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bu yekUna ulaşmıştır. Bu • 
nunla beraber alakadarların işa • 
retine göre bu rakam da hakiki 

(Sonu 9. cu sayıfanm 5. d sütununda) 

Kültür bakanı tekzip 
ediyor 

Ankara, 3 (Kurun) - Kültür 

Bakanı Bay Abidin Ozmen, birin-

ci umumi müfettitliğe tayin edile· 

ceği §eklindeki taYiaları tekzip et-
ınittir. · 

Bakan, müsteşar Bay Rıdvan 
Nafizin değiştirileceği haberinin 
de doğru olınadığmı ıöylemittir. 

yeriiden 
sa~ ölenlerin 

yısı 500 ü, 
yaralıların 

1200 ü buldu 

zelzele 

pt ~defterlerindeki kayıt 

;, _F. Bahçe Yunan takımını 3-1 yendi Karsa, çöküntü altında ka· 
lanları kurtarmak için ame
le postaları, yaralılara yar-

Dün F enerbah. 
çe takımı Yuna
nistanm en Heri 
gelen takmıla
rından Olempi
yakosla Fener 

dım için sıhhi imdat 
heyetleri yollandı 

stadında karşı.

1 
Kars, 3 (Kurun) - Yer sar. 

]aştılar. Fener- s~ntısı merkezi olan Digor nahiye· 
bahçe hakim bir sı çevresinde yirmiye yakın köy · 
oyundan sonra de evvelki gece \e dün gündüz ve 
Yunan takımım gece geç vakte kadar aralıklı ol • 
1. 3 yendi. Oyun mak üzere şiddetli sarsıntılar ol • 
güzel ve çok he- m~ştur. Bu köylerdeki evlerin bir 

1 Jd çogu tamamen cökmüş, kalanlar 
f7·~·: od.~ . da oturulamıya~ak bir hale gel -

a sı a mı ıger miştir. 

spor haberleriyle y · 1 1 . . 
b b . • enı ze ze eler netıcesi11de şim-

era er yedtncı diye kadar co··k . l J 
~ memış o an ev er 

sayıfamızda bu- de çökmli :. yeniden birçok insan, 

Karsta Saat Kulesi 

~üz kat'i :..urette teıbit edilmenıek· 
le berabe; ölenlerin sayısı evvel • 
kilerle birlikte 500 ü geçmiş, ha • 
fif ve ağır yaralıların sayısı 1200 Ü 

bulmuştur. 

Dün ikinci bir yardım' heyeti 
felaket mahalline gitmiştir. Dün 
otomobillerle bin kilo ekmek ve 
diğer yiyecek gönderilmiştir. Çö .. 
küntü altında kalanları kurtar .. 
mak için de amele postaları git • 
mittir. • 

lacalurnu;. yrkıntılar altındA ölmüttür. He ~ 
(Somt 4. cü ~111/a ı., ci 8iitununda) 
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Alman Silahlanma Hızı. Geçmiş! işlerimiz 

Makdona.ld'ın beqanatı Fransız - Sovget Bütün spor teşekkülleri gençlik teŞ 
Antlaşma kilatı çerçevesi dahilinde bir 

lngiltere, Versay andlaşmasına olan teşekkül olarak kalacaklar 
bağlılığından vaz mı g·eçiyor? Her yanda çok iyi . -. -.------

Londra, 3 (A.A.) - B. Mak 
Dcnald, nutkunda Şanselie Hitler 
taraf mdan yapılmıı olan teklifi e
l erin iptal edilmiyeceği hususunu 
kaydebniştir. B. Hitler, Sir John 
Siınonun Berlini ziyareti eana.nn
da kom~ulariy!e ademi tecavüz mi· 
aaKları imzalamaya hazır oldcğu
nu ve bütün hu misakların bir na
ya get~rilerek umumi bir ademı te· 
cavüz pakb ıekline konmasına iti
raz etmiyeceğini söylemittir. B. 
Hitler, bundan az zaman ıonra 

hatta bu misaklara imza koyacak 
olan hükG.metlerin kendi araların
da bir müıterek yardım misakları 
imza etseler bile kendi noktayi na· 
zarını muhafaza edeceğini de i!: 
ve etmiıtir. 

Bidayette Hitlerin tekliflerine 
büyük ehemmiyet verilmemit gibi 
görünüldüğü halde timdi kendisi 
ilk tekliflerini daha müsbet bir şe
kilde tekrar ebneye davet edile
cek gibi görülüyor. 

Garbi Avrupa için bir liava mu
kavelesi imzalanmasına dair olan 
teklifi Mak Donald bir kere daha 
Alman hükiinietine teyit etmittir. 

İngiliz başvekili Almanyanın 
silahlanma hakkında aldı~ı ted • 
birleri muvafık görmemekle be -
raber bu huıuıta Almanyayı mua -
tebe etmemiştir. Yalmz bU ted -
birlerin 'bilhassa lngilterede de -
nizaltı gemilerinin inta karan do • 
layısiyle husule getirdiği tesirlere 
ve bunların tam buna dair müza · 
kereler baılıyacağı suada yapıl -
mrı olmasına itaret eylemiştir. Bu 
hareketi kendisine karıı pek na · 
zik bir muamele addetmemekle 
beıaber lngiltere hükUnıeti Alman 
murahhaılannı kabul etmeye ha -
zırdır. 

B. Mak Donaldm 1:itı beyanatı 
lngilterenin Verıay muahedesine 
olan merbutiyetini hemen tama • 
men terkettiğini göstriyor. Muh · 
temeldir ki, yakında ıili.hsızlan • 
ma meselelerini daha iyi bir su -
rette tetkike yanyacak f rrsatlar 
zuhur edecektir. Çünkü B. Hitler, 
silahsızlanmayı bir kontrol altın • 
da olarak kabule hazır olduğunu 
sarih bir ıekilde söylemiştir. 

B. Mak Donald, nutkunu nikbin 
liir ifade ile bitirmit ve umumi ba· 
rı'ı kolaylattıracak ihtimallerin 
mavcut olduğunu ve bunlardan iı
tif adeye çalııacağmı söylemiştir. 

ALMAN SiLAHLANMA 
HIZI GEÇMlŞ ! 

Londra, 3 (A.A.) - Sir John 
Simon, Almanyanın hava silahlan
masmı geçen ikinciteırinde avam 
kamarasında ihbar ettiğini, ve 
Alman silahlanma hızının timdi 
çoktan geçtiğini bazı rakamlarda 
vermiı olduğunu hatirlatmıştır . 

Berline ziyareti sırasında, Sir 
John Siman, Hitlerin, ileride di
lelderini çoğaltmamak arzmu ile 
hareket ederek Alman ihtiyaçları
nı samimiyetle söylediği kanaatini 
beslemiıtir. Maamafib, Alman
yanm, Uluslar K.unımuna kartı 
takınmış oldu[iu vaziyet, B, John 
Simon ve Edeni inkisara uğratmıJ
tır. 

s. John Simon, Berlin ıeyaha- k J d Hakeme ve bırıbırlerine karşı itaatsizlik eden, 
tinin, evvelce koyu bir sis arkasın- arşı an 1 kavga çıkaran oyuncular şiddetle cezalandırılacak 
d 1 

Paris, 3 (A.A.) - Romanya Ank ( . • t 
a görü en Avrupa vaziyetini ay- h . . Bak B T't""J k ara, 3 Kurun) - Öğren-( Bunların kırkı idman CenııY" 

d 1 ıd v •• I • . arıcıye anı • ı u es onun d" w. •• l k k' . I l . . 'h k · · m atmış o ugunu soy emıttır. b l . b ki kt d' rgıme gore meme ette ı bütim eri ttif&kına ıltı a etmıttır. 
ı ı uraya ge mesı e enme e ır. . .. • 1ı 

KUVVET POL T KASININ iyi haber alan mahafil, B. Titü- ıpor. te~~atı hazıranda.n ıonr~ Elmadağmda yapılacak kaY~ 
MUVAFFAK OLAMIYA - leakonun Roma konferansı hakkın- te§k~I .. edılecek olan .gençlik tefin· sporu klübünün yeri tespit ed•~ 

CAGI ANLAŞILIRSA.. da Fransa hükCimetiyle temas et- tetkılatı manzumeaıyle. ahenktar miştir. Yapıya derhal batlaıı' 
Londra, 3 (A.A.) - Bu seneki • k d ld v F ve onun çerçevesi dahihnde bir te- __ ı ..... _ 

k h 1 
me arzusun a o ugunu ve ran- · ~ur. 

ve geçen ıene i seya at erınde •1 S t R d • tekkül olarak kalacaktır. ...ı 
L d Ed f k d 

ıa t e ovye uısya araıın a ımza- U Umumi merkez reiıi, ErzuJ'1111' 
or ene re a at e en, nazır 1 ka I h kkı d 1... mumt merkez yarmki toplan- tft 

parlamento katibi B. Kranbürn, antanlmu vele a n a mha u. - tısmda hakeme ve yekdiğerlerine Saylavı Bay Aizizle konuştu 
1 d ma a maya rJt ı•acağını ta mm . . . .. Ank r t d 15 ylu··ıd• sırf kendi kanaatini söy e iğini i- tm kt d' :r- :ıı kartı ıtaatsızlık gosteren, kavga çı. a a 1 a yomunun e 

şaret ederek, her iki seyahat ara- e e e ır. karan oyuncular hakkında ağır ce- teslim alınacağı, statta biri 25o<J; 
amda siyasal vaziyetin gösterdiği Roma, 3 (A.A.) - Fransız • zalar verilmesini temin edecek diğeri 3000 seyirci alacak iki trı• 
değişiklikten endite duyduğunu Sovyet misakı, Orta Avrupanm mühim kararlar alacaktu. bün bulunacağını, lstanbulda Y'' 
söylemit ve clemiıtir ki: emniyetiyle uygun olması sebebiy. Umumi merkezin dünkü top • pılacak Balkan olempiyadı günürı' 

"Kuvvet politikasının muvaf - le memnuniyetle kartdanmıttır. lantısında verilen izahata göre i - nün henüz tespit edilmediğinİı 
fak olamıyacağı iyice anlatılırsa, Lehiıtanın Tuna konferansına ki sene içinde memlekette teıek - bununla beraber oyunlann on b~ 
harbe sürükleyen kuvvetleri~ ö - iştirak kararı, bu hükfunetin tek- kül eden spor klüplerinin sayısı eylülden sonr-a yapılacağını ıö1' 
nüne geçilebilir. Biz, meıuliyet • rar Almanyaya yakınlaımaıından yüzü geçmittir. ledi. 
!erimizi üzerimize almaya hazırız . . korkan ltalyayı tatmin etmekte
Harbin bugün bile uzun seneler diı·. 

için bertaraf edilebileceğine ina - Paris, 3 (A.A.) - Gazeteler, 
ruyorunı. Ancak kaçamak yolla· birinci dereced~ Fransa· Sovyet 
rı b.İtarsak, tamiri mümkün olmı · mukavelenamesiyle meıgul oluyor· 
yacak bir felaketle karştlacağız.,, lar. 

Avusturya meselesin~n yak~da Ovr gazetesi 2 mayıs tarihinin 
Avrupanın esas meselesı olacagmı sulbü kuvvetlendirme meıelelerin
söylemi§ olan muhafazakar parti· de unutulmaz bir tarih olarak ka
sinden B. Kazalet dem~ştir ki: "A
vusturyayı, sırf bir ftalyan mesele
si olmaktan kurtarmak İçin, ln
gilterenin, Fransa ve ltalya ile bir· 
likte Avusturya mukadderatını ta· 
yin etin.esi, Çekoslovakya, Ro· 
manya ve Yugoslavya, A vuıturya
ya ökonomik imtiyazlar vermeleri 
lüzumunu kabul ettirmesi lazım • 
dır. Bu imtiyazlar verilmedikçe 
Avusturyanın yaşaması imkansız-

dır.,, 

Alman deniz inşaatı ve 
Roma gazeteleri 

lacağını yazmaktadır. 

Matin gazetesi, en mühim bir 
ıneadc olaıo.k bu mukavelenin .J,.._ 
nev ve Lokamo itilafına tamamen 
mutabık olduğ\.ınu kaydediyor. 

Eko dö Pari, Fransa efkarı u· 
mumiyesinin bundan 45 sene evvel 
imza edilmit olan Fransız ~ Rus 
ittifakı kartıaında hisıetmit oldu
ğu heyecan ve meıerreti bu sefer 
göstermediğini i9aret etmektedir. 

Journee industrielle ezcümle 
diyor ki: 

"Bugünün icabatı karşısında bu 
mukavele mutavaatla kabul edile
bilir. Fakat eski müttefikimizin 
1917 deki hareketiyle Fransız ser
mayedarlarının zararları akıldan 

Vekaletlerin öztürkçe 
adları 

Ankara, 3 - Vekaletlerin ve 
batlıca devle~ dairelerinin türkçe 
i~imleri tesbit edilmiıtir. 

Maliye vekaletine "Finans,, ba
kanlığı, ziraate "Tarım,, gümrük 
ve inhisarlara "gümrük ve ekit • 
ler,, sıhhiyeye "ıaflrk ve ıoysaİ 
~-ardım,, belediyeye "tarbayl&,, 
devlet ıf.ı A•ıu- "D-.... !ıı.a..J ...,, kilon 

yiz ma'hkemesine; "Yargutay,, ai; 
vanı muhasebata "Sağrkur11 isim .. 
leri verilecektir. 

Mektep kitapları 
Ankara, 3 (Kurun) - Kültür 

Bakanı Bay Abidin Ozment ,nok· 
tep kitaplarının öz türkçeye çev-

Şarki Afrikaga asker 

· Roma, 4 (A.A.) - Alman de· 
niz inşaatı hakkındaki ifşaatı 
tahlil eden Roma gazeteleri, !bu 
silahlanmanın, Almanyanın eıki 
aıkeri kudretini ihya etmek ve 
intikama hazırlanmak arzusunun 
yeni bir belgesi olduğunu yaz • 
maktadırlar. 

Napoli, 2 (A.A.) - 83 cü pi -
yade alayına mensup kuvvetlerle 
kumandanlarını, ot()mobil ve di -
ğer harp malzemesini taşımakta 
olan Ganj vapuru şarkt Afrikaya 
hareket etmi;tir. 

çıkmaz.,, Askerler, rmhtıma t0planan bü -
Pöti Parizien gazetesi, Fransız yük halk 1,.ütl ~l2~·i t~r:ıfından te _ 

• Sovyet mukavelesinin, iki mem- zaıhüratla karşılanmıttır. 
leket arasındaki hükumet ıistem· •ııuııııaııı1111ııınıııı"'"'"'""""'"'""""' .. ""mıır···uıııaııııımııııuı--. 

Tribuna gazetesi diyor ki: 
"Almanyannı bu yeni durumu 

karşısında, üç büyük devleti, ken
di durumlarını tekrar tetkik et • 
mek ve hadiselerin emrettiği ka -
rarları almak mecburiyetindedir
ler. 

Ş.unu iyice bilmek lazımdır ki, 
Almanyanm harp arzusunu teş • 
vik eden, diğer devletlerin sulh 
fikirleri ve siyasalarının tereddü· 
dtidür.,, · 

Gazete, alakadar devletle'rin 
icabında harbe gimıeye hazır ol -· 
duklarmı isbat etmeleri şartiyle, 

silah kullanmadan, her tangi bir 
ulusun harp arzusunu yok etme -
nin mümkün olduğunu yazmak • 
tndır. 

lerinin farklarına rağmen, devam
lı olabileceğini ve dostça daimt bir 
teıriki mesaiye meydan verebile
ceğini kaydediyor. 

Kotiyn gazetesi ise, bugünü 
bir kara gün olarak almakta ve se
bep olarak mukavelenin yalnız 
Fransaya taahhütler yüklettiğini, 
Rusyanın istese bile taahhütlerini 
ifa edemiyeceğini, çünkü Alman
y~ ile hemhudut olmadığını yaz
maktadır. 

ANTLAŞMANIN ESASLARI 

Paris, 3 (A.A.) - Dün aktam 
ıaat 18 de B. Laval ile Potemkin 
arasında ·imzalanan Fran•ız -
Sovyet karıılıldı yal'dım muahe -
desinin beş maddesi ve bir proto
kolu vardır. Bu muahede'e göre, 

8. Çaldaris her iki taraf tecavüz tehlikesi kar 
Atina, 3 (A.A.) - İyili~--·;ş o • şıunda hiribirleriyle istiıarede 

lan Başbakan Çaldaris, dı§ Ba · "bulumnayı ve kendilerinin sebep 
kanlık işlerini tekrar ele almış - olmıyacakları bir taarruz karşı -
tır. lç siyasa ile de meşgul olan srnda da biribirlerine kardım et -
B. Ça!da.riı, Bükreşe gidecek Yu. 1 meyi taahhÜt eylemektedirler. Mu
nan heyetinin başkanlığım üzeri · ahede Uluslar Kurumu paktının 
ne alamıya.caktır. 10, 15 ve 16 mcı maddelerine da • 

yanmaktadır. 

Muahedenin imzuından soma 
B. Laval demittir ki: . 

''Tek bir düşünce ile hareket 
ettik ki, o da emniyet tetkilitma 
girmektir. Kendi isteğimizle ulus
lar kurumu çerçevesi içinde kal • 
dık. Müzakerelerin daha batında 
hiç bir ülkeyi dıtarda bırakma • 
mak kayguıunda bulunduk. Barı§ 
için çalıttık.,, 

Bay Potemkin de ıunlan aöy
lemiştir: 

"Müahede yalnız F ranıa ile 
Sovyet arasındaki bağları perçin• 
leıtirmek1e kalmıyor. · Muahede • 
nin bundan çok daha büyük §U • 

mulü vardır ve buna Anupa em
niyeti isin çok mühim bir deatek 
olarak bakılır. 

Muahedenin hiç bir ülküye 
kartı yöneltilmit olmadığı da ge
rektir. Sovyet Rusya muahedede • 
ki taahhütlerin · barıta candan 
bailı daha bir çok ülkeleri de i · 
çine alabileceği ve alması lazım 
geldiji dütünceıindedir. 

Güzel san' atlar müte
hassısının raporu 

Ankara, 3 (Kurun) - Güzel 
san'atlar mütehassııı olarak getir 
tilen yabancı profesör, Kültür SJ' 
kanlığma henüz raporunu venııt 
mittir. 

Profesörün, raporunu on bel 
gün içinde bitireceği söylenilmtlr 
tedir. 

rilmeıi iti hakı;;'d':"';nıan sö1le 
mittir: 

''- Bu, dil encümeninin vaıİ· 
fesini bitirmesine bağlıdır. Dil kl'' 

vuzu kat'i teklini alır almaz kıraat 
kitaplarmdan baıhyarak sırayl1 

bütün mektep kitaplan öztürkçeY1 

çevrilecektir.,, 

Fi/ipinde h8.dit1eler 
Manille, 3 (A.A.) - Cabuyyo'' 

da silahlı köylüler polise hücu1" 
etmişlerdir. Sokaklarda ölü ve Y'-' 

~ 

rarar yatmaktadır. Silahlı köylülef 
l..agune vilayetinin. her tarafınd' 
rörülmektedir. ftin garip tarafı, 
bu ayaklanmanın tam Filipin adw 
İarına istiklil veren yeni ana ya • 
ianın ilin edileceli günün arife• 
ainde çıkını§ olmasıdır. 

Yeni bir hava rekorıı 
Londra, 3 (A.A.) - PembO 

adındaki İspanyol tayyareci bu ,,.. 
hah saat dokuzda bir lnıiliz ta1' 
yareıile Santander' e uçmuştur; 
Tayyareci oradan Atlantik deni:ı:1 

ni cenuptan ıoçerek Mekıikoy• " 
çacaktır. Bu meiafe 9000 mildir· 
Tayyareci bu uçutu yapabiJirt' 
yeni bir mesafe rekoru kunnuı g
lacaktır. 

$4ko görlJşmeleri 
Riojaneiro, 3 (A.A.) - Bre ; 

zilya Şako müzakelerine ititr•1' 
kabuletmittir. Bu, Franıa, in.sil' 
tere ve ltalya elçilerine de bildiri~ 
mittir. 

Brezilya hük6meti, Ameril" 
kıt'aıı üzerinde devamlı bat1f

1 

kurmak ve Bolivya ile Praıuar ~~ 
raıınd&ki ihtil&fı doiru biT te1'1 

' de halletmek için yapılan müıt' 
I 

rek gayretlere ittirak etmek h1I 
' susundaki arzusunu bildirmekte 

dir. 



~i ş a r e t 1 e r f 
Bir piyes 
Seyrederken 

Diin gece Ankara H alkevintle 
Şehir Tiyatrosunun ilk temtrilini 
'e.vrettik. Oynanan piyes Viktor· 
~·~n Sardu'nun (Madam San Jen.), 

Ş' ıdi. Kırk yıl kadar önce yazılmıf 
olan bu piye• Ankarada Neyirene· 
Yirin, İ. Galibin olgunluğu, V a81İ 
Rıza ve Muammerin ustalığı ile 
bir gece için olsun güzel san' atlar 
ııfkuna bir pencere açtı. Bu pen· 
<:ereden stepte suya, ye§Ü yap· 
rak/ı ve gövdesi geniş bir afa· 
ca benziyen bir manzara seyr(?t· 
tik. Ruhlar suya, ve yeşilliğe ne 
kaclar susamış/arsa gündelik haya-

. tırı ötesinde, kendi hallerini unut· 

Istanbul Lisesinin ellinci 
Değerli ~isemiz, dün heyecanlı bir 

.. 
gun 

yılı 
yaşadı 

3 - KURUN ·1 ~IAYI8 193.!'j ~ 

lstanbul lisesi 
yaşında elli 

Dünkü "Kurun,, bütün bir yap· 
rağını lstanbul erkek lisesinin ta
rihine ve bugünkü varlığına ver-

mişti. Ne yerinde bir çömertlik. , 
Çatılan altında yurdun bin beıyi•;, 
çocuğunu barındıran, onları ~'?n· 
gin bir kütüphanede, eşi az bulı--

nur fiz ik, kimya, arziyat lciboratt•~ 
varlarmda bilgi ile besliyen hu 
mektep, ne kadar öğülse yeridir. 

j.·~ t 1 o tıracak bir san'at hayatına aa o 

lisenin bu parlak öğretme yönün· 
den bCJ§ka terbiye yanı da çok u

zun yıllar bir örnek değcriyfo yüh · 
seklerde duracaktır. 1 trtanbııl lisct• 
sinin güzel. sağlam Jt§ yapısryfo 

kapladığı bir iç ve gönül yapısı 

daha var. Orada çocuklar kardeş, 
nt haclar hillrcl çekmektedirler. 

ho~alar kardeştir. Bu can cana . Sinema bu şıımzulğu gideremi· 
Y~r. Birfok filmler insanlann ba· ı 
tıt ve kaba hislerini ço§turmak t· 

Temsil edilen "Venedik Taciri,, nelen bir sahne 

Çin çalı§maktadır. İstanbul lisesinin . ellinci yılı 
, Mevzularını değerli e•erlerdeı~ dün parlak bir suretle kutlulan -

Qlanlar Ja bir suçuk haline giriyor . mıttır. Saat 16,30 da başlayan 
'!Vaııl sucuk canlı öküze benzemez- merasim geç vakte kadar sürmü§
• . e sınemaya malolan romarı ve tür. Mektep binuı, saat on ikiden 
•Qn'at eıerini de anlamak, tanımak sonra mektep talebeıi aileleri ve 
0 kadar güç oluyor. mektebin eski mezunları tarafın -

rin nıhunu şadetmek için çok ça· 

lı şmak lazım geldiğini anlattı. 

, 
yürek yüreğe bağlanış, idare ile 

hocalan kenetlemiş, aralarında en 
küçük bir ayrılıll, bırakmamıştır. 

Nereden gelirse gelsin, HSan s; .. 
yah,, ın yuvasına girenler, çok geç. 
meden ruhlarında bu renkte yeni 
ve güçlii bir filizin fışkırdığını du
yarlar. 

ö1' Derma çatma tiyatro truplar• dan doldurulmuftu. 
"-ilt.ayet insana kurumu§ bir Jere· Döner sahnesi ile içine yüzler • 
~in izleri gibi san'ate dair btı%t ce ..eyirci alan tiyatro salonu sa• 

beşinci hukuk azasr Bay Cemil 
Sait kürsüye geldi. Ayni zaman • 
da İstanbul Jiseşi mezunlar cemi. 
yeti reisi bulunan bay Cemil Sait, 
mektebin bir tarihçesini yaptrk
tan sonra gelen misafirlere, mek
teple maddeten alakası olmamak
la beraber, manevi rabrtasmı kes· 
memiş ve misafirler arasında bu
lunan Giresun saylavı Bay Hakkı 
Tarık Us'a teşekkür etti. Bu mek
tebi kuran ve bu mektebin müdür
lüklerini yapmı! bulunan ö)üle • 

Bundan sonra bay Nurettin Sa· 

mim larafmdan Şekspiı·'den çev -

rilmiş bulunan on dokuz tablo ve 

beş perdelik "Venedik taciri,, pi
yesi oynandı. Manzum olan piyes, 
muvaffakıyetle temsil edildi. Baş 
rollerde oynayan bayan Zühat 

O niversite
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yüksek muallim, 
mülkiye sıralarına bakınız, oralar· 
daki hocalara sorunuz, "lstanbul 

lisesi,, damgasının ne derin bir i
nanla kar§ılandığını duyacaksınız. 
Buraya küçücükten girenler gibi 
som-adan karışanlarda da gene bu. 

iizünlü maceralar hatırlatıyor. at 16,30 da dolmuttu. İstiklal mar-

Böyle bir trupun kar§ııına ge· şmdan sonra, eski mezunlardan, 
çince inıan 6 an'at eserinden ziya· ------ - - -------· 

ele cı.ktörün taşaf)l)Uratiyle alaka· uızılıy Uınısı JIKadınlar birligı'"'. ka-/ 
dtlr oluyor. Acaba yann akıam il U HU U , !~ ~cukların hali ne olacak? Biri- panma günlerinde 
ttleriyle na.ıl kavga edecekler, N ) 1 J(.. 

•<retle baruıacaklar, /alan diye... e er yapı aca~I Bu cemiyet kendisini bir 1 
Bunu seyirci aılatiyle ben clü- tesbit edildi hayır cemiyetine 

*?rıdüğüm gibi sahnede e•et' ten1" bağlamahdır 
•ıl edenler de düşünü~or.. Yirmi üç mayıstan otuz mayısa · -

Böylece sahne san'at eserini kadar Kızılay haftasıdır. Hu mu - K.ı.dınl~rımızın ~iyasal hakla .. 
~0ttermekten ziyade hazin bir iç• nas~hetle şehrimizdeki Kızılay rını eksiksiz olarak almaları do • 

'14ırıtıBınııı iladeıi oluyor. kolları toplanarak hafta münase • layısile artık Kadınlar Biı·Jiğine 
Bakıyorsunuz çok ne§eli rol •et· betile yapılacak iıleri görüşmüş . ihtiyaç kalmadığı anlaşılarak bir ~ 

htbi olan adam endı'§elidir, gözle· Jigvin ıkapatrlması fikri orta ya lerdir. Hafta içinde her akşam kol 
tirıcien alnının hatlarından büyük 1 1 d k l ·· c_rkmıoı:.tr. b· ' için ayrı an saat er e o un uye • '$ 

tt keder fı•kırmaktadır. Çünkü l b k 1 b :ı ]eri tarafından radyoda konf e • Birlik üye eri u ma sat a dün 
ll adam tnıpıtn baıındadır. Ken• 

ditirai QT'dından ıalıneye girecek 
01Qn artistin halka görünüp görün, 
'lli''e ~ · d · d ğil. d'r " cegın en emın e ı ·· 

Bunun için disiplinli, iyi çalış· 
~ı§, sahneyi kendisine it eclinmiı 
Clclanılar etrallarına gerçekten ,,. 

tr sempati havası bırakıyorlar. 

ranslar verilecek, birçok ticaret • fevkalade bir toplantı yapacak -

haneler vitrinlerinde Kızılaym ba· tr. Ancak birkaç kadın geldiği için 
toplantı açılamamış, önümüzdeki 

~arıamba saat on beşe bırakılmış· 
rışta ve savaşta yaptığı işleri can· 

lr bir ıurette göstereceklerdir. 

Şehrin muhtelif semtlerine Kı -
zı]aya ait afifler, levhalar asıla· 
caktır. Yine ayni kaza nahiye 

tır. 

Vakıa bizdehir cemiyetin genel 
toplantrsmı gününde yapabildiği 

pek az görülen hadiselerdendir. 
' 

ancak gösteriş Kadınlar Birliğinin 
kendi kendini dağıtmasa da, hu 

, 
bay Kaya, Naim, Necdet, Adnan 

Yusuf ve diğer iki Necdet çok mu

vaffak oldular. 

finans Hatan' iın~o 
Yeni teşkilat için 

verilen rapor 
Finans (Maliye) Bakan lığ, mü. 

şavirlerinden Bay Alfan Ankara. 
dan birkaç gün için şehrimize gel
miştir. 

Bay Alfan Bakanlık tarafından 
getirilmiş ve vergilerimizle, hazi-

ne işlerimizi tetkik edip raporlar 
veren Fransız müşavirlerden biri-
'. aır. 

Haber aldığımıza göre Bay Al
fan Bakanlığın yeni teskilatına 
da ir bir rapor vücuda getirmiş ve 

bu zemin üzerinde bir kanun ha· 
zırlamrştır. 

Bakanlık dairelerinin vazifele
rinin basitleştirilmesi üzerinde de 
bazı tavsiyelerde bulunmuştur. 

cleğeri, bu sevgiyi bulursunuz. 
Mektebin büyülü bir havaıı val". 
Ciğerlerini orıunla dolduranlar, bü
tün bir ömür sürecek bağların o 
hava içinde doğduğunu sezerler. 

Her yıl, yüzden /azla. genç ye· 
tiştiren lstanbul lisesi, ipekböceği 
gibi sessiz ve örtülü çalışmasiyle 
tanınmıttır. Eğer "Kurun .. , da Ta· 
nk Us gibi eski bir hocası bulun· 
masaydı, bellıi ellinci yıldönümii 
ele yalnız kendi çatıları altında ka-

lan tatlı bir çarpıntı olarak kala· 
caktı. Adını yaymak için sokak 
gösterişlerinden çekinir. Ve bunu 
öyle aşırı yapar ki tevazuu baz.an 

suç kertesine fıkar. Fakat gücen· 
memeli. "Her güzelin bir huyu 
var.,, sözü bo§una söylenmemiıtir. 

lstanbul lisesinde müdür odası 
ancak çocuk babalariyle konu§t'· 

lan bir yerdir. Resmi i§lerin ma
sasına bağlamadığı vakitlerde mii
Jfü·, hocaların arasında ytl§ar. Bu 

Madam San Jen rolünde Neyire
~eYirin, Napolyon roliincle /. Ga· 
'bin muvallakiyetini herke• tak· 

a • clir etti. 

kollan vasrtasile otuz binden faz
la beyanname maıhallelere dağı • 
tılarak halkın Kızılaya üye olma • 
Iarı temin edilecektir. 

gidi1le kendiliğinden kapanıp gi~ 
deceğine hülanettirebilir. 

Burada bilhassa iki noktaya e· 
hemmiyet verilmektedir: 

birlik yalnız kar§ılıklı sevgiyi pc.r
çinlemekle kalmaz, en ince bir ter
biye yardımcısı da oluı·. e • Senelerce dünya sahnelerirti 

1'Yretmi1 birkaç adam gördüm. Btı 
:ecenin muva/lakiyetini üstün 

.~lduklcırını yalnız eözle değil, bü· 
ttıll " .. l . l . . l .,uı; erıyle göz erının mana a· r· , 
'Yle anlattılar .. 

ela Birçok yabancı ıahn~ler~e M_~· 
lll San J eni ıeyretmı§ bır muı· 

~'IJrik Neyireneyirclen bahseder· 
erı bana dedi ki: 

1 
- Bizde bu katlar muvaffak O· 

1 
Qll artisti f~k amma pek çok alkış · 
ctrlcırdı. 

ı:J ·· Şimdi bu müste§rikin sözlerini 

1 
11!iiniiyorum. Eğer kütlenin göz· 

errrı. l el' 1 e ektrik altında seyretmeıey. 

'"1 diyecektim ki: 

.- Bizim zevkimiz üstünleşme 
~lf, 

• F' ak.at, z evki teyekkül etmemiş 
;l'l•cırılarda ruh ifadesi böyle gö~· 
erden lıtkırır mı? 

O halde bunun sebebi nedir? 
~ Bunun sebebini bizim kütlenin 
Qllluruntla aı·amalıdır. 

Sadri Erte"' 

1 ayıfamn 3. cit .sıitmwnda) 

Haftaya mahsus olmak üzere, 
inhisar idaresi tarafından Kızılay 
sigarası çıkarılacaktır. Muhtelif 
semtlerde KızıJayın kaza reisi 
Vasfi Aktin taraf mdan yazılmış 
olan (Barışta ve savaşta Kzılay) 
piyesi temsil edilecektir. 

Müsamereler parasız olacak 
ve herkes girebilecektir. Bu kaza 
kolJarmdan başka diğer kaza ve 
nahiye kollarında da hazırlrklara 
baslanmıstır. Bunlar da kendi 
m~takal;rında hafta içinde yapa· 
caklarr işleri bir program dahilin
de tesbit edeceklerdir. 

Sovyet san'atkariar çar
şamba günü şehrimizde 

5
0

yyet musiki san 'atkarları Ö· 

nümüzdeki çarşamba günü İzmir· 
den Jehrimize geleceklerdir. San'
atkarlar şehrimizde bir hafta ka
lacaklar ve muhtelif yerlerde kon· 
serler vereceklerdir .. 

Verilecek konserlerin yerleri 
Halkevi tarafından tffpit edilecek. 

tir. 

Kadınlar Birliği ne yapnıak is
tiyordu? Kadına siyasi hak temin 

etmek mi? O halde böyle bir ce -
miyetin çaJışmasrna kanun izin 

vermemiş olacaktı. Biliriz ki cin
siyet unvanlariyle siyasi cemiyet 
kurmayı cemiyetler kanunu me _ 
netmiştir. Hele böyle bir cemiyet 
kadınlar için istiyebileceği siya . 

si hakları kendilerine fazlasi)e ve
rilmiş olursa, bu bakımdan el • 

bette yapacağı şey kalmaz . 

Lakin, bu kuruluşa şimdiye ka
dar bağlananlar. nihayet bir ce • 

miyet halinde çalışmanın tecrü • 
helerini yapmış kimselerd;r. Aca· 
ha bunlal' cemiyeti kapatacak)a • 

rına bir hayır cemiyetine bağla . 
yarak, kadın ruhuna daha çok ya-

kışan şefkat eserleri yaratacak bir 
canlılık veremezler mi? 

Bizim içtimai yardım tarafımız 
en zayıf tarafrmızdn-. Bu alanda 
en Yllnr1ı biı· rnl alabilecek ka • 

dmlarmnz değil midir? 

1) Mütehassıs memur yetiştir. 
mek. 

2) Akçe işlerinin devamlı bir 
şekilde kontrol edilmesi. 

Mütehassıs memur yetiştirmek 
üzere bir akçe işleri mektebi aç. 

mak, memurların bu mektepten 
yetiştirmek ve alınacak memurları 

müsabaka ile almak tavsiye olun 
maktadır. 

Kontrol meselesine gelince bu
günkünden daha kuvvetli bir hale 

koyarak teftiş heyetinin çoğaltı) . 
ması ve her vilayette devamlı kon· 

trollar yapılması ileri sürülmüştür. 

Akçe işleri yeni teşkilatına gö
re defterdarlıklar olmıyacak, her 

Geçen yıl, yatılı olmaktan çıka.· 
rıldı ve onun )'Cl§ayı~ında bu kü
çük bir bulut oldu. Fakat çevre-

sinde uyandırdığı sevgi güneşi el
bette onu da dağıtacak ve bu yu

va eski hakktna tekrar kavu§acak· 
tır. Kenarsız dalgalar nasıl uğul

dayamazlarsa, ' bir engele çarparı 
kuvvetler de kendilerini göstere
mezler. Güçlükleri zorlayıp gÖ· 

ğüslemelerin de kendin göre birer 
tadı olur. 

Karılan Kıbrısa kadar adı şan

la yayılan lstanbu.l lisesi, ey be-

nim ikinci evim, ellinci yılın ya?

nız sana, yalnız senin çocuklarına 

cleğil, bütün Tiirk yurduna kutlu 
olsun.' 

vilayette bir akçe müdürü buluna
cak ve defterdarlara ait diğer va. 
zif elerde muhtelif müdürler ara· s; Gezgin 
smda taksim edilecektir. ----- -------:_-

Akçe Bakanhğ1 müşavirleri, Bay Recep Peker 
vergi mükelliflerine tediyede ko. Çarşamba günü şehrimize ge
layhk gösterme yolunda da bazı len C. H. partisi gene) kAtibi Bav 

Recep Peker yann akşam Anka_ 
tavsiyelerde bulunmuşlardır. raya dönecektir. 



Karsta yeniden zelzele 
( Bq taralı ı lnd aa11ılf"'J. 

aidiaenia Yerdiği korkUcfan 
halk ıeceleri dıtarda çadır ve 
hahçelerde ıeçirmekteclir. 
SAOLIK BAKANININ BEYA

NATI 
Ankara, 3 (A.A.) - Sailıık Ba· 

'kanı ve Kızılay kmumu bafkam 
doktor Refik Saydam, Kantaki 
yer aanmtııı ve felakete ufrayan
lara yapılan yardım tedbirleri 
hakkında Anadolu ajansına ata • 

aeıinde bulunan mamur bir teh • 
rimizdir. Ağrı dağı ve civan ea

kiden volkan ·faaliyeti geçirmiı 
araziden tetekkül ediyor. 

Bunlardan Ağn cenubundaki 
T endürek dağlarının bazı çatlak
lanndan elin duman çıkar. Muh
telif yerlerde- ııcak su kayakla· 
n vard1r. 

Sona<.." 3leler ~::-·ne Ain ~.ı
lının yeniclen patlaması ihtima • 
linden tab801unmuttur. KandH
li rasat . ıcrkezi bu huauata Jiyor ll-3 -'-! be•anatta L..L---: llMlalQ ı · ..... ...._~ ki: 

."- Sanmtı 'biirkint olmayıp 
~en ileri ıelmiftjr. Sar. "Zelzelelerin karakterinden an. 
.-mm merkezi Disor nahiyesi laşıldtğına göre Ağn dağmm fe • 
ile çevreaidir. Sanmtmm, teairini veran etmesi, bazı altı çürük olan 
fakiMıı elli kilometre nıııf kutrun· arazilerde heyelanlar göriilme • 
da l>ir çevre içinde ıö.terdiii an· si muhtemedir.,, 
lqdmıtbl'. Diıor nahiye merke. Tanmruı~ jeoloji müteb .. ~ .. ... • 
sinden itibaren ıs kilometrelik 'bir lanmızd~~ profesör bay Malik 
çevredeki köyler tamamile hanlp de bu mevzu . üzerinde ıu i~-!ıatı 
..ıı..... _ _.. vermektedir: • VIAIUl~UI". 

Bu çevre dıımdaki kısımda ev· "- Geçenlerde Marmara ada • 

Bir piyes 
seyrederken 

r-::' (Baıtarafı 3 cü myıfada) 
Bunu tultal bulme)'UllZ. Biz, 

en heyecanlı, en velveleli zaman
larda bile aldırmıyan bir kütleyi%. 

ş E H 
Doktorlann kazanç 

vergisi iti 
Doktorların lraunç vergileri 

etrafmda Finana •e ıağlrk itleri 
Bakanlıklarile temu etmek üzere 

Orta AnaJoluda Jolafırlıen Etibha muavenet cemiyeti tara -
1ıö1lülerle lıonufm&lfhun. Banla. fııııMn Ankuya ıönclerilen he • 
nn in.imi bana Kallıayaya, Galis· yetin dindüiünü JUIDlfbk. An • 
ya10, Çcrnalılıaleye gittim, htabet- braya ıiden heyet üyesinden bay 
tim, .öı:lfll'ini "evimtlen plıtun, profeiar Fahrettia x.- keneli .. 
ıorlaya giıtim,, da gibi .öylmi. ıile atiriiten l>ir muharririmize 

Kiım.i en hüyülı ledalıblıfım tmrlan 81ylemiftir: 
hir ycınm mahayy.Zenin 1aicaln İ• " • 
~-.ı t t anlattı •ı• 6a - Bu mesele etrafında ıcap suuıe a ana, a ana • .. ' • 

nu anlatırken lıarıundalıinin ..Jul. eden haberler, tezler uzun umdı· 
dıfrını anlıyordum. ya yazıldı. Henüz yapılan teşeb • 

Ba, '°' Bilrmiif, •egirmit iruan- büslerin muvaffakıyetli bir neti • 
lann bir parsan olanlarda da ayni cesi yoktur. Şu kadar ki temas et-
feyleri ••~yorum. Ne ıelalilıede, tiğimiz salahiyettar encümen ve 
ne neıede tOflıınlılı onan harcı de- Kamutay üyeleri doktorların di • 

' ğildir. Bu bir millet psikoloji.i ]eklerini dikkate alacaklarım söy-
ol.a ıerelt. lediler. Bizim istediğimiz hiyar 

Sadri Ertem hakkının doktorlara verilmesidir • 

ler luamen yıluhmf ve bir çokları sı Jıavzasmda olan zelzele ile c H • • 
da çatlamak suretile zarara ujra- Karstaki zelzele arasında bir mü· • • partısı 
llllfbr. naaebet aranamaz. Bu iki zelzele- 1 

Henüz işe yeni başlıyan ve mua • 
yenehane açan bir arkadaşın mu
ayyen bir vergi vermesine kudre • 
ti olmıyacağını izah ettik. Bunun • 
la beraber istiyen doktorlar ~ 
yine maktu vergi verebilirler. 
Maktu verginin nisbetleri eskisine 

Bu hldiaeden Diıor nahiteain- nin ayni sene içinde oluşu sade -
L yirmi he,, köyde 709 evin ta • ce bir tesadüfe atfedilebilir. 
mamile yıkıldıiı, 68 kitinin öldü· Zelzelenin Trabzondaki sıcak, 
iü ve 70 kitinin yaralanclıiı ve 8 Avrupaaaki soğuk dalgalarile "de 
~in de kayholddia teabit edil· bir alakası yoktur. ~lzele arazi -
mittir. Haynn saJlab çoktur. si altüst olmuş mmtakalarda vu • 

Kaiızman Jruunun diğer na • kua gelen bir hadisedir. Bunun 
lıiyeaine ımır olan dört köyünde başka bir sebebi olmadığı gibi 
- 30 • a yakm n yıkıfmıı ve iki ki· mevsimin vesairenin zelzele üze. 
ti ~. burada biraz rinde bir tesiri yoktur. 
haJftll zayiatı da vardır. Bu. zelzele dolayısile Ağrı da -

Arpaçay ku•ıl!NJi Diaor mlai· ğmm tela::.-; indifa edeceğini hiç 
yeline ımır olan köylerinde bazı zannetmiyorum. Filvaki Ağrı cla
nlerin yıkddıjı n bazdannm da ğı eski volkanik bir dağdır ve dağ 
-..ra uğradıiı anlqdmqbr. volkanik mahsulatın, yani lavla -

Yine Digor nalıiyeaine ımır o • nn birilonesi1e husule gelmiştir. 
lan Kan merkez kazaaı kaylerhl- Ama 7.elzele başka şey, volkanizm 
tfA,cJe elli bclu n yılnlm4b1". ı ·.bal'lta l8J' 'Ofdlıklari için.Aili '1a • 
.Bw.da imanca zayiat yoktur. Bi· ğmm yeniden patlaması ihtimali 
ru hayvaQ telefatı vardD', mevzuu bahis olamaz.,, 

YAPILAN YARDIM LEHISTANDA ŞiDDETLi KAR 
Şimdiye kadar ,-.pdan yan:lım: 

Dördüncü büyük 
kurultayı 

_... (Bq tarafı ı. ci BaYJfa.dlP.> göre, azalmıştır. 

viıliyet kongrelerince aeçilen iki • 
ter ve fırka azalarmın aayaı on 
bini ıeçer 'riliyetlerden her on 
bin aza için aynca bu konpelerce 
ıeçilen birer müme11il bulunacak-
tır. 

Geçenlerde yazdığımız gibi vi
layet müme11illerinin ıay111 107 

yi bulmll\tur. Kamutayın mia • 
takil ıayl:..vlan ıwılardır: Türk Er 
(Afyon), Dr. Tptu (Ankara), 

Dr. Abravana (Niide), Tayfur 
SöKmen T&iliJYa), ıwUstif&Un· 

say (Ç-nkın), l&tİl:lat Özdamar 

(Eakiıehir), Ham Menteıe :cız • 
mir), Nuri Tamaç (Kastamonu), 
General Refet Bele _(latanbul), 

Doktorlar arasında vergiden 
kaçanlar yoktur. Herkes bu vazi • 
feyi aeve aeve ifa etmekt.edir. Biz 
yalnız tahammüliUı de dikkat gö. 
züne alınmasını rica ettik.,, 

Atatürk köprüsü 
u-..,.nı Wiıprüıünün yerine 

yapılacak Atatürlt köpriDti müna· 
kasaya konm111tur. Duba üzeri • 
ne _denıi..ı- r• p•l• • •L 1roıa .. ı.tt .... 

münakasa 4>edeli- t.699,847 lira • 
dır. 

Münakasa 17 Tetrinievvel per· 
ıembe tünü aaat on bette bele -
diyede yapdacaktır. 

Bay Nurullah Esat 

1 D E 

Polis haberleri: 

Kafa ve diş! 
Ahmet isminde birisi Üı · 

da Doiancrlarda oturan el 
çi Kemalıe kafau ile vurmu9, 
difini kırmıttır. Ahmet yakal~ 
mııbr. 

GENE KAZA - Akifin icl 
ıindelci 1849 numaralı oıtoll~ 
Kuruçeımede kömür ameJes" 
Sefere çarpmıf, ıol ayağından 
ralamııtır. 
MOŞTERI DiYE -

C&rfıcla Fuadm dükinma 
ııfatile giden Mahmut ve 
Huriye üç metre buma çal 
yakalanmıılardır. 

BIÇAK ÇEKME - Un 
oturan Minaı ıarhot olarak 
duracı Fethiye bıçak çekmit 
çarken yabJamnJ!tır. 

MANTAR TABANCA P 
LA YINCA - Beyoilunda 
bqmcla oturan Yorgi itminde 
çocuk mantar ta.bancaaile 
ken tabanca patlamıı, yüzü 
yaralamnqtır. 

Haseki hastanesinde 
yapılan yenilikler 

Abarayda Haıeki kadın 
tanesi içinde yeniden bazı de 
meler yapılmaktadır. Hastan 
bütün pavyonları boyanmıı, 
lar kimilen ufalt dö§enmi 
Hutaneye bir de Entaniye ı-. 
70DCI ill-n edilecektir. Bu pa 
mm temel atma merasimi de 
yapılmıtbr. Bütün yapılar 
müzdeki ağuıtoı batma kadar 
mamlanacaktır. 

Bir vicdansız adam 
Aımalı MetÇİtte l:>ir IU"UILrtrıllll 

.J.-r•_..- ""'-" nTQ!rJl&ec, 1ccn""' 

lar.ında bir kız çocuğa beltlOllElllll! 

iu atıladıiı iclda edilerek müd 
iumumileğe verilmittir. Yap 
muayene neticeıinde Mehm 
bu hutabk ıörülmüt ve ken 
tevltif eclilnıittir. 

Ankarada konservatuv 

Kan halkı tarafından verilen 
820, Kan Kızılay merkezinde bu· 
lunan '130 lira ile Kan un fabrika· 
flDID teberrü ettili 30 çuval un 
derhal tem eclilmiftir. Ciheti u · 
keriyeden de ~dır alımrak muh· 

VUfOVa, 3 (A.A.) - 36 Jaat· 
tenheri Lehiıtamn her ta.rafın~a 
tiddetli ~- - yajmak!:ı dır. Eri:· ~n 
kar 11imları yolları kapatmakta 
ve timc:ı~iferler müaı&:.latmı 
durdurmaktadır.:: .. ır bilbuıa 
çiçek b ... :.r:erinde çoktur. 

General Ali Fuat Cebeaoy (Kon· 
ya), General Şefik (Denizli) Hüı· 
nü Kitapçı (Muğla), Mitbat Şük· 
rü Bilda (Sivaı). Saylav olan bu 
zatlar Büyük Kurultayda dinle • 
yiciler arumda buhmacak de • 
mektir. 

Sümer Bank genel dikertörü 

1 

Haıber yerildijine göre 
Bay Nurullah Eıat dün ıehrimize rada büyük bir konservatuvar 
ıelmittir. . 1 rulmaıma karar verilmi!tir. 

taçlara verilmiftir. 
Kmlay ıenel merkezi de fe • 

Wcete uirayanlann İ&felİ ıçın 
vali emrine ilk JVdmı olmak ü
zere telaraf havaleti ile iki bin 
lira ıöndermittir. 

y arahlara yardım için Erzu • 
nadan bir operatör ile diler •ir 
dÖktor, iki ıihhat memuru ve bir 
çok aibhat malaemeai ,ola çdca
nhmftır. 

ON MENFEZLI BiR KÖPRO 
YIKILDt 

K•n, 3 (A.A.) - lnean zayi· 
atnun hakikt sayNını t~bit ede • 
bilmek için fellkete uğrıyan kiiy
lülerin tamamen görülme.i gerek-
mektedir. HaJ.Yan zayiatı pek çok 

olmuttur. Sa11ıını ıimdilik keı • 
tinnek kabil delildir. 

Büyük Kurultayı partinin ıe • 
nel bqkanı Atatürk ve iki reiı 

vekili ile dört katip seçildikten 
aoma bir açım söylevi ile açacak, 
Bqbakan ve Genel Baıkan vekili 
ismet lnönü Genel Bqkanlıim 
bir bildiri (beyannameai) ni oku· 
yacaktır. 

Yıkılan evlerin yeniden JllPıl • Feliket mmtakaıında sanıntı · Büyük Önderin bu yılki açım 
~ için preken tedbirler lrii • dan aular çekildiii ıibi bazı yer· ıöy1evi, öz dilimize yük"k bir ör· 
ltluaete arzedilecek ve çkta Jca. illerde de on metre ıenifliiindi a· nek verme yönünden de üıtün, 
,.. hallqn bir an ewel iskanı İ• plan çatJalrluclan kırmqı renkte epiz bir izer olacaktır. 
.a- tertibat almacaktır. sular a.lnnaktadır. Toprakta bir - Büyük Kurultayın ilk açım gü-

!Ahnaak yeni iDaltmat ve Ja• çok çatlaklar vardır. Diıora ıiclen nü on beıer azalı üç (proıram, 
~.,,- itler aynca 'bildirilecek • tote üzerinde on menfezli bir k&p. nizamname, hesap) yirmi bet a • 

.... , rii :vıJnhmftır. zalı bir (liyiha) komisyonu aeçiJe. 
ICAl8>lW RASAT MERKEZi • Fel&kete u~avanların vnrecek· 

ad .. VERD·•..ıır.ı MALOM•.. •• ·ı ., • ., cek, komisyonların çalıpnaaı için 
nan ıw ,..,. leri tam•mile. temin edilm•ir. Uk 

"""' toplantı Cumartesi gününe hıra • 
ICancHlli ruat merkezinin ver teclaYileri yapı)a._ yaralılar haita· kılacaktır. 

diii -maıJGmata pre, 2 mart per- neye ıetirilmektedir • 
.-he IÜDÜ Kan zelzelesinin nizamnamede delltlkllkler 
,,.a•i latanbulda t•bit edilmit • --·---------.,: 1 Parti nizamnamelİDde ne ele • 
tb-. Bu gec• ntibetc;I eczaneleı , iitiklikler yapılmaıı dütünülclü • 

Bunlardan dördü hafif, dördü Samatyada: Teofilos, Fenerde·; iü, umumi idare heyetinin Büyük 
.laMdilir derecededir. BİrİDci zel HUsamettln, Şehzadeba§mda: Asaf, Kurultaya ne önerıelerde bulun· 
.ıe pertembe IÜlllİİ aut 10 nu Şehremininde: Nlzım, Karqfimriik· dulu daha belli deiildir. 
18 dakika 13 saniye, ikinci zel • te: M. Puat, Akaarayda: Sarım, Be • Yapılan oranlamalara ıöre ni• 
aele ... t 12 yı" 21 dakika 53 sa tlktafta: Nail Halit, Beyazıtta: Ce- zamnamede büyük, köktendeiitik-

• mil, Ze7fekte: Yol"l'f. Yemifte: Ben· 
~ ~ zelaele saat 13 ü 10 ... ., ÇemberlHqta: Sırn Rasim, likler otmıyacakt:ır. 
delrilra 8 aniye, danlüncü zelze- GaJaiada: Kapdçi, Beyoflunda Bos- Yalnız nizamnamede öz dile 
ı_ --& -:-s ıt-!.,; '-;. .ıı-~-!'-a 45 iaa'--da: ltim•t, Tepeıa..--da: d .. -ı.:ı 
• ..... 7u- uqı• D..- amuK __... ~ uyıun 1örülmi1en e)'İin ..-ıle • 
1&niye 19'8 ohnuttar .,, JmdvU, Tarlabqmda: Nihad, Şftll· ri ıöriilüne hun'lar dilzeltilecek, 

de S*fak aokalmda: Narglledyan, 
AöRDAOI PATLJYACAK MI? ltasnnpqacla: Yeni Turant Habcıoi· butün 14 olan toplanan umumi i· 

Kari, Ajrı clti.jınıa ko11'" ü· • lada: Yeni Ttlrldye. , dare he1eti ÜJ.eleriacle bir kiti art• 

tırılarak on bete çıkarılması iste· 
necektir. 

Bir de parti tqkilitmm teftiı 
ve mürakaıbeai için bugün umumi 
idare heyeti azalan memur ola • 
bildiii gibi parti saylav ve men • 
ıuplarma ela ba itte vazife -veril • 

mektedir.. Şimdi teftit talimatna • 
meainin daha iyi ve ara veril • 
meden tatbik edilebilmeıi için Ü• 

yeai yetecek kadar bir ispektör 
kurumu kurulmaıı teklif oluna • 
cakbr. 

Progr•m Uzerlnd• 
Parti proıramı üzerindeki lto

nuımaların daha çok dört yd)rk 
tatbikatın cöat.erdili neticelerden 
iıtifade edhrek J.&pılacak iDh • 
lar teklinde olacatı tahmin olunu· 
yor. 

Burada belli hatlı bir deiiıik· 
lik belki aa,!a• ı~iminin derece
ıi üzerinde olacakbr. 

Parti programı biliyoruz ki, 
hir dereceli intihabın tatbiki par
tinin J\ibelc emellerinden oldu • 
iunu kaWettikten aoma yurttaım 
aeçtilini tanıyabilecek vuıflar, 
tartlar, vuıtalarla mücehhez Jol. 
ma yolundaki çalqmalardan ı.te
nilen 6riln abnmc:&J'& W8ar iki 

ıiyet farkı ıözetmemek yol 
ki hükmü artık tatbikatta e 
ki olmuıtur. Yapılan l•AC1'1iiM• 
iatenilen neticeyi temin e 
dolrudan clojruya seçim teki 
teklif edilmeai, ancak yurttqr 
çeceğini tanıyabilecek vaıı 

mücehhez kılm.ak temel old 
töre de seçim uıulünün (liıt 
ıulü) ne deii1tirilme teklif 
bunu takib etmesi 'beklenebilitı 

Liıte utulü oy (= rey) l 
parti adına verilmeıi, ıeçimiıı 
çilmenler adı üzerine dejil, 
lavhğm sayııı üzerine yürü 
meıidir. 

Vilayetlerden gelen yahut 
yeleri tarafından ileriye ı ~ 

dilekle clörclüncü Büyük K 
taym en önemli üre ( = safha 
ri olacaktır. 

Kurult•ı a4jıkt1r 

Biiyük Kurultay kon 
açık yapdınaktadır. Gizli o 
na karar verilmiyen toplı~ı....-,: 
talonun aldıiı kadar dinle • 
kabul ohmur. Bu yıl Kurul 
Y•İ ıeçen deneninlcinden 
çok kalabalık oldulu için 
pek sayılı dinleyici sirehil 

dereceli teldin alıkoaalchıiu anla· -.,,,.-,-r0-,,-,r-aıı_a_a_.1...-ıııı_ 
tıhJor, ıiyut baklanla cimiyet AU ftU ~y Cifi 

farkı ai•eticllii de açıkça aöyleni- ol11nıız 
Yordu. 

Propaun eiıut Wd..ta ._ ""'""'-n••wu••www 
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Hraı ıer~iHn~ ven, ~en, üurnate üzerine 
ateı 'emrini uerıniııi.. 

Rahip (Mella) garnatadan 
dönünce .. 

Dışarda dola~n nöbetçilerin a
Yak ıeılerinden baıka bir gürültü 

itidilmiyordu. 
Şeyh Nurullah kapıyı sürmele· 

dikten sonra yerde yatan uıağm 
<:eıedini ,odanın köşesindeki sedi • 
tin altına sürdü ye üzerini. örttü • 
Odanın içinde bu kanlı hadise· 

den göze görünür ufak bir iz bile 
kalmamıştı. 

Şeyh Nurullah o gece sabaha 
kadar uyumadı .. 

Saray muhafızı, güneş doğma • 
dan şeyhin odasına geldi .. 
Şeyh ayakta dola.tıyordu. Saray 

ltluhafızını görünce: 
- Sizi bekliyordum, dedi, he • 

?nen gidelim .• Kabiiem beni ıa • 
bıraızlık içinde beklemektedir. 

Atlarına bindiler •• 
Elhamradan uzaklaftıla.r • 
Cenup kapısına vardıkları za -

?nan ortalık ağarıyordu. 

Şeyh Nurullah kapıdan çıkar • 
ken: 

- Güne§ görmeden çadırıma 
~etişmeliyim .. Allaha ımıarladık. 

Diye ıöylendi •• 
Ve kale kapıları teybin arkaım• 

d<ı.ıı derhal kapandı ..• 
Knle üatündeki nöbetçiler, Kah• 

~i :-eisinin arkasından gözden 
<lqi'holuncaya kadar aıbktdar •. 

nahip (Mella) Garnata kalesin
de çıkarken, bir memleket fethet· 

~i! gibi seviniyordu. 
'i olda giderken, kendi kendine: 
- Elhamranın iç yüzünü ke! • 

f 'ltnek, Garnata kalesini zaptet • 

ltıek""ten daha mühimdir. 
Diyordu .. 
İlk rastladığı lspanyol karakol -

!arına kavu,tuğu zaman geni' bir 
l\ef ea almı§tt .. 

Rahip· (Mella) doğruca ordu 
lb.erkezine gitti. Kralın huzuruna 
Sıktı: . 

- Hiç merak etmeyin, ha§lllet
ltteap? ·dedi- Sultan Abdullah hiç 
hir Yerden yardım ümidi besleıni • 
[.?r· Emir Saide gelince, o~~ snüs • 
ttınan mücahitlerinden hırı kası • 
ğtn.dan yaralaml§ .. Sarayda yatı • 
l'or K d' · ) " .. ı·· · en ıaıy e gorut um .. 

F erdinand rahibin alnından öp
tU: 

- Sultan Abdullah yeni 
•ulh heyeti göndermiyecek mi?. 

d··- ~aray hazine.darı Seyit ~b -
, llıaelamın riyasetınde teşekkul e• 

~en Yeni bir ıulh heyeti yarın Ce· 
l'ıneye hareket edecektir. 

- Müzakerenin kesilmesine E
'lllir Saidin yaralanması sebep ol • 
~Uş demek f O halde başka biT en· 

1tenıiz ka1mamıştır, değil mi?· 

1 .; Evet haşmetmeap ! Gamata -
t~· r çok ümitsiz bir halde... Bü • 
• lltı zenginler asilzade]er (Sulh 
t'te . ) , S 
t'• tız diye bağrışıyorlar. on 
ltnlerde hafif bir kalkınma ol

ttı~ .• Su] tanın muhafızları hep•inİ 
tebel"lnıitler.. Ve Emir Said bu 
•ll-,da. 

Yaralanmıt .. 
1. - Za..uı delikanlı, vurmutlar Q,, . . 

- Yaraaı oldukça ağu.. Beni 

(Şeyh Nurullah) zannederek, bü
tün fikirlerini söyledi .. Hatt& ken· 
disine efendimiz tarafından vaad 
buyuru1an (lşbiliye tacı) nın, has· 
talığı yüzünden suya düşeceğin • 
den de çok kederlidir. 

- Bunu sana kendisi mi söyle • 

di?. 
_Hayır •. Sarayda hizmetime 

verilen kulağı delik bir uşaktan 
öğrendim ..• 

_ Bir uıak böyle mahrem söz .. 

leri nereden öğrenmiş ? · 
_ Prensesle bir gece batbaşa 

konu§urlarken, kapıdan dinlemiş .. 
Kral bu haberi alınca fena hal. 

de hiddetlendi: 
_Vay mel'un vay .. Ben orada 

olsaydım, bu herifin kafasını ko

parırdım .. 
Rahip gülümsedi: 
- Kulunuz da efendimizin dü • 

§ündükleri ·gibi yaptım.. Müsterih 
olunuz! •• 

- Ne dedin?. Uşağı öldürdün 
··? mtt •. 

-Evet .. Fakat, hiç kimseye 

sezdirmeden .. · 
_ Çok iyi yaptın .. Bu kadar ce

sur olduğunu bilseydim, seni bir 
orduya kumandan tayin ederdim · 

- Bu lutfunuzdan bugün de is· 
tifade etmeme mani yoktur, haş • 
metm11.arı ' -

Kral Ferdinand, Endülüs .sulta
nının eskisi gibi sulhe talip olduğu 
nu ve etraftaki kabilelerden bir 
yardım beklemediğini öğrenince, 
bütün kumandanları topladı: 

_ yarın sulh müzakeresine 

başlayacağ;mızı umuyorum .• Fa • 
kat beş gündenberi sulh konuş • 
ma:ına fasıla verilmiştir. Müs]ü • 
manlara ne kadar çok kuvvetli ol· 
duğumuzu her gün hatırlatma -
mız lazımdır. Garnataya bu saat
ten itibaren tekrar ok ve gülle yağ· 

Yag., drrmag" a başlayacaksı • muru . . 
, Bu manasız mütarekenın da-

nız.. h .. 1 ha fazla uzamasına ta ammu e ; 
demem .. Haydi, arş .. Atef başına. 

Kumandanlar kralın ~adrrın • 
dan çıkar çıkmaz cephelerıne koş
tular. O gün öğleden sonra, k~le-

. utrk ve garp kapıları üzerme 
nın~ _ 
dehşetli bir ateş yağmuru yagma-

ğa başlamıştı. . . 
Endülüslüler bu ateıin seı~eb~.nı 

anlayamamışlardı. Surlardan du~
·ıleri karakol1arına seslem· 

manın 

yorlardı: · • . 
-Yarın sulh heyetimız (Cerı; 

ne) ye gidecek . Ne oluyorsunuz. 

Bu hücuma sebep ne?. 
Dütman askeri cevap vermeden 

ateşe devam ediyordu. . 
O gün yarnııtar ıaat f uıla ıle, 

üneşi batıcıya kadar 
a~eş, .~k~şms!ıtan Abdullah ve et • 
surmuştu. · kud 

d k" dalkavuk]ar kor an 
raf~n al ı dı Düşmana karşı atda-
titrıyor ar . F 
c.ak ok, güile .. Her ıey vardı.. ~· 

k 
kale müdafileri açlıktan :zayıf 

at, 1 .. t" d 
dütınüşlerdi. Burç arm us un ~ 
dolaşan nöbetçiler, omuzlarınd~kı 

1 geremiyecek kadar bıt -yay arı . . 
k" Dizlerinin dermanı kesılmış .• 
~~d·~leri boş .. Her dakika sulh o· 
Jacak ümidiyle avunup duruyor • 

lardı .. • 
(Deoamı var) 

Şirketihayriyenin 
ilkbahar tarifesi 
Şirketi Hayriyenin ilkbahar ta -

rifesi mayıs birden itibaren tatbi
ke batlanmııtır. 

Cumadan maada günlerde ilk
vapur Köprüden saat yedide kalk
maktadır. Anadoluhiıarına ilk va· 
pur gittiği gibi bundan sonra 
7.35, s.55, 9. 9.30, 11.1s, 12.35. 13 
13.55, 14.30, 15.25, 16.15, 16.30 
17.30, 17.35, 18.10, 18.30, 19.20, 
20.10, 20.50 de kalkan vapurlar 
da uğramaktadır. Yalnız perıem • 
be akşamlarına mahsus olmak ü -
zere saat 23,45 de bir vapur daha 
vardır. Rumelikavağına 7.35, 9.30 
11.30, 1'4.30, 16.45, 18.15, 19.20 
de vapur vardır. Perşembe akşam· 
lan 23.45 de kalkan vapur Kan • 
bcaya, Çubukluya, Paıabahçesine 
Beykoza, Büyükdereye, Y eniköye, 
lstinye, Emirgan, Rume1ihisara 

uğramaktadır. 

Anadoluhisarmdan Köprüye 
son vapur 20.8 de, Kanlıcadan 20 
de, Çubukludan 19,53 de, P.aşa -
bahçeden 19,44 de, Beykozdan 
19,35 de, Anadolu Kavağından 
18,35 de, Rumeli Kavağından 18. 
45 de, Y enimahalleden 19 da, Sa· 
rıyerden 19,4 de Büyükdereden 
19,10 da, Kireçburmından 17,17 
de, Tarabyadan 19,20 de, Yeni • 
köyden 19,40 da, lıtinyeden 19,47 
de, Emirg~ndan 19,55, Rumeli Hi· 
sarından 20.2, Bebekten 20,17 de· 

dir. 
Kandilliden Köprüye son vapur 

20 20 Vaniköyünden 20,32, Çen • , , . 
gelköyden 20.40, Beyl~rbeyınd_~n; 
20.46, Kuzguncuktan 20.55, Us · 
küdardan 23,10, Haremden 20,5, 
Salacıktan 20,15 tedir. 

Köprüden: Vaniköy, Çengel -

köy, Beylerbeyi ve Kandilliye ~lk 
va uı 6.45 Lediı·. Son vapur ıse 
Kandilliye 20,SO, Vaniköye 23 te
dir. Bu vapur ayni zamanda Üt -
küclar, Kuzruncuk, Beylerbeyi, 
ÇengeJköyüne de uğramaktadJJ". 

Cum:ı günleri Köprüden ilk va
pur yine yedidedir. Bundan sonra 
7.35, 8, 8.30, 8.45, 9, 9.20, 9.30, 1 o, 
10.30 10.ss, 11.1s, ıı.Jo, ıı.40, 
12.30, 12.35, 13, 13.30, 13.55, 
14.10, 14.30, ıs.s, 1s.3o, 15,35, 
16.5, 16,25, 16.30, 16.35, 17.5, 
17.15, 18.5, 18.25, 18.30, 19.5, 
19.45, 20.5, 20.50, 21, 22, 23.45, 
de vapur kalkmaktadır. Bu va · 
purlar muhtelif iskelelere uğra · 
maktadır. 

Cuma günleri Boğaz iskelele • 
rinden Köprüye son vapur: 

Rumeli Kavağından; 20.35, Ye
nimahlleıden; 21.30, Sanyerden 
21.34, Büyükdered-en; 21.40, Ki • 
reçbUTnundan 21,2, Tarahyadan; 
21.50, Beykoz dan 21 .20, Y eniköy
den 22, lstinyeden 20.46, Rumeli -
hiıarmda.n 21.5 tedir. Üsküdardan 
ise 23.lOdadır. 

Vapurlar 31 Mayııtan itibaren 
Altmkum ve Sütlüce iskelelerine 
de uğnyacaklardır. 

Galata rıhtımı 
Galatada vapurların yanaştı -

ğı rıhton senelerdenberi tamir 
yüzü görmemişti. Yeni liman u -
mum müdürlüğü rıhtım kaldtrım· 
larmı tamiı·e karar vermiş, bir mü
nakasa açmıştır. 

TOPLANTILAR 
Türk cerrahi cemiyetinden: 

Türk cerrahi cemiyeti aylık top· 
lantısını 5-5--35 pazar günü sa
at on yedi buçukta Haseki hasta · 
neıinde yapaca.ktır. Azanın ve ar .. 
kadaıların gelmeleri 

;> - KUill':\ 4 M \ YTS rn3:-; ~ 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -128-

SüleymanilJe camiinin 
kaç penceresi var? 

Süleymaniye camımın yapıl • Evliya Çelebi Süleymaniyenin 
masın~ (956 - 1549) da başlan· sütunları için şunları yazıyor: 
mıt, ve bu büyük eser sekiz sene - "Dört adet somaki mermer sütun· 
de, (964 - 1557) yılında bitiril - lar var ki her biri onar Mısır ha -

mittir. zinesi kıymet edip Mıaır diyarın· 
Koca Sinan, bu camii yaparken da bir kadim ,ehirden Nil ile la • 

iyi bir amele olduğunu, Şehzade kenderiyeye, andan (Karınca 
camii~i yapark.en hen~z çır~~ bu- j Kaptan) sal gemilere tahmil edip 
lundugunu, Edımedekı canın ya - muvafıkı eyyam ile lslambolda 
parken ise üstat olduğunu söyler· Unkapamna getirip andan Vefa 
mıf. meydanma, andan Süleymaniye 

Kanuni Süleyman, Süleyman.iye camiinde (Karınca Kaptan) dört 
camiini, Macaristan muharebele · adet sütunları Süleyman Hana 
rinden sonra yaptırmıştı. teslim ettiğinde: 

lki renkli mermer taşlardan ya· 

pılmıı kemer üzerine kurulmuş 
olan revakmın 28 kubbesi, 24 sü
tunu vardır. Sütunlardan ikisi por
firden, onu beyaz mermerden, on 
ikisi pembe granittendir. 

Bir taş halinde olan bu sütun -
lar, Bizans koşu meydanındaki 

Xatisna'dan getirilerek burac!:: 
kullanılmıştır. 

Süleymaniye camiinin minare· 
leri de ayrı bir hususiyet taşımak 
tadırJar. Pek yüksek olan iki mi • 
narenin üçer Jerefesi, her şerefe -
nin de ayrıca helezoni şekilde ay
rı birer merdiveni vardır. İç av • 
lunun garp köşelerinde dahi iki · 
şer şerefeli ve ikişer merdivenli 
esıki minareler vardır. 

Yalnız bütün bunların hesapla· 
arak yapılmış olması da ikinci 

bir hususiyettir. Cami minareleri • 
nin on terefesi Kanuninin onuncu, 
dört minare de fetihten aonra dör
düncü padifah olduğunu göster -
mektedir. 

Camiin içi, elli yedi metre uzun
luk, altmış metre genitliğindedir. 
Kubbenini otuz iki penceresi var· 
dır. Yirmi altı metre kutrunda ve 
elli üc metre yüksekliğinde dört 
büyük kemer ve dört askı üzerine 
kurulmu~tur. 

Bundan başka camiiin mihrabı 
ile kıblesi aı·asında da otuz üç 
metre kutrunda ve kırk metre yük 
sekliğinde bir yarnn kubbe vardır. 

Süleymaniyenin dört porfir 
sütundan birinin Havariyun kili • 
sesi civarında bulunan Kıztaıı (1) 
olduğu rivayet edilmektedir. 1 -
kinci sütunun da Aysofyadaki im
parator sarayından gelme olduğu 
kaydedilmektedir. Bu sütunun 
vaktile bil' imparatoriçenin hey • 
kelini taşıyan bir sütun olması ih
timal dahlinde görülmektedir. Sü
tunların son ikisi lskenderiyeden 
gönderilmiştir. 

Süleymaniye camiinde sesin çok 
akisler yapması ve yüz otuz sekiz 
pencereden ışık girmesi, buranın 
ne kadar san'atkarane yapılmı~ ol
duğunu göstermektedir . 

Camiin renkli camlarını sar -
hoş İbrahim adında bir san'atki.r 
yapmıştır. Kubbedeki ayet hattat 
Karahisari Şemsettin Ahmet ta · 
rafından yazılmıştır. Yalnız Şem

settin Ahmet, yazıları bitirirken 
gözleı·i bozulmuş, işini bırak.'llış. 
yerine kölesi ve ıakirdi Hasan Çe
lebi geçerek yazıları bitirmiştir. 

Birinci Mahmudun burada kur
durmuı olduğu kütüphane sonra • 
dan camiin karşısındaki medre:ıe· 
ye götürülmüştür • 

Karıncalar Budin geçmiş Çe • 
kiı:genini Süleymane 

Size layık nemiz vardır kabul 
eyle fakirane 

Dedikte, Süleyman Han haze • 
dip hizmeti mütekabilesinde Ka • 
rm,ca Kaptana karınca Y danlı ce
ziresi sancağı ihsan olunur.,, 

Çelebi camide yirmi iki bin 
kandil yanmakta olduğunu da 

kaydettikten sonra, camiin ya • 
pılıı masrafını da şöyle anlatmak· 
tadır: "Cami itmam oldukta bina 

emini vô nazırı ve mutemedi mu
hasebeleri üzere sekiz kere yüz 
bi n ve doksan (2) hin üç yüz aek-

sen üç. yük mikdarı olmak üzere 
m-uhasebei cami götülmüştür. 

"Koca Mimar Sinan kavaidi 
tabiiyesi <laha sonraları le~şfedil • 
mİş olan aksi sa~a nazariyesine bu 
mabedi ali derununda bir cayi tat• 
bik bularak eseri na dirini böyle 

bir meziyet ile de vayedar eyle • 
miştir. 

"Cuatinya Ayuofyayı ikmal e • 
dip içine girdiği zaman Süleyman 

a]eyhitselama hitaben "Ey Sü -
yelman, işte hen •ana tefevvuk et· 
tim.,, demiş, Sultan Süleyman da 

imparator Cuıtinyaya tefevvuku 
tasmim etmittir.,, 

(Deı·amı var) 

( 1) Kıztaşı hakkmdaki mali\ • 
matı Fatih semtini anlatırken ve -
receğiz. 

(2) Peçevi tarihi doksan altı bin 
ve "ol asrın hesabınca beş yüz yük 
Ye otuz yedi yük Ye seksen iki 
dokuz yüz akçe olmuş, bu zaman 
hesabmcn iki bin iki yüz yük ak -
çcye karip olur.,, 'dıcmektedir. 

Ma1atyalı gençler bir yar
dım kurumu yaptılar 
Şehrimizde yüksek tahsilde bu· 

lunan Malatyalı gençler tahsilde 

bulunan arkadaşlarına bir yar · 
dım kuru111u kurmak üzere dün 
Halkevinde bir toplantı yapmış • 
lardır. 

Toplantıda kurum için hazırla
nan yirmi beş maddelik nizamna· 
me tetkik edilerek kabul edilmiş, 

ve kurumun idare heyeti seçilmit· 
tir. Başkanlığa Bay Mes'ut, üye • 
liklere, Halis Duman, Süreyya A

kın, Bayan Saime Batu, Halil T o

l on, Nail Demirbağ. Yedek üye • 
liklere;Avni Metin,Beşir Ural, mü
rakabc heyetine de; İbrahim Du· 

man, Lı1Lfi, Tahir Erk aeçilmişler
dir. 
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Fener bahçenin parlak muvaffakıyeti 
Çukurova ıampİyonıt Toroı Spor takımı 

.\danada kupa maçları 
Sarı l3civertlile;-Yunanistanın Olimpiyak~s takımını 

hakim bir oyunla 3 -1 _y_en_d_ı_le_r __ _ 
Dün, Yunanistanın en ku~:vet- 1 

li takımlarından Olimpiyakos ilk i 
tnaçını Kadıköy stadında Fener
b"lhçeyle yaptı. F enerbahçe güzel 
bir ınuvaff akiyet kazandı ve ha -
kim bir oyundan sonra rakibini bi
te karşı üç sayı ile ve kolaylıkla 
Yenmeye muvaffak oldu. 

* 

yaptı. Kazanılmış bir sayı da bul 
suretle kaybedilmiş oldu. 

* 

Sahaya evela kırmızı renkli for • 
ınalariyle misafir takım çıktı. 0- 1 

Yuncular, ellerinde Türl· .. '. · • · ı 
tı, koşarak sahada dizild •• er ve hal- · 
kı selamladılar. Halk kendilerini 
sevgiyle alkışladı. 

İkinci devre Yunan takımının 
hrzlı ve atılgan bir hücumuyla bat
ladı. Bu devrede kaleye Husamet. 
tin geçirilmişti. Hücumların biri
si Yunanlılara bir gol kazandırdı. 
Vaziyet 1 _ 2 olmuştur. Fakat bu 
-; ayı Fenerbahçeyi durgunlukt<' 

Arkasından Fener bahçeliler de 
bir alkı~ sağnağı içinde sahaya gel
diler. Mutat merasimden sonra i
ki takım yerlerini aldılar. Ayni 
ıaınanda rüzgara karşı da oymya· 
<:ak olan F ner takımı Güneş takı
trundan F aruku kadrosuna almış, 
bu suretle şöyle bir tertip yapmış
lt: 

Bedii - Yaşar, Faruk - Esat, 
Aıli Rıza, Reşat - Nad, Şahan, 
Nanı ık, Şeref, Fikret. 

Takımda Cevadın bilhassa Ni
}>azinin bulunmayışı mühim bir 
~ksiklik sayılabilirdi. 

Mac Sazi T ezca-n~ı~n-i-:d=-a-r-esinde 

b~şlad;~ı. ilk dakikalardan itiba -
l'~n Fener bahçenin lehine açılma· 
Yi\ başladı. Çok hesaplı görüşler· 
l l ' l h n he ' Dün maçtan evvel ve maç ~ ilerliyen Fener ı er eme . · 
.._ k ı d akıp esnasında rekilmiş iki görünü~ ·••en daha ilk daki a ar a r 7 

~- ı t'I Yunan kurtararak derhal vaziyete hakin; '41.tafın sahasına yer eş ı er. 
ta.kırnı Fenerin hızlı oyunu karş•· ı bir oyuna götürdü. Maçın bu kıs
sında. birdenbire kendini tophya- mı daha heyecanlı, daha zorluklu 
h. b d '' ·· t .. fener · oldu. Çu"nkü Yunan takımı ken-·••az ir vaziyete uşmuş u. ." _ 
bahçenin bilhassa sol tarafı çok 1• dini bir hayli toplamıştı. 
Yi işliyor, Şerefle Fikretin iyice Birinci devredekinden daha t -

anJaştıkları görülüyordu. Fener- yi oynuyor~~ ı. 
b h · i Bununla beraber F enerbahçe a çe bu iyi çalışmasının eserın 
Oııuncu dakikada aldı: Fikret gü·. hakimiyetini kaybetmedi. ~el~ 
ıe} bir iki hareketten sonra topu devre ortalarında Fikretin b?Iımp~
Olimpiyakos kalesine soktu. Bu yakos oyuncularını birer ırer a · 
0 ld k b .. b'' )atarak, soldan sag~a geçerek çıkar· ıaO en sonra Yunan ta ımı us u- b 
t•~ . d' Fe dıg~ı çok güzel golden sonra u .. n sıkı§ık bir vaziyete gır ı. · 
tıer ınuhacimleri sıkışık oynamasa· hakimiyet hiç sarsılmadı. Maç ~ -
la ffal· 3 Feneı·bahçenin galibiyetiyle bıt-ı-, oyunu biraz acmaya muva ' _ 
olsalar sayılarını ~oğaltabilirlerdi . 

Devre ortasında sağdan başh
Yan bir Fener hücumu Yunan kale-
c· . . .. 
ısının topu elinden kaçırması yu-

2:İ.inden Yunanlılara ikinci bir go1c 
l'tıaloldu. 

F enerbahçenin hemen ilk yarım 
saat için iki sayı çıkarması ve gü-
2:el oyunu balkı çok sevindirmişti. 
nununla beraber birinci devrenin 
bundan sonraki kısmmda Fener -
bahçe hızını ve oyun isteğini iyi -
deniyiye kaybetmiş görünüyordu. 
Buna mukabil Yunan takımı ol
dukça kendini toplamış, mukabil 
akınlara başlamıştı. Bununla be
raber Fenerliler üçüncü bir sayJ 
~a.Prnaya muvaffak oldular. 

Fa.kat Yunan müdafaası bir 
F' ener oyucusunu hatalı bir şekilde 
tuttuğu için top kaleye girmeden 
ev · Vel hakem penaltı cezası vermış 
bulundu. 

Yunan oyuncuları buna itiraz 
~ttiler. Bunun üzerine Fener ta
kılh ı Penaltı vuruşunu dı~arıya at
l'tıak auretiyle güzel bir hareket 

ti. d 
Seyirciler Fikreti omuz a taşı-

yorlardı. 
:ı: ~· * 

Macı Halit Şazi çok iyi idare e~
ti. Oli~piyakos takımını atletik, ı

. .. tlu iyi koşan oyunculardan 
yıvucu , I 

.. kkep kuvvetli bir takım o a-mure . · 
k b 11 k Haf hatları çok ıyı, 

ra ucu · .. 
muhacimlerin hemen hepsi de şut 

1 Bununla beraber 
atan oyuncu ar.. b. 

A şeklinde, bundan ır 
takım umuını . · ak 

l 
) gelen Olımpıy os 

kac yı evve 1· h. . 
, d d ha az kuvvet ı ıssı-

takımın an a f b 
. . Yunanistanda ut o-

nı verıyor ve ·ı 
Yıllara göre daha gerı e· 

ı·· geçen 
~~. h kkındaki iddiaları kuvvet· 
dıgı a 
lendiriyor. . 

F ner takımına gelınce, kadro· 

den kaybetmekle beraber dün 
sun a ak' 
. . b" oyun vermek muvaff ıye-
ıyı ır d 
tini gösterdi. yaşar ~a •. F ~r~k a 
Seref, Fikret ve Esat gıbı gunun en 
~uvaffakiyetli oyuncularından sa-

yılabilirler. . . 
S 1 lacivertlileri tebrık ederız. 

ar ~ * 

Galatasaray Peraya, 
Beşiktaş da Şişliye 

yenildiler ! 
Dün Taksim stadında da bazı 

maçlar yapıldı ve bu maçlar bek 
lenilmiyen neticelerle bitti: Be • 

Çukurova şampiyonluğunu kazanan 
T orosspor takımı bu yıl yaptığı 

maçlarda hiç yenilmemiştir 
şiktaş Şişli takımına, Galataaa - Adana., (Hususi) - Şehir sta· 
ray da Pera takımına yeni)iverdi- dında Tayyare Cemiyeti tarafm

ler ! dan konan kupa için dört klüp kar. 
Epey zamandır sahalarda gö • şı karşıya geldiler. Adana sporla, 

remediğimiz Beşiktaşlılar, Şitli Seyhan spor arasında yapılan ilk 
takımı karşısına çıkmışlardı. Me • maç heyecanlı ve zevkle seyredil
sela takımda; Hakkı, Nuri, Nazım di. Neticede Adana spor galip 
Eşref gibi değerli oyuncular yok geldi. 
tu. Buna karşı Şişli de en kuvvetli İkinci maç, T oros sporla Adan3. 
şeklile gelmişti. Oyun birinci dev- ldman yurdu arasındaydı. Toros 
rede oldukça müva2eneli gitti, fa- lik maçlarına iştirak ettiği kadro
kat ikinci devrede Beşiktaşın ha - suyla çıkmıştı. idman yurdu ise 
kimiyetine rağmen, Şişli attığı bir Alay idman yurdundan birinci 
sayı ile Jyunu bitirdi ve kazandı. mülazım Faruk, erkek lisesi, mual. 

ikinci maçı, yine eksik bir kad· )im mektebi ve ticaret mektebi fut · 
ro ile çıkan Galatasaray takımı ile bolcularıyla takviye edilerek çık· 
Pera yaptı; Galatasarayda, ibra- mıştr. Oyun çok heyecanlı oldu. 
him, Fahir, DanıYaJ, Fazıl yoktu, Toros 2 - O oyunu kaybetti. 
Helvacı Pera ta:krmında oynuyor· Cuma günü de Mersin sahasm
du .. Peranın sol beki de yerinde da tehir edilen lik maçlarının SO· 

Galiba burada da lıtanbulda. a

ıasıra nükseden bir hastalık gibi 

dövü§lü bir oyun görmek mümkün 

o]acaktı. Bereket versin ki, oyun 

cuların çoğu sinirlerine hakim ol

dular. 
Lik maçları resmen sona erdi. 

Klüplerin aldıkları neticeler şun

lardır: 

T oros spor yaptığı maç adedi: 
10, galip 10, berabere O; mağlup 
O, attığı gol 37, yediği 9; kazan· 
dığı puvan 30,derecesi 1 .. 

Adana idman yurdu yaptığı 

maç adedi: 10, galip 5, berabere 3. 
mağlup 2, attığı gol 22, yediği gol 
13, kazandığı puvan 22, derecesi 
2. 

Mersin İdman yurdu, yaptığı 
yoktu. Oyun ikinci devrede fa - nuncusu yapıldı. Mersin, Torosla 

maç adedi 1 O, galip 4, berabere 3, 
vuller başlayıncaya kadar çok gü- karştlaştı. Saha çok küçük ve ot· 

kl mağlup 3, attığı 35, yediği 18, ka· 
zel geçti, heyecanlı, tatlı, zev • İ lar, tümseklerle doluydu. iyi ve 

zandığı puvan 21, derecesi 31. 
bir oyun oldu. teknik bir oyun çıkarmak güç olu· Seyhan ıpor, yaptığı maç ade-

Pera muhacimleri, zayıf bul - yordu. di: 10, galip 3, berabere 3, nıağliip 
duklan Galatasaray haflarını bil- T oros ilk devrede çok güzel oy · 4, attığı 13, yediği 14, kazandığı 
hassa sol, ortasını kolaylıkla geçi- nıyarak ve devamlı surette Mersin 

puvan 17, derecesi 4. 
yorardı. Oyuna bu suretle hakim nısıf sahasında çahıarak bir sayı 

Adana spor, yaptığı maç ade 
oluyorlardı. çıkardı. ikinci devrede her iki ta-

di: 10, galip 3, berabere 1, mağ-
İkinci devre sonlarına doğru raf da sayı çıkaramadı. 

liip 6, attığı 11, yediği 32, kazan-
!!oller üçe çıktığı zaman Galata · Mersinlilerin hakeme ve Ada-
~ dığı puvan 15, derecesi S. 
saray müdafaasının (Helvacı, nalı sporculara karşı söyledikleri 
Pamyo, Japoni) yi tutmak ıçın sözleri yazmak güçtür. ..- <Devamı 10 cü ıayıfada) 
~kmü~ü~tçe~~ibulladab~ ' -·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
zı oyuncuların rakiplerini ellerile 
tuttukları görülüyordu!. . 1 

Bu hadiseler oluncaya kadar o
yun çok güzel oynandı; Galatasa
ray lı)ar birkaç kornerden İstifade : 
edemedi~._ . gol kaçırdılar, maç 
1 - 3 bittl. 

Galatasara.yın Pera ile; Beşik
taşın Şişli ile tekrar maç yapa • 

caklarmı duyduk. Bununla bera • 
ber, müttefik takmılarm gayri 
müttefiklerle maç yapmalarının 

yasak olduğunu hatırlıyanlar, bu 
takımlar bu maçları acaba nasıl 
yapabiliyorlar? Suali etrafında 
bir hayli mefgul oluyorlardı. 

Dün çok güzel bir oyunla i!e 
başlıyan Haliçliler, evvela Kara
gümrüğü korkuttular.. F eneryıl • 
mazlıları sevindirdiler; fakat bir 
müddet sonra; bu kol'kular, se -
vinçler kalmadı, sert oynayanları 
hakem çıkardı .. 

lki taraf da (9) oyuncu ile sa
hada kaldılar, Karagümrük 2 ye 
karşı 4 le oyunu kazan.dı. 

Ondan sonraki maçta, Doğan -
spor, Feneryılmaz takımları kar · 
şılaştı: 

Oyun çok iyi, zevkli, nizamlı 

oluyor; birinci devre 2 sayı ile ye
nilen Doğansporlular iyi oynadı -
lar, çalıştılar; hakim oynayan Fe
neryılmaz takımı karfısında iki 
güzel sayı yaparak ( 5) e ka111 
(2) ile mağlup oldular. 

Beşiktaş klübü azaları arasında bir müddettir devam eden iki· 
tik, ne yazık ki bir türlü kaldırılamamış ve son günlerde çok göze 
çarpan bir şekil almıştır. Klüp idare heyeti bazı azanın klüple ala
kasını kesmiş, alakası kesildiği ilan edilenler ise umumi kongreyi top
lamak için harekete geçmişler ve azayı dün yapılacağı ilan edilen 
kongrede bulunmak üzere klüp binasına çağırmışlardır. Klüp idare 
heyeti buna karşı bir tebliğ neşrederek toplantı olmadığını bildirmekle 
mukabele etmiştir. Bu itibarla dün bu iki taraf arasında ve belki 
klüp binasında hoşa gitmiyecek bazı hadiseler olmasından endişe edi
liyordu. Filvaki kongre saatinde iki taraf da klüp binasına gitmişler
dir. Fakat binayı polis tarafından muhafaza altına alınmış olarak 
bulmuşlardır. Polisin herhangi hir hadiseye meydan vermemek için, 
iki taraf arasında bir anlaşma olma dan kongrenin yap .... nasına müsaa
de vermediği ve iki tarafa da bu suretle tavsiyelerde bulunduğu söyle
niyordu. 

Betiktaşlılar arasında ikiliğin bir an evvel kaldırılmı§ olması Be
şiktaş klübünü seven bütün sporı:uları ve bütün gençliği sevindirecek· 
tir. 

Yukarki resim dün klüp bina.11 önünde toplananları göateriym·. ; 
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TAKVi M 
Cumarcesl PAZAR • 4 Mıyıs 5 ~Iayıs 

l SEl'ER 42 SEFER 
Gün do«u$11 4.56 4.M 
Gü.n batısı 19.07 19.08 
Sabah namazı 4.'?6 424 
Oğle namazı t 2,, 1 ı H.11 
ikindi namazı 

Musiki inkılabımızda yürüyeceğimiz 
yolu ve bu yolda irişeceğimiz 

saadetleri gördük ve anladık 
Yazan: Kemal M. Altınkaya 

16.0.ı 
Ak~am ııamazı 19.07 

You• "mu• ı !0.5! 
Lmsat ~00 

Yılın gtçeıı günlırl 184 
Yılın hlaIJ ııünlen 232 -, RADYO 

16.04 

19,08 
20 53 
3.08 
uıı 

2'I [ 

(Baş tarafı dünkü sayınızda) 

Dost Sovyetler bize bir de piya· 
no virtuozu göndermişler. Lev 0-
borin piyanoda Frederik Şopen'in 
"Noktürn,, ve ''Polonez,, i gibi, 
en rakik iki eserini çaldı ve fevka
lade alkışlandı. 

Lev Oborin, tekniği çok kuv • 
vetli, enterpretaaiyon'ları kendine 
mahsus, henüz genç ve çok kuv -
vetli bir san'atkardır. Bilhassa 
"Polonez,, de muvaffak olan bu 
ince ruhlu artist Sovyet genç mu -
siki nesli için iftihare §ayeste bir 
elemandır. Att, Oborin' den pek 
çok şeyler beklemelidir. 

Fakat memleketimize gelen Sov
yet san'atkarlan arasında en ziya
de dikkate değer olanlardan biri 
genç kompozitör Şostakoviç'tir. 

Büyük Fransız tarihçisi Emest 
Lavisse, Fransız büyük inkılabı . 
nın ba~bca musiki üstatlarından 
Mehul'un ve Cherubini'nin AJman 
üstadı Gluck' den ilham aldıkları· 
m iddi~ ediyor ve Von Gluck'un, 
daha Mari Antuanet'in nedimi bu· 
lunduğu zamanlarda Fransız inkı· 
labIDI hissettiğini söyliyen1er oldu
ğunu yazıyor. Fakat Mehul ve 
Cherubini ta.rafmdan bestelenen 
eserler, gere "Joseph,, ve "Chant 
de depart,, mühdiinin ve gerek 
ikincisinin ffa]e]uya temat'lan a
rasında çırpmdıklarmı ve bu çer
çeve dıtına ç.ıkamadıklarıru göste
riyor. Bunun için insanlann dü. 
§Ünüş ve ya§aYJ§ tarzlarında, za
manına göre, eşsiz yenilikler yap
mış olan nurlu Fransız inkılabının 
musiki aleminde, ileri sürülebile
cek kadar dikkate değer bir yeni
lik yapamadığını, acıklı olmakla 
beraber, itiraf etmek lazımdır. 

Modernizmde en kuvvetli ham. 
leyi büyük Alman üstadı Rihard 
Ştraus' da görüyoruz. Fakat garip
tir ki, "Salome, Electra, Cosi Parlo 
Zarathustra ve Till Eulenspieget,, 
gibi musikide, hakikaten yeni bir 
çığın ifade eden ea:rler meydana 
getiren Alman üıtadında, yqmm 
ilerilemesi nisbetinde kuvvetli bir 
gerileme hareketi görülmektedir. 
Vaktile, klasisizmin en inatçı mü
dafii olan Yohan Brans'a tiddetli 
darbeler indiren Rihard StTaus, 
"Rosenkavalier,, adlı operaaiyle, 
ydanak için uğrqbğı tarza dön -
müttür. 

lşte bu bakımdan Şostakoviç u
:ıun uzadıya tetkike değer bir de
hadır. 

ilk bakışta, çekingen !&hsı ve 
sevimli bir kukla çehresini andıran 
aimaaiyle çetin, sarsılmaz, yakıcı 
ve yıkıcı bir musiki inkılapçısın
dan ziyade halUk, uta~aç, azı· 
cık hırçın bir halk çocuğu tesirini 
yapan bu görünü~ itibariyle çelim· 
siz san' atkarın musiki ilim, zevk 
ve duygularmda bütün kaideleri 
altüst etmek, bütün musiki san' atı 
çerçevelerini kınnak ve bunlar ye· 
rine, derhal anJaşılması kabil ol
mryan, yeni bir musiki san' ati ge· 
tirmek istiyen hırçın ve inatçı bir 
musiki üstadı ve inkdipçısı oldu· 
ğuna nasıl ihtimal ve~ilebilir? 

Evet, ihtimal verilmez amma, 
hakikat çok açık. 

Bir musiki amatörü sıfatiyle ==
1
== 

b d uur d k' d . . . STANBUL: en e vv un er ın ,, tesırını u- 17 30 1 k.1.. d • (O • • d , n ı ap ersı nıvesıte en na· 
yandıran Şostakoviç, hayab, haya- kil Manisa saylivı Hikmet 1,30 jimnas· 
tın günlük safhalarını oldukları gi- tik Bayan Azade Tarcan 1,50 Haberler 
bi anlatmak istiyen bir dehadır. 19ı40 Keman solo (Bayan Nazlı) 20 
Çok genç, çok idealist, Ç'ok inatçı Üniversite namına konferans 20,30 De· 
ve düne, dünün musikisine,· cid _ mir Caz 21,15 son haberler Borsalar 

d h 'd b' · · ·ı bak 12,30 Radyo Caz ve Tango orkestrala· en oşa gı en ır ıronı ı e an 8 B d • T" .. 
b. ·· O . . . n ayan e rıye uzun. 
ır ustat.. stattan hır ıkı parça- _ 

ınnı dinledik. Şaştık ve kaldık. 
Şostakoviçin eserlerinde yeni ı ••t. Levazım Amirli!ji Sabn 

bir musiki devresinin müjdecileri Alma Komisyonu iUinları 
çırpınmaktadır. Şostakoviçin mu- ;;;_ ____________ _, 

sikisinde bir "dadaist,, olduğunu Gülhane hastanesi için 2500 
iddia etmek hakikatleri görmemek kilo süt 4 May11 935 cumartesi gÜ· 

ve görmek istememek demektir. nü saat 14 de pazarlıkla alma. 
Şostakoviç Sovyet diyarında doğ- caktır. Tahmin bedeli 300 liradır. 
muş ve Amerika yoluyla dünyayı bteklilerin 45 l~ra son teminatla· 
istiJaya başlamış bir harikadır. rile belli saatte Tophanede 1abn-

Şostakoviç hakkında yapılacak alma komisyonuna gelmeleri 
en iyi tarif şudur: R. Straus musi- (2358) 
kide modernizmi icat şerefini Al- 11- :,. * 
manlığa kazandırmak için çok uğ· ihtiyat Subay okulu için müte-
raşmış ve fakat ric'atten kendini ahhit nllm ve he~abına 500 adet 
alamıyarak modernizmin ilanali yün fanHa 5 Mayıs 935 pa~aT gü

işini yeni nesillere bırakmıtbr. nü saat 15 de pazarlıkla abnacak
Şostakoviç, büyük Alman üstadı tır. Tahmin bedeli 900 liradır. la
gibi modernistlerin topunu birden teldilerin 130 lira ton teminatla • 
tecahül ederek yepyeni bir çığır rile belli saatte Tophane aatmal • 
açmak ve bu suretle musikide mo- ma komisyonuna gelmeleri. 2298 
dernizm şerefini Sovyetlere hasret 
mek istemektedir. Henüz yirmi al-
tı ya,mda bulunan bu genç musiki 
üstadı konvansiyonelizm' e, altın

dan kalkamryacağı bir darbe "VUr
muştur. Yaşı gençtir. lstikbalde 
Şostakoviçi adım adım takip et -
mek lazımdır. Rihard Ştraus ile 
Y ohan Brams arasında.ki fasıla • 
dan dışarı çıkamamış olanlar i -
'çin Şostakoviçi anlamak imkan -
sıı:dır. Bu genç san' atkar yarının 
musikisini yaratmaktadır. Bu da 
Sovyetlerin 17 senelik kısa bir 
müddet zarfında ne kadar büyük 
bir musiki hamlesi yaptıklarını ve 
bu hamlenin baş döndürecek ka
dar kuvvetli ve verimli olduğunu 
gösterir. 

Şostakoviç.le konu§uluııca in -
sanda baıka bir kanaat h~sd oh,. • 
yor. Genç üstat, meseli., Rihard 
Ştraua'un bütün eserlerini çok aev~ 
diğhii, ve bilhassa - garabete ba
kınız - "Rosenkavalier,, e bayıl
dığını söylüyor. 

Yüksek Sovyet san'atkarları, 
bize hakiki musikinin tadını tattır-
dıklarını unubnarriahdır. Kendi
lerine çok müteşekkir ve minnetta-
rız. 

Cümhurreiıliği filarmonik of -
kestrasındaki kıymetli elemanlar, 
başlarında birinci viyolon Bay Ha
lil olduğu halde, kuvvetli bir. pe. 
dagoğun otoritesi altında çalııma· 
nın zevkini Clldılar. Kendileriyle 
iftihar ederiz. Bu irfan müessese
sine Bay Stemberg gibi bir bat la
zım. Orkestramızın birinci ve İ· 

kinci viyolonları, viyola kısmı tak
viye olunursa, sırf Türk gençlerin
den ve san'atkirlarından mürek· 
kep olması itibariyle, komşu ve 
dost milletlerden birçoğunun maz. 
har olamadıkları bir hususiyete 
malik olan hu orkestra ile biz de 
dünya musiki cereyanlarına -
hem muvaffakıyetle - karışabjli

riz. 
Kemal M. Altınkcı;ya 

iLAN 

Osmanlı Banlumr.ıJcın: 

Osmanlı BanİCaii gİfeleri cari 
Mayısın 4 üncü cumartesi günün
den bathyarak gelecek 30 Eylüle 
kadar a§ağıda yazılı saatlerde ar 
çık bulunacaktır: 

1 - Galata merkezi idare.si: 

Adi günlerde: Saat 9 1/2 tal' 
15 e kadar. 

Pazar günleri: Saat 9 1/ 2 tan 
12 ye kadar. 

2 - Yenicami şubesi: 
Adi gün1erde: Saat 9 1/2 tan 

15 e kadar. 

Pazar günleri: Saat 9 ·ı /2 tan 
12 ye kadar. 

3 - Beyoğlu şubes.i: 

Adi gün1erde: Saat 13 1 /2 tan 
12 ye kadar. 

Adi günlerde: Saat 9 1/2 tan 
15 e kadar. 

Pazar günleri: Saat 9 1 /2 taıı 
12 ye kadar. 

1 LAN 
· Oımanlı Banktuından: 

1935 Mayısının 4 üncü cumarte. 
si gününden başlıyarak gelecelr 
Eylülün 30 uncu pazartesi gunu 
(dahil) ne kadar aıağıda yazıt. 
bankalar gişelerinin: 

-Adi günlerde saat 9 1/ 2 dar> 
lSekadar. 

- Pazar günleri saat 91/2 da1' 
12 ye kadar. 

Umuma açık olacağı ilan olu 
nur. 

Banca Comerciale ltaliana, 
Banco Di Roma, Deutsche Bank 
und Disconto Geseljschaft, Daut
sche Orientbank (Dreıdner Bank 
Filyalı) Holantse Bank Üni N. 
V., Osmanlı Bankası, Selanik Ban
kası, S. A. C. l Ticareti Hariciye 
Bankası, Şarkıkarip Ticaret Ban· 
kası, Türkiye it Bankaaı, Türkiye 
Ziraat Bankaaı. 

I~ 
" 

5 - Mü1'ta~kem cepheden ma • 
ada Muş ve Bitlis havalisi hakkın· 
d:a da nazarı dikkati aamilerini 
celbi vazife addediyorum. Hmı • 

sın cenubunda 2 Süvari f ırka.sı ve 
Muş cival'mda Osmanıbey müfre -
zesi ve Van gölü cenubunda Ali 
Bey miifrezesi va:rdır. 

Bunlar . da düşmanın o cihetten 
göndereceği iki, üç alayı meni ve 
tevkife kafi değildiler. Nitekim 
bugün dü§manm bir alay kadar 
piyaçle ve bir alay süvariden iba .. 

ret kuvveti Süvari fırkasının terki 
mevziiJe daha gerilerde bir hat 
tutmağa mecbur etmittir. Ordu 
mevcudu hazırında bu.Jundukç.a. o 

tarafa hiçbir kuvvet iıfraz ede.mi • 
yecektir. Mu.&ul ve Diyarıbekir ci • 
hetlerin.den Bitlis ve Mu§ havalisi· 
ne bizim bir kaç fırkamızın gelip 
gitmit olması düşmanın da arzu 
etitği halde o cihetlerde mükemme 
len harekatı harbiye .yapılabilece
ğini göstermektedir. 

Umumun luım gayri kabili ha • 
reket farzettikleri Kargapazarı 

daflan~ Givurdaj geçitleri kqm 

cl; 

Ancak dütmanın bizim için e~ h~ 
muzUl' hareketi nazarı dikkate al~· ta 
narak ona göre tertibat ve tedb1r 
ittiha21 muktazi ve düşman!~~ı 
bugünlerdeki faaliyeti atil kal' 4 
mıyarak bir haTekete tetebbüs e' ~I 
deceğini göıtenuekte oldu.ğundıt~ ~i 
düşman kuvvetine muadil olabile' 
· cek muntazam kıtaat izamı istit 

1 
~. 

ham edrlmiştir. li 

7 - Filhakika ia&f! me!e]esj d t 

pek mühim imillerdendir ve ge 
lecek sene daha hüyük ehemıııi ' ~ 
yetle kendisini hissettirecektir. ı·j 

Zaten ,imendiferden mahf1l'I' \ıı 
Jı 

bu mmtakada kuvvetin azhS 
müdafaa ve taarruz iktidarını .- ' 
lip ve kuvvetin çokluğu da iat' 
imki.mızlığını badi o1'duğunu e1

1 

velce de arzetmiştim. lzammı it 
1 

(; 

tirham ettiğim kuvvetlerin iate11' 
ne muktazi erzak ve zahair i1e b~ 
nıevaddm nakline ki.fi veıa.itİ ~ 
nakliye ir..alinin de bideriğ burı'; l 
rulmaıı tabiidir.'Maamafih gere ı 
Erzurum miiıt.&hkem -cephesiıı' 
çekilmek dolay11iyle iqe md'l '~ 
balarına tekarrüp ve gerek bu Jıl' ~i 
valideki ahalinin geriye ıevki b• 

1 

lıı 
ıebiyle kalan erzak iqe huausıl 

1 

nu mümkün mertebe teshil edt ' ~ 
cektir. Huwıatı mezlrureye i1A1a' 
ten evvelce istirham edilen yükot0 1'i 
mobiHeri ve vesaiti nakliye d~ ı-~ 
l'Önderildiği hald~ iaıenin terııi.S1 ~ 

•!..d' ı 
de mümkündür.Binaenaleyh mw· 
kün ola.ı her vasıtaya tevessül il' 

• 
ordunun dütman a.dedile mijsŞ 
va.t hasıl edecek miktara ibliit ,e , •• ·· ı 

cephane ve erzak ve sair iht1 

yacatm mükemmelen tedarik 4e 
sevki ea.babmm temini bendeniıct 
bir zarureti rnübremedir. '· 

'ı "l 
8- Şimdiki mevcut kuvvet)eıtl 

mizle Trabzon ve Erzurum vill 
1 

I~ 
tl · · k... ·• e·tı· 11 

ye el"Hlln amıa.en ve ı ı.t , lıı 

Mamuretüliziz vilayetlerinin Jaf 
1 

mı &%ammm iıtilidan tahlis ~. il 
düşman istiliama bir hat tafİıı' 
bendeniz için gayri mümkündil~ ~'~ 
Bizim ile düfman mevcut ku~,, 
lerinin mükayeseıinden ve tec•'' ~ la 
bi aabıkaJardan mütevellit ol~, 
kanaatimin bütün arzularıma r' 1 ~ 
men tebdiline imkan olmadılı~ i 

arzederim. 
·ı 

Mahmut Ks1111 

(Devamı vttf1 



9 - KURUtJ • •• \\ 1:-ı l!lJ"i .l!!!!!J!!!!l!I 

Ata türkün, Başbakanın söylevleri Nüf.usumuz 
17buçuk milyon ola
rak hesapladıyor (Ba~ tarafı J mci :;a)t/ado) 

Ta.biat onları, kendi unıurla· r . . , 
1 ıçınde, ezmekten, boğmaktan, 
Yoketnıekten ve ettirmekten cu -
da çek· . . ' ınmemıthr. 

Türk, bu büyük hakikatı, üzel
den tanımak kapaıitesini göste · 
terek kapıal bir dölenle, toprağı 
~e onun türlü ürünlerini, insanlı· 
&a. Yerimli kdmıı; okan denizler· 
de iÖğüslemedik dalgalar bırak • 
~~arak, insanlığa genlik veren 
ultür yolları açmıştır. 

ı1 lakin, yaşadığımız bu çağda, 
trtık, insanlar yalnız karada ve 
d . ' 
enızde kaTmadılar. Tabiatın ha· 

• "t \'arlıgmın da içine daldılar. 
fifa.yat için, havayı, yalnız, ne • 

• eılenmenin yeter olmadığı anla· 
\ıldı. Gerek ve gercek olan, ha • 
~ ~ 

l egemenliği olduğu yalın ola · 
~k ortaya çıktı. 
~ Bütün ulusların, büyük dönen • 

' \izerinde çalı§tıkları bu yö • 
~de, Türk ulusu da, şüphesiz 
e •• 
tını almalıydı. 

t 'fürkiye Cümhuriyeti hükume· 
1
' kara ordumuzun yanında, do · 

' I IUrıa.mızı kurarken, hava filo -
~rıınızı da, en son hava araçla • 
til'le düzelemekten geri kalmadı. 
\ Şahıslariyle onur duyduğumuz, 
'"a. subaylarımız ve komutan -
tıınız da yetitmiş bulunuyorlar. 
llç.manlanmız, her zaman ve 

er halde, uluıun yüzünü ağırla · 
le Yüksek değerdedirler. 
likin, arkadaılar; bu kadarı· 

~Yeter görmek doğru olmazdı. 
e' \la"~ işine, onun biıWn dünyada. 
-· dıı:r .. d . .. .., ıf ."ı onem erecesme gore ge -

·1t '!lık vermek lazımdı. 
'r' ~ ~unu a-öz önünde tutan Cüm · 

t lltiyet hükumeti; havacılığı, bü· 
11
1\ ulusun işlevi yapmak kara -

idı. 

yorsa, r.urdun aauğmanında da, lere dayamak için önayak olacak-
ayni ıüretle dolaıabilmelidir. lardır. 

Bu ise, Türkü, çocukluğundan, Planörler bugün her ülkede ha-
valan kuılariyle, vatan havası i - vacılığın yardımcı kurumlarından 
çinde yarışa alııtırmakla hatlar. sayılmakta, binlerce havacılar ilk 

l§te, bugün, burada, bizi top • atklarını bu kurumda kazanmak- ,• 
Jıyan sebep, o, kutsal ite batlama tadırlar. 
ayinidir. Hava kurumunun az zamanda 

Havacılık kınavına ciddi sa • I bütün eksiklerinin tamamlaması 
nlmalarmdan dolayı, hükUmete, ve severek eğlenilecek bir top · 

Genel Kurmay Batkanı sayın lanma yeri olması için elimizden 
Mareşala ve Türkiye hava kuru • geleni yapmak kararındayız. 
mu :Baıkanı değerli arkadaşım Türk tayyare cemiyetinin ve 
Fuad'a, burada, özel minnetleri • onun sok değerli başkanı Fuat 
mi sunarım. Bulcay'ın yıllardanberi Türk tay-

Bu ödevimizi başarmada, biz· yareciliğine olduğu gibi bu kuru
den değerli yardımlarını esirge - mun kurulmasında da yüce hiz -
miyen doıtumuz Rus Sovyet Cüm- metler ettiğini teıekkürler ile ana
huriyetine ve onun, sayın büyük rım. Bu kurumun çalıımasında 
elçisi Bay Karahan'a, önünüzde, Sovyet uzmanları kılavuzluk ve 
açıkça tefekkür etmekten kıvanç hocalık edeceklerdir. Sovyet tay • 
duyarım. yareciliğinin gösterdiği bu dostça 

Tiirk çocuğu: ilgiye içten tetekkürlerimizi söy· 

Her itte olduğu gibi. havacı - lemek benim için bir zevktir. Sov
lıkta da, en yüksek düzeyde gök· yet büyük elçisi yüce sportmen ve 
te seni bekliyen yerini, az zaman· sayın Karahan bu yolda çok dost· 
da. dolduracaksın. ça ilgiler göstermiftir. 

Bundan, gerçek dostlarımız se· Sovyet tayyareciliği bütün dün-
vinecek, Türk ulusu mutlu olacak- yanın takdir ettiği yüksek bir dü

tır.,, zeye çıkmıştır. Türk Kuşu Sovyet 
iSMET INÖNÜNÜN SÖYLEVİ uzmanlariyle beraber çalışmaktan 

Ankara, 3 (A.A.) - Bugi.in çok istifade edecektir. 

nılmıt olduğu kelimelerin bazıla · 
nın anlamları tunlardır: 

Unmak - yapmak, imal etmclı 
Unıur - "T. Kö" 
llginlik - alakadar olmak 
Örgen - organ 
Egemenlik - hakimiyet 
Nefeı - "T. Kö" 
Yaratık - mahluk 
imkan - "T. Kö" 
Cuda - aıla 
Kapasite - yetenek, kabiliyet 
Kapsal - am ve ~mil 
Dölen - azim 
Ürün - mahsul 

Okan - büyük, muhit 
Yalın - parlak, çıplak, açık 
Yöney - cephe 
Al'aç - vasıta 

Düzenlemek - tanzim etmek 
Şüphe - "T. Kö" 
Sebep - "T.Kö" 
Uçman - tayyareci 
Önem - ehemmiyet 
lılev - amel, fili, mcıgale 

Güven - itimad 
Aıuğman - "mecazi olarak" 2ök 

Kınav - faaliyet 
Ödev - nzife 
Kıvanç - memnuniyet 
Düzey - seviye 
Vatan - "T. Kö" 
Esas - "T. Kö" 
Natür - "T. Kö" 
Tabiat - "T. Kö" 
Ayin - "Türkçe ayın" 
Uı:el - ezeli 

Haynt - "T. Ko" 
Lin:ım - "T. Kö" 

( Bastarafr l. ci sayrfada) 

nüfusumuzu tam olarak ifade e -
demez. Ameli araştırmaların ver• 
diği kat'i, yakın neticelere göre, 
Türkiyemizin şimdi nüfus tutarı 

17,5 milyon olarak hesaplanmak• 
tadır. 

Nüfusumuzun yıllık artım sa • 
yısına gelince, birçok ilmi araı • 
tırma ve hesapların verdiği sonu· 
ca göre bir yılda doğum nisbeti 
0,040 (binde krrk) ölüm nisbeti 
0,019 {binde on dokuz) artım 

nisbeti, 0,021 (binde yirmi bir) 
olarak teıbit edilmektedir. 

Nüfusumuzun 30 milyon ola • 
bilmesi için yapılacak iıler, bir dü· 
şünceye göre şöyle iıaret ediliyor: 

1 

1 - Hariçten çokça muhacir 
getirtmek, 2 - Ölümleri azalt • 

j mak, 3 - Doğumları çoğaltmak. 

Bizde doğum nisbeti, diğer ile
riye gitmit ulusların doğum niı • 
betlerine göre, hemen hemen en 
üstün yerlerde olduğu gibidir. Bu
gün olduğu gibi normal bir yürü • 
yüşle nüfusumuzun en son 30 yıl 
sonra 30 milyon, elli yıl sonra da 
50 milyon olması ümidi çok kuv • 
vetlidir. Türk Kuşu lütnmmmı açarken Türk Kuşunun çalıımaya ve 

Raşhakan tsnıet 1115nii 8U ~öylr\i yükse~eye ba§ladıgınr siri tanık --------·~-----~-----~-------~ 
~öylemiştir: tutarak ulusa müjdelemek benim Büyük Tayyare Piyangosunun son keşidesinde 

Sayın arkada!lar; için bahtiyarlıktır. tam 20 şer bin lira alan bahtiyarlar 
Hava kurumunun açılmasını Türk gençleri Türk havasına lzmirde mütekait binbaşı Yahya. 

yalnız bir spor klübünün açılma . bütün ateşleriyle atılmakla, soğuk Trabzon lisesinde muallim kap tan Rıza. 
sındaki sevinç ile karşılamamalı - kanlı ve yürekli yaradıhşlarınm Bursa Tahtakalede zahireci Abdülmecit. 
vız. Tiirk Kuşunun büyük bir ulu· yüce verimlerini göstermekle Ata· b Ad • Çatalcada mahkeme kati i nan • 
su, havanın engin dünyası ile ta - türk'ü çok sevindirecek bir spora h d Beyoğlunda Ma i e. 
nı!ll.tırıp alıtlıracak bir tetebbüs o· bag~lanmı§ olacaklardır.,, ~ Şitlide talebe Hüsniye. 
larak alkıtlamalıyız. ATATU. RKU. N SÖYLEViNDE d Y • K kul 1 Sak1zağacmda banka vezne 2\ rı anı u op oı. 

Türk ku!unda yüce yetenekle • GEÇEN KELİMELERDEN BAZI- Ankarada elbised Marko ve ortağı. 
ı·"ın"ı gelı" &t"ırecek ıportmenler, Türk L a.oıNIN ANLAMLARI d b k ı· k b b ı.. • l r L •• :r l'U' Siz. e bir uçu ıra ,ııerere u antıyar ar •ıra.ına ıırme1r 1lt;• 

havasını medeniyetin birletme ve 
bulutma alanı haline getirecekle · 
rin öncüleridir. Bunlar Türk ha • 
vasının sa vgaıını da yeni temel • 

Ankara, 3 (A.A.) - Atatürkün 
bugünkü söylevinde hiçbir yaban-
cı kelime yoktur. Söylevde kulla-

mez.mi•iniz.? .. ~ 
Zengin ve dolgun ikramiyeli 11 MayıaJa bcqlıyacak olan yeni 

tertip planı mutlaka okuyunuz ve bir bilet alınız ... 

38 ·-Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 
f' Point de rencontre 'l'PI, ir etmek - Çoğaltmak 1 (Fr.) Jteconcilier 

• ' "' 1 · <t 'l!fahur ('tmek - öğünmel' -
i' r.) Se \antrr 

u 'l'efahhu etmek - rastırmak 
ır l'efehhüm - Anlama 

' E 'tefekkür - Düsünmrl\ - (Fr.) 
ı flexion 

...tt tı. l'ererruat - Ayı ıntılar 
v ~ıau 

(Fr.) 

~ 'l'eferruc <Bak· 'l'cnezzüh) 
l'eferrüd etmek - 'J'ekleşmek, 

~~ 0lınak, birincile!';mek - (Fr.) Sc 
tinguer 
'referrü etmek _ ı - :::;ezinlc • 

ele ? 
' .. - (Bak: feraset) 

' ' 'l'ehnssür etmek - Göresimek, öz
.,1 1'tek 

'l' f -(p l'ii e c suh etmek - Bozulmak, çu· 
"t0~ek, kokmak (Fr.) Sc cor • 

• '"l>re 
;,.ı ·rer ···1 k r ı acltı c u etmek - l'gur ama , a 

ak - (Pr.} Augurer. prccıag('r 
il' ~er" vuk - l ı;tiinlük 

tfe,"\uk etmek - t:stolmak 

~cfe'"Üh - Dil ur.atma 
• , ;ı,. efe" üh .. tmek - Ağza almak, 

·~ b l' oımak _ (Fr.) Proferer 
'r c-rı ik - A) ırma 
'l'efrik etmek - \)ırmak 
'r efrika <R:ık: fcsad) 

, e efıis efmnk - J)Ö!öıcmek - (Pr.) 
Uhler 

' 'ter · \aite ır - ) ora (1'' r.) ('om men • 

" 'l'er · le ır etmek - ) ornrnk, ) om · 
'l' - (Fr.) fommcntcr 

~1".)eifüı etmek - Teftis etmek -

'l' " J)ecter 
te1._. egafül etmek - \nlamazlıktan 
til\:;' anlamaz görünmek - (1''r.) 

•ı 't e de ne pas comprendre ':<lciirn etmek - t:: sü:;omek, top • 
't - <Fr.) A aillir 
'l':_-1ı1r - UY11'1"8Zhk 

~''"ek a rUk f!tmek - Kımıld:uı ak. 

t~ gelm<'k 
ll88un etmek - ::)ıgınmak, pus· 

!anmak. knpanmnk - ( Fr.) ~e ref u • 

gier . . ) 
'J'eha;:i (Bak: haş)rt, ıhhraz -

Sakınma .. 
Tehaşsüd <'tmek - Bırıkmek. )1 • 

ğılmak .... 
Tehciı" etmek - Goçur~ek ~ 
'fchdid - Jiötlem, gozdagı 

(Fr.) Menace 
Tehdid etmek - Hötlemek. ) um· 

durmak - (Fr.) Menacer . . ·· 
Tehe\-vür etmek - Kızmak, ko . 

pürmek, hiddet etmek (Fr.) 

s·emporter 
Tehenüc; etmek - Heyecanhın 

mak 
'J'ehi - Boş 
'fehie etmek - Hazırla~ak 
T<'hlike _Tehlike <T. Ko.) 
'feh' in etmek - Kolayla tırmak. 

' ~ f"flrtmck - ( Fr.) t'adliter, ullc • 
, •• 1 

gel' ı• nlandır · 'feh)İ<" l'tml·k - -ı<')eCa 

mak u·· )tmek te • 
'fehzib etme!\ - uze , 

mizlemek - (l<'r.) Edifier 
Tehziz etm('k - Titremek 
Teknbiil etmek - Karşılık olmak, 

kar!öıılaşmak, karşılamak(Fr) lmpo"ts 
• . y rgiler- · 
Tekalıf - e . . _ (Fr.) Evo • 
Tekamiil - EHtm 

Jution _ Eninmek -
Tekan1ül etmek 

(J<'r.) ~,·olu<eBrak. 'J'ezellül. tahasbus) 
Tekapu • • 

• Uf etmek (Hak: Ke!iafet) 
'fekas 1'' ) 

- Sıkla mak. toplanmak - ( r. 

S'cpaissir . 
Tekasül - Uşenme, ge\ eklıkı, e 

• (Fr.) Negligence. mangue 
rınme -
de soin k 

Tekasül göstermek - t.;senme ' 

erinınek k 
Tekatu etmek - Çapraşmak, e. 

. mek _ (Fr.) Sc croise.r, se couper 
~ı!ll Tekatu noktası - Çatak - (Fr.) 

Miitekatı - {'apra ık. ratışık . 
'J'ekaiid etmrk <Hak Miitekaid) 

- Emekti)e ayırmak - (J1'r.) Mcttrı• 

en retraite 
'fekaüd maaşı (Bak: l\lütekaid) 

- };mcklik, emekli ıolıgı 
'fckaüd olmak - Bmekli) e ayrıl-

mak 
TekaYYÜ!'; etmek - ha' i lenmek 
Teka) yiid etmek - .Ka) ıtlanmak 
Tcka)) üh etmek - 1 rin1enmek, 

irin bağlamak. 
Trkdir etmek - Cıkı mak, azar • 

famnk, ı>a) lnmak - (Fr.) f'airc de 
reproche~, ı·eprimander 

]'ekeffiil etmek - l\Cfil olmak, 
üstlim• almak 

Tckclliif - 1apıntı, gö:stcri • ö .1 

zeni;;. 
Tekemmül dntcl\ - Erginle nıck, 

yetkinle mel" tamlasmak. tükcllen • 
mek. 

'J'ekeniır etmek - J ckrarlanmak, 
tekı-enmt•k - ( rr.) ~c r epeter 

'J'ekes ut· etmek - ~\rtmak, çoğal
mak - (Fr.) .. '"nugmenter 

Tl'ken ün etmek - Olmak, ol us . 
mak, \ar olmak, kılınmak. • 

Tt.'kid - Pekit 
'1'4.'kid etmrk - Pekitmek. ta:wle· 

mek 
'J'rklif - Önerge - CFr.) Propu -

sition 
Teklif etm<'k (Bak: 'l'ekelliif) -

1 - Önergemek. :! - Öne sü rm«.>k, 
;3 - Yüklemek, 4 - İlf'ri SÜl'mek. 

Teklif iz - leli dıı::h - (l<.,r.) Fa • 
mili er 

Teklis etmek - Tamamlamak, fü. 
kellemcı.:. bitirmek - (l•'r.) Achever, 
finir 

Tekrar - 'fekrar ('J'. Kö.) 
'fekrim etmek - Yiiceltmek 
Teksif etmek - Sıklaştırmak, ko-

yulaştırmak, toplamak 

'l'ck\ in <•tmt•k - 'ar etmek. )a • 
ratmak, kılmak - (Fr.) Crcl·ı· 

'l'ekzih etmek - ) :tlanmat, -
<Fr.) I>cmcntir 

'l'cl:"tffuz - Jilfza 
Tcl.iffuz ctmcl, - SÖ) lemeJ,, laf· 

znmak - (Fr.) Prononcer 
'l'clilkki - \nla) ıs 
l'eı;,ı,ki etnwk - \im.ık. a~ mak 
J lıi nii tel:ıkki etmek - h İ) e al· 

mal .. 
;o:ui lt'I: kl-i - hötu~ e nlmak 
Tct:ı - 'l'cli~ (T. ırn.) - (F J .) 

Jhte, <'ntpre c:rmrnt 
'I'f'l.th m - <.alJ,nntı - (Pr.) On· 

dulatioıt 

'felutum dnıcl, - Calknnmal" 
cln lg a lan mat, 

'I elcbbü:s et mel, - Gi) inm<'k -
(Fr.) ~e \eliı . s'hnlJillrr 

'l ch·f etın('k - Uldürıue.k, ) ol,et • 
mek. bitil'mcl, - C Fı .) 'l'ucı. rJiJapi
dcr, a11eant11· 

Telchhiif etmek - 1 - Bak : l c • 
e..;sür, iztirab). 

2 - Yanmak. )anıp )akılmak -
(1-'r.) ::;c lamenteı· 

'l'elen-ün - Ala{·alık - (l< r.) 'er
satilite, incon!'Stance 

Tele' viin etmek - \lacabnmak 
Mütelc\\ in - Alaca. dönek -

(Pr.) Yer atili.', incon tant 
Tele) l ün - Yuntu!ölama. sulan • t 

ma - (l•'r.) ı\molli sement 
l'elezziiz dmel, -- Tadalmak, tad

lanmak - (Fr.) (;oüter, se delester 
'l'elgmf - 'J'clgı af 
Po ta 'e telgraf - Posta 'c tel -

graf 'e te1efon <P. 'J'.1'.) 
Telh - Acı 

Telhis etmek (Bak: Hüla ·a et • 
mek) 

Telif etmek - Rağdumak - (Fr.) 
Conrilier 

TeJif ibeyn etmek - .Arabulmak -

')'('Jih (Hak: l\labud) - 'l'nnrılaş· 

tıı m:ı - ( Fr.) Dcification 
'l'rlih ('tmek <Bak: Mabud) -

'l'anı t!ölilmak - O'r.) Deifier 
TcJ"in ctm<'k - llcrnt'k - (Fr.) 

.Maudire 
J'clklh etmek - Aı:.ılamak - (Fr.) 

lnoculcr, ' .ıccincr 
'l'elkin - 0) dam - (Fr.) Sugg~

tion 
'l'('Jkin etmek - Oydamak - (Fr.) 

~uggercr 

l'e11 :1l - Ynğırtmaç - <Fr.) Cour
ticr, cricur public 

1'<'1 mih etmrl, (Bak: ima etmek) 
- ( J1'r.) Lai er a cntendre, faire un 
nllu:sion 

'l'eh in etmek - JJoyamak - (Fr.) 
Colorer, colorier 

'l'ch is ctmel\ - l\irlctmek - (Fı .) 
Sa lir 

l'cmndi etmek - Uzamak, sür 1 
mel .. - (F r.) S <' ıırolonger. dureı 

T<•ma - Dcgct 
Temas etmek - J>okunmak, değ -

mek - <Fr.) 'f ouchcr 
Temasta bulunmak - Değet1e 

hulunmnl, - (Fr.) Etre en contact 
'l'cmnı::a - Se) ir - (Fr.) Con • 

templer 
'l 'emıı) iıl - l - Eğlim (mey, 

mc)clan) - 2 - Eğginlik - (Fr.) 
lnclination, penchant 

Temayül etmek - };) ilmek, eğin -
mek. ) atm:ık - ( Fr.) 'incliner, ıo;;e 

pencher 
Temayüz etmek - ."eçkilenmek. 

kendini gö termek - <Fr.) Se distin· 
guer 

'J'emdid etmek - Uzatmak -
(l•~r.) Prolonger 

Temekk\in etmek - YerJeşm~lr 
- ( Fr.) S'etablir. se fixer 

Temelluk etmek - Yaltaklanmak, 
• (Lutfcn saytfaY.1 çeviriniz). 
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Hitler Almanyası karşısında J Adanada kupa 
maçları 

f rusız mekteolerin~e f nnsızcn 
uuımek lizıı~ır ! 

_.. ( 7 ci aagfadan devam) 

T oroı idman yurdu, yaptığı I 
maç 1 O, galip O, berabere O, mai· 
lup 1 O, attıiı 4, yediği 30, kazan 
dığı puvan 5, derecesi 6 d.,-. 

Fransız mebusları gençliğin maneviya· 
bnı yükseltmek için tedbir istiyorlar 

Şu neticeye göre T oros ıpor bi· 
rinci ve ikinci devreyi hiç yenilme
den, hatta berabere gelmeden mu
vaffakiyetli bir surette bitirmittir. 
Çukurovanın bihakkın ıampiyonu 

olmuıtur. Şimdiye kadar Çukuro 
vada hiçbir takım böyle bir netice 
ile karıılaımamıttı. Bu, T oroı spo
run nasıl bir çahtma ile böyle bir 
neticeye kavuıtuğunu anlatmaia 
kafi gelir. 

Lö Jur •aetai F rannz tale
be.inin, zamanın nyuanna •öre, 
yetİftirilmaini iatiyen iJri mebu· 
mn Framu niilli talim ve terbiye 
halıanlıfına ıönderdilıleri bir melr 
tuban mühim JHJFfalannı neff'Mi• 
yor. Frt111aa ve Alman milletleri 
llrUUHlalri derin Junulan •inle,.. 
melı itibariyle dikkate layilı ıör
tliiiümü bu yazıyı olclafıı llİbi alı
yoruz: 

Mant mebuıu Bay Rojer Sarret 
ile Sendan mebusu F dmon Batra
fell milll talim ve terbiye bakanh
ima bir mektup venniılerdir. Bu 

mektupta Fransız ıençliiinin ma· 
neviyatmı yükseltmek için bundan 
f>öyle Fransız okullan proaramla· 
nna medeni ve milb bilailer konul· 
mumı iıtemiılerdir. Bu mektu · 
bun b'flıca loıımlan fUD)ardır: 

öğretilen imanın ne olduğunu bi· 
ze anlatacaktır. 

"Nihayet tunu anlamak lazım
dır ki bizim öldürücü düımanımız, 
bizim merhametsiz dütmanımız 
Fransadır ve daima Franıa ola· 
caktır.,, 

"Almanya Fran.anın mahucJ. 
mamı, kentli milletinin baılıa bit 
•aha üzerinde tekamülü için bir 
ucuıta olarak görmektedr.,, 

"Biz lıaybolan arazimizi ne Al· 
lalaa yalvarmalıla, ne Je Ulu.Iar 
Kurumuna imanlı bir ümit bale· 
melıle elde etlemeyi:. Bunun bir 
yolu vardır, .ilah lruuueti!,, 

Bu kitabın, iktidar mevkiini e· 
le ıeçirmek iıtiyenlere hizmet et· 

28 - 6 - 931 tarihin· 
de kurulan T oroı ıpor; timdiye 
kadar 46 maç yapmıt ve hunun 
28 ini galibiyetle bitirmif, 12 ıin
de maihlp olmuı ve 6 ıında bera · 
bere kalmıtbr. 

T oros ıpor 112 gol atmıt ve iO 
de gol yemittir. 

T oroa ıporun Türkiye birinci· 
liklerinde de muvaff akiyetli oyun· 
lar göıtereceiine ıüphe edilme
mek lazımdır. 

tikten sonra ehemiyetini kaybetti· E•lıi Oyuncu 
ii vegelecek nesiller için bir veıİ·I-============== 

"Bu tehlikeli •uİJette hüldlmet ka kıymetinde kalacaiı zannedile- laımaya hazır olduiunu inanması 
l>ir taraftan ıiyua pliniyle diier bilir. Öyleyse Frankfürt ıazete· gecikmeden bir kalkınma hareketi 
taraftan miltt müdafaa ile emniyet sinin akf"m ıayııında ve sabah bt· na müsaade edilemez. Bize göre 
ıiyuuını prçeldqtirmeye çalııır. rinci tabında neıredilen tamime yapılması lazımdır. 
bn "memlekete bütün hakikati bakınız: Bat Bakan, bundan böyle bü-

1 _.._ "f • d tün okullarda, 1918 denberi neler 
liy em-,, ftZI esınin e, umumi Buna ıiire Almanya maarif b~ • 1 d 1 ıeçtiğini ve buıün dünya üzerin· 
1f ere nezaret en erin üzerine cliit L-nı R6ıt, ınt dikkatler, ırk bilgi· · ı aa de Franıanın vaziyetini ve rolünü 
meıı izım ıeldiiini diifündük. leri, ıi..,... ve iaki.n derslerine e-, _ anlatacak huıuıi bir tedriı progra-

Ren nehrinin öte yakumda su olacak yeni bir liıte neıretmİf · mı istiyoruz. 
Hitler rejimi muallimleri tarafın- tir. Batta umumi dütüı:aiflere da· Memleketlerinin ıulh yolunda 
dan fikirlerin ne euretle hazırlan· ir eserler, bunların arasında ve ne gayretler aarf ettiiini ve millet-
makta oldujunu biliyomınuz. Ni· en bqta Adolf Hitlerin Mayn lerin biribirlerine yaklqma siya· 
tekim bütün Almanyanm okudu· Kampf (Hitler ve mezhebi) bu- 1&1ının göıterdiii bütün güçlükle
ğu, tasvip eltili Mayn Kampf ki· lunmaktadır. ri, Franaız ıençleri bilmelidir· 
i.abı, Mitlerin it'-tma •eWiii • MGhal&laya dilfmek korlauu ı 
aündenberi milyonlarca buılmıı olmadan denebilir ki Almanyada er.Hududun haricinde bizim için 
ve Alman okullannda medeni bjJ. Fr• ... ••ya kartı daha okul ı-- 1- • 1 ı d b" • ı b"l - mu• ne er ıöy en iiini ve ızı naıı ı · 
ıilere eau tefkil etmittir. nnda, kin öğretiliyor. Gençlere diklerini de anlamalıdırlar. Gene 

Batbakan Hitler bu ldtmın Fransız ırkı mahvolmadıktan ıou öirenmelidirler ki bizi sıran ıa
framızca tercümesinin Fnmada ra Almanların yqamaıına imkin mimiyetler olduğu gibi tehlikeler 
aahlmaıı yuaiını temin ettiii İ· olmadıiı her gün anlatılıyor. de vardır. 
çin, Mitlerin dütüncelerini umn Ba,te bir zamanda Fransız Vazifesini unutacak olan oku-
uzun anlatan bu eeaslı vesikayı ıençliiinin uyuyarak evrensel b~r turlara ıiddetle bunu hatırlatmak 
pek az Fransız ölrenebilmittiY. kardetlik rüyası ıörmesine ve bü lazımdır: F ramız okullanndıı 
Göetereceiimiz üç misal, bu eserle tün dünyanın bu kardeıliği pay- fransızca dütünmek lazımdır. 

11ze gülmek - (Fr.) Flatter 
Temenni etmek - Dilemek, uman

mak - (Fr.) SouhaHer 
Temerktiz etmek - Merkezlepnek 

- (Fr.) Se coneentrer 
Temerrild - Direnç - <Fr.) En • 

Uteınent 
Temerriid etmek - Direnmek -

(l'r.) S'enUter 
· Mtıtemerrld - Direqen, direnik 

Temessfik etmek - Tutunmak, 
Japıpaak - (Fr.) Se rU6rer l

Temesdl etmek - BeDle§lllek, 
llnmek - (Fr.) S'Ullfmller 

Temettu - Kazanç, klr - (Fr.) 
Proflt, pim 

Temevvtiç etmek - Dalgalanmak 
- (Pr.) Ondaler 

Temenu etmek - Sayıuuk, 1111 • 
Japtak - (Fr.) Se llqu6fler 

Temeyyflz etmek (Bak: Tem&)'Uz) 
Temhir etmek - MflhUrlemek -

(l'r.) Steller, cadleter 
Teminat - inanca - (Fr.) Garan· 

tle 
Teminat akçası - Tutak - (Fr.) 

Caationnement, garantie 
Temin etmek - lnançlamak, inan 

Ttl'lllek, sallamak, elde etmek -
(Pr.) Aanırer, rrantlr 

Temkin - Alır bqlıbk - <Fr.) 
Diptt6 

Temkinli - Aiu'batlı 
Temrin - Yumut - (Fr.) Bser · 

dee 
TemJlz - Ayırd - (Fr.) Diatinc· 

tloa 
Temyiz etmek - Ayırdetmek, a • 

JD11Diak, ~ek - (Fr.} Dlnatln • ,.. 
Jlllldfelael teJQiz - Yarsutu" -

(J'r.) Coar te eamatlon 

Dh-anı temyizi askeri - Süel Yar· dirmek - (Fr.) Degotlter 
sutay Tenk - Dar 

Divanı muhasebat - Saiı§kur - Tenkid etmek - Tenkit etmek -
(Fr.) Cour des comptes (T. Kö.) 

Tenakus etmek - Azalmak, eksil· Tenkth etmek - Ayıklamak, kırp-
mek. mak - (Fr.) Nettoyer, diminuer 

I 
Tenakuz - Tutmazlık Tenkil etmek - Tepelemek -
Tenuuh - Tondeğişimi - <Fr.) <Fr.) Reprimer, chAtlcr 

Metempıııyclıose Tenmiye etmek - BüyUtmek, ye • 
Tenasüh - Uyp, yakışık, nis · tiştirmeii:. ürelemek 

betlep1e - (Fr.) Conaveanee, prop· Tenslb etmek - Belenmek, ona • 
rortion mak - (Fr.) Appro11ver 

Tenuül - Dölerme 0 1 r.) Tensik etmek Tmlemek -
Procr&tion, generation (Fr.) R'-former 

T.enazur (Bak: Mütenazır) - Uy- Tenvim etmek - U)'1ltmak -
ka - (Fr.) Symetrie (Fr.) Endormir 

Tenbih etmek - 1 - Uyarmak, MUnevvim - Uyutucu - (Fr.) 
uyandırmak, 2 - <Bak: ihtar) Soporifique, ennuyeux 

Tendiirtist - Satlam - (Fr.) 1'endr etmek - Aydınlatmak, 
Robuste ıııtmak - (Fr.) Eclairer, eclairdr 

Tenebbüt etmek - Bitmek, çim · Tenzil etmek - indirmek, qaiı 
lenmek - (Fr.) Vegeter, pousser dütürmek, azaltmak, çıkarmak -

Teneffür etmek - lirenmek, so • <Fr.) Aba~.r, soustraire 
flunak. l'l'rahi {Bak: Teklaill) 

Teneffüs ebn•k - Nefes almak, Terakki - llerleme - (Fr.) Pro-
801umak, nef es1enmek gr~ 

Tenevvü etmek - Çeşldlelllllek, Terakki etmek - ilerlemek -
ttirlenmek - (Fr.) Varier (Fr.) Progresser, faire des progrh 

Tenevvür etmek - Aydınlanmak, Terakkipernı· - llerci, iterdi -
ı§Jmak (Fr.) J>rogressiste 

Münevver (entellektüel anlamına) Terakkub (Bak: tı~tizar) 
- ldemen - (lı'r.) tntellectuel T~raküm etmek - Birikmek -

Tenezzüh - Gezinti, seyran - <Fr.) s· aceumuler 
<Fr.) Promenade, escurslon Terane - 1 - Otü, 2 - (Bak: 

Tenezzül etmek - 1 - lnmek, Nağrntı.) - (Fr.) Cfl'ıant 
diişmek, alçalmak Terazi i tarafeyn - Ona,ma 

2 - •.• a kadar alçalmak, - a ka- Terbiye - Eğitin•, yetl§ki - (Fr.) 
dar bam~ - a kadar dilfmek - Education, drassag~ 
(Fr.) S'abafsaer, daiper ·retbfye etmek - Eğitmek, yetit-

Ademl teneuiil - Betenmullk - tlrmPk - (Fr.) Eduquer, elever 
(Fr.) Declaln Terdla - Usterim, öaeyle - (Fr.) 

Tenfir' etmek - Solutmak, lfren· PrEference 

Parıimentılr Birlilin~e 
verilen ~arılar 

Geçen yıl ıehrimizde toplanan 
ve bu defa Kamutay azamızdan 

Bay Fazıl Ahmedin ittirakile Ce
MVJ;'ede konsey toylanbımı yapan 
arsıulusal par!imentolar birliiin • 
ce yeni kararlar alınmııtır. 

Birliğin azası ııf atile Türk say· 
la•larının da İftirak edeceii ye 1 

ni toplantı Brüluelde olacaktır. 
Yeni parlimentolar konferansı 

1 
temmuz ayında toplanacağı için o 
zamana kadar murahhasle.rımız 
da ıeçilmit bulunacaktır. 

Haber aldıiımıza göre, Cenev
rede yapılan konsey toplantıım • 
da, Brüksel konferanıma verile • 
cek iki karar suretinin biri anı· 

ulusal ökonomik tesanüde aittir. 

Oteki altın esasına dayanan pa· 
ra istikrarıdır. 

Bu istikrarın Bal tehriml•ki ar- \ 
ııuluta) tediyat bankaıile temini 
iıtenmektedir. Paralann iatikra • 
rı hakkında mümkün olduğu ka • 
dar çabuk bir rapor hazırlamnaıı 
için bir 1-nka nezdinde tetebbü • 
satta bulıinulmuı hükUmetlerden 
rica edilecektir. 

Memleketimizin de ittirak ede· 
ceği yeni parlamentolar konfe • 
ran11 Brüksel arııulusal ıerıi bi • 
nasında toplanacaktır. 

Uluslararası pamıık 
kongresi 

Roma, 3 (A.A.) -21 Uluı ve 
300 murahhasm ittirakiyle 17 inci 
Uluılararaıı Pamuk kongresi bu · 
gün kral adına Baıkanlık müste -
tar~ B. Vaıcello tarafından açıl · 

Yeni Çıktı 
Dtbl n Yann 

Terctıme kOlllyab 

Sayı: 31 

J. Rasin 
l\Ulliyatından 

iV 

Tercüme eclen 
Ahmet Retit (H. Na~nn) 

)\\\'"'""''~ 

~ ~~~ 
İstanbul - 1935 

Satıldığı yer: 
V AKIT Matbaası - lstanbul 

Flatı 80 Kuru' 

~iŞ DOKTORU 

tlbeyt Salt 
Fatih KaralÜJlll'Ük tramvaf 

durajı, No. 4 

KURUN 
GUııdellk SJyut Guete 

latanbul Ankara caddesi, (VAJal') 

Tıı:ı&Jl'ON NtJllABAIARlı 

Yau itleri telefomu tü11 
idare telefonu ı Hl10 

Telsnl adnllı t.tuhal - (ltUBV!fJ 
ABONll UJ>llll.pt 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Kcnclıl 
HOO Kr. 

mı~r. nan nc.rcuen: 

8eDel1k 
6 ayhk 
1 aylık 
1•1'* 

730 .. 
tOO • 
llO • 

Koqre proiramında Pamuk Tlc&rl UblanD l11D 1&11falarmda..., 
fiyatları •hakkındaki anl•un• pro- tlml 80 kurUftuı bqlar. tık •:Jlfada 

-r-- kurUp kadar çıkar. 
jelerinin, ıümüt kambiyonun a • Bnyük, fazla de,, amıı U1D 

d 
ald ayrı t enzlllt vardır. 

cun pamuk ticareti üzerin eki te-
' csimli ilanların bir aatm 10 kuru 

ıirlerinin, Mısır pamuklarma aid Klellk b&alar: 

bir takım meselelerin, Amerika mr defa ao, lkl detaaı &O, uç def&ll 

pamuk itinin ve Uluılarara11 ti • dört deluı T3 ve on defuı ıoo 
Uç aylık 111.n verenJerin bir defam 

carete engel olan tedbirlerin ve va.dır. Dört atın geçen l1ln1&rm 

bunlann kaldınlmuı çarelerinin lıiiiailimliitiiiiian._~ .... kuruiilıiiiıİlıtan-h•ealllıİıp•edlllr-•._"1 
tetkiki vardır. 

T~rcih etmek - t:stermek, fuıtün 
tutnıak, belenmek, öneylemek -
<Fr.) PrEf erer 

T~rcüman - Dil.-:saç 
Tt!rcüme etmek (Bak: Mütercim) 

- ~.,,irmek - (Fr.) Tradaire 
Tcrdif etmek - Ardamak - (Fr.) 

Faire accompaper 
Tereddi - Yozlatma - (Fr.) D6· 

sagreation, dcglnerestence 
Tereddi etmek - Yozlqmak -

(Fr.} Desagreger, se derenerer 
Tereddüd <Bak: Şüphe) - lldr • 

cim - (Fr.) H&ltatlon 
Tereffu etmek - Yükselmek, ai • 

mak, yücelmek - (Fr.) S'elever 
Terfi etmek - Geçmek, yukarla· 

mak 
Tereke - Bırakıt - (Fr.) Herl

tage 
Terenntl• etmek (Bak: Tesanni 

etmek) 
Teressüb etmek - Çökmek, dibe 

çökmek 
Tereffuh etmek Sızmak 

(Fr.) Sulnter 
Tereşşuhat -Sızıntı 

Terettüp etmek - Dütmek - (Fr.) 
tncombtr Terfih etmek - ondurmak 
senlik vermek, genlemek, gönendir · 
mek - (Fr.) Amfllorer 

Terfik etmek - Yandamak, yanı
na katmak, yanma vermek - (Fr.) 
Falre actompagner 

'.llftgib et.ek (Bak: TefTfk) -
(Fr..) Encoarager 

Terhin etmek - Tutu;lamak -
(Fr.) Engqer, lıypoth"tuer 

Terhis etmek - izin vermek, bo· 
şarmak, salnvmelc, koyuvermek -
<Fr.) Coqfffer 

Terketmek - Bırakmak - (l'r.) 

Abandonner 
Terkib - Katım, somtöz -

Composition, synthae 
Terkibi - Somtözel 
Terkib etmek - Somtözl 

katmılamak - (Fr.) Compoeer 
TerekkUb etmek - Katnnl 

- (Fr.) Se compmıer 
Terkim etmek - Yazmak 
Tersane - Gemlik. gemilik 
Tersim etmek - Çizmek, r 

yapmak 
Tertib - Sıra, dizi, düqtl, el 

dtizemeç - (Fr.) Serier, metttf 
ordre 

Tertibat <Bak: tertib, tedbir, 
zarat) 

Tertibli - Derilgen, derli 
yerli yerinde - (Fr.) Ordonn6 

Tertibsiz - Savruk, boıak 
- (Fr.) Malordonne, deeordona6 

Terviç etmek - Onürtmek -
Soutenir, appuyer 

Tervici efkAr (Bak: Mfire~ 
Ontirtse 

Tesadüf - Bulama - (Fr.) 
contre 

Tesadüfen - Rugele - <Fr· 
huard 

Tesadüf etmek - Rulamakt 
gelmek - (Fr.) Rencontrer 

Tesadtim - Çarpışma. toka 
(Fr.) Collision 

Tesahab etmek - Kayı 
nimsemek - (Fr.) Protepr, 
prier 

Teumula (mHe••hlı) -
Sorme, ho .. tUrlUIE, llOfll 
yumma - (l'r.) Tol~rance 

Tesantld - Danışma - < 
lidarlte 

Tesblt - Sapta 

• 



BOyOk 

Tayyare Piyangosu 
R&ncliye kadar binlerce kifiyi zengin 
•bnittir. Yeni tertib plinını görüniz 

1. ci keşidesi 11-Magıs-1935 tedir. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 

(la• - ı 1•111 iit11 Uı• lirlt illlrı ) 
MuhemDMD bedelleri ile mik darlan apiıda yazılı elbiıe, palto 

•e lerpuflann 18 - s - 1935 cu marteli Paü IMt ıs de kapalı zarf 
llaufi:rle Anbrada idare binaaında tekrar .UUtmeli ppıhlcalsbr. Ba 
ite ıirmelc iatiyenlerin 4498, 72 lira bk muvakat teminat vermeleri ve 
lranunun tayin ettili ntikalan ve ite ıirmeğe maııii kanuni bulunma-
ciıtına dair beyanname ve teklifler il ayal' ıBn aat 14 e kadar komia
ton reialiiine vermel.-i liaımcbr. Bu ite ait ıartnameler 325 kurut 

llıublrilincle Haydarpap, Ankara Merkez •e lzmir veznelerinde aabl
llıaktadll'. 

Takriben (4709) takım ve parça llcivert aerj, l&civert pyak ve 
&ri faYÜ elbise, ıiyah kuflr, P"İ f&yU palto, licinrt çuha, kırmızı 
\uha, liciTeıt pyak ve ıri pyak ppka. Muhammen bdli 14174.35 
lira. (2306) 

Ankarada Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Ankarada vekiletler mahallesinde vilayetler evinin yanında 

l'apdacak poliı karakolu İllf&&b ebiltmeye konulmuıtur. Bu İllf&& • 

tın ketif bedeli 18834 lira 80 kuruttar. 
2 - ite ait prtnameler ve enak ıunlardır: 

A - Dailtme prtnameıi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia itleri 19raiti umumin1i, 
D - Huauai prtname 

E - kflfif cedveli 
F- roje 
isteyenler bu prtnameleri ve evrakı J;edelıiz olarak Dahiliye Ve · 
eti muhasebe müdürlüjüae müracaatla alabilirler. 

- Eksiltme 18/1/931 perfml be silnfi MM 18 da F.mniyet itleri 
"-bum müdiirlütündeld ekliltme komiayonunda ppdacaktır. 

4 - FJmi1tme kapalı sarf 111U1iyle yapdacaktır. 
S - EaUtm.,. ıirebilmek için iıteklilerin 1413 lira muvakkat te

ltabıat v.....,i ft evvelce 20,000 li rabk bir inpat itini muvaffakıJet-
le '-tarmıt olclutana inlik etmesi lbımdır. . 

1f - 1W'Rt1N :f MA Yf~ J~~5 

TC!JO,KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

6 - Teklif mektuplan JUkarda 3 üncü machlede yazılı aaattm lnr 

.._t •neline kadar Emniyet lıleri Umum Mü.ürlüjüne ıetirilerek ı.ı---------••I 1 11111• 1 il d 111 flfa••ı Ilı llılu ı 
elrailtaae komiıyonu retililine makbua mukabilinde .eri*ektir. Por Danizyolları ıU nlll IR '· .... ıı ulilJll i .. ı 
!:- ile iadeli taahhütlG olarak slnderllecek mektuplarm Diba~ 3 

1 f L E T M E S 1 lıtanbul Komutanlığına batlı konmuftur. lı.Jeai 11 Mayıı 935 
'IQcu --..1d d 1 te lraclar -•-:. olmuı ve dıt arfm mühür b. l!'-I 

-a e e yuı ı aaa ......... d lacak ·1rm Acenteltıi KarakOJ . Klprin,ı ır'"' er ihtiyacı için 16,500 kilo cumartwi IÜnü saat ıs dedir. ı,. 
~ile iyice bpabhmf •••• IAmndır. Poeta a 

0 
pc• ~ Tel.42362 - Sirkecı Müiir4ana4ie taze bakla ve 7800 kilo aemizo • tek1iler tulnameaini Fmdtldıda 

~-a.:bu::_I :ed:i::lm:e:z.:_:<Z:al:IM:>:_ _____ -:--:-:---:::----- w. 1..., D740 -•il tuna verilen fiat komis,oJDDUIPa aatmalma komiıyomnda lfirebi • 
- pahalı aöıiildülünden ilaleıi 7 lirler. Eksiltmeye 'irecekleriq 164000 Metre Torbalık Bez Apalılc Yolu Mayq 935 salı IÜlril ... ıs de ya· 259 liralık teminat mekbualarile 

.. den• MERSINvapunı4MayıaCU- 1 pılacaktrr. Baklanm Waer kilo - birliktewddindenen-elkamİIJOD" 
MMlTES1 aaat 17 de Sirkeci • ama tahmin edilen bedel 4, İe • da bam bulunmaları (2108) 
...... aılr p.lifte Çaneldca- mizotunun beher kilosuna tahmin • • • 

• -· --- '"'lllrıııtYlll•) ..,.ft ft & . ı-L ecf11- L-'~ ) BeL-- ft ..... - - 1 ... ı.. le, &INmit, ,..yva •, Dikiliye, nen ueıae 5 kuruttur. Şartname. uar çi ine talnnin edilen 
tiıaai a. "' _.. ~· 1 Dö "li Bo . Fmd ki d im k bed ı· 350 ı..-~ it_ ••-••• rı d .. .. t 14 de pazar ""niifte ı veten zcaada ve ıı ı ı a aatma a omiayo · e ı _..,."'9 olan 180 çift da• 
''OIDİaJndU 19 Mayıa 935 tar; hin e pazar ıunu aaa . • Geliboluya ujrayacaktll'. NOT: nunda görülebilir. Eksiltmeye gi. ğa tırmanma fotini açık eksiltme-
~ ~ ;ı;... ':ilac.ı.tir. ~. (3) lira -=ı:: = En"elce lzmir'e kadar giden bu receklerin 79 liralık teminat mak· :ve konmuftur. lbalai 11 May,. 
erilır. Taliplerin muvakkat temı nat olan ( .. ICo- pottalar MaJU hqmdan Erkli IMaa ile ......... nktinden nwl 936 cumartesi libıU aut 19,30 da· 

"-lı lranunun 2 ••3 _.ddeleriıadeki veu.ilde mezk4r run ve saatte eonuna kadar ıidit ve dönütte komisyonda hazır bulunmaları. dır. Şartname ve nümune1i Fm • 

'-lia_,,y:ona::_:m::·· ===~(:228=7~)-~::::--:---::-------- ~ JUJh i.kelelere ujra- (2234) dıldıda aatrıwlma kcmieyonuatla .._____S::-eyban' o rm, A yarak Dikiliden dönecektir. • • • görülebilir. Eksiltmeye girecekle-
Yaa Daimı (2354) Beı. dönümüne tahmin edilen rin 48 Hralık ilk teminat makbuz. 

Encu•• meninden : bedel 800 kwut olan llM döaüm larile birilde v.Winden ene! ko. 
MERSiN YOLU çayır kapalı z fla eksiltmeye misyonda ham 1'ıulunınaları. 

28 - 3-• tulliall• itibaren Jirmi siD ..,,.t° ~eti: ÇANAKKALE vapuru 5 konmuttur. ihalesi 12 Maya 935 (2107) 
•iltıaıe-.L--•-- •• ıa-4- 935 tarihinden itibaren e ~~ Ma111 PAZAR GONO saat on· pazar IÜDÜ aaat 15 dedir. Şartna- • • • 
~.__ ,.,....,u_... ..J .__ ,..._ ,..ı- Beh _.ı_.Jıs-.:_ .._ 
..... "••illan 9711 lira 37 ...., ketif tutan A-.,._,.. be ıü a · da M.-.ine kadar. (2355) meai Fmdıklıda aatmabna komiı- er eacuwiu. tasnuin edilen 
~ 11 iataab - .... MaJ111n d~ pe~iml :.: Yonanda tariilebilir. Ebiltmeye bedeli 900 bnlıt olan 896 adet 
-.., .. _lllllda iliale edıı.c.ktir. liteldilerin viliyet en 1 rabzon Yola aireceklerin 681 lir.... temiat dağ arka çantaaı ~ık ekailtme1• 

::~~~!!~°'~·~.,~·~· (~234=1~>-_..:-:--;:-:;;;::;=-:---- ERZURUM vapuru 5 Ma • mektup veya makbuzlarile bir • kODlllllftur. Jlaaleei 11 Mayq 939 
Je,.-&mf Jla p AZAR ıtinü aaat 20 de likte teklif mektuplarını beHi ·· cumarteai IÜllİİ aaat 18 dadır. 

fat Milli Emlak MüdürlÜgu en: Riaeye kadar. (2356) ve ifıale aaatinc:lea •az hir = Şartnamesi Fmiıkhda aatmalma 
M-..ı Ala ..ıwı.mta ç.ıı_.ırçılar yokupmcia 3840 metre evveline kadar l.tanbuJ Komutan· komiıyonuada aöriilebilir. Eksilt• 

lb...:..:ıı • .Jıır-. katta altmıt oda ve albncla do- .. _ll!!lm!!ll!lllJ!lll!!ll!l!!~~-ıı 1 i ı · --LI- i 
~haı ana -- ppdmıt _... hamıun240 hiNe itibariyle ı... SALAMBO 1 1 aatma ma komiıyonuna ver. llte'9 ıwawıer n 288 iralık ilk 
~dükkblı t ua 21 No. 1ı Yusuf~ ,__ 13977 lira lseriadea g Flol»er'üı clinya edebiyabna e- mit bulunmala1:. • _ (2178) teminat makbuzlarile birlikte vak 
.:-~• ·ı 30 h. • en be ..,ı onua ... tÜMleD •nel komitronCla hazır ha-
~ :~ ..... ~;..a = oD be,. kadar pazarlıkla aatıJacaktır. ~I bedi1et için ~I olmut emaalaiz Beher adedinin tahmin edilen lunmalan. (2108) 

h.dali w::' ~-; pefiD, i)dDciai bir sene sonra alınW:-k tarti e romanıdll'. Al~~de tarafından bedeli 12 lira 50 lrarUf olan 100 ı-----:Di~.-, ..;ta~b-ibt ____ _ 
... lalı.in. ldmeceldl leteldil•rill pazar ve aah afinleri 1&&t .. on ·~~ o!cluiu ıtina ıle tercüme e • adet tike karyola ile bir adedinin NURi AHMET 
~ f.a-.n'--' Mı·ın ~":..ı•L Müdlir ltljilld.ld aabf komiqomma mura· ddmiftir. Z7 forma - 12& K11111F tahmin edilen bedeli 11 lira olan B 1 

- uw Eo111 aa &..- 200 ad L- eyof u Afacami kartısınaa 
~ CM) (1733) ~. et uattaniJe açık ekliltme,.e Buraa aokak No 1 



~ 12 - Kl'ft1 T 4 M ·:ı . 193:; 

D .. l~~'''''"''"'I~ un VE 

~~~~'Yarın 
Neşriyatı 

• Jüncü • 

Seri tamamlandı 

Abone Şartları: 

Biri11ei serı 10 kitap 
2 1 Si 
10 

Sal o 

her ay 
k Uzere 

A1fonı Dode - Haydar Rifat 

Aile Çemberi 
A. Maurois - 1. H. Ali~n 

Ticaret, Banka, Bor•a 
ı· ' -.. -- . ı· -• • • 1 ıa rr 

Devlet ve ihtilôl 
Lenin - Haydar Rifat 

Soıyalizm 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

J. Raıin Külliyat ı 
A' ""':.!§İt - H. Nazım 

lıçi ıınılı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

Ruhi hayatta 10,uur 
Dr. Y •· 1g - Dr. Hayrullah 

lılahana doğru 
Piyer Loti - J. H. Alitan 

J. Raıin Külliyatı 1f 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

n ı seri 10 kitap 
0' P n h r ay 
OO ku u olm k Uzere 

34 kuru tur 

Go;ioBaba 
Balzak - Haydar Rifat 

Deliliğin P.iltolojisi 
Dr. Bernard Hard - İzzettin 

llklxıhar Selleri 
Türgenyef - Sami Z. Süreyya 

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

J. Ra.in Külliyatı il 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

Samimi saadet 
Tolıtoy - 1. H. Aliıan 

lıtatutik 
Andreles - Suphi Nuri 

Çocuk diiıürenler 
H. G. Menıuier - l. F. Raıim 

ilim ve F elsele 
Moris Şilk - Hilmi Ziya 

Cemiyetin Anlları 
Frederik Ena-els - Muhittin 

ri 10 kıta,, 

Yeni ilmi zihniyet 
Bac! · - H. Ziya 

Hükümdar millet 
Ruıel - Calip Kemali 

Komünizm 
Lenin - Stalin - Buharin 

Haydar Rifat.. 

Günün iktı•adi iıleri 
Prof. Or. Su hi Nuri 

Cümhuriyetler 
Ksc.1efon - H. Rifat 

Tercümenin Tolü 
H. Ziya Otken -----·· Deiiıitler 

Ovid - S. Zeki AKTAY 

laolron 
Le11inar - Suut Kemal 

Kapitalizmin Buh.,-unı 
Gaetan Pirov - A. Hamdi Bapr 

SALAMBO 
G. Flauber - 1. H. Aliıan 

Müracaat yeri - V AKIT 
Matbaau - Ankara caddesi 

lSTANBUL 

sOMER BANK 

Yerli Mallar Paz~rları . 
l Yüzlerce hralık 

.~ .. ~,..... b para ' r"' .. ,.,-.. ..,_ 9:-1~:-Y .. 
• ..... ·.~ ;;!. .,.-; .~-r:.j l,j,'\>.·~~~·i ... ·>i' eşyayı eş 

...,•,f··~-,,.:fJ:ı'•-4('-ı ,,..,,.c ·~\ . .... ii vermeden 
1 alab~\irsiniz 

atnız lstanbul, Be· 

S
ümer Bank Yerli Matlar Pazartaruı ~ylık bir müddete 

1ııazatanna ve ç 
Yo"'lU ve Galata ına.. l ı· b'ır satış hazırıaanı$tır. 

" il e ikram ye ı · münhasır olmak zer 1' Mattar Pazarlarından ala$ ve~ış 
Bu üç ay zarfında Yer~- aa için kupon verilecek~tr. 
eden ınü$terilere her ınu~:Y b" r gün tesbit ve ilan edale· 
Her ay sonunda o ay~ aı d ı atı$ bedelleri ibraz edl· 
cektir. BU cUne tes~~üf : ::..:ye yüzde yUz nlsbetinde 
ıecek kupon mukabıb nı sı·ıe ·ıade editecekt\r. Uç aylak 

rilmek sure ı . \ 
bedava mal ve F attan istiiade edın z 

aıUddct ba,ıamıfUr • ırs 

lı1ı ~,,.~~ 
;;~~ ... ,. ... ;~;ı;J/ı. ,~ 
,: ;;c;,.:·, ~.>.'·:~""· .. ı:; 
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SUT VEREN ArtrtELERE 

Fo atlı r Ma t Hulisası 
Kullanınız. SUtUnüzü arthr1r. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. 

Mide, Barsak ve karaciğer 

rahataızhklar1na 
11mıı~~ı~ııı~~ 11~111111111~1111111 ıııımıı 

Bankası 
Tesis tariht: 1888 1 

Madensuyu 

1
~ /dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata)ee 

Dr. Hafız Cemal '"fiirkiyedekl Şubeleri : 
Dahiliye Müteha.sın lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 

·- lzmlr Mersin 

AFYONKARAHISAR 

Cumadan batka günlerde saat _ ' 
(2,5 dan 6) ya kadar latanbul Di- - Yuoanistandaki Şubeleri : ll 
va~yolu~da~i (118) numaralı hu· Selanlk. Atlna. Pire l l(A 
susı kabıneıınde hastalarını kabul ~ 
d Her nevi Banka muamelatı. ----sah-ib:"''-AsıM us 
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22398, Kıtlık telefonu 21044. REFiK Ahmet SEVENGlL 


