku ursuz hare • 
ket ediyor. Uulıi halet deği§iklikle -

rini hiç aksamadan, çok canlı \'e ta· 
hii bir oynayı:.la ba:.arıyor. llu cihet, 

l!yr.ıca lehinedir. Onun hatta tiyatro 

t·Ecrlerinde de mu\'aff akıyetle rol 

yapahilcceğini gii h'rcıı filmdeki bu 
tem~il muvaff akıyeti ! 

Filmin ı-omına doğnı kendisine 
ıııahsus uzun elmaslı ve geni§ tüylü 

fiyinişile ortaya çıkan Jozefin Ba • 
lı..er, hu filmde en ho~a gideni '1'a· 
biti" olmak üzere birkaç şarkı tegan· 

ni ediyor. Filmdeki diğer şarkılar • 
dan hiri (.Bu, odur), diğeri de (fi· 

Cin) ..• 
(Znzu) filminin revü sahneleri, 

J ozcfini hiiyiik kuş knf esi içinde gö8 
teren ealıne ile geni~ yntaktnki ipekli 
yorgan altından kızların çıkışını giis· 

Lercıı sahne başta olmak üzere, güzel 

rc,·ü sahneleridir. Musiki de, düz • 

ı;ümlür. • 
Sessiz film zamanında (Siy alı İn· 

d) filmini çeviren Jozcfin Bak.er, 

için, (Zuzu) filminin, başka birçok 

film çevirmeğe yol açıcı malıiyette 

olduj;unu umuyonız. Bu Cilmde o • 

nıııı temsil kabiliyetini de göriince, 

hiz bu kanaati edindik! 

------ -- ..... --~ 11uııııııu 11 1ıııııı111uııııııııuuıı•••rııı1ıııııııııı1ıııııı1111111111ııı11ııı 

BOLERO 
ll1111111Ut11ı111111ılllı1111111ııııı1111111ıtllll111111ııttı111111illlll11ııııtlll - - -- -- - --
Pek Nefis Bir 
Dans Filmi ... 

"l\lelek" sinemasının hu hafta gös 
terdiği film, Fransızca sijzlüdür. Çok 
nefis bir <lans filıniJir. Jsmi ''Bole· 
ro"dur. 

Corc Rafr, Knrol LomLnrd, Salli 
Rand, Franı;e Dreyk, Vilyem Frev· 
Jey, Raymoncl l\Jilland taraflarından 

oynanan bu filmde gerek artistler 
gerek rejisör Vesley R\ıgles, muvaf

fak olmuşlardır. Mevzu, sade olduğu 
ni hette iyi, temsil iyi, reji İ)i ... 

Lakin, bütün nunlarclan i); olan 

lıir cihet var, ki o da dans cihetidir. 
Bu filmdeki danslar, öyle yalnız 

haldır, bacak g~stermek makı-ndile 

~ ııpılrmş danslar değiltlir. Redii dans 
tardır. Ne ahenkli, ne hoş, ne nefiı 
tlanslnr! 

"'Y clpazeli dansöz" iln hülya Ye

rici dansı, l\loris Ha\'elin heyecan U• 

yandıncı "Bolero" su, bunlar ba~da 
gelmek üzere, birkaç seçme dans, 
filmi kafi dereceıle dolduruyor. Ne 
eksik, ne fazla! Dansların yapılması· 

na sıra gelişler de ustalıklı lıe aplan 

mıştır. Ayni zamanda bestelerin ı;ü· 

zelliğini de not e,lelim ! 

Hafif, seyyal bir akışla ruha ze, 1' 
ürperişi veren bu filmi, ihtimal kafi 

derecede doyurucu t hulmnyanlarm 

sayısı, ekseriyeti te~kil edecektir. 

Çünkü, bu tarzda Cilmler, her zaman 

umumun ZC\'kine uygun gelmiyor, 

ekseriyetin ho~1ına gitmiyor. Fakat, 

ne olursa olsun, film, güzeldir. Biz. 
pek heğendik ! 

l ' alunda yeni /ilmi gösterilecek ):d· 
iı.zlardan Kcy Fraıısü 
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Memuriyet vazifesini sai istimal 

Eski Posta umum müdi- ' 
rile arkadaşlarına dair 

Davaya esas teşki! etlen Devlet 
şurası kararın~n sı•reti 

Ankara, (KURUN) - Memnri · tenziline ~ar vermiı iken umum mü • 
yet vazifelerini ıuiistimal etmekten suç- dürliik ıirketin ıermaye vaziyetine dair 
lu eski posta umum müdürü Fahri, tef- nakid iı1eri müdürü tarafından yazılan 
tiş heyeti reisi Suphi ve Telgraf mer • ve batka~a bir tetkik mevzuu olan bir 
kez müdürü .Cemalin Ankara bi • raporu vesile ittihaz etmiı ve tarifelerin 
rin:i asliye ceza mahkemesinde mu • tenailine teıebbüı etmeden önce ıirketin 
aalcc:nelerine başlaııı:fı~nı yazın•; '\'e mali vaziyetini tetkJc etmek Üzere yeni 
yapı1an ilk duruımanm safahatını tel bir komiıyon teıkili için beıinci defa 
yazısı ile bildirmiştim. ı olarak Icr• ve.!cil!eri heyetine mürac:ut 

İdare ve adliye tarihimizd: bir eşine kılmmaıındaa 
az rastlanılab:lecck olan bu davanın u - 5 - Nihayet Nafta Vekilliği. Umum 
yandırdığı alakayı göz önünde tutarak müdürlüie tahr=ri bir emir verl'.re!ı. der
davaya esas teşkil eden Dt:Ylct Şiırası· hal mukavefonin tatbil-.ine geçilmedni I 
nrn lcara:mın elde ettiğim b:r su:-ctini ve tariie1orin indi:rilmesini tebliğ etmit 
&('ndedyorum. ve keyfiyetin hemen komiserliğe bildi -

DEVLET ŞORASININ KARAR rilmesini tasrih i~e Baıveületin bu em· 
SURETi ri 18 ıün alıkonulmuı olduiu ıibi bu • 

"btanbul telefon Türk anonim tir - na binaen yapılacak it hemen \•erilen 
k~t: ile müıd:id rr.üzeyyel mukave~ena· emri aynen teblii ve bunun tatbikini 
ml?y~ zeylen yapılan 15.5.1923 tarihli temin etmekten ibaret olduiu halde biç 
muk:wele zeytinin ikinci maddesinin deleri o1mayan hukuk itleri komisyonu· 
hükmünü iki seneye yakın bir MmAn ıe· nun raporunu n nakid itleri müdüriye
ei~~:r:r.e..1< ıuretile memuriyet vazifele • tinin firketin mali nziyeti hakkındaki 
rin.i suiistimal etmekle maznun posta, miitaleaıuu ela aynen pdermek ıure -
telgraf ve telefon eski umum müdürü tile vekilliğin emrine karıı bir itiraz ve 
Fahri, telgr:af müdür Ihsan Cemal bey· müdafaa MiDİili bazırlandınlmasmdan; 
krin suçlan ıabit ıörüldüğünden Türk 6 - latanbuldaki tarife komiıyonu 
cua k:ınununun 240 ıncı maddeaine tev- muhtelif toplanblarda lngiliz liraıı pi • 
fil<an lüzumu muhakemelerine ve poata, yasalla& söre tarifelerin muhtelif nilbet
telı::raf ve telefon umum müdür mua • lercle tenziline karar vermiıken umum 
vini ba7 Suphiain itle alakalan Mdece müctürl6k birçok münakaıa ve muha • 
aldığı C!ireklife .:öre hareket etmekten bere kapılan açarak iti daima uaatmaıı
ibaret bulunması hascbile meni muba • mn yo!unu aramıt ve tenzil kararlannın 
kemcsine ve D&hilire -.ekileti hukuk t.tbikine mani olmak a11retile halktan 2, 
müpYiri Bay Ekreme iaaad ohanaa •us 3 yüz bin lira fazla para alınmaıına ve 
27 tenunua 1933 tarihinden nvel YUlna bu parayı haksız yere firketin bzanm.e
bulduiundan 2300 ıayılı al kanunu mü- 11n sebeb olduiu ıibi 1929 günlemecli 
nasehetile hak1aada tUa.t icra .. ile • mbe)'Yel muka'ftlenaınenin ikinci mad
miyecefine dair mülkiye 4.u-iain 16. M.ı tarife lromiapau kararlarına brp 
9.1934 ıünemecli mazbatuile lüzumu ıirketin taıumadığı itiraz hakkını sırf 
muhakemelerine karar verilen Fahri ve h•klnn _,_tini korumak için de yal
lbsan Cemal beylerin k.....t mlWdtııt iı- na 'IDlllllD müdürlüie vermiı olduğu u
sinde verclilderi itiru arzubaUeri oba- mum mlidllr1ü1c 1'a "-1da t'-'-t w.m. 
cl.uft f"'MJ~Jo. Ömer Lütfi beyin iza • suiistimal etmekten çekinmemesi; 
bati dinlendi. 7 - Ummn müdürlük bir taraftan 

Hiclbeniaı r.--ıda telefon lıüzmetinia inki -
1 - MIWııaml tarif. 11saliala ..._ pfıaa mani tqkil edecek kadar tarifele

tarife tatlilitmda .... olilnk lqilis Ji. ria yüksek oldoiu kanatini vekilliğe ve 
rumm bllaHiae, mf telefon fİr)retİDiD ıirkete kartı açıkça izhar ve 'beyan ede-

TC!JQKiV6 

llRA.AT 
BANKASI 

~ ~ 

• llirçok munıflamu l..WZ liruiJe ya • relr tarifelerin tenzili için !İrketi müza -
pdmaama aeltep olc1ala halde poata tel- kereye davet etmiı iken, diier taraftan 
sn' Te telefon ...... nriidürlQü lla 11• da tarifel.. ili ·n irlceti mü kül ,;-:.-:.--~~--~ .. ~-.-. .... --......... - ........ - .......... --._._.._ .... ___________ ~3 
-'l.ı!.- __ ....__ T.!!.-L ___ .___..:_..1_'1...! fillen& § al eahl rıne.er arzmılınakıızın munhaaıran ve te 4; 6 ıün ıeç teblii etmekten ibaret 
.... _ - -- ...-- -..,-~ mevkide bırakacafıru maar ve t • •-Lıı·-n fikir ve ı·-.. :Latl--1- he 

....!1-L..!- • ~ -'-..:Llı... 1 um ..... ~ a.ı-va r zaman olup bu teahbürünün kaada makru11 ol-
taftYU9lnll ....,.. ıti- -•• '" n- bütlerinin ifaıına mani o!acaiını i_ddia ditülebilen ha•-•-- ·-~ ... o: .. ...:...-ı 
silis litunua lllİkyMı olarak kalııaJi, ederek mukavelenin tatbikine manı ol- eki' d t if 7m::_~--.. ,k. __....._ duiu halde ortaaa bir delil bulunmadı-
münhuıran bu ... _..... albna muadil __ ı_ • . l" d l • d 1 ın e avı e ı ı ceza anununun fmdan hakkmdaki meni muhakeme ka-

..--- 11U1& ıçın e ın en ge enı yapmasm an. hükümlerine tevafuk edemiyeceji ve fU rarnun taadiki muvafık olacağı müta • 
tabit Wr luyrMti hu. olmeımcla11 il-1 Bunlardan Mpa lngiliz lirası kam- kadar ki mazbatada sayılan bareketle-
~puı.a..: iCldia etmia. W......J=-L mi. · d:...:ı: ·- leuıacla ltulunan Maliye ve Nafıa dai • ;..:; _,,_. .:m.a .......::.- . biyo fiabna ıöre tarifeler ın ınune ıe- den yalnız tarifelerde tenzilat yapılma • rui reiU Ali Rıxa ve daavi daireei mıi 
- nede firketin 100 bin lira zara edeceği • ımm derhal ıı'rkete teblii -A..:...:'---....:nı· • k 

L--!-! ... ._ tQrlii . ..: t-:. cılmum ... unıDMH Saffet B. lerin muhalif reylerine kartı il 
-... ...- ... ı.__, • ni heaaba müstenit olmıyarak iddia e • ve neticesinin iı•armı imir bulunan nUa • d • 
duı den umum müdürlük, lngiliz liraıınm fıa vekillininin 26.10.1933 aünlemec:inde önce Suphi beyin evrak iDerın e tan -

2 - Mall,. ftkUetl 11 1DaJ18 1929 düpnninden dolayı kambiyo farkından felerin tenzili reyini izhar eylemiı iken 
tarihi .._,, .. ............._ni11 ~ tirketin ilk hamlede t.ir milyon lira ka • alınan 25.10.1934 ıünlemec:i tezu - umanı müdürlük vekı1lifinde hlundu
le Wr tılfaire müal olmadlfnn, twife ta- dar iıtifade ett:iiini .öy'--.:.e nedeme re.ini 18 .cün aonra tebJii ebnek ve bu ta aamaa daha evvel .-Jetler bulmk 

-. d lan ·rk t ··nc1 ek mn .. virli•i he-ti -- ile hükümet dilltmıaa llAlı1' .t.tinia .... tatabnul lüzmn .cörmmıeainclen ibaret olduiu meyan a rapor 11 e e 10 erm -s- - , - ...... - -

...urt ............ lıildiriacıe umum anlatıldı. ıuç mahiyetini haiz olmuı İb"berile lü- nakid itleri müdürünün müt.leaaı üze • 
lllidlrllls, firkat tanfmdaa e .,..&da J.ic Lüzumu muhakeme cihetlerinin iti- zamu muhakemeyi ieab ettirici " fakat rine hiç de İcab etmeden evvelemirde 
llir talelt ft teklif dermeyan ... bııliii mı üzerine vaz•ı muhakeme cihetleri • Fahri beyin 4 tepinisanicle vazife 1aapa. ıirketin mali vaziyetinde bitaraf 'bir ko
L-ıı_ (t--=ı:- t!....-·) &-L!-!-- (al.._) • · • daa ayrıldığı heyeti umumiye tetkikab miıyona tetkik ettirilmeıi için Batve • 
- -- 11.-- uunn.- u• nin de resen tetkikıne gıriııldi. 
LI1==i-·a !H-: --&.!'- ..:-1-a ı-L!-- ııraaında teıbit edilmit olmaaına ve teı· kllete nrincaat etmek aaretile tarife 
----- uıa.·- ·-·""' ,.._ -- Vazifeyi ıaüstimal kanununun tayin 
ta..l!U-f icra --'-"11--.! L-a.:- t·-Lı~ -· • ima d . rinievvel 26dan teırinisanini 4 üne ka- teuilltmm daha iir ay kadar pcikme-- -.-aaııwrı -7 ... ...._ ~ _, ettiii bir vazifenin yapı IDHln an ı· .. 
l ......... ı beret olup hidiaede ise böyle hir vazi- dar ıeçen müddet arasında cum'huriye • aine sebep olmakla beraber daha sonra 

3 - Mubftlmi• 1ııa IUNtle tadili yet ıörülmediği ve tasavvur edilen hal- tin onuncu yıldönümüne müsadif tatil ı- ftlrilette 'bahmclaia .............. 
ncıktum+n Mali,. ft D.ıam,. Tek& • lerin tahııahara hakıız menfaat temi • günleri de müted&hil ~ulunmaama söre letta ....d ettiii halde ..,.ı. o1ııw ... 

~1rıı .... ~ .... u::. -J.---- -Jetı.i .......... .ıua aoktaiaear ilıati. nine matuf olması noktasından mutalea bu filin Fahri beye atf'" ianaclı kanu- DL--.. -- ---. -~-
lım 

'
~ ....... ......._ a-LJ:llo:..:: ...... 9 ..... ı•ec:iktirme-liflm Wi için m11eleain ŞlirQı .._ edilmeıi :zaruri ba!andu.ıc... '" bu takdir· nen kabil ve caiz o Y•caiı cihetle lü- ..--w ._..,._ •- • 

leta t.niini idare m.miı n ŞGrQı -... de hldiM 1809 u-•ı .:.:.unun dairei zumu muhakeme karanndan bu kıa • ıi de 1aUiaede .W..PM 1air delil teflcil 7
"" e-ı-.ı:a.:_..1 __ haldanda mittehiz ..... 'i let ..&,. '"_,_ dlıireeile b.,.tİ • • ıümulüne sireceğinden ŞUrayı devletçe mırun feshi lizım gelceii mütaleannda ,,._.. ... _ 

mami,..i MaJiıe wkUetiaia noktai _. bu ifte karar verilmesine mahal olmadı- bulunan azadan Edit Kemal beyin 11111· malıır••• bnn laaldın1enık .,... b -
arma iftirak ~ tMli1 tııııldifiai asmk- iı daavi dairesi reiai bay Sa.ıfet tara • halif reyine karıı yukarda 7 numarada namaa MO MI mec1clesiae tıevfikaa li
ça nd•tmif ..... şan,.. cı..letia b · fmdan dermeyan edilmi§ iıe de bu ka • tafsilen beyan edilen fiillerden anlatılı- nma mUelsemesi çoklukla kabul cılua· 
ramu IMr iki vekilia llOktai :auanm ay• rar çokluia iktiran etmedi. yor ki; l ıtanbul telefon tarifesi itinde du. 
m .,,,.nc1a tuvm edea- melaiyettıe aöe • Mülkiye daireıi mazbatasında da ve umum müdürlüğün baJtan nihayete ka
termek aunta'le tweddicle difmit Wr bereli amaıniyeye "erilen izahatta maz- dar tirket lehine clduğu gayri t.bii va
vui,.tte ne yapacaiım ~ laukak nuniyeti mucib olmak üzere tesbit edil- ziyet, memuriyet vazifelerini ıaiistima1 
miipYirJiiiadea .......... " halmk mi • mit oluaan fiil ve hareketlerden her bi- ettik:erine 1üphe bınkmıyacaimdan 
taTirliiinin mitaleuma İltİ..- Şira- ri, bir idari muamelenin dü§Ünme takip umum müdür Furi telgraf işleri mü -
J'I deTlet btanm mevkii aauam9leye ebne tarzlarından ibaret olup bunun r.e- dürü Ihsan Cemal beyler hakkmda mül
koymıyarak, 1ııaı...ı.n ve m11eleain mi tic:esi olmak üzere Şurayı devletçe ve kiye daireıince Türk ceza kanununun 
..ıt.alanndan lUç belıRbneclen J'epyellİ ihtiuı komiayoeunu ittihaz edilmiı 0 • 240 ıncı madeclıine tnfikan verilen li
bir meqg imit aiW lnsiliz liruı ,_.. lan kararlar karJmnda ihbar mukavelesi zumu muhakeme karan kanununa uy -
yeni" ..ı.t llir mikyaam ı.aı.- i- metninin udilini taleb etmek ci • gun olduğundan ve maznunların itiraz• 
çin tekrar icra Vela"!J.i 'he,..tiae mü • betine de aidi!diii bu ıuretle muame • l~varid görülmediğinden çoklukla tu-
racaat ebnelindea: leyi men ,,. tahkik edecek kanuni veya dik olundu. 
~- lc:n Vekilleri l.eyeti ba ......ı.. nizami hir metin olmadıiı gibi mü • Umum müdürmuavini Suphi beyin 

... _.... ls:la wahtıe1if wlraletler ha- tezlrer.a. vekaletin tasvibine iktiran hadise ile alakası umum müdür ve • 
hk :mlpviı len1e Maliye wln'11ifi 'M • ettirildiji cihetle kendisine buauıi men· kil etine reçtiii zaman vekilet deruhte 
kid itleri müdüründen mürekkep bir k• faaller temin etınif olmak gibi bu mu - etmeden evvel nrilmif ve muameleye 
miıyon t91kilini kahuletmİ§ ve 'llu komis- ame~eyi 1609 numaralı kanunun ıaydığı konulmuı olan tarife~erin tenzili hak • 
yon tadil teklifini redderek tarifelerin auçlar arasına indirebilecek delil ve ka- 1 kındaki Nafıa vekaletinin emrini ıirke-

Kendiaiae lleyaa Ohmu P1l'İ .... 
ni mütalea be,anı aaçanan 4 tul-t 1933 
da baflayıp 5 ıubat 1933 de nihayete ..,. 
mit olmuı dolayıaile o.Jalliye -..klleti 
hukuk nriifaviri Ekrem .,.., laakkmcla 
milkiJ'e clainsiace 2330 ..,m ıi lsa • 
na .... tnfilraa tala1aat icra edilemi,.. 
ceiiM karar wrilmiı ise de ununa ...... 
balif mitalea MPDI sutamın bqla .... 
ııae Wkilri• imlrin olmayan ... 6'ia • 
... -~ ftk1nana yardım letkil etme • 
ıi " ... aant1e :mWtelııit .. ~ ..ıu,. . 
tini ...... cihetile - ............. . 
ÇUll llittifi tarihe kadar ..... ettiii 
mit.ı..ı ... lcalıı.IG anri 'bal ..... .. 
da ..ua,. daiıeaiMe .... 1nı...e.ID 
karann kaldınlma11 hadisede Ekrem 
bey hakkında karar itb"bazma mahal ol-



1000 Ton azot 
' skeriFab "k 1 U M .. d,. ı••v•• d t · rı a ar . u ur ugun en: 

ı •s!:~:~~ !:::.~~::~~ ~as~ak K~ y~ş!~~ı 
1-Sirkecideki aıkeri konağı Askerı F abrıkalar u. Mudurlugunden: 

pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
Keşif bedeli 499 lira 38 kurut o -
lup muvakkat teminatı 37 lira 50 

ıtkarıda . 1 
tııı 935 Ç ) azı 1 ve tahmini lıedelı ( 60000) lira olan :Mazot 30 İkincika-
bııd11 }la arl~nıııbn günü saat 14 tc A:.kcri Fnhriknlar satmnlımı komisyo· 

Tahmini bedeli 85400 lira olan yukarıda yazılı Kasnak kayı~ları 31 

İkinciknnun 1935 tarihinde Perşembe günü snnt 15 te A keri Fabrikalar sa-
zar ıkla l 

al'tııaıne U . . &alın a ınacaktır. Ş artnaınede hazı tmlilat yapılmıştır. 
n letrıin ç lıra nmkııhilindc satın alma koıni~yonundan ,·erilir. Taliple-
ıı ntı rnuvakk · ı 

kuruttur. 
2 - Şartnamesi komisyonda 

tın alına komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname dört lira 
27 kuru§ mukabilinde satınalrnn konı ·syonundan \'erHir Taliplerin muvakkat 

cU llladd I . ate ı o an 4250 lira ,·c 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 görülebilir. teminatı olan 5520 lira 'e 2·t90 nunı aralı kanunun 2 ve 3 il neli nıadclelc • 
;; e erıne naza "k' JA • • 1 • ·ı kA .. "tııcnatJa ran vesnı ı u zımeyı ıııını en ıncz ur gun ve saatte 

l'J. (357) 

~ ' 

3 - llk pazarlıiı 27.1.1935 
pazar günü saat 14 de yapılacak
tır. 

rindeki vesaikle mezkur gi.iıı ve ~aaltt• kon•: • .•ı;r ıııürncantlnrı. ,(356) 

Fen Fakültesi Dekanhğından : .. Ohisar ar U M ·· d ·· ı ·· -- ·· d 1 ........___ . u ur ugun en 
ldrenı· _d ___________ ,..=:_ ___ _ 

~at ed~~ Daktiloluk için müracn ot ttmi§ ve imtihan güniine kadar mü· 

geJınelidi olaıılar 28-1-935 Pazartesi giinii saat 10 da memurin şubenıi-

4 - istekliler mahalli ticaret 
odalarına kayıtlı olduklarına da

. ir vesikalarını birlikte getirecek
lerdir. (376) (361) 

Bir makiniste ihtiyaç vardır. Tornacılık, tesviyecilik, f erezecilik 

bilen ve tecrübesi olanların İmtihanları yapılmak üzere Fen Fakülte
sine müracaatları. (340) 

~cl:eyenlerin mürncaatları iptal edilecektir. (353) N ' . ~! ı~lll ,iOOMllMl~ll~ll OOlllJOO ~il. 1~ ~il 11~11111 ~ ~I~ .~ IDlll,~ ııt 1111 m~ııı~~ 
GU.O<.lellk, t:Jtyaaı Gaz.el• 

~Ünün otografları 
lstn.nbul Ankara caddeSt. ( VAKiT) yurdu 

TEl.EFON NUMAJCALı\Rlı 
Sel inik Bankası 

Yazı ıeıer1 teletoııu: ı&871 

olıafıub:elif garetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo 
ilttlcrj:: a s~or mecmualarında gördüğünüı spor hare· 
kütopba .aıt totograflıu yalnız lstanbutd VAKiT 

1 

idare telefonu : '4110 
retgrat adreSt: lataııbul - (VAB.11") 

Poet.a llUlUl\l No. le 
AHONE ln!mEl.l.F..Rlı 

Tesis tarihi: 1888 

~;idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata)~ 
=' Tilrklyedeki Şubeler: ~"~~ Dt.!sınde sahlmaktadır. 

~ S P O __ R_P_O_S_T_A_S_ I_.~ 
Meını k . 

'hııçlik be tlımizdc ve ecnebı memleketlerinde bütllo sp~r ve 
Veni f k' areketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 

y, .. 1c ıllcr hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 
"Ct U h He rn n asıran S P O R P O S TAS 1 nı okumalıdırlar. 
t Ytdc fiatı 5 

~nelik 

il aylık 

s aylık 
1 BJllk 

...........__ Oz Türl<çe 1Car ılıklar 

-=----------------------..:..----~-------------5. Va 
M"rl,kvarlık. Mümin, 1. Bütçü, 2. Bütg(n, 3. 

.u. süz, 1. H11·zan, 2. Rızan. tnanan 4 Ku' ·toiı"nç 11.• ~ , • o• • 
n"ulteçi 1 P ? S ~ 3 M k 1 Eld 1 G Sığı , · asunç, -· ıgmç, . üm ün, . ., en ge en, 2. e. 
M.~?11§, 4. Sığıntı. ğez, 3. Kılarlık, 4. Olabilir, 5. Ola· 

dı 
8 
ult~~it, 1. Bakan, 2. Cağını • cak, 6. Olağan, 7. Olur, 8. Unç. 

',.,,:.
1
Guler yüzlü, 4. Yavrak. Mümkün olduğu kadar, 1. Gücü 

(l\Iü~ tefit~n, Gulece, gülerce yetiğine, 2. Olabildiğince. 
1\1" be~ım yüzle man.) Mümsik, 1. Eli sıkı, 2. Kımsır, 

§ip kijltehib, 1. Alevlenmiş, 2. Şi • 3. Kısınır (Hasis man.) 4. Tutucu, 
Iınıa ızannış, 3. Tutuşmuş, 4. Ya - 5. Tutumlu, 6. Yığımğlr. 

M~~rış, 5. Yangılanmış. Mümtaz, 1. Sayın, 2. Talı, taht, 
'(l 1111u~eka, 1. Çat, çatak, 2. Çetel 3. Unındu, üründü, 4. Ustün, 5. 
4. ~( çatalı man.) 3. Karıştıran, Yiğ (Müntehap, giJzide, muhtc .. 
5. l\a avşak, kavşıt, kavşut. rem, imtiyazlı.) 
Stı Ça~k, 6. Koyar, 7. Yuyar, 8. Mümtaz olamk, Seçilmek. 

M" 1
' 

9. Su kayar. Mümteni, Olamaz, olmaz. 
ulternis A k 

Mül . ' r a. Mümteziç, 1. Bağdaşır, 2. Karrş. 
"' ·· tevı 1 Bu 2 B0 'kü'l 3 17 k 4 K 5 •ıluş, a. E~· · . rgaç, . u - ımş, . "aynaşı , . aynaşmış, . 

l\1ült ?Ilmış, 4. Saıılınış. Uygun, uygun düşınü.~. 
llıan.) ;ı.ırn, 1. Baskak (Tahsildar Münacat, 1. Yaka11ş, 2. Yalva .. 
llıan.) 3· :oynalan (Müteahhit nş, yalvarma. 

~iiın · eseneci, 4. Kesimci. Müracaat etmek, Yakaıınak, 2. 
Önüne anaat, l. Karşı durma, 2. Yalvarmaş 

M" geçme,3. Onünüalma. Münadi, 1. Carcı, 2. Çarçı, 3. 
ı urnare 1 a ı-.ıkJığı 

3
se, · Alışıklık, 2. El Çağırı, 4. Çavçı, 5. Kığnkçı, 6. Te-

h Mum ' · Sınaşma, 4. Yordam. vaçr, 7. Tülmeçi, 8. ündevci, 9. 
~ l'°şrn;;;C6e etrnek, 1. Ekzemek, Undüçi. 

~iirna.r~ae k b Münaf eret, 1. Ara açıklığı, 2. 
d '''iiınaail ea etmek, Yişilmek. Bozuşukluk, 3. Soğukluk, 4. Seviş· 

c: • 8 h •
1· Ancdaym 2 Bek . memezlik, sevismeme. b· . oen ' . .. 

ı, fl. Okş zer, 4. Benziyen, 5. Gi- Münafık, •. Alağız, 2. Alaşa, 3. 
~.. aş, 7. Yaraşr C k 4 ç km k 5 Ç t 6 :ır tıınessiJ 

1 
B · amgu , . a a çr, . aşı , . 

b ~, a. Rö .~ .. · enzeten, 2. Gör. Çoğul, 8. Elberek, 9. Fitçi, fitle .. 
a~ rug, 4. Köıük, 5. Yala · yici, 10. lki yüzlü, 11. tki yüzlülük, 

(tYi ~~el'Yiz 
1 

12. Kılbız, 13. Kovcu, kovucu, 14. 
~ Yi kotUd~ · Ayıran, ayırıcı Yiize1ek. 
~ eden 

3 
nS ayıran man.) 2. Münafıklık, 1. lki yüzlülük, 2. 

'"}sa , . ura"r. K k k .., luk .c; " ovuculu , ·ogucu . ...._ 

TIJrkJyı Ecnebi 
1'00 Kr. 1100 Kr 

Istanbul, (Galata Yeni ... Cami) 

tzmlr, Mersin 
Yunanistandaki Şubeleri : 

?60 • 14110 
,00 • 
130 • 

O.AN UCRETLERlı 

800 " 
IOO • 

Selanlk. Atına. Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

ı~ı ~ı~~ 1111 ~ı~ııııooıı~ı~ri~llıı 
,.. ......... ).. . ~ • ~ • t 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 

Öz Türkçe liarıılıklar 

Münafıklık etmek, 1. Kov getir
mek, 2. Kovlamak, 3. Kulamak. 

Münaka§a, 1. Atışma, 2. Aydış. 
ma, atışma, 3. Çekişme, 4. Söyleş . 
me. 
Münakaşa etmek, 1. Çıkışmak, 

2. Çarpışmak( Fikir çarpışması 
man.) 3. Çeki§mek, 4. Deyişmek, 
5. Dilleşmek, 6. Kavraşmak, 7. 
Kırışmak. 

Münakatacı, Çi~. 

Münakis, 1. Çarpan, çarpıp dö -
nen, 2. Geri dönen, 3. Tersine 
çevrilmiş, 4. Tersine dönmüş, 5. 
Yankulanmış (Daha çok ses hak
kmda.) 

Münakit, 1. Bağlanmış, 2. Bağ • 
lr1 3. Bekik, 4. Düğümlenmiş, 5. 
Diiğülgen, 6. Kurulmuş, 7. Top
lanmış. 

Münakkah, 1. Ayıklanmış, 2. 
Kısaltılmış, 3. Seçilmiş, 4. Selçik, 
5. Soyulmuş. 

Münaaafe, 1. Paylaşma, 2. U -
y:ıtma, 3. Yarı yanya bölme. 

Münaıafeten, 1. Ortala, 2. Or -
taş, 3. Yan yarıya. 

Münasebet, 1. Bağ, 2. Geçim, 
geçinme, 3. tlişik, 4. Sıra, 5. Uy -
gunluk, 6. Yakışık, yaraşık, 7. 
Yöndem, yöntem. 

Münasebet, 1. Sıl'ası gelmek, 2. 
Yol düşmek. 

Münasebet aetirmek, 1. Çalımı
na getirmek, 2. Sırasını düşürmek, 
8. Yol bulmak, yolunu bulmak. 

Münasebetiyle, 1. Oçürü, 2. O -
türü. 

Münasebeti kesmek, 1. Biçiş -
mek, 2. Bozuşmak, 3. Darılışmak , 
4. GUcenmek, 5. İlişiği kesmek, . 

Münasebetli, 1. Oranlı, 2. Uy
gun, 3. Yakışır, yaraşır, 4. Yön
temli. 

Münasebetsiz, 1. Aykırı, 2. Çıl
gısız, 3. Densiz, 4. Ovünsüz, 5. 
Patavatsız, 6. Uygunsuz, 7. Yakı
şıksrz, 8. Yalnşmaz, 9. Yaraşmaz, 
1 O. Yolsuz, 11. Yöntemsiz. 

Münasebetsizlik, 1. Biçimsiz -
lik, 2. Tatsız,lık, 3. Yakışıksızlık, 
4. Yolsuzluk. 

Münasebetsizlik etmek, 1. Den
sizlik etmek, 2. Tatsızlanmak. 

Münasebetsiz söz, 1. Ebelek, 2. 
Saçma, saçma sapan. 

Münasebet olmak, Kadılmak. 

Hüsnü münasebet, 1. İyi geçin
me. 2. Konuşul. 

Münasip, 1. Cöndii, 2. Cup, çup, 
3. Çüre, 4. Dölek, 5. Düşer, 6. 
Elverişli, 7. Genez, 8. İbli, 9. !rii
lüğ, 10. Kolay, 11. Kolaylı, 12. 
Koldanca, 13. Onat, 14. Onay, 15. 
Onaylı, 16. Oran, 17. Oğet, 18. 
Taplr, 19. Tişli, tiyişli, 20. Töptük, 
21. Uygun, 22. Yakışır, 23. Ya
rağlığ, 24. Yaravlı, 25. Yaraşık, 
26. Yerince, 27 Yerinde, 28. Yara
şa, 29. Yönet, 30 Yöntemli. 

Münasip bulmak, 1. Oymek, 2. 
Yakıştırmak, 3. Y osmak. 

Münasip olmak, 1. Elvermek 
(Kifayet man. da) 2. Kelismek, 3. 
Kelişınek, 4. Uymak, 5. Yakış
mak, 6 .Yaramak, 7. Yaraşmak . 
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İyi tıraş olmak için bütün 

bıçakların f evltinde olan I 
ı Hatırınızda Olsun! Yeni teşebbüsler 

"VAKi f,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
~ 

?. 

Eserleri Neşre Başlıyacaktır 
Eski Ywıan ve llomtJ kl<i.<ıikkriııd<m etili nize çevrilerek Oün v~ Ya 

rın kullcksiymıumttzda 1935 yılımla lms1lacak ustaörgiitlerdeıı ba.,lıcu
larnu U§ağıda yazıyoruz. Buıılarcl aıı uirkaç• yakında b•.sılıp çıkıyor ôtt 
kiler <Zc amkları maktadır: 

POKER 
Dün ve Yarın tercüme kiil· 

liyatının 10 kitaplık birinci ,e

risinin abonesi 634 kunlf "' 
10 kitaplık ikinci serisinin •· 
bonesi de 504 kuruıtur. 

Her a>'. bir lira vermekle 
"20" kitabı birden elde ede 
bilirsiniz! Vakit matbaa ~ 
kütüphanesine müracaat edı· 
niz. 

PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 
kullanınız ve her yerde arayınız 

t - Ovid 
Evripides: Media 

- 2 - Seneka: M~dea 
3 - Ariıto. 

4-Herodot 
5 - Ariıtofan 
6 - Seneka 
7 - Homer 

.. Likürg 
8 - Plutark: S 1 o on 

l 
J 

Lasedemonyah!nr l 
9 - Ksenofon: cumhuriyeti 1 

, Atinalılar cumhuriyeti J 
Kıenofon: Ajesilas l 

IO - Plütark: ,, j 
Mnrius İ 

Silla J 
1 1 - Plütark: 

12 - Plütark: Büyük lskender 

• 13 - Plütark: 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyamı Safa 
Burhnn U mid 
Şair A. Hamdi 

Haydar Rifal 

Haydar Rifat 

{fPA f'<1Aıt~A 
Müslaha.r"-l ı 

HUBUBAT U!YLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

, 

S Kuruşa tam bir Roman 
------ -

Bir kaç saat hoş vakii keçirmek içİI' 

Kara Gölge 
Romanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zabrl' 

larını eğlenceli bir tarzda hikaye eden bu meraklı roınaO 
sinden her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neırolunur• 

' 
Her kitap tam bir romandır ve liatı yalnız 5 kunıftıı'• 

Sezar 
Brütüs 
Antuan 
Pompe 

t111JUllJlllllllttUDtttn&mınmımnnrnnr1nnımn*"""""1tltttmaMlfıti .... 11111111na 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet Neırotunmutl"' 
ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neırol 

Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden ara 14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Lumhuriyet 
16 -- Virjile: Eneit 

/ ~t<ınbul İ !.inci I cra ıllemurluğun
dtm: 

'. ' - ~ '.! ~ J •• • ( • t : • 
1
"' ,., ~ • .. - ' ••• - 1 ' ' ., 

( .. ' . . . ! ,". ·.,... .·. •4 ' •. t ' - ·,. = 

..................................... 
Mahcuz ve paraya ~evrilmesine 

karar verilen hane e~ya!'ı 27 Kanu • 

mı ani J 935 tarihine müsadif Pazar 
günii saat 12 den itibaren Büyük 
A<lacla Baş Lala sokağında 1 No. lu 
hane (;niinde satılacağından talih o· 
lanlnrı mahallinde Jıazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

,-----YENi ÇIKTI-_. ...... 
0 DÜN Te YARIN ,, kUlliyahnın 24 üncü eseri 

Suphi Nuri 

Günün iktısadi işle 
Kiralık Daireler 

Poıta ve Adliye bina .. ına en yakın yerde Ankara caddesin
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere, gftzete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

ııffNıaın....-ıou• •-• -•-••-• ••-11 --·•-••--u•ımırı wt• ;;n;., Figaiı 60 Kuruş 
Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

.. V AKIT idare evine müracaat •. 
................ 1 .................... . 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Dığıtma yeri - VAKiT Matbaaaı -Ankara caddesi 

" Dün ve Yarın ,, lucli.me kilUiyatı için abone yazıl 
UNUTMAYINIZ 

B!!!==========================t21 lklncl Tc,.rln 1934 sa,>ıcı1ızdan beri ıUrUyor.).~!!1!!!!====================!!!!!!!!!" 

Oz Tiirl<çe 1<arırlıldar 

·Münasip ıurette, Yoluyle. 
Gayri münasip, Yakışmaz. 
Münavebe, 1. Almaş (Mübade

le, taviz, nöbet değiştimıeğe çıkan 
müfreze man.) 2. Keşik, 3. Sıra. 

Münavebeten, 1. Almaşıkhk, 2. 
Sıra ile. 

Münazaa, 1. Atışma, 2. Çekiş, 
3. Gere, 4. Harha..,c:;a, 5. Kargaş, 6. 
Kavga, 7. Keris, 8. Keıiş, 9. Kır . 
kaşa, 10. Uru.~. 

Munazaa etmek, 1. Atışmak, 2. 
Azgaşmak, 3. Boğuşmak,4 4. Çe -
kişmek, 6. Çenteleşmek, 6. Dö -
ğüşmek, 7. Giıişmek, 8. İtişmek, 
9. Kakışmak, 10. Kırışmak, 11. 
Söz güçleştirmek, 12. Tutuşmak, 
13. Unışmak. 

Münzara, 1. Görüş, 2. Keriş. 
Münazi, Yanaz. 
Münbit (Mümbit), 1. Bitek, 2. 

Bitgel, 3. Bitirgen, 4. Bitnel, 5. Kil
len, 6. Ozlek, 7. Verimli. 

Müncer (olmak), Vaıınak. 

Mündefi, 1. Geçmiş, 2. Savul • 
muş. 

Mündefi olmak, 1. Geçmek, 2. 
Savulmak, 3. Savuşmak, 4. Yatış -
mak. 

Mündemiç, 1. Sarılmış, 2. So
kulmtL~. 

Münderiç, 1. İçinde bulW1an, 2. 
Sıkıştırılmış. 

Mündericat, İçindekiler. 
Mnderiı, 1. Bozulmuş, 2. Eprik. 

yiprik, 3. tzi kalmamış, 4. Yıkık, 
yıkılmış. 

Münderis olmak, 1. Bozulmak, 
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2. Bönınek, 3. Yanşırınak, 4. Yı -
kılmak, 5. Yıpranmak. 

Münebbih, 1. Ayağan (l\füneb -
bih ilaç man.) 2. Uyandırmak. 

Müneccim, 1. Belger, 2. Kam 
3. Klikler, 4. Yıldız bilir, 5. Yıldız 
göyer, 6. Yıldız güden, 7. Yon -
dazçu, 8. Yumcu, yomcu. 

Münevver, 1. Kuluk, 2. Parlak, 
3. Silkü, 4. Şataflr, 5. Yalıttı. 

Münezzeh, 1. An, 2. Anğ, 3. 
Arık (Temiz, fazıl man.) 4. Süzül
müş. 

Münfail, 1. Alınmış, 2. Bingin, 
3. Darılgan, 4. Gücenik, gücenmiş, 
5. Kmlımş, 6. Somurtmuş. 

Münfail olmak, Soınuıtmak, so
nıutmak, sorutmak. 

Münfail olmak, 1. Alınmak, 2. 
Burlukmak, 3. Burtulmak, 4. Bu • 
rutınak, !), Daranmak, 6. Darıl -
mak, 7. Güce gitmek, 8. Gücen -
mek, 9. günüllenınek, 10. İçgin -
ınek, içinınek, 11. Kırılmak, 12. 
Üşenmek. 

Münfasıl (munfasıl), 1. Ayn, 
ayrılım~, 2. Çıkarılmış, çıkım~, 3. 
İşinden çıkarılmış, 4. Savu, 5. -C
zük, 6. Yerinden aynlmış, yerin -
den çıkını~. 

Münfehim, Anlaşılan. 
Münfehim olmak, 1. Anlaşıl -

mak, 2. Okulmak. 
Münfek, 1. Ayrılmış, 2. ÇıKımş, 

3. Kopmuş, 4. Sökülmüş, 5. Uzük. 
Gayri münfek, 1. Ayrılmaz, 2. 

Bitişik. 
Münferiç, 1. Açık, açılmış, 2. 

I 

nz tlirl<çe lCaTtılrktar 

damga vunnak, 2. Damgalamak 3. 
Tamga urmak. 

Müjde, 1. Muştu, 2. Muştuluk, 
3. Sava, 4. Sevinci, 5. Süpçin, 6. 
Siiyüncü, 7. Şiiyi.in. 

Müjdeci, 1. Buştu birici, 2. 
Muştucu, 3. Ondüç, 4. Savacı. 

Mjdelemek, 1. Buştumak, 2. 
1\1 u~tulamak. 

Müjdelik, 1. Muştuluk, 2. SI -
vünci. 

Mükafat, 1. Aykut, 2. Bölek, 3. 
Culdu, çuldu, 4. tyliki, iyiliği iyi -
lik, 5. Karav, 6. Karşılık, Karşu -
ltık 7. Kaııı, 8. Kayra, 9. kayral, 
10. Kmo, 11. Künlevü, 12. Muyan, 
13. öden, 14. Odül, 15. Oğdül, 
J 6. Onçül, 17. Ondül, 18. Sargut, 
J n. Savga. 20. Tüş, 21. Verim, 22. 
Yesek, 23. Yal (Ücret ınan.) 24. 
1 anıt, 25. Yanut, 26. Yan. 

Mükaleme, 1. Aydış, eydiş, 2. 
Ayıtkr, 3. Dilleşme, 4. Konuşma, 
5.Söyleşme. 

Mükaleme etmek, 1. Ayıtmak, 
2. Ey<lişmek, 3. Konuşmak, 4. 
Söyleşmek. 

Mülahham, 1. Börtınüş, 2. Et -
leç, 3. Köşmen, 4. Semirgin, 5. Se. 
miz, 6. ŞL~man, 7. Tombul. 

Mülakat (etmek), l. Birleş
mek, 2. Buluşmak, 3. Göıüşmck, 

4. Kobuşmak, 5. Kavuşmak, 6. U
laşmak. 

Mülaki, 1. BultL~n, 2. Görüşen, 
3. Kavuşan. 

Mülaki olmak, (Bak: Mülükat 
etmek). 

Mülaıık, 1. Bitişik, 2. Ulaşık, 3. 
Yan yana, 4. Yapışık. 

Mülatafa, Şakalaşma. 
Müliyemet, 1. Uygunluk '(Te • 

vafuk man.) 2. Uşen, 3. Yavaşlık. 
4. Yt\}lluşakhk. 
. Mülayemet keabetmek, 1. Ya
vaşımak, 2. Yumuşamak. 

Mülayemetle muamele etmek • 
Tatlı kullanmak, tatlılıkla kulla!l"' 
mak. 

·cyuınu" 

3. Iğıl 
Yavs.Şt 

Mülayim, 1. Gevşek, 
şak, man.) 2. Gündem, 
ığıl, 4. Uyar, 5. Uygun, 6. 
7. Yumuşak. 

Müliyimane muamele etınelı. 
U çuklatmak. • 

Mülazemet (eden), Yeaek'. 
Mülemma, 1. Alaca, 2. Betenıe, 

n-3. Bulaşmış, 4. Sıvama, 5. SJVB 
nuş,. 6. Sıva§ma. .. 

Mülevven, 1. Boyalı, 2. BoYS. 
nık, 3. Boyanmış. 

Mülevves, 1. Anksız, ~· ~u!a rı: 
şık, 3. Çöpürdük, 4. Kırçıklı, 
Kirli, 6. Pis, 7. Püsürlü, !.<, 

Mülevves olmak, 1. Bulaşnıa 
2. Kirlenmek. 'f 1.1"' 

Müleyyin, l. Yumu§atıcı 2. 

muşaklık verici. . . " 
Mülhak, 1. Bağlı, 2. Girintılı, 

1 
.. 

Katılmış, ,J. Koşuntu, 5. 'fala 
mış, 6. Takma. 

Mülhakat, Salamak. 
Mülhem (Olmak), Ebelrne~ 
Mülhit, 1. lnanmaz, 2. Sapık·13:.ı .. 
Mülk, 1. Barm1, 2. Bark, s. 

11
.) 

ruk, ı. Ozlüğ (Şahsi mülk ırı~ . 
- 249 .,.,, 


