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rllrttun her qönünde C.H.F. ·namzetleri •ttıf akla z r 
General Refet 290 reyle müstakil Istanbul saylavı oldu. Diğer kazanan müstakil saylavların 
adları şunlardır; Dr. Taptas, Dr.Abravaye, Keresteciyan, Tayfur Sökmen, ustafa Ensoy, 

General Şefik, lstamat Zihni, Halil, General Ali Fuatf Nuri, Hüsnü: l\ ·tat Şükrü . ,,_,, ,,._. _ ~~ -----------------... ------------------------------------------------------w--- -
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ue •• ve Partime inanınızı 
e<ıverı. . • . 

'<ll11Qu ınızı Yıne gösterdiniz; 
SQrıcJı.ı .. namzedi olarak size 

•e~inı~~m arkada§ları yüce 
tlt,,. ırııze değerli buldunuz. 
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_ Bayan Nakiye Cumhuriyet abidesi önünde nutkunu söylüyor, 2 - Kadın i ki~ci seçmenlerden biri rey atıyor, 3 - Seçim alayından bir göriınuş. 

Şehrimizde seçme merasimi parlak oldu 1 Yurdun her yönünde 
Saylav seçimi dün memleketin riyct Halk Fırkası namzetleri it- simi sabah sekiz buçukta başladı 1 l 

her tarafında bi.iyiik bir heyecan tifakla seçildiler. Şehıiınizdc yapı ve akşam on dokuzda neticelendi. ay av 
ve sevinç içinde yapıldı. Türk ulu- lan saylav seçimini takib eden İstanbullular yeni saylavlarını bü· 
su hakimiyet reyini k"uııandr ve muharririmiz şunları yazıyor: yük bir heyecan ve sevinç içinde Seç· mi neticeleri 
memleketin hrr f n ... r ı., ('umhu- İstanbulrla saylav seçimi mera- fD<'vamı ı 4 iincii. sa)ıfada) 

1 - Rey sandığr belediyeden alınryo r.2 - Seçim el•• yı Taksim yolunda. 3 - C. H. F. Genel Yazganı Bay Rcceb Pe • 
ker ilk olarak reyini atarken 

C. H. F. Genel Katipliğinden 
tebliğ olunmu§tur: 

8 Şubat sabahı ba§lıyan ıaylaıJ 
seçimi yurdun her tarafında ak -
şama kadar bitmİ§tİr. Her yerde 
ittilakla C. H. Fırkası namzetleri 
seçilmi§lcrdir. Fırkaca namz.ed 
gösterilmiyerek müstakil saylav -
/ık için boı bırakılmı§ olan 13 vi
layette lırka ikinci müntehipleri 
umumi reislik divanının beyan
namesinde yazılı maksada hizmet 
iç İn reylerini muhtelif müstakil 
namzetlere vermi§lerdir. Müsta -
kil namzet/ere verilen reyler nis
beti heryercle bCJ§kadır. 

Ocvıımı U ııncu ııayıtanın ı inci aUtunundll) 

-·····-·-· .. -·--···-·-, -
C. H. F. ·1...-.... ---------------
Umumi ka
tipliğinden 

C. H. F. U. 

mumi Katipli -

i :::::şt~:~liğ 
i Cumhuriyet 
• 
~ Halk Fırkası 
: Umumi Reislik • . . . . i Divanınca nam- : 

f zed gösterilen 

~ saylavların, in

: tihapları tahak-

kuk ettikten 

sonra, mahalle • 

rinde tefti' he • 

yetlerince maz- i 
hataları hazır • 

lanmak üzere 

her birinin nid 

olduğu intihab 

dairelerine nü • 

~'ı.. fus kayıtlarını 
..: 

~., ...... . ve soyadlarını 
J, ~ '1; •,::ı ",t Almanyamn silahlarda müsavat istediğini, Fransarun bir 

~ ı.. "' •t:ı.!!ô \.!Stt•• Güm .. k B k R" ~ ·· k H . . G 1 R f t ( .. t k'l b Jd' } •ı Cin-c ~ ·-· ru a anı ana, Abdulha amıd, Hakkı Şinası, enera c c • mus a ı say • i ırme eTi iyi kadın timsalJc gösterildiğini biliyoruz. Bir Alman karikatü .. 

oz, Ortada: Ali Baras, Halil Ethm, Ziyaeddin, Sıhhat Bakanı Refik. Sadettin Rıza, Ya§ar, Altta: Ham-! olur. risti bunlardan ilham alarak yukanki karikatürü çizmiş. Al-
'i r,.ır • 5 tındaki satrrda Almany:ı Fransaya şöyle hitab ediyor: 

.ustaf:ı. Neı:et Ömer, Fakihe, Hayrullah, Ahmed Hamdi, General Şükrü Naili .... -.......................... .. ı ,1 · - ::ioyun artııt. 11 armnnc, ıalıammiiliim /.almadı! 
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lngilterede amha 
istasyonları kuruluq 

Almanya, endişeye başladı 
Londra, 8 (A.A.) - 1933 ae

neai birinci tetrininde ziraat ba • 
kanı tarafından yapılan tetkilit 
komiıyonunun dün netredilen ra
porundaki teklifler araımda, yu. 

lnailiz liraaılldan batka • 
raflar için 150 bin lnıilis 
plan tatbik edilince de 
1 ~ milyon Jngiliz r 

" Sovqe!lt;r mütlıiş 1
( Atatürk 

SUrette Sllalıl Qnl'IJOr 1,, 1Dün gecekı Halkevi ~·· 
' murta ve tavuk cinsinden bay. 

vanlar satııının kontrolu için 
muhtelit bir oda yapılması da 
vardır. 200 mıntakada birer am • 

etıııektedir. 

Odanın bu parayı ist 
lu ile bulması lazımdır. 1 
murtaya iki pena reaim k 
biitin maaraflarm kart 
lunmuı olacaktır. Yalmz 
edilen parayı ela oda öde 
ziyetinde kalına resmin 
ması icab edecektir. 

· · )osuna onur verdı 
Berlin, 8 (A.A.) - Korrea • 

pondam politik ıazete9i 1ecllnci 
Sovyet konıreaini mevzuubalas e
derek diyor iri: 

Halk komiıerleri heyeti fU ıu • 
rede tetekkül etmiıtir: 

1 balij istaıyonu yapılacakbr. Her 

Reiı Molotof, Dıpn itleri Lit -
Yinof, Müdafaa Voroıilof, lçeriit
feri lagoda, Dıpn ticareti Rozen
ıoltz, aiır ıanayi Orjenikidze, Or
man Lobof, hafif sanayi Liubimef 
lqe Mikoyan, içeri ticaret Vayt
aer, Ziraat Çernof, Zahire ve hay· 
van yetittirme Kalmanoviç, Mü • 
aakale ••yollar Aaereef, Nakli• 
yat .. 1a rollan Palcomof, poeta 
•• tefsraf Rikof, Maliye Grinko. 

"Molotof Al~n Sovyet mü
nasebetleri baldoncla malGm olan 
formülü tekrarlam19br. Bu da 
gösteriyor ki Moakova hOlctmeti, 
içeri si1aaet aebeplerile lüzumlu 
gördiilU hatb barebtlni delit • 
tirmek fikrinde clellldir. R_,. • 
nın miithit hir aurett. ıilihlaa • 
ması biiJOk bbı ehemmi11ti hab
dir· MeJlaak &inlet pllalan lamla

. ~ reialitlne .. ÇaiaUef de bit 
p lcomlayoma rtWillae MSilm1t • 
lerdlr. . 

Sovyet 111erku '-• 
ko•lt ••I d •••• 

Molkova, 8 fA.4.) - Yedinci 
Sovyet kon,....ı tarafından HÇllen 
yeni merkea icra k~it•i toplua
rak 71 ldtlik cliYUUDJ lntihab et• 
mittir. 9unlann aruında Stalin, 
Kalenin, Voroı!Jof, Kaga~oviç, Lit 
vinof, Molotof vardır. 

Merkez icra komitesi reiıliii
ne Kalenin Ye kltlblile de Enukid 
ze ıeçilmit,lir. 

Stalinla rl,...tW• 31 ldtllilc 
de Mf tetldl&tı...,'"-.Wta.. 
yin erlilmittlr ld ha m.ıta ,,.m 
kanunu h~ıdayacak ve pl'Ojeaini 
Merkez icra komitesinin önümüz • 
deki toplantılarından birinde tas
dik için verecektirBu komite azası 
arasında Molotof, Vorotilof, Ka -
1ra11nvic, Cubar, Litvinof vardır. 

Hindistanın idaresi Hintlilere bırakılırsa 

Reiaicumhur Atatürk tlün 
KardAöy ve Beyoğlundan ge -
s•relc Şitliye ltaclar otomobille 
bir gezinti yaptdar ve ŞiıliJ en 
Hürriyeti ebediye tepesi yolu 
ile yaya olarak Darülacezeye 
uframlf ve oranın vaziyeti 
laalclancla izahat almııJarclır. 

Atatiiri Şiflide nalaiye oca • 
fi ••slerinin v.,.,,.;, olJağu 
,,..,,,,.,,, •• hav 6alanJak -
tan NnTa gece Je Halkeoi isti
,,., Y arJım Biiıwanan Pe -
fYlllllllaıta HNlifi 6alo1t1 t.,,.il 
tdnrlıleniiT. 

Bay Reeeb Peker 
C. H. Fll'lrau Genel Katibi Bay 

Receh Peker yarın Anbraya doi
ru yola çıkacaktır. 

Umumi Meclisler 
Vilayet umumi mecliıleri için 

bugün, lıtanbul hariç, diğer vili. -
yetlerimiz de intihabata batlıya
caktır. 

Makdonald 

1 
mıntaka 12 nahiyeye ayrılacak ve 
her nahiyede birer memur bulu • 
nacaktır. 

Raporda, ilkbaharda piyasaya 
verilmek üzere yumurta toplabl
maiı, sonbaharda ıabf temini, 
ithal edilen ve soğuktan muhafa
za edilen yumurtaların damga • 
lanmalan ıibi bafka teklifler de 
vardır. 

Ambalij iıtasyonlannm ku • 
rulmuı için lizmı yarım milyon 

Doktor Şaht, günün 
ökonomik meselelerini 

anlatı1or 
Berlin, 8 (A.A.) - Alman iı -

Komisyon, ambalij • 
lannclaki aatıı fiatlannoı 
rafından malı dağıtılan · 
beleriyle ıörüttükten ı 
me.n zaman deiittirilmet" 
ıiye etmektedir. 

lıkoçyada teıkil edi 
buna benzer bir komis 
t.I. vsiyelerde bulunmuttur0 

Malarya 
Serendib adasında 

bin insan öldür 
tihbarat büroaundan: Dr. Şaht, Kolombo, 8 (A.A.) -
Breılav ticaret odaıında ıünün ö- dib adaımdaki Ma!arya 
konomik meaelelerinden bahıet - nından ölenlerin ayısı eJ1 

mit, it bulma ile iptidai madde. bin tahmin edilmektedir. 
ler aatm almmaaı araıındaki mü - telif nahiyelerde luutaneW
nuebetlere temaı etmiı ve demit· lanna kadar doludur. 
tir ki: mesarblı o kadar do 

"Harid ticaret tekillerinin man yeni mezar açmak imklnı 
tıki neticeıinde yeni teıkilit yap. mıftll'. 
mak için bir plin hazırlanmııtır. Kuruneıala aalgmın .O 
Bunun gafeai, evveli hariçten ya- detli olduiu yerdir. Bütiill 

Londra, 8 (A.~) - Morninı I · Buıün Pokittaa llelimtli, Yi)l. pılacak lcleme kabiliyetine uydur- ne müıtahdemini malary 
• f Ingiliz - F ranıız anlaş- mak" a.ra mtimkün olduğu ka- ... ·lmuıtur. Post ıazetesi iyi haber alan ~ir yet bükGmetlerl olaa P_., Slacl ... "' 

· masını anlabyor dar l&tıf J'•pmaktır. Altın esaıı • -
muhabir\Df atfea..,-.~ bir ma • ~~l=ıiiitit-~- ._" nıutrarzaırltızuın-...,u-nl1aL et- Anı.ara Umu mı ın k 

' 
el cif • '1..:1 1• ._,, ) - B. Mac .. ı·x.; a e e Jur aı: t a ı ıaru lnMhlCllU tik. Yeni ôbnomlk plbnı pyai, uye lısa 

"Hind hiiktimeti altında bir Hi harflarından yapdmıfbr. Ve müa. DonaldJ Lutonda Bod Fordıhi - Aım.. piyaauı ile • •il7Glll'1k Ankara, 8 (KURUN) _,, 
d• tand 

00

h
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lıld 1---•- re -pblı bir alJ'leYcle demittir il . ıs a, mu ım •Jl"I ar o ~ liimaa alaali aratmcla atmdan aiı- ki:'~ bir milletin imti1&1 bb ~~~i? (buaün) seçilecek olan 
tır.,, za l»w prola siW ~. la .,_ Framm • ı..;..-:u_ --•-· • Anupayı al&bdar eclip .,.....iğı- media üyeliği namzed r 

Bu ıuete7e ılre eier. lnıi~ •uretle tet•ktll edecek Wok, ti• • ~= ~- ni ıa.termektir. Eberi}'a ,. .. n - Ankara kazası namzedi 
0 re Hio ~iı\&Dm idveaiai Hinclli1e- mumda tar&rua w,. uau....- cdar tarafından fena anlqdu ma 

re J,ırakın., HU.ditta.un timaliıı- nize ıealt " mthllll bir mahNct diplamaelebün baaiiM kadar b mal ite ödemek IUNtiyle yapı - ki üyelerden Bay Ahme 
•-- p ki olan 1----.ıı bir dnlet olabilb --•---~-- _.. 11•a11r· -e L- AbdurraL--- Ziraat de bütün müslümaa...- o atan au..-.-. • ~~........-. •• w- mu ... av- lan mübadele ticareti çok mühim- aauuw, 

isimli m41htar bir devlet kuracak. Bu fikrin tahakkakuaa aplmu hiç ruyuca ~ nrdJr. Eler, dir. ÇUnkG bu, Almanyaya ıatıt merkez miidürii Bay Veli 
!ardır. Bu p!inm kuvetli ve birçok bir mania yoldur. ÇUnldl "Afpnl1- dünyanm herh&nıi bir nolrtaım- yapmak isteyen yabancı, Alman eski üyelerden Bay Arif 
gizli taraftan vardır. Ve icabında tan da dahil olduğu halde bütün da harb yapmayı tasarlayan mü- mamulitının dünya piyasasındaki Bay Hilmi Etliotlu, A 
Hind boyundurufuna geçmek· iıte bu 'riliyetler 1Tk ve din bakonm • taarns bir devlet çıkana bu dev- ıatııiyle alikadar olmaya mecbur eaki üyelerden Bay Mub 
yen mtiılümanlar tarafmclan si • dan birbirlerine sıkı surette. baib- let, düımma taarruz için tay- kılar. General Aaaf Derviıiiı 
lih'a bile muhakkak ıurette tatbik dırlar. yarelerini gönderir göndermez, y· ,. d f k• J b l yan Bedia ve Koçhiıar üY 
etlU.Jril..ı.tir, kartumda kendiaine saferi im - ıy~na a a ır er a Olll ......... ,.. Ferhia M 

kinam 1maJmcak bir kombinezon Vıyana, 8 (A.A.) - 1914 tene. bal aktad 
Sar üzeriııd~ki anlaşm• Mançukuo, Japon müda-

proj Itri faasının lleri karakolu 
Roıaa; 8 (A4> - lerlin, 8 

1

(A.A.) - Alman • 
biri"fSlldm111tla S.,........... Japôp cemiyetinin himayesi al. 
Fruaa ... Alf!lanya .......... t.ada Japon askeri atqeai Mira-
pı~ anı ......... tatbtM fit Oahima din akpm Şonberı· 
lede ~·ele...... .tefci yeni tehir binaamda Man -
sız Ye ,\iman '*1'ahhlitlltl :..W hakkında bir konferana ver• 
malarmpa aeticeebd AJGW' ttir. 

rl,...a .... ..a.r ....... ..,. Miralay Othima, Japonyanm, 
m~ ._,. ... ,. ı~tllt. ~o dalaill tanıümabndaki 
Bu -1•ı••larcla ••: "• ful t.,riki meaaiainden ıahaet -
sibDtlk, buaual • ...... mit ve Mançubonun Japon mü. 
talar, mHenlerin ~ ....... tlafaaaı ve Jaıton ökonomiıi için 
borc " ~•ı•lrlan pM~S. • ltir· ileri karalqtl otdutunu aöyli • 
lual,.r arası tetli11t lMiwt.t1, ,....,. yerek sözünü lntlrmittir. 
ııa ve Alman !-.... lan ......... 
yapdan ıqukavele"' S., im· 
sinin Almanıra>ıt ••H haldııta li 
daSarYeA~~ 
an!qma projeleri vardır. 

27 kadın diri «liri 
topıata gömü!dit : 

PMtMat, 8 (.A.A.) - Camtelr 
tapmak bere kuyudan idi çab • 
:en rr bet... hlr toprak çAcinttlll 
altmıla lralmıılardır. Bunlardan 

~:.i~ 

Devlet ş(lrası Üyeliği 
Ankara, 8 (KURUN) - Bay 

Edil, Kema1dea açılacak olan Dev. 
Jet ŞGrut 'Oyelijine Diyanbekir 
valiıi F ata'in ~ed ıötterilece
li .Syleniyor. 

Ankara, 8 (KURUN) - Pazar 
teal ıeceai, Anlrarada hulunan Er-
zincaaldar ~Uf ıeceai J&p& • 

~. 

bulunclafanu bilir. Bu, sulha dol· ıinden beri ille defa olarak Viya• .,.eye ~ ır. 
ru •tıhmt büyük 111ı adım, harbı • ıehri ıeneu1c fakirler &aıoeu Otkenuzde hava v 
taaanar eclilemiyecek ve imkla- mua~m ~oaa. ile muhtetem Ankara, 8 (A.A.) _ 
sız lalac.k hü1'llc bir adımdır. merdıvenleri .._ilen clonatılmıt Uleti meteoroloji 
Bundu bqka eler muharebeler olan ,.1air ~inumd~ Yeri~ittir. alman naale.ata pre, 
oluna W. yalnD blmıyac&tız. Ba balo tanhl" u an..t bır balo at • . d Jurfta dola 
Almanya De Franaanm hor biri idi. ve h~r ~eferia•• ....,.torba. ..::a: ıa,danntla Ad 
ıeref hial.Ue UJ'IUD olarak lra • )oya ~·!ıı:~•· . yol,,...._...,. dit• y 
b 1 cl-•---1..ı • tekl"fl Re._ıcumhur t -.. • ..,, 

u • ...uz..._..•n. ı er J'&P- lan, helediye ...... tarafm.. •iyle yalıtJı ppalftlr. •' 
mqlarcbr. M..Jenm ~tarafı, rulmt ._ _ _. B 1 dı tamoau,,., ÇnreeiJ'I• 
evvel& kiminle ite batlamakta İ· me • • baloe aaa,ı anmhüWıe;et· reeı"•~ en. kar diler Jerlerde yaı-
d• Bi • el h ikiai • ye reııı yu, 

ı, z, aynı zaman a er. • I• b .;..oıı. v' • 1- lftr kad Jı fk • de olmuftur. Ölçülen .. 
le it.atladık ve Framaya ıımdıye U7- ıpnau7a 8 • An ela 
kad Alman ·u · f dan ram etmek..-etiyle açnnfbr. lıt mıkdan talya 
tetki-.: eclilm.: !n ~ .:,. . Eaki Ülapu'alorluk .U-i qa • da 11, Y alon ve Bolucla 
natta bulunduk. B119un neticesi larmclan 'll"rçoiu balMa huır .. •d " T~be,.de 11,I * 
ı--L Alman L--mda .. • lunuyorlardı. ela 2, Ye dıler ,..-lerd• 

o ~ PD1D _, mu • • le ••tre UUUMladır. 
temacli1en utediii f91'ef tacı oıa. Surıyedelu Tayyare aı Kana ak .• üaMJ• 
rak ulular kurumun~ daneceğini LAHI, 8 (A.A.) _ SuriJ• sil• Waabfı =. :;,t ... __ ...... 
um7onmı: ~7n~ ıle :'~~an!~ !erinde 7 kitinin ölünıi,te netle.- .._acla 20 aanthn 
o~ a::"ıyd erklı d~eseBue enüm lenen tayyare kuaaı hakkında tala ft Munetl dUn• .....-, 
muna""ta e ece er ır. m • • h:ıLA~ 
akenlmn ti . d "llhl b kıkat yapan ... ~t memunı taJ 1,. aJaaılarqıtla 8 der-. 
~ 1__ d ~· ... ~m ~aL b" an 

1 
yarenin ydcbma iaabetiyle chiil , •• •lL.. -leni• ı . ıo 

nuuaa)'ll aır uaıaa uu,,.ua ır u • belki ak" • • kır-•--- ıı.--..: •- ,_ 
1 1 1 .sı.&n--- m ıneaıaın ~· ...-:• • ,...-. Jllaelmittir· uı ar aruı an qmuma fv1.unıu diiferelc ~dıtpu 
ve harab eclilmit bulunan yolun ::•re. tir Sa dtltlk ,.._.. 
tamir eJ:Jecefini Ye böylece u - ...... ::~ ... ;............................. lsmlr .. S...U.tla l 7, 
luılarm sulh haline dofru bir bq- bay Mac Donald, itçi fırkaımın 16 derce kaydedilmiftİ' .. 
ka özlü merhale aıacaklarmı ü • 1934 de tamamen bu fikre iıtina· Ankarada 1&&t 14 df 
mid ediyorum. den Cen vrede yapılmıt olan bir nn üstünde 7 derce 

Haft taarrml~a dair, Fran· "protokoler,, kabul ebnİf oldu • Rtizıir timali prkideD 
ıız • lnıiliz anlqmuı lıakkmda tunu hatırlatımıbr. metre ıUratle ~ 



dea( ve gündelik 
,) sıyasa 
un1q4 
• iti• eoleı adamlarından biri .. . 
--11· 

11 lferl al• •• • •--L • • bi 
1
. ~ ua~ e~mCIC ı~n 

ı•-••....u1' ir. ' ilozolu vali tayin et-

111 aözii bi 
• • FU raz daha geniılete • 
taind 0 Zollann bir devlet i • 
IÖ l • layJa[, olamıyacakla • 
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IJ Kent Yazılan ( 
1 Stadyoma, hipo· 

Zeytinciliğimize ehemmi.Yet veriliyor dorma, asfaltlı 

1 

bulvara doğru! 
Tramvay kazaları 

Tramvay basamaklarını 
ö1 tecek yeni şekli 

balan kim? 
Tramvay kazalarının onune 

geçmek için tramvay tirketinin, 

arabaların basamaklarını örtecek 
yeni bir tekil bulduğunu ve dene -
meler yapmakta ol cluğunu yazmıt-

tık. Dün, Küçük Çekmece avcılar 
köyü muallimi Süleyman Dikmen 

adında bir genç gazetemize geldi. 
Tramvay tirketinin timdi üzer;nde 
denemeler yaptığı ıeklin kendisi 

tarafından bulunduğunu bildirdi 
ve bize tunları anlattı: 

"- Her yıl birçok küçük mek
teplinin hayatına kıyan tramvay 
baıamaklarının bugünkü teklinin 
değittirilmesi üzerinde uzun za • 
mandanberi dütünüyordum. Ça • 
lıttmı, çabaladım. Düıündüiüm 
tekilerin denemelerini yaptım.Son 
bulduğum ıeklin en muvafık ıe • 
kil olduğunu dii1ünerek 15 ikinci· 
kanunda tirket komiserine müra • 
caat ettim. Tramvay tirketi atölye 
ustabatılarından Kema1i Beyin de 

liletile arabalar üzerinde tetkik • 
ler yapbm. Ölçüler aldım. Bana 
19 lkincikinunda ilk tecrübenin 
yapılacağını bildirdi'ler. O gün 
gittim. Fakat geç kaldıjımı, tecrü· 
benin ben yokken yapıldığını IÖy· 
lediler, aözün kısası tirket benim 
bulut&ıauu ı~eadine mal c:Ui :ve be
ni unuttu. Y arm istida ile Vilaye-

te müracat edeceğim ve hakkımı 
arayacağım.,, 

1 ÔLUM 1 
Bay Hacı Adil 

dün öldü 
Eski Mecliıi 

Meb'usan Reisi 
.\1ülga Darülfü. 
nun müderriı • 
lerinden bay 
(Hacı) Adil Ar
da müptela bu • 
lunduğu kalb 
h a ı talığından 
kurtulamıyarak 

bay nacı Adıl dünkü cuma gü
nü aaat on al • 

tıyı otuz bet dakika geçe rahmeti 
rahmana kavutmuıtur. 

Cenazesi bugünkü cumartesi 
günü aaat on bir buçukta Bebeke 
doğru Boğaziçi (Feyziati) liıesini 
ıeçtikten sonra ilk tramvay dura• 
iı kartısındaki yalıdan kaldınla • 
rak Amavutköyünden tirketi Hay. 
riye vapuru ile Betiktqa nakledi
lecek le Sinanpap camiinde na • 

mazı kılınb ailesinin metfun bu • 
lunduğu Maçka kabristanına def • 

nolunacaktır. 

Allah rahmet eylesin! 

Kısa tercUmel hali 
Bay Hacı Adil eski hukukçu • 

lanmızdandır. Birçok idare me

muriyetlerde bulunmUf, valilik 
etmif, lttihad ve Terakki zama • 
nmda mebus olmUf, Dahiliye Na
zırlığı etmif, Meclisi Mebuaan 

Reisliğinde bulunmuttar· 

Cumhuriyetten ıonra lıtanbul 
vilayet meclisinde daha sonra da 

Ziraat bakanlığı 20 Holanda gem isi Kentimmn (ıelarimizin) ı • . 
memur yetiştırdi tanbul yaktm, tll'tılr yaoaı yavaı 

Holanda mekteb gemisi Ziraat Bakanlığı, muhtelif Beyoflu yakcmna laf ~hmuya 
mmtaknlardaki enstitülerinde aç· dün limanımıza g1,ldi, baılıyacak gibi •. Elbette 6uefe • 

tığı zeytincilik kurslarında 20 ba- şehri !elam/adı lercle •örmiifsiinüzdür: Yeni· 
baL-eJe -prl---L bü•.;:I. 8taJ • kım memuru yeti!tirmittir. Ba • f ·~ .,- GÇUR r-

kanlığın emrile muhtelif mınta - yomun yapuına ilkbaharJa bllflo-
kalara tayin edilecek olan bu me- nJacağı sibi ba •ladyomrın yanı 

batına ela ltoca bir at yanıı yeri murlar zeytinlerin bakımı ve tica-
d. lmrulacalunq. Y eniba/açed~ ban-retile alakadar olacaklar, ken ı 

mıntakalarında birer Örnek zey • /ar yapJcf ıklan sonra nz Nyre • 
Jin artık o cİVtll'a akın etlecek 

tinlik kuracaklardır. Ziraat Ba • 
laalln ve Jiifünün oralann ltaa • 

kanlığı, zeytinleri ıslah işıne bü- nacafı ıerelil 
yük bir ehemmiyet vermektedir. 
Zeytin ağaçlarına musallat olan Salt bu lıaJar mı ya? Gene 
muzır böceklerle mücadele iti de gazetelerin yaJJılanna göre 

Yeniba/açenin ılq yöniinclen ge • 
bu yıl daha sıkı bir tekle konu • çecelt olan büyük Mamuua. Ha-

lacaktır. liç alaltı Ja ya/unJa biJecek, ö

Tanın açılma ıenlifi le bu yaz 
Yeni halin inşası ~ o1·---L- ' ortaanııa 1KU1U111f .... 

Temmuza kadar bitecek StaJyom, Hipodrom, Marma. 

Kerestecilerde yapılmakta o· ra ·Haliç aJaltı ... elerken banla. 
lan sebze ve meyva halinin inta- rın arkaınclan bir ele bakacalrn-
atı temmuza kadar bitirilecektir. · nız ki Ak1araytlan Halıcılar yo-
Yeni halde toptan meyvalat, yaf Her Tag Hendr:k isimli ·-1f liyle Yenibala~eye uzanan o ıuız 
ve kuru sebzelerle hububat ve yu· 4371 tonluk Holanda mekteb ge- viraneler, ya""'" yerf ,.ri 11k bi
murta ıatııı yapılacaktır. ileride misi dün limanımıza gelmit, teh· Ter bayınılıT olrmq; Y enibala~e
buz depolan yapıldıktan sonra rimizi top atımlarile selimtamıf, Jeki ucm.ı bacalı.u tarlalar, ba.-
yağ satııı da hale alınacaktır. Ba· ka11ılık görmüttür. tanlar Güllaane parkına Jönmiif; 
hk satııı da belediyeyi düşündür- Gemi Galata nhtımına yanq- Çapa, Jlimaninan, Ktuab 11;,a, 

kt d. B 1 kh • b u""nkü' mıt, ıehrimizdeki Holanda kon• ŞeL- • • ~----1. K __ !, me e ır. a ı anenın ug ruemun, ~,,_.IU'll, ~cc;uer, 

vaziyeti gerek sıhhi, gerek iktı - ıolosu bay Kok, süvariyi gemide Hırkaİ.feril gibi l•lanbalan ke • 
sadi bakımdan elveri§li değildir. selimlamıttır. Sonra birlikte çı • nar saydan ma/aalleleri ıelarin a· 

karak ıehrimizde bulunan Holan- .ı parlak ıöbefi Jrai/miftir. Za
da elçisini ziyarete gitmitlerdir. ten ıon zamanlarda gittikçe Halı tacirlerine göre 

antrepo ücretleri fazla 
Şehrimizdeki halı tacirleri, an· 

trepo ücretlerinin fazlalıfmı ile
riye sürerek ıümrük ve inhisar • 
lar bakanlıima müracaata karar 
vermiılerdir. Bunun için Anka • 
raya bir heyet ıöndereceklerdir. 

Rıbtmı ıirketinin feshi dola • 
yııile umum müdürlüğe ıeçen 

antrepolar için yeni tarif eler tan
zim .edilirken, halılardan alın • 
makta olan ücretin yan yarıya in-

dirilmesi imkanları arattırılmak -
tadır. Halı tacirleri, hususi itina 
ile muhafaza edilen halılar için 

fazla antrepo ücreti verdiklerini 
iddia ediyorlar. --·-·---·-,---··-----Şehir meclisinde aza olarak ça • 
lıtmIJtır. Terkosun belediyeye 
geçmesi üzerine T erkos meclisi 
idare azalığına tayin edildiği i • 

çin Şehir meclisinden istifa ede -
rek ayrılmıttır. Oıküdar tram • 
vayında da Mecliıi idare azası 
idi. Hukukçular fakültesinde çok 

uzun yıllar profesörlük etmit ve 
birçok talebe yetittirmittir. iyi 
yürekli, vatansever, temiz bira • 
damdı. Yatı yetmiti geçmitti. Ar
kasında bırakbğı ailesine. dost • 
lanna teeasürlerimizi bildiririz. 

• • • 
Milaslı Telgraf müdürü Bay 

Nurinin refikası ve Belediye mek· 
tupçu vekili Bay Necatinin annesi 
Bayan Pembe Sıdrkanın öldüğünü 
teessürle öğrendik. Cenazesi bu • 
gün saat 11 de Şehzadebaıında 
Fevziye mahallesinde Sekbanlar 
sokağm:laki evinden kaldırılacak, 

namazı fatih camiinde kılındık • 
tan sonra aile makberesine gömü: 

lc:ektir. 

Merhumenin ailesi efradına ve 
acı duyan oğlu Bay Necatiye ba • 

tınız sağ olsun deriz. 

Geminin gelmesi dolayıaile ya· parlayan ve tramvay yolunu ko -
pılacak ziyaretler ve merasimler valıyarak ıelırin dqına doğru U• 

buıüne hıralnlmııtır. zanan Frıtilıin lod• torah İN 
Gemi mürettehabndan bir im- Jalta fimtliJen 1ıarıı ya/ıamn bir 

1111 dün ıehrimizi dolaımıttır. Pa· '°'yerlerine parmak uırlacak 
zartesi ~ı Holanda elçiliiin • 6iT olrqa 6elmiıtir. Hele daJyom, 
de bir süvare verilecektir, Hipodrum, llamtaTa • Hal~ as • 

Av1upa ekspres yolcuları 
yarın aktarmasız gelecek 

Dünkü Ekspres treni yolculan 
gene aktarma yolile gelmitlerdir. 
Avrupa ekspresinin bugün tabii 
surette sefere bqlayacağı sandı • 
yor. Bu vaziyete göre, yann eka • 
presin doğrudan doğruya ıelebi • 
leceği umuluyor. 

Dün de yazdığımız ıibi, hudu
dumuzdan öte Sivilinırada doinı 
330 metre bozuk olan hat yerine 
değirmi yeni bir hat yapılmıtbr. 
Avrupa ekspresi bu hat üzerinden 
geçerek gelecektir. 

Vikers şirketi mümessil
leri ge~diler, Ereğliye 

gidiyorlar 
Vikero Metropolitin lngiliz tir· 

keti mümessillerinden Ankarada 
bulunan Bay Riçards diğer arka • 
daılarile birlikte dün ıehrimize 
ıelmitlerdir. Bay Riçards, Ereğli 
limanı ile kömür havzalannda ya· 
pılması dütünülen elektrik santra
lı için yerinde tetkiklerde bulun . I 
mak üzere arkadatlarile birlikt~ j 
Ereğliye gidecektir. 

Bir Alman 1 ransatlantiği 
buhafta limanımıza geliyor 

Çarf&Jllba günü, Konikıta~ 
isimli bir Alman transatlantik ge
misi limanımıza 180 Amerikalı sef 
yah getirecektir. Gemi Nevyork • 
tan gelmektedir. Fakat ıelirken 
birçok limanlardan da yük aldıiı 
için içerisinde diler milletlerden 
aeyyah1ar da bulunacajı tahmin . . . 

laltli bolrwan ıla bitlikten sonra 

lrimbilir, artık büyüle F ernİpaftı 
caclclai ne ltale Belenle, ne bi • 
çİm alacaktıT .. 

GiJifata balnlırsa bu cleclik • 
lerimin olmaına, ~ok Jefil, fU • 
nan ıuraantla pelc az bir uakit 
lıalmq Jemelctr. 

Ancak neyleyim iri, ben lıoca· 
Jım, bütün baTalan en laaab, en 
bitilc zamanlannıla tepe t~pe "fi• 

nan aya/rlannun 6a yeni bayın. 
Jırlılrlar lc"""""111 linlı atma.. • 
m ne lıaJar İlterJim .• Ne yapalım 

ziyanı yok; ~ni ~tİfenler bura· 
larcla atltll'Ull oynatırlcen benim 
gibi Alıfalrocalar Ja köte pence • 
raine lrrmılup onlaı lnvan,ıa 

teyreı.inyeter ! 

Oam•n Cem•I K•ıııaız 

edilmektedir. 
Konilqtayn transatlantiği, il • 

mannnıza Dk defa gelmektedir. 
16000 ton büyüktüjündedir. Li • 
manımızda bir buçuk gün kala • 
caktır. 
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Dün 
~ (BI§ tarafı 1 inci sayıfada) 

seçtiler. Günlerden beri yapılan 

hazırlıklar evvelki akşam bitmiş 

ve tehir ev,·elki günden donan • 
mıştı. Dün sabah şehrin her tara -
fmda bir fevkaladelik göze çarpı .. 
yordu. Saat yediden itibaren so -
kaklarda bir canlılık, bir hareket 
başlamı§h. Tramvaylar otomobil -
)er Taksim ve Cumhuriyet meydan 
larma mütemadiyen halk taşıyor .. 
du. Hava yağışsız ve açıktı. 

Saat yedi buçuğa doğru beledi 
ye reis muavini Bay Hamid ve tef
tiş heyeti azaları belediyeye geldi
ler. Burada bir gün evvelinden süs 
lenmiş olan kamyona rey sandığı 
yerleştirildi, etrafı bayraklarla ye
niden süslendi ve sekizi on geçe 
kamyon ve teftiş heyeti azalarını 
taşıyan otomobiller belediyeden 
hareket ettiler. Kamyonun önün· 
de motosikletli polisler vaı-dı. Sa· 
at sekiz uçukta kamyon ve teftiş 
heyeti otomobilleri Taksime vasıl 
oldular. Taksimde ise abidenin et-
rafı muhtelif heyetler, ikinci mün· 
tehipler ve halk tarafından çevre
lenmişti. Zabıta memurları yollar
da ve Taksim meydanında mükem 
mel tertibat almışlardı. Rey san -
dığım taşıyan kamyon Taksime 
varın.:a heyetler ve halk tarafın -
dan büyük tezahüratla karşılandı. 
Herkeste bir heyecan, bir fevka1a
delik vardı. Abidenin etrafında 
kadın müntehiplerin çokluğu gö -
ze çarpıyordu. Teftiş heyetinden 
biraz sonra vali ve belediye reisi 
Bay Muhiddin Üstündağ ile C. 
H. Fırkası lıtanbul vilayet heyeti 
reisi Bay Cemal Tunca Taksime 
geldiler. Saat dokuza çeyrek var· 
dı. Şehir Mecli•i axaıından Bayan 

.. Na1Ciye hazırlanan kürsüye çıktı. 
Ve şu nutku söyledi: 

Bay rtaklyenin sözleri 

Yeni 
zında çarpan asil kan, tek bir na
bızda gibi vuruyor. 18 milyon bir: 
likte çalışıyor, birlikte başaı1yor.,, 
Bay Refik Ahmed in sözleri 

Bayan Nakiyeden ıonra Şehir 

Meclisi azasından Bay Refik A:h
med Sevengil kürsüye çıktı ve şu 
nutku söyledi: · 

"Saygı değer yurddaşlarrm, 
Saylavlanımzı seçmeye hazır -

landığımız, o değerli, tatlı vazife
mizi bir an önce yapmak için he -
yecanlandığumz bu mutlu günde 
seçim sandığım reylerin verilece
ği yere götürmeden evvel nicin 
buraya gelip toplandık, bunun ğü. j 
zel anlamını elbette biliyorsunuz. 
Ulusun saylavlanru seçmesi, Ulus 
ve yurt idaresindeki düşünceleıini 
yerine gctil'ecek kimseleri ayımrn
sr demektir. Milletin Hakimiyetini 
kullanması demektir. 

Arkadaşlar, Milli hakimiyetin 
yolu Cümhuriyet abidesinden ge -
çer, onun içindir ki İntihap san -
dığım reylerin verileceği yere gö
tünneClen önce buraya geldik. 

Cümhuriyet abidesinin çevresin 
de toplandık, yürekleıimiz onun 
bize verdiği derin saygr ve bağlı
lık duygularının taşkmlrğr içinde
dir. Şehrin tazimierl bu kutlu hatı
ranın eteklerine bırakacağız. 

Buradan her gelip geçişimde 
hayranlıkla sarsılıp irkilirim, dün
yanın neresinden gelirse gelsin, 
hangi ulustan olursa olsun, kim o
lursa olsun, buradan geçip te A -
nadolu kurtuluş savaşmm büyük 
hatırnsrnı söyleyen abidenin kar
şısında aklınr derin bir hayrete 
ve gönlünü temiz çarpıntıya kap -
trrnuyacak kim vat·d1r? Yeryüzü
nün en ÜRtün y:ıratılrşlr, yapıcı, ya 
ratICr milleti olarak yüz yıllardan 
yüz yıllara medeniyet ve galibi -
yet hamleleri halinrJe uzırnrp ah -

"Saygın yurddaşlarım, lan Türkulusu Anadolu kurtuluş 
Bugün, seçim güıiü; Milli haki- sav&5ile ·dünya tarihinin akı~mr 

miyetin hız aldığı gündür. Kendi değiştirdi; ona başka bir yön ver
varbğrm inkar eden bir rejimi yı- di; o gün bu gündür zaman Türk 
yıp ta yüce varlığa. kavuşan Türk parmağının gösterdiği istikamete 
milleti, büyük bir sevinç ve heye· doğru akıp gidiyo!'. !nsan gi.icünlin 
can içipde ulusal yükümünü yapı.. üstünde gibi görünen, yapılma -
yor. dan önce söylenilirse kolay kolay 

Yüce milletim ! inamlmıyacak olan bu dünya ha-
Gül, eğlen, sevin, her şey senin, disesini yeryüzünün yedi iklim 

her hak senin, Sen, Türk için ge - "döıt bucağında duymayan, bilme
reken verimli işleri kendi düşünce yen tek kimse kalmadığı içindir 
ve kestiriminden başka bir ölçü • ki !stanbula gelen ve buradan ge
ye vurmuyan, bütün ulus işlerin - çen yolcu Cümhuriyet abidesinin 
de kayıtsız, şart.sız, her salahiyeti karısında hayranlıkla irkilir. Bu 
kendinde toplayan Türkiye Büyük tutkunluk, bilyiorsunuz ki, şw;a.da 
Millet Meclisinde temsil edilen yü. dikili duran taş ve çelik kütlesi i -
ce bir varlıksın. çin değildir; onun hatırlattığı A-

Sevgili yurttaşlarım. nadolu ihtilali içindir; Anadolu ih 
Bugün, her kalpte yaşayan ayni tilalini başaran Türk ruhunun bü

ülkü ile hepimiz büyük inkılapla- yüklüğü içindir. 
rm heyecanı içinde bu ulusal var. Türk nıhunun büyüklüğü -
lığı da kıvanç ve sevinçle kutlulu- nü erişilmez bir sanat eseri halin -
yoruz. Ne yapsak yerinde, ne yap- de canlandnınış olan en büyüğü -
sak azdır. müz içindir. Yüz yıllardan yüz yıl-

Türk varlığı eşi görülmeyen bir lara doğru akıp giden asil, yaratı
diriliş, göz kamaştırıcı bir ileri gi- er, hamleci, inkılapçı ve üstün 
diş abidesidir. Türk ruhunun en güzel ifadesi o -

Yiizleroo yıl acun ülkelerine ka- lan en büyüğümüz içindir. 
nad açan, yer yüzü uluslarına ön- Arkadaşlar, onun adının her am 
derlik yapan büyük soyumun altın !ışında ruhumuzu dolduran temiz 
tarihi Samsunda doğan ve bütün heyecanın kaynağı neresidir? Bu
Türk eline rşığmı salan bir güne- nu düşünmeden hepimiz hemen 
şin altında yeniden parlamış genç, söyliyebiliı:iz: Atatüd< bizim için 
dipdiri bir 'Türk devleti olarak milli hakimiyetin sembolüdür. 
canları.mış ve yeniden hızlanmış - Ulusun bu inanıdır ki yarlrğımı 
tır. Ilu hız acuna yalnız bir ilerle- zı ilerleme yolunda her gün yeni 
me sasaşçrsı değil, doğuda ve batı- bir üstünlüğe kavuşturuyor. Sul -
da bir yarış kul'Ucu ve koruyucusu • tan, zorba

11 
softa ve y:ıbancı tehak 

kazandırmıştır. kümünü yurdumuzdan, üstümüz -
O günden beri kolu gibi kafa - den, kafalaııımzdan, vicdanları -

:;ınm da kuvvetli olduğunu bütün mızdan söküp atan, bizi ışığa hava 
·acuna gö~ren Türk; erkeği ka - ya, hüniyete ka\11şturan en büyü

rla:- kadmmın da değerli olduğu- ğümüz bugün Ulustan itimat ist.i
nu isb~t -ediyor. Her rrürkün nah-1 yor, onun üç gün önce :ym·dun her 

ay avcınıızı Seçtik 
yanma yayılan ~iice bildirgisinde. keci, Ankara eaddeıi yolile Cağal- - Bay Avni, sandık k~~ 
ki bu yüce hitap bütün ulusun oğluna çıktı. Fırka binası önün • haydi gel, reyini ver. ded1·, 

yüreğini temiz ve tatlı bir çoşkun. den geçerek Beyazıda vardı. Bunun üzerine Bay Affl' 
luk içinde bıraktı. Hey İstanbul- Beyazıddaki kalabalık görüle .. attı. Müteakiben bay lsJlJıı.U 
lular, siz bugün buraya ona sade cek bir şekilde idi. iğne atacak yer "ben sonuncu olarak reyiıııl 
inancınızı ~ildinneye, ke~d~niz~ kalmamıştı. Meydanın iki yerinde rum,, dedi Fakat bunda al~ 
onda bııldnı;tmuz1 ı. onun ahıdesı rrımıı:ik:\ rrıhvord1J. EminönH. Fa • tı, ıonuncu olarak Bay 'feJ 

yini attı bu suretle Bay 'fe 

Vali ı·e BC'lcdije Reisi bcıy Muhiddin Üs:iindcığ, rey sandığının boş olduğunu 
gösteriyor. 

önünde haykırmaya geldiniz; mes tih kazalarına mensup ikinci mün
utsunuz; sizin diliniz olmaya çalış tehipler ve halk eller:nde bayrak
ınak benim için, İstanbul Şehir larla meydanı doldurmuşlardı. 
J\Iedisinin bu en değersiz üyesi i- Alay burada büyük bir coşkunluk 
çin kutluluklann en büyüğüdür.,, ve heyccan!a kar~dandı ve rey san 

Abid eye çelenk dığrnı ta§ıyan kamyon Üniversite 
Çok alkışlanan bu nutuklardan salonunun kapısı önünde durdu. 

sonra kamyonla getirilen büyük Rey sandığı kamyondan indirildi 
bir çelenk abideye götürüldü. Mu- ve konferans salonuna alındı. 
hiddin Üstündağ elile çelengi koy- Salonun antreıine Atatürkün 
du. Şehir bandosu istiklal marşı büyük bir büıtü konmuıtu. lç ıa -
çaldı. Taksimdeki merasim bu ıu- lon da fevkalade bir suretle süs • 
retle bitti. Yüzlerce otomobil sıra- lenmişti. Rey sandığı, hitabet kür-

.Seçim alayı Tahsi melen Bayazıda gelirken 

ya konmuştu. Öne Şehir bandosu süsünün öni.!Jıe yerleştirildi. Bu 11· 

alındı. Aı·kasına rey sandığını ta - rada fırka genel katibi Bay Receb 
şıyan kamyon geçirildi. Bunun ge- Pekerle bazı saylavlar salona gel
risinde ellerinde Fırka bayrakları diler. Bir kı,,ım ikinci miinlehip -
bulunan gençler yer aldılar. Bu sı· ler de salonda yer alddar. Vali ve 
radan sonra otomobillerin başın- belediye reisi Bay Muhiddin rey 
da vali ve belediye reisi Bay Mu - sandığını açtı. içinin boş olduğu -
hiddin Üstündağm otomobili yer nu gösterdikten sonra kapadı ve 
aldı . .Bunu fırka reisi Dr. Cemal sandık kırmızı mumla mühürlen -
Tun-:anın otomobili, teftiş heyeti di. Rey atma sırası gelmişti. Bu 
azalarını taşıyan otomohiJler, di • salondaki ikinci müntehipler rey 
ğer heyetler, iknici müntehip oto- atmak için büyük bir tehalük gös
mobilleri takib etti. ve alay bu sı· teriyorlardı. 

sin! de atlabnı§tı d6 
Saat tam on yedide saJ1 \~ k 

pandı. Salon bo§altıldı. 'f ıı.~ 
çim tefti§ heyeti reisi BaY 1 ° 
din, fırka reisi Bay Ceınıı.l d 
ve teftiş heyeti azalan içer a. 
dılar. Reylerin tasnifi bir ~ 
fazla sürdü. Neticede CoJJI 

• a. 
Halk fırkası namzetlerİJ1111d 
fikan kazandıkları anlıı~ıl ~ c 

Rey sayısı 
lstanbuldaki ikinci nıiiJıtl 

r:n adedi 1639 du. Bunlar 1 

dördü hastalık, vefat gibi [ı a. 

ler yüzünden gelmemişle!. • 
itibarla iki yüz y;rıni bırı 
olmak üzere 1625 ikinci ı.t 
reyini vermiştir. Mü::takil ~ 
lerden General Refet Be't, 
reyle saylav ser.ilmiı;tir. pir 

~ ~ 1 
miye yakın namzet birer 
bile alamamışlardır. t625 
müntehib:n ittifakla .,-~ 

1 1 • '" rey er e seçilen yeni ı:ayıe. 
!Unlardır: 

lstanbu! sayravıı' e 

Bay Abdülhak Hamid ( 
tanbul saylavı), Bay NC!'e! da 
(sabık Ünivers:te rektörJ ·ı 
sör) Rıy Ali Bar!aı (eski! ~ 
r;aylavı) Bay Ahmed J-{ı111 
nizmen (e3ki İstanbul 

Bay Ali Rana Tarhan ( 
ve inhisarlar Bakanı) .Bil 'y 
ı;'ten" cJ.ı .. nı \t'.ıitu "1-..-ı. I! 

vı) Bay Sadc:ldin Rız3' tJ• !'\ 
ki fstanbul saylavı), Sşf .~ 
Cimcoz (eski İstanbul ll 

Jı7 ~ .. 
Ba.y Ziya Karamürııel <; ~ ·~ 
bul sa~rl"'VJ) B~v Hz.r::oı ıı 
<;ürsoy (eski İstanbul ş:J.1 
bak ust~b:l":rı:armd~n) s~1 

t-' 
(eski İstanbul ~ayla\11 J . 
usta:ı) Bay Hayrullah ~ r' b}· 
ki İstarl.>ul say'avı htnd11 ~ 
Hak:n Şinasi (eski Erıd'~jı 
lavı) Gen~ral Siikrü N~ ~ , ~ 
kolordu kuma;danı) p!l~'t, 1 tıli 

O 1• es1 ıı~ 
b·? ynen (Bur:ıa kı:ı 1

5 ~i b 
rü) General Refet (ır.üsV, () 

.,,,,ı< ~ 

Yekta J\' ~ " 

Halkevi dün ~~c :: · 
b:r balo verd'. ıı .... 

~·1 "' 
Dün akşam saat on se ~~' ~t 

li Gençler birliği tarafıfl .,
1 

!~~ 
··ııı 1 

saylavlarm seçim gün\l bİ' \l 

ra ile yavaş yavaş hareket etti. 
Muzika milli havalar çalıyor, halk 

önlerinden geçen rey kamyonunu, 
diğer otomobilleri selamlıyor1ar, 
alkışJayorlardı. istiklal caddesin -
deki bütün evlerden, bi.:tün bina • 

lam:ık için Park otelde G 
dans tertib olunmuttılr'.,ıı" 

ilk rey Perapalasta Halkevi Içtı ~jr 'l 
Ön sırada oturan fırka genel dım Derneği tarafınd~J1 JJl ı,~ 

katibi Bay Receb Peker yerinden verilmi9tir. Baloda ~e,tib
0 

tl 
kalkb. ilk olarak reyini attı. Bay Halk Fırkası Genel . et ' -ı, 
Receb Pekerden sonra refikası i · Receh Peker Cumh11rıf _; 

lardan konfetler, serpantinler atı
lıyordu. Alay bu suretle Galatasa
raya geldikten sonra Şehir bando
sunu teşkil eden gençler kamyon-

lara bindHer ve alay buradan son
ra bir~z daha hızlı ilerlemeye baş .. 
ladı. Alay Tepebaşı, Şişhane yo -
kuşu, Karaköv, Köprü yolile Emin 
önüne geldi. Geçilen her yerde a

lay büyük bir tezahüratla karşıla
nıyordu. Eminönünde ise halk, es
naflar, muhtelif te~ekki..iller mey -
elanı doldı.:mıuf lardı. Bir yanda as 
keri muzika milH havlar çalıyor • 
du. Alay buradan geçerken yavaş
ladı. Rey sandığını taşıyan kam
yon ve diğer otomobiller konfetler 
den ve serpantin!erden görülmeve 
cek bir hale gelmi§lerdi. Alay Sir-

, beY' ~ 
kinci olarak reyini kullandı. Üçün Fırkası İstanbul idare sı'~ ~ 
cü ol~rak Bay Cemal Tunca reyini isi Bay Cemal 1~0Ji~ if 
kullandı~ Bunlardan sonra diğer ve Belediye Reisi MııhiBrJ' .1~tı 
ikinci müntehrpler reylerini atma- tündağ ve yeni sayla:r. J ~ 
ya ba§ladılar. Fırka. namzetlerinin çoğu hazır bulunınuştd tr- 1 tı 
isimleri bir tahtaya, müstakille .. Balo geç vakte ka ~t \ ! 

• tı . ' rin isimleri de diğer bir tahtaya feli bir surette geçl!l1~ ~·~ 
yazılmıştı. Rey atımı bu suretle 1~ 
akşam on yediye kadar sürdü. Es- ~---------A~ ıO b~~ 
ki Maarif Bakanı Bay Esad, Bay /(UR UN 8 . ~b ·11

: 

Kı'lıç Ali ve diğer bazı ıaylavlar K U p O rJ '1l l~. ~. 
,,.ıı ·~ 

da reylerini attılar. Rey ahmınm ı•u kuponu kdlP ~ ~ 
sonu gelmişti. Şehir Meclisi aza .. 9 • 2 • 9S6 :~~u 
sın dan Bay Avni, daimi encümen JI t~~~ 
azasından Eay İsmail Srtkı, bele - '-______ .,_.._. .... f11' 1• 

diyeumumimüfettigi BayTevfik Okuyucu/arı 
benüz reylerini atmamıılardı. hizmet tJ 

Son rey K U P O N ıı'' 
·- ı''l 

Bu lıupoııu k••~ Vali ve 'belediye reisi Bay Mu
hiddin, Bay Avniye seslendi: 
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Endülüste Kemal Reis 1 

~fııİ Telrika No: 17 f 1 Yazan: ishak FERDi 

r. n~tonız cot yatın~a ölece~tir ! 
~dİ eınaı R . -

~ıe,· eıs donaııması, Nava .. 
ltıe o'd' 1 o~ o 1 tyordu .. 

r,ı l\ tn~ oradan sefere çıktığı 
ietnıler Akd . 

Ya .. 1 enızde bir kaç 
g anırdı .• 

tlannıa ~.. • • • 
llda, Bo.. gazıçınde ıse Ge -
a gaz dı§ına çıkmışsa 

\>e dah d a sonra (Navarin) 

lerle telef etmişlerdi. 
Engerek yılanları da eski Ro .. 

mahlardan kalmıt bir atletti. Kar· 
tacalılarla Venediklilerin çarpış -
tığı sıralarda nasılsa Venedikli bir 
amiralın eline geçen dört beş en
gerek yılanı, harpta amirahn çok 
işine yaramıştı .. 

Venedikli amiral bu ejderleri ettı·ıa ~ağlanmak usuldendi .. 
.ı erın "'l . 

l'ıe ' Yag anması ıhmal Kartacalıların kalesine ve gemi -
'k ~ Yk~~~n~an kaybeder:ve , lerine savurmuş ve bu suretle ka -
k .e 1 ırdı. ! leyi ve gemileri ele geçirmeğe mu-

t Yağ} b' 
ıa"t 1 ır gemi rüzgarlı ha· vaff ak olmuştu. 

"'te y d' . 
bu 

8 
.. ,e 1 mıl ve yeni yağlı Kemal Reis de her ihtima1e 

ta11• ur at bir misli fazla ar• karşı kilden yapılmış büyük kap • 
ı saau 13 

l'el\· e ' 14 mile çıkar - lar içinde binlerce akreh ve yir-
ir il: Yağ!anınış bir kadirga miden fazla engerek yılanı alarak 
t.lıtd on e§ saatte (200) mil (Paşa gemisi) nin alt ambarında l, 

ltı.a) R . saklatmıştı. Bunlardan İspanya -
hatb eıs Yolda · Venedikli • da istifade edeceğini umuyordu .. 
~lla k:tutuşarak deniz üstünr- Bir lspanyol amirah: 
'llıa Inıaınış olsaydı, Nava· "- Enseme bir akreb ve ya ha-
. tıına u.. ~ ı ·· k k d l ı~~ k. gramaga uzum ca larıma bir engere o anaca -

il.~il.t e .~· ğma, başımın bir düşman gülle -
t!bil ~· ecekleri yol uzundu siyle kopmasına razıyım!.,, 
~rn:~ı~ Yağlnnması lazımdı.. Demişti .. Kemal Reis lspanyol
il. ~ onanmasının o sıra • Iarın akreb ve eng~rekten çok .. ·ı esin ı· diti h a ımamnda istirahata korktuklarım bildiği için, bu ha • 
-.~, , aberi gelmişti. Mesina şaratı da harb levazımı sırasında 

)U:t tl~ arasındaki uzaklık ve sıkı bir bakım altında hulun • 
Ço~~lden fazlaca idi. Mesi .. duruyordu. 

n efa Papa, Malta, Cenoza dona.nm!lları gelerek 
~ıı~d'ilt ... "4lcd1Jcrc ı::'1 .... \ .. .,.r1i. 
l~td -donnnmasmm son za. 

~il 'trahlusgarba bir akın 
. lrış . k N Qe 't ayıası çı mıştı.. a• 

't IQ'l l'a'blusgarh arasında ye
, İ)ir hUıa.kirk vardı. Bu me--

1'1 '· a~ada altı yedi günde 
l1bıkün olurdu. Kemal 

. \>~~u 
)etek Yolunda gerek ... 
~ll'ıJ' \l enediklileri Trahlus· 
~l'tı~tında kovalamaktan 

. ~ti "l!, Navarin limanına 
"" • "-e . . "'lİJtt lllıler yirmi otuz kulaç 
1\ ede · 
l illeti . ~ırleri funda ederek 
~)}lt ındırınişlerdi. Kadirga• 
'teri ~ Uıun olduğu için biraz 

at\ee k &~ralanmışlar, lima -
l İleti ahtalar girmişlerdi ... 
1'le) ... n. ltolayca manevra ya• 
' "l°I • • 
t' ~ •çın kısa boylu kal -

l'tıalll · ~, littı 1Yle sahile yana, • 

Gemiler biri-birine rampa ol -
clu.ldnl'ı zame,n, kaı:ayajlk önce 
Sinan~ çıkarmıtlal'dL 

Sinan hali iyileşmemiıti .. 
Navarin de on gün kadar kala· 

caklardı. 

Sinan hu müddet içinde şehir -
de yatacak ve yarasının cabuk ka
panmasına çalışılacaktı. 

Navarin de bir Yunan hekimi, 
Sinanı, bir hafta içinde iyileıtire • 
ceğini söylemiş ve ·huna kar,ılık 

olarak da Kemal Reisten bir enge
rek yılanı istemişti .• 

Halbuki bir engerek yı'lanı her 
zaman için bir kale, bir gemi, bir 
top, hatta hazan da bir ordu de -
mekti .. 

Halk bu canavardan korktuğu 

kadar ne toptan, ne hum·haradan 
korkardı Yunan hekimi bir engere 
ge sahih olmakla, günün birinde 
Navarine bile hakim olabilirdi!.. 

'-'' b aı nın geniş kısmım ka· 
'-l b ".akınışlardı. Gerçi Yunan hekimi siyasetle 

>~ıı ~eıa ı· uğraşmaz, hükumete karşı aykırı 
\t uman dışında se -

h. telll· · bir vaziyet aldığı görülmezdi .. Fa-
l·,tı, D •yı gözcü olarak hı -
~d ~ kat, bir engerekle, ne de olsi:I:, her 
~ '-ll d gemiler hem civar zaman kale muhafızını tehdid e
~ ( A onanınıaya su taşıyor 't "'-l'a h ' debilir donanma limandan uzak • ~t,lt 'Yıavro) adasını si -

etr f ]aşınca, kasaba içinde herkese ha-
~· a 

1 gözetliyorlardı. kim bir tavır takınabilirdi. 
ft ı)~de r. Kemal Reis, Yunanlı tabibi a -)'" raçana sapan taşı 
~ b tt)q~lrnad v' · . N miral gemisine davet etti. Or.a en-
i \ttıı) ıgı ıçın ava- . .. d' 
• ar d .. ted 'k d'l · gereklerı uzaktan goster ı: ..... arı e ı e . · • \ '"ttı ı - Bunlar senin sandığın kadar 
le\>ll:t ' 111n kullandığı• hum • sevimli ve munis m:ıhl lklar değil-
~tb le •ttıı da tükenmişti.. dir. Bir engerek yerine sana bir 
')e ~--~. l . s· b ~ 'l ik lllı arasında sarfe _ avuç atın vereyım.. manı ura -
~l'e~ 1 

§ey kalınıttı: Akreb da kaldığımız müddetçe iyileştir
~""ll~ hlanları. meğe çalış .. Buna muvaffak olur -
t~<l'ltj ~~ Fatih devrinden _ san, sen.i ayrıca taltif ederim .. 

~ ~~al' arb zaman.ında ge• Dedi .. 
~ıı~ hltıarnış zift, akreb ve Yunanlı hekim, Zaimis adlı ze-
tdi ~ bıı~nları bulundurulur, ki, heybetli ve uzun sakallı bir a-

. ardan da istifade e· damdı .. 

'~ ı .. _ 

Yedi 'Başlı Ejderlıa 
Balkanla,. ve Balkanlı Milletle,. 

Hesab oyunları . --Habralar•-•••28--AhntedTevflk•• 

82 yi ters okursanız 28, 65 i 
ters okuraımz 59, 61 i ters okUI' • 
sanız 16 olur. Bunların hiç biriai 
9 ile taksim edilemez, Fakat bu 
rakamlan biribirlerinden tarhedi
niz: 82 den 28 çıkarsa 54, 95 . ten 
59 çıkarsa 36 ve 61 den 16 çıkar -
sa 45 kalır .. O zaman 54, 36 ve 45, 
9 ile taksim etmenin kabil ol
duğu görürsünüz .. 

MakedOnya prensliği! 
Mali ıslahat komisyonunun aldığı 
tedbirlerden sonra düşünülen şekil 

Boş zamanlarınızda daha huna 
benzer bir çok rakam oyunlariyle 
hem vakit geçirebilir ve hem zih -

ninizi genişletebilirsiniz.. Mesela 
içinde ayni rakamdan iki tane o
lan bir aded alınız: 881, ayni ra • 
kamların yerlerini değiştirerek 

hasıl olan adetleri biribirinden 

indiriniz, 881 deİı 818 i çıkarırsa• 
nız 63, 881 den 188 i çıkarırsanız 

693, 818 den 188 i çıkarırsanız 630 
ve yahut 553 den 535 i çıkarına
nız 18, 553 den 355 i çıkarırsanız 

198, 535 den 355 i çıkarırsanız 

180, yahut 322 den 232 çıkarına· 
nız 90, 322 den 223 çıkarırsanız 
90, 232 den 223 ü çıkarırsanız 9 
kalır. 

Bu adetlerin ayni rakamlarını 
istediğiniz gibi eviriniz, çeviriniz, 
geri kalan aded daima 9 ile kabili 
taksimdir. 

Hasılları daha yakından tetkik 
ederseniz onların 1 : 1 O : 11 niı -
betini görürsünüz. Siz kendiniz

den aded bulup bunları bildiği • 
niz gibi değiştiriniz, bunlarda 
da netice ayni çıkar: Hepsi 9 ile 

kC\.bili taksim olur ve her defasın
da 1 : 10 : 11 nisbeti çıkar. 

Mali teftişat için ecnebi dele -
kelerin emri altında ikisi Düyunu
umumiye alınmq, biri de imtihan
la kabul edilmit üç müfettiı ile 
Hilmi Paşanm emri altında Seli
nik, Manastır, Koıov~ maliy'e mü
fettişleri vardı. 

Bunlar mülhakatta teftişlerde 
bulunuyorlardı. Komisyon mü • 
fettiş'leri raporlarını Fransızca, 

vilayetler müf ettiıleri de Türkçe 
verirlerdi. 

Komisyon kararl•rının yazıldığı 
zabrtlarm birer nüshası Be.briliye, 
hariciye ve maliye nezaretlerine 
ecnebi azanın hüki'imetlerine ıön-
derilirdi. 1 

Üç vilayetin ilk seneki bütçe • 
r.inde altı milyon yüz bin lira açık 
vardı. Bu açığın kapatdması için 
ı~llişer bin Bra olmak üzere rüsu -
mat hasılatından havale suretiyle 
Maliye hazinesinden Osmanlı 

Bankasına verilirdi. 

Mali ıslahat komiıyonu iki sene 
müddetle teşekkül etmit idi; bi • 
rinci senesinde üç vilayet bütçe • 
sinin altı yüz bin lira açığı ve bu
nun daimi surette rüsumat liasıla -
tından ödenmesi hükumeti ve ko
misyon azalarını düıündürmeğe 

haşladı. Ecnebi aza mali işlerimi. 
zin zayif noktalarım anlamağa 

başladı:klarından en evvel ıslaha
tın batı olan para mefelesinin haJ

Bu tarzdaki hesapların en bü - li lazım gelecekti . 
yük mucizeıini üç muhtelif ra - Vergiler üzerinde yaptıkları 
kamdan mürekkeb olan adetlerde tetkikler neticeıinde ıenede beş 
rakamları~ yerlerini değiştirdiji- kuruştan aşağı verıi veren bin -
niz zaman görürsünüz. Yalnız 9 lerce mükellef olduğu yapılan bir 
ile kahili taksim olmıyan adetler istatistik ile anlaşıldı. 

seçmeniz lazımdır. Ah~liye doğruda doiruya ~er-· 

Mesela: 643 den 634 çıkarsa 9, gi tahmil etmek suretiyle bu açı -
643 den 436 çıkarsa 207, 643 den ğın kapatılmasına ve 11lahata kafi 
364 çıkarsa 279, 643 den 346 çı • gelecek paranın elde edilmesine 
karsa 297 kalır. imkan yoktu .. 

d ... · · kadar takı'b Düyunu umumiyeye karşılık tu-Bunu iste 1gın1z 
tulan vergilere zammedilmesi de 

ettiriniz.. Geri kalan adetlerin 
hepsinin 9 ile kabili taksim oldu -
ğunu görürsünüz. 

Şayed vaktiniz varsa ve sa:bırlı 
iseniz 4 rakamlı adedler oe de tec-

rübe edebilirsiniz, hatta tecrübe • 
nizi beş rakamlı adetlere kadar u-

zatabilirsiniz. O zaman hayretler 

içinde kalırsınız .. Çünkü dört ra -
kamh adetleri 276 defa ve beş ra
kamlı adetleri 7140 defa deği,tire 
bileceğinizi g~rürsünürz .. Bu 7140 
defada geri kalan aded daima 9 i

le kahili taksimdir. 

Bazı kimselere 5 veya 7 raka
mını severler. 5 i sevenlere 37 a-

dedini 15 ile arttırmalarını tavsiye 
ederiz. Netice 555 adedine kadar 
çıkar. 7 rakamını sevenlere 37 yi 

21 ile arttırmalannı tavsiye ede -

rız. 

Netice 777 adedine kadar çıkar. 
Şayed üç rakamlı adel'ler az geli-

yorsa 37037 yi 15 ile arttırımz, o 
zaman 37037 X 15 = 555555 a

dedine vasıl olursunuz. İşte ıize 
akıl bileyici bir çocuk heıab. oyun
ları, tecrübe ediniz, memunun ola
caksınız .. 

kabul edilmiyordu. 

Komisyonun ikinci ıeneainde 
yapılan bir teklif üzerine üç vila -
yet bütçesindeki altı yüz bin lira 
açığın kapl?otdmau için devletçe 
ötedenberi büyük devletlerden is
tenildiği gibi gümrük resimlerine 
yüzde üç zammın kabulünü' dele
gelerin hükumetlerine yazmaları 

uygun görüldü. 

İngiliz delkesi Mösyö Haroni 
seY,ahata çıkmak üzere idi, komiı· 
yonun içtimamı ve işin müzakere
sini bekliyecek vakti yok idi. 
G:ümrük resimlerine yüzde üç 
zammı için lngiliz hükumetince 
muvafakat edilmesi ~endi tarafın
dan hemen Londraya yazdı. 

Daha ziyade olursa maliye ha -
zineıine aid olacak idi, bu para·
mn toplanmauna düyunu uınumi
ye idaresi nezaret edecek, sarfiyat 
da Osmanh Banka11 vasıtasiyle 
yapılacak idi. 

Osmanlı Bankası kuruluşun -
dan beri maliye hazineıinin vez -
nedarlık vazifeıini görmek iıter -
di; bu ilk mukavelenameıinin 18 
-19 uncu maddesile kendiıine vi
dedilmiıti ! 

Mali ıslahat komisyonu da üç 
vilayet bütçesini her yıl tanzim 
edecek gerek ha,-atı gerek ıarfi • 
yatı kontrol edecekti. 

Bu suretle malr 11lahat komis
yonunun 1330 senesine kadar 
müddeti uzatılmıt oluyordu. 

Zamdan yüzde üç gümrük 
resimleri hasılatı senede bir mil
yon liraya yaklatmıftı; üç vili - • 
yet, bütçe açığı kapatıldıktan ve 
fazla amortiamanlar için iki yüz 
elli, bin lin ve düyunu umumiye 
hesabına geçirdikten sonra ma -
Jiye hazinesine senede bir iki yüz 
bin lira kalıyordu. Maliye hazi • 
nesi hem sened alb yü~ bin lira a
çığı kapamaktan kurtulmuı, hem 
de bir iki yüz bin lira kar etmişti. 
Fazla amortiımanlardan dolayı 
sile·devletin mali itibarı da art· 

mı' oldu. 
Bununla beraber üç vilayet 

bütçeıine kaydedilen senede bir 
milyon bet yüz bin lira askeri ma
arif komişyonun ve bankanın 

mürakabesine tabi olmaksızın 

bankaca maliye hesabı carisi ne 
kaydolunqrdu. Bütün varidat 
Osmanlı bankasına teslim edile -
rek vilayetler hesabı carisine kay 
dolunduğu için bu vilayetler büt
çesi mütevazin bir tekilde idi • 
Maaılar muntazam verilir, teah -
hütler yerine getirilir, batka maı
raflar tahakkuk ettikçe cünü ıü
nüne ödenirdi. 

Mali ıılahat komiıyonu ıerçi 
üç vilayetin mali itlerini müra -
kabe ederdi; fakat komisyonun 
fili mürakahesi Selinik vilayeti 
ile Manastır ve Koıova vilayet -
lerinin merkez ıancaklarına in • 
hisar etmit idi ki bu yerler Ma • 
kedonya kıtasını teşkil ediyordu. 
Devletlerin ıiyaıeti öyle bir yol 
takib eyliyordu ki, Makedonya 
kıtası bir valii umumi ile idare e
dilmek üzere yeni idare ıekli al
mak üzere idi. 

Bunun sebebi Küçük Balkan 
devletlerinden Sırpların, Bulıar
ların, Yunanlıların Makedonya 
kıt' asında çok ihtiramki.rane e • 
melleri olması idi. Makedonyayı 
bunlar arasında paylaıtırmak ka
bil değildi, hususi bir idare ıek
line konularak o hükumetlerin ih
tiraslarının önüne geçmek, Bal -
kanlarda iıtatükoyu muhafaza ve 
Avrupa sulhunu temin etmek la
zım geliyordu. Valii umumilik ri
vayetleri de aiızdan aiıza do • 
lafıyordu. 

1 t l.q,,r ' ., .. 'lt'tlı eplerı, uk once a-
) i ~\:lJa~u muhasara ettiğ1 

'l ha,
8 

tflar ve kral (Ma· 
a askerlerini akrep "' 

Kemal Reise son ve kat'i ceva -
hını verdi: il!::: 

Öteki delekelerde kendi hüku -
metlerine yazdılar. Keyfiyet Ba • 
bıaliye ve saraya bildirildi, bari -
ciye nezaretimizce de büyük dev • 
!etler kabineleri nezdinde teşeb -
büsattan bulunuldu. Bfr ay geç • 
meden bu teklif büyük devletler -
ce kabul edildi; 1330 ıenesine 
kadar gümrüklere zammedilen 
yüzde üçün tuta'rı üç vilayet büt. 
çe açığına karşılık ittihaz edilmiş
ti; şu kadar ki bütçe kapandıktan 
sonra fazla kalırsa bunun yüzde 
yirmi beti düyunlı umumiyenin 
fazla amortisman·larına haaredi • 
lecekti • 

Çok eıaılı olan bu ıuret ne 
Ruıya ve A vusturyamıı, ne de 
Küçük Balkan devletlerinin iı -
teklerine uygun olmadığı için mü· 
teıpadiyen ıeciktiriliyordu. 

- Engerekle kimseyi tehdid e

decek değilim, dedi, ıadece onun 
zehrini alacağım. Bu arzumu is'af 

etmezseniz, hastanız çok yakında 
ölecektir! .. 

. (Arkası var). .( Arkaaz var) 
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Be!iikta5 - Vefa, Fenerbahçe - lstanbulspor maçından görünüşler. - Vefa kalecisi Haluk geçirdiği aru;a esnasında. 

F enerbahçe Istanbul Böyle şey 
.. d··d- ··~ an1" U U'7 mu r 

sporu 5-1 yendi 
lstanbul şampiyonası futbol 

maçlarına dün devam edildi. Za-
man zaman yağan yağmura rağ -
men, pek soğuk olmayan hava, 

futbol için oldukça müsait bir 
man2 ara gösteriyordu. 

Şeref stadında: 
Günün programında, şampi -

yona üzerinde doğrudan doğru -
Yi:: müessir olacak ehemmiyette 
,.e ön plandaki takımları karşı -
la~tıran bir müsabaka yoktu. Şe-

ref stadı ile F enerbahçe stadın -
da oynayan iki maç, F enerhahçe 
ve Beşiktaşın, tahmin hilaf mda 
yenilmesi takdirinde ehemmi!et
Ji sayılacak bir neticeye bağlana
bilirdi. Fakat şampivonluğun mu
kadderatı yaklaştığı sıralarda, en 
kuvvetli iki takımın bir sürprize 
kurban gitmemek için her türlü 
ihtimalleri göz önünde bulundu
rac:\.kları muhakaktır. Nitekim 
b.:t ''ti sah.da da af..11\n neticeler 
bu uyanıklığı ifade edecek kadar 
kuvvetlidir. 

Şeref stadında ilk maçı F e • 
nerbahçe ve lıtanbulapor genç 

takımları oynadılar. Maç 2-0 kü
çüle Fenerlilerin lehine bitti. F e -
nerbahçe B takımı da lisanslarını 
getirmedikleri için hükmen mağ
lub saydan lstanbulsporun B. ta
kımını bilahare oynadıkları ek -
zersiz maçında 3-0 mağlub etti. 

Üçüncü maç Altmordu ve 
Beylerbeyi takımları arasında oy
nadı. ikinci kümenin bu iki takı
mı arasındaki bu maç son zaman
larda çok iyi neticeler alan Al -
tınordulularm hakimiyeti altında 
geçti. Ve kırmızı lacivertliler can
dan bir oyunla maçı 1-0 kazan -
dılar. Umumiyetle güzel oymyan 
Altmordu takımı içinde bilhassa 
Orhan, Barbaros ve Faruk nazarı 
dikkati celbediyordu. . 

Sonuncu maçı, Fener bahçe Is
tanbulspor takımları oynadılar. 

F enerbahçe sahaya şu kadro ile 
çıkmıttır: 

Hüsameddin, Yaşar, Fazıl, Re
şad, Ali Rıza, Esad, Niyazi, Na-

l 
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mık, Muzaffer, Şaban, Fikret. 
f stanbulsporlular da şöyle çık

tılar: 

Hikmet, Sabih Ali, Fahri, Sa-
mi, Enver, Cihad, Nevzad, Or - ı 

han, İsmail, Reşad 
Hakem Kasımpaşadan Bay Ha

lid lhrahim 
Oyuna Fenerliler sıkı bir hü -

cumla başladılar. fstanbulsporun 
müdafaasında kesilen bu akın, 
mütekabil bir hücum ~eklinde Fe- j 
ner muavin hattına kadar geldi. 1 

Fakat daha birinci dakika bitme - . 
den, sağdan bir Fener akınınm ls. I 
tanbulspor kalesine kadar indiği
ni, topun seri bir havale ile Fik ~ 
rete kadar geldiğini ve yeniden 
ortalanarak Muzafferin isabet -
siz bir vuruşu ile avuta gittiğini 
görüyoruz. 

Bu seri başlan.gıç, seyircilere 
heyecanlı bir oyun vadediyordu. 
Bu ümitle hazırlananlar, her ge -
çen dakika ile cazibesini bir par
ça daha kaybeden tatsız bir oyun 
takibine başladılar. Birinci devre 
kontrolsuz ve zevksiz bir oyun-

la, 0-1 Fenerin lehine bitti. Bu 
devredeki umumi vaziyeti şöyle 
hulasa etmek kabildir: 

Istanbulspor daha ziyade bir 
müdafaa oyunu oynuyordu. Ba -
zı kıymetli elemanlarının takımda 

yer almaması yüzünden, kuvvet
li rakibinin karşısında paniğe uğ
ramamak endişesiyle bu !abiyeyi 
tercih ettiği görülüyordu. Bu hak
lı düşünce maalesef oyunun zev -
kini kaçırdı. Birçok zamanlar sa
hanın orta çh:gisi ü;ıerinde oynı -
yan Fener bahçe müdafaası, yir
mi bir kişinini dar bir saha için
de bunalmasım intaç eden kat'i 
bir tazyiki gösteriyorlardı. 

Bu devre içinde Namuk'un 
plase sol şutu Fenerlilerin lehine 
devrenin yegane sayısını kaydet -
ti. 

İkinci devr~de Fenerliler daha 
hdkiır.diler. Oyunu açmaya mu -
va'f e.k o!dular. Ve her iki açık -
tan hakkiyle istifade ederek gü -

VLin öeşiktaş sahasında Fener. 
bahçe - lstanbulspor karşılaşır -
ken hayli enteresan vaziyetler ol
du. Top tam dört defa dıvardan 
aşarak denize gitti. Ortada bol 
top olduğu için birinci, ikinci gi. 
dişlerde pek beklenmedi fakat ü -
çüncü gidişte topu getirilmesi a -
dam akıllı uzadı. Döı·düncü gi -
clltt• a. top köaılmlJ 'Ve aomnur 

olara kortaya çıktr ! 
Sonradan işittiğimize göre gi

den toplar denize gidiyormuş. U
zakta bulunan bir balıkçı çağırıl
mış. Balıkçı gelmiş. Fakat tahlis 
ettiği ( ! ) topu karaya çıkarmak 
için ·para istemiş. Buna kimse ya

naşmayınca topu gene suya bıra
karak gitmeye kalkmış. Fakat 
karadakiler kendisini taşa tut -
makla korkutmuşlar. Derken bir 
zabıta memurunun ihtarı üzerine 
balıkçı topu karadakilere verme -
ğe razi olmuş. 

Dördüncü defasında topu bı
çakla patlatan genç de meydana 
çıkarılmış ve hakkında takibata 
haşlanmış. 

Yukarıki resim topun deniz -
deki vaziyetini tesbit ediyor. 

zel dört gol daha çıkardılar. Bu 
golleri sırasiyle Muzaffer, Şaban, 
Fikret ve Namık yaptılar. Bilhas
sa dördüncü ve beşinci goller çok 
güzel oldu. lstanbulsporlular bu 

1 

Ağrıyı dindirmek için bıçak ya· 
rasım güneşte ısınan sıcak güb -
relerle sarıyorlardı. Bunlardan 
ikisi (Tetanos) oldular da kapka-

YAZAN : Kadircan Kaflı 

ra -.re Laskatı kesilerek yıldırım 
çarpmı~ gibi öldüler.. Hiç kimse 
kabahati sıcak gübrede aramıyor, 
b!çağm zehirli olduğu ileri sürü -
yorlardı. 

kafa zevkinin de üstünde bir mes -
lek sevgisi vardır; bir insanlık aş
kı vardır. Asıl aşk da budur ... Aşk 
acılarının şifası gene bir aşktır ... 
laten maksadın unutmak ve a -
vuıımaksa bunun için ıssızlığa de -
ğil, mümkün olduğu kadar kala-ba
lık yerlere gitmek lazım .. Viyana • 
mızda hayat belki her yerden, da
ha ten. daha §akrak ve gürültülü -
dm.,, 

Diynrcfo .. 
Unutmak ve avunmak isteyen -

ler için bu sözler doğru olabllir -
di. Halbuki ben derdimi anla • Barsak düğümlenmesine keten 
hlması mümkün olmıyan garib tohumu lapasını sıcak sıcak koyu-

d 1 ı k. . d yorlnrdı. uygu ar a san 1 sevıyor um .. 
Yaramın biraz geçtiğini, kapanma Fakültede en çok uğraştığım 
ğa başladığını görürsem, onu ken- j doktorluk şubesi iç hastalıkları, 
di ellerimle de~ecektim.. hele veremdi .. Doktoramı da "Ve· 

Ve bundan haz mı, ağrı mı ol _ rem aşıları,, üzerinde verecek, 
duğu kes irilemiyen hisler duya • profesör "Vaysman,, ın "Tüberkü-

k lin,, aşısinın tatbikat ve netice • ca tım .. 
:f. :t- ~ lerini anlatacaktım. 

Buralarda ne garib ted«vilerle 
karşılaşmadım: 

Halbuki burada geldikten bir 
kaç gün sonra operatörlük yap • 

Beşiktaş Vefayı bir 
karşı üç ile yeıldi 

Taksim stadında ilk maçı Sü
leymaniye - Beykoz B. takımları 
yapacaklardı. Beykozlular gel • 
mediği için, Süleymaniyel.iler bük. 
nen galip sayıldı. 
. A. takımları arasında yapılan 

maç, çok güzel oynıyan Beykoz -
luların hakimiyeti altında geçti 
ve 0-6 Süleymaniyelilerin aley -
hine bitti. 

F enerbahçe stadında Fener -
bahçe stadındaki·Betiktaş. Vefa 
maçı da beklenilmiyen bir netice 
verdiği takdirde, Beşiktaşm şam
piyona üzerindeki ümitlerini çok 
dütürecek ehemmiyette idi. 

tik maçı Vefa - Beşiktaş kü -
çük takımları yaptılar. Beşiktaş 
maçı 0-3 kazandı. B. takımları 
maçında Be,iktaş sahaya çıkma
dığı İçin Vefa hükmen kazandı. 

A. takımları maçında Beşik -
taş şu kadro ile sahaya çıkmıştır: 

Memed Ali, Nuri, Faruk, Şev -
ket, Saim, Hasan, f'uad, Şeref, 
Nazım, Hakkı, Hayati 

Buna m111'a'hil Vefa tı:Jcırrı• ...1-

şöyle teşekkül etmişti: 
HalUk, Saim, Süleyman, Latif, 

Vahid, Mustafa, Enver, Gazi, 
Muhteşem, Adnan 

Hakem Galata.saraydan bay 
Suphi 

Oyunun birinci devresi cidden 
güzel oynandı. Her iki takım te -
miz ve canlı oynaddar. Birinci 
devre bittiği zaman iki takım bi
rer sayı ile berabere vaziyette i -
diler. İlk golü Vefalı Muhteşem 
yapını§, buna Beşiktaşlı Hakkı 

cevab vermİ§tİ. 
ikinci devrede de oyun bu te -

miz §ekli ile devam ederken bazı 
teyircilerin çirkin bağrrışmala -
rı oyuna sert bir cereyan vermek 
istediğini gösterdi. Fakat hakem 
vaziyete hakim oldu. HalUk, ye -

be§ gole, penaltıdan attıkl.;_;.ı bir 
tek gol ile mukabele ettiler. Maç 
bu suretle 1-5 lstanbulsporun 
mağlubiyetile bitti. 

(A.A.) 

mak lazım geldiğini gördüm .. 

- Bu benim i ~im değil! 

Diyerek elimi bağlamak ve 
hastayı . kendi başına bırakmak -
tansa, işim olmıyanları da öğren • 
mek ihtiyacını duydum .. 

Hastalar her zaman en ağır ol
dukları zaman bana uğruyorlar • 
dı. Boyunlarında terden ve kir -
den kokan muskalar, omuzlarında 
küçük kamlumbağ kabuklarından 
mavi boncuklardan yapılmış, na • 
zarlıklar bulurdum .. 

Bir sabah henüz güneş doğma • 
mışken kapım hızlı hızlı vuruldu .. 
Kapıya çıktım .. Ve bir köylü ile 
karşılaştım: 

- Ne var?. 
Diye sormağa vakit kalmadı .•• 

Ellerime sarıldı, öptü .. Göz yaş • 
lariyle 'bileklerimi ıılatıyor ve yal• 

f 
diği bir tekme ile sakatl 
çin oyuna güçlükle devaııı 
liyordu. Bunun neticesi 
Hakkı ikinci, Nazım iiçiİ 
şiktaş golünü kaydettiler• 
kımlarını sahadan 1-3 g 
kardılar. 

ikinci kUme 
,~;flit 

Dün yapılan ikinci .KW" 

ları beklenilmiyen neticelt 
miştir. Fener sahasında ·. 
Hilal - Eyüp maçı 3-1 ı-til' 
libiyetile bitmiş ''e Hilal 
yete değer bir oyun çık' 
Taksimde yapılan Anadold 
sımpaşa maçı da KasınıP' 
son dakikada çıkardıkla.t'. 
yı ile ve galibiyetleriyle bı 

1 

RirleHcetler mı e~ 
Galatasaray .1'1 · 

kongresi yaP1 

Dün Galatasaray ku]iib 
kongre-; ... : · -- .---x ..... ,,.,. 
kunmuş, külübün işlerl k 
muştur. Bu arada Güne~ 
ile birleşme meselesi me\"~ 
edilmiş, birleşmenin leh' 

leyhinde söyliyenler olıı>111 

ticede yedi kişilik bir he 
mesi ve bu heyetin Günet 11 

ile birleşme etrafında t~ 
yapması kararlaştırıllll•t1 

grenin bir ay sonra tekr''ı 
'I narak bu heyetin yaptıl · 

lardan aldığı neticeyi dili · 
tir. Güneş kulübii: ile bir~ 
leşilmiyeceği bu kongre 
laştmlacaktır. ~· 
Temasa memur edilen 1 
yet genç ve ihtiyarlarcl111 

keh olarak seçilmiştir· r 
iki taraf makul istek)~~ 

ğı takdirde birleşme üıet~ 
külat çekilmiyeceğini tı 
denler epiycedir. ... ~ .,,,,. 

Mevcud idare heyetı re 
sonra yapılacak kongre ,r' 
işine devam etmesi de k 
rılmıştır. 

~ıı 
- Ben yürürülll• 

atla doğmadık ya, seıı 
bak! 

Dedi.. tt·· Dediği gibi de yaP 
- Hastan nerede?· 
-Köyde .• Aha!. ~-!"~ 
Kenarları kızarafl yo 

]erini ileriye çevirdi .. 
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e~irn eski kardeşim Meyer Vallah Barbarosun vakfiyesi 
Uştü_r.Litvinof onun yerinde yaşıyor 6 - Ayvansaray kapısı dahi • 

linde vaki Kıptiler a~ları den -
mekle maruf birib;rine bitişik talı
tani on iki bab oda ve birer sofa. 
(Mülk), 

L' ıtYinof Yoldaş 

u~"Yet R 
ı; (l . Usya Haıicbre Koınise-• <l.;lt . .ı 

da "1nof) un bir l.Jl?h kasa-
be:rkek kardeşleri bulundu-

0~ biri alan. ''Deyli Ekspres,, 

n 1\ı!ıster Patıik Murfev, 
ın Lo w 

de dz şehrinde bu kar-
Ol'i:.11 haham Yankel Vallah 
'"-~nı "' ~ege muvaffak olmuştur. 

l lıit ~ilkel son defa üç sene 
·y1"

1nofu görmüş, Litvinof 
So e kısa bir müddet görüş -

· ir.nra kendisine bir sigara 

·~ Yankcl ailesi hakkında 
, d ~er mal~ matı ver -

le arkadaşlariyle düşüp kalkma -
ğa başladı •. Zekası ve faaliyeti o
nu amele arasında yükselttiği için 
-abıta onu nezaret altına aldı ve 
l:ir gün tevkif edildi. 

Bu tevkif iki sene sürdü .. Ka -
nenef ile Zinoyev de ayni hapis -
Lanedeydiler .. Kardeşim bolşevik
•iği onlardan öğrendi. 

Bir gün sosvalistler hapishane
ye hücum ederek mahkumları tah· 
Hye ettiler .. Kardeşim de hapisha
neden çıkarak bize geldi. Fakat 
onun düşünceleri çok değişmişti •. 
Babamla münakaşalara dalıyor -
:!u. Günün birinde kardeşim ba -
bama: 

"-Allah yoktur .. , .. 
Dedi. Baham o kadar kızdı ki 

kalb ağrısına uğradı .. 
Çok geçmeden kardeşim Kiye

fe giderek orada büyük bir şeker 
fabrikası sahibi olan Baron Gins
hurg ile tanıştı. Onun fabrikasına 
girdi. Senelik maaşı 1000 lngi· 
liz lirası kadardı. Bu arada kar -
deşim sosyalistliği unutur gibi ol -
du. 

Fakat sosyalistlere yardım edi • 
yor ve e onlar . bu yardımları 

tedhişçilik için kullanıyorlardı . 
Karde§imin yardım iç.in verdiği 

paralar iane defterine kaydolun • 
maktaydı. 

Günün birinde bu def ter zabı -
tanın eline Clüttü ve kardeşim 

:e~ltor ikinci Aleksandr tekrar yakalandı ve hapse atıldı •. 
td &.llolunduğu zaman Pet· Bu seferki hapis bir ıene üç ay 

teld~ıı Bialystok'a bir tel- devam etti. Kardetim daha sonra 
t 1 '\'e Yallah namında bir Almanya ve lsviçrede yaşadı. 
C'ikif d"I · · · d' Troçki, Lenin ve saire ile tanıştı .. 

1 
b e ı mesmı ıste ı .. 

fi~ ; ~adise ile hiç bir ala_ Tam bu sırada diğer bir karde -
~ki/gı halde sosyalisttir, §İm Savel kumarda mühim bir pa-

· bllı. olundu. ra kaybeti ve bu yüzden Pariste 
t(t b b hapse atıldı. 

t &.l~k a amın sosyalistlikle 
' b as1 yoktu. Bununla Bu hadise babamı o kadar sars-

1\~ba.nıın tevkifi bir sene tı ki onun tesiri altında öldü. 

1 ~&.l'lıçUk kardeşim bu sıra _ Fakat Savel de ihtilalcilerle 
d •~rn· k birlikte çalı•ıyor ve bir ihtilal '%~ ı nıera etti ve onun ,. 

7 - Bahkpazarı dahilinde va -
ki Halilpaşa mahallesi Acemağa 
demekle maruf ynhuclihane tabir 
olunan bir bab mülk han. 

8 - Mahmudpaşa kurhünde 
Boyacılar sokağında bir hah mülk 
menzil. 

9 - Kadirga limanı nam ma -
halde Altıocak tabir olunan so -
kakta biribirine bitişik mülk altı 
bab menzil. 

10 - Balat dahilinde Kesme· 
kaya tabir olunan mahalde vaki 
eiribirine bitişik yahudibane 'tabir 
olunan iki aded mülk menzil. 

Jl - Galatada Kürkçükapısın • 
da birihirine bitişik sekiz hah 
mülk menzil. 

12 - Galatada Yanıkkapı kur
bünde Kilise bahçesi ittisalinde 
bir hah mülk menzil. 

13 - Galatada gene Yamkkapı 
kurhünde bir hah mülk menzil, 

14, 15 - Aynen "Mahrusei Ga
lataya tabi kasabai Beşiktaşta 
vaki lehi deryaya nazır mücadde-

den bina eyledicim medrese kur -
bünde hala kendimin sakin oldu -
ğum mülkü sahilimde münselik 
dahiliye ve hariciyelu bir babı ke-

bir menzilim ile ve gene Beşi taş 
deresinde bir tarafı lehi derya ve 
bir tarafı Betiktaş deresi bir tara· 
fı tariki am ile mahdud ve müm -
taz hiyutu adideyi muhtevi mülkü 
sahihimde bir babı kebir mülk 
menzilimi bilcümle tevabii velle • 
vahik cemi müştemilatile f eesta • 
kam kema ümret emrnin tahtında 

müstetir bu ahdi fakir pür taksire 
ian~i rebbilalemine mazhar oldu-
ğum halde ubudiyetten ayrılmayıp 
tevfiki rabbani eritip hazreti rab-

bili.lemin canibinden ata ve ihsan 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•oıı lltı anlamağa çalıştı.. komitesinin başında bulunuyor • 

'tt>.taları küçük kardeşimi du.. dım için kardeşime müracaat et -
ıo,}' ~~tehihe gönderdik .• O- Litvinof lngilterede yerleşmiş, tim ve katibinden şu cevabı al-

&. ~ 1•a. a~lelere mensu~ ço- orada evlenmit ve ihtilal kopun- dım: 
t~lld 11~§h ıse de gene sına • caya kadar orada yaşamıttır. 
~, ·· e k" d "Falan kanunun falan fıkrasına ~ 1 ı efa gidiyordu. Bolşevkilerin iktidar mevkiine 

~~tr •ene sonra küçük karde- gelmeleri üzerine Litvinof da ln - göre Rusyadan para çıkarılamaz .. 
~ld· oldu ve Kafkasyaya giltereden çıkarak Rusyaya dön • yoldaş Litvinof da kanuna karşı 

a.ı1 '\'e bugün Litvinof adile dü .. Lenin onu görür görmez "lş- gelemez.,, 
q~te lyda hizmet etti. Geri te bizim Hariciye Komiserimiz!,, Elhasıl benim eski kardeşim 
~t,: '0 nra Kiyefte bir sicim dedi.. Meyer Yallah ölmüttür. Litvinof 

buyrulan yedimde mevcut etib ma 
limden, nükudu mevkufumdan 
fisebilillahı taala ifrazü ihraç ey • 
lediğim yirmi beş bin kuruşumu 

her bir kuruşu yüz yirmi akça ol
mak üzere idraç ve ihraç eyledim. 

Cayi ncvdir ola şevkaver Sultan 
Mahmud 

Bi baha kasn Beşiktaş humayun 
abad 

Nimet, tamir edilen cami için de 
uzun bir tarih yazmıştı. 

SÜLEYMANIYE CAMii: Bu 
camii Karaabalı Mehmed Baba 
adlı biri yaptırmıştı. Süleymaniye 
camii de11mesinin sebebi §udur: 
Padişah bir gün burada geziyor -
muş, 

Mehmed Baba: 
- Burada bir cami yapılsa çoli 

iyi olur ... demiş, Padişah da mu • 
vafakat eJcrek cami yaptırılmıf -
tır. Mehmed Baba Dolmabahçede 
gömülüdür. Burada kendisi birçok 
serviler diktirmişti, 

MAÇKA MESCiDi: Şenlik De-

16 - Gene aynen (ve gene Be~ 
şiktaşta Deve meydanı tabir olu -
nan meydana kendu cesedimin 
defnolunmasiçun müceddeden bi
na eylediğim tü~beme bu darı fe • 
nadan sarayı bekaya rıhlet eyledi
ğimde cesedimi defnedip ve Salih 
kimesne türbedar nasb ve tayin o
lunup kabrimin üzerinde beher 
leyi iki§Cr kandil füruzan oluna 
ve türbenin cevanibi erbaasına 
ankalarım ve evlad ve evladlarin 
def noluna ve medrese civarında 
bina eylediğim eş handa vefatım • 
dan sonra talebei ülum için cuma 
gecesi ve pazartesi geçesi pilav de adlı biri yaptırm1§hr. MP-zATr • 

maa zerde tabholuna. ilah .. ,, nın üstünde !Unlar ye.zılıaır: 
ARAB iSKELESİ MESCiDi _ Salatında tekasiilden kosun tadili 

Tekerlek Mustafa adında biri yap
tırmıştı. Küçük. mütevazi bir mes
cid iken garih bir tali, onun da 
kıymetini yükseltti. Üçüncü Ah • 
med bugün yanlışlıkla bu mescide 
gelmiş... Tarihler bu yanlıılığm 
şöyle kaydediyorlar: Alelgarfl. 

Padişah Mescide yanaşınca, 

Mecsidin ne müezziin mahfeli, ne 
de kafesi olduğunu bilenler hemen 
bir mahfe} ile kafes uydurmuşlar, 
namaz kılınmış. Namazdan sonra 
mesele üçüncü Ahmede aksedince 
de Mescidin günü doğmuş ... Çün
kü Şehzadecamii vakfından gün • 
de on yedi akça maaş bağlanmış ... 

Birinci Mahmud Beşiktaş sahil
sarayını yaptırırken, Dördüncü 
Muradın yaptırmış olduğu Çinili 
köşk ile bu cami de tamir edildi. 
Birinci MPhmudun yaptırmış oldu 
ğu saraya Nimet şu tarihi söylemiş 

erkanı 

Sana isbat eder oldum muhakkak 
Zafı insanı 

Namazda gafil olınaklık beladır 
emri müşkildir 

Kavi ol, taat içinde bulasın derde 
dermanı 

AY ASAGA CAMl1: Darüssaa· 
de Ağası Abbas Ağa yaptırmıştır. 

HAZlNEDARAGA CAMtl : 
Hazinedar Başı Süleyman Ağa 
1113 de yaptırmı;tır. 

TOP ALHOCA MESCiDi: Bal .. 
ban Hüseyin Ağa adında biri 
yaptırmıştır. Sonradan Topalhoca 
adında bir hoca burada oturmuş, 
mescid de bu adı almı~hr 

KABATAŞ 

Kabataşm eski adı Ajantiyon • 
dur. Bu adın verilmesi, Megarya -
lıların, Ajants namına bir mez .. 
hah yapmalarıdır. 

''Cl. • 
tij Pırerek calıştı ve ame- Bir defa hastalanmı§lım .. Yar - onun yerinde yaşıyor.,, ( Arkasr var) 
i~~rge~-----------........................ _.-. ....... ~------....;~._. ..... __ _.., __ _...-_...._ __ ~-~--~--~:--~ı:--::""':"'~---~--1~~~~--------...... -... ........ --

ti: 

içhı b )\ aşını salladı ve 
' 'I>:· ?ıtııa ı_ k 11 . . 

'f"~Uıı.. KO§ara e erını, 
1 ~t\t··tın Yarıdan fazlasını 

ll .•• 

•-sarak hastanın sıca~-

)Je. sıne benziyen kırçıl lığına, nabzına ve nefeslerine ha- mcşler, türbesinin ~enceresine Paçav~~lar ~çindeki zavallı ço-· ı Sami B.t:~. ~czahan.enin önünde 
~)e •taret etti. karken sordum: (çaput) bağlamışlar. Uç gün ev - cukları gosterdım : tapu mudurıyle tavla oynüyormuş. 

'I' doID-u köye girdik... _ Beş tane çocuğun varmış... vel kadanı evin damına çıkarmış- - O parayla bunlara bir kaç Beni görünce seslendi: 
,/ bil' ;•ında, toprak damla - Onların hakkından gelemezken lar, orada ,karnını açmışlar ve üç arşın basma ile beraber sabun a· - Doktor bey, bir mektubunuz 
'I_ t\'I ltnaca yapışmış gibi bir daha ne diye yaparsın?. saat güneşe kar~ı yatırmıılar. lırsın !.. var ... iadeli taahhutlu olduğu için 

'1. erden b" · · d"k d l D ·ı b" ~ .,:t. ko ırıne gır ı ·· Tuhaf tuhaf yüzüme baktı: Daha neler e ne er.. iye ı iivc ettim.. ıze vermediler .. Ben kalfayı gön-
• 1)()1'd §ede, paçavralar için - _Allah veriyor... Hacıya, hocaya verdiği paralar Keseyi kuşağına sıkıştırırken dereyim de getirsinler, siz bir 
'tUtııu~ Yanı başında ancak - Allah veriyor amma bakmı- dokuz mecidiyeyi bulmuş.. cevab verdi: kahve iç.mez misiniz?. 

\'~l'd olduğu anlaşılan bir Lazım gelen enjiksiyonları - Bey, demin bir söz söyledin Ayda yılda bir gelen mektup • b ı A ... 1 yor ... 
11\t • g ıyordu. S yaptım .. Ça,ntnmda her zaman bu- amma yüreğime değdi.. Keleş. lara pek aldırmıyorum. Fakat e-

bi, ~ Öıtiinde yalınayak, baş Kı:::::··kırkı geçen bir hümma lur!aElcn iladarı bıraktım: lerin Uzun Ali, altı çocuğu var ve gitmek için zaten postahane • 
~'l'd~.~akıınsız daha beş ateşiyle sayıklıyordu.. _Geçecek, merak etme! .. Yal- diye yol parası vermiyor. Altın· nin önünden geçecektim .. 
-~~ı,t Adama döndüm: nız bu ilaçları saatinde, dediğim cı çocuğum sağ olursa bu yıl ben - Ben uğrar alırım, siz zahmet 

tM 
111 

hepsi senin mi? 1 d 'h" de yol parasından kurtulurum ı"n- etmey"ın '··· ~ ''İte • · - yi etmek için şim iye kadar gı ı ver ... 
\'etı .. 11 

adam: neler yaptın?. · Dedim... şaallah!.. Dedim .• 
Başında ve karnının üstünde kur Kapının önünde kuşağının ara- Yol parası o zamanlar senede Uğradım ... Aldım .... 

şun dökmü,ler. Cadı şekilleri çık- sından kirli bir kese çıkardı .. Fa· dört lira tutan bir vergiydi. Şişkin bir zarf üstünde her za-
mış. Cin çarptığını anlamıılar. Ho- kat ipini bir türlü çözemiyordu ... :r. :f. ~ man olduğu gibi dayımın değil, 
caya muska yazdırmı§lar .. Fadime - Para istemez .. Ben devletin Akşama doğru yorgun argın İzmirdeki en meşhur doktor1ar. 
mollaya okutup üfletmişler .. U - doktoruyum.. Maa§ım var be • Silifkeye dönmüştüm. Belim, ba- lardan birinin firması vardı .. 
zun kulaklı dedeye mum iÖtür - nım.. caklarım fena halde ağrıyordu .•• ( Arkası var ) 
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Yerli mah HikAyeler;1 

Istanbuldan Fizana .• 
F izandan Sakarqaga 

Yazan : Iskender Fahreddin 
Seyfi, Abdülhamid devrinde bir ı Maarif nazırı ıar'ah bir adam 

mektebin tarih muallimi idi. gibi titriyerek arkasına döndü: 
lıtanbulda Kadirgada bir Er- - Devlet ıiyaıetine de müda -

meni evinin en üıt katında tek bir dahale eden f U küstahı yakalayı -
odada oturuyordu. . nız !. • 

Kimseıizdi... Diyerek drtanya çıktı •• 
B~kirdı... Seyfiyi küraüden indirdiler .... 
Seyfi çok okumuı bir gençti.. ve koridorlardan sürükliyerek 

Dartilfünun tahsilini' bitirdikten mektebin bahçesine götürdüler .. 
sonra, nas:Jsa bir yerde rastladığı Biraz sonra herkes anlamııtı ki 
muaarif nazın onu bir i~adi mek- maarif nazırı sıfatiyle mektebe 
tcb'n~ tarih muallimi yaparak Is- ~e'len adam Abdülhamidin hafi • 
tanbul a alıkoymu§tu. yelerinden biri idi! 

Scyfnin böyle bir tesadüfle Is - Bet, on g·~n sonra mekte'b ta-
tanlıulda kalı§ı, tali'n ona - yirmi lebeai, değerli tarih mualliminin 
yı'lık ömründe - ilk defa güldüğü 

1 

sonunu dütünürken, divanhanenin 
bir hA d'se idi. önünde dolaşan iki muallim ara -

Scy~in'n mektepte okuttuğu uncla geçen ~u fısıltıyı iıittiler: 
ders'er, me!..tep müdürü tarafın • - Seyfi Bey Fizana sürülmüı !. 
dan ctl 'k edilirdi. Seyfi bu san- :(. :t- ~ 

sürden, bu dar ve ölçülü çerçeve On aekiz yıl sonra hürriyet ilan 
ic'n:le ders vermekten usan~ıştı •· edilm'ıti •.• 
~ Seyfi, yaradılışı bamb~ka bir Seyfi Bey Fiyzandan saçı saka-

gen: t" .. Tarihi karıştırırken, Türk- ima kahşmıt olarak döndü •. Onu 
lerin nereden doğup garba nasıl artık herkes unutmuıtu .. O, zaten 
ve nereden yayıldığını, çok değer- kimsesizdi .• Fakat, Seyfi Bey Fi
li vc~ik hırla tesbit etmişti. Ne ya- zana niçin sürüldüğünü unutmi • 
zık ki, bu hakikatlerden bahsede- yordu. O, menfasmda eski Türk • 
m·yortlu.. lere aid kitapları okumak fırsatı -

Seyfi bir gün, ağzına vurulan ru bulmuıtu •• 
kirdi l oı>armak ve tel ebeye bil • Seyfi, kendis:nin meşrutiyet 
d°ikler'n· anlatmak istedi.. Kürsü- devrinin hür bir tarih muallimi o

ye çık ı .. Ders baş!amıştı.. lacağmı umarak maarife gitti. .. 
iju sırndn dershanenin kapısı Tetkiklerini e başından geçenleri 

ardına kadar açıldı.. t>nlattı .• 
llk önce mck teb müdürü içeri Ogün de milletin başında bir 

girerek, maarif nazırının mektebi derd vardı: ittihadı lalam hasta· 
teftişe geldiğini söyledi ve mual • lığı! •• 
!imin kulağına iğildi: Seyfi hu hastalığa tutulmaktan 

'- Sakın bır pot kıruıo. , Seyfi korktu .. Maarif kapısınaan ters 

Bey, derhal asn hazır · tarihine yüzüne döndü •. Hükumetin ogün -
kaldır .. Anladın mı?.,, idi siyaseti de Seyfi Beyin ilmi ve 

Müdürün arkasından siyah sa - laıihi tetkikleriyle tabantabana 
kallı bir adam, ilCi tarafına salla • zd bir §ekil almııtı. 
n'lrk dersaneden içeriye girmit - Seyfi Bey bir kaç yıl daha bek -

ti... leıeydi, belki de Ziya Gökalpın 
Talebe, muarif nazırını sela~- T,!rkçülük cereyanından istifade 

ladıktan sonra, sınıfın içini mana- etmek f ınatmı bulacaktı .. Küstü .• 
lı bir sess· slik kapladı .. 

Ve muallim Seyfi Bey kendi 
kendine: 

- Maarif nazırı değişmit de 
haberim yok! .. 

D'ye söylendi.. Sonra tekrar 
kürsüye çıkarak talebeye sordu: 

- Nerede kalmıttık, çocuklar? 
Mekteb müdürü homurdanarak 

öniine \., ltnrken, ta!ebeden biri a
yağa kalktı: 

- Orta Asyada y&fıyan Türk • 
ıerin Önasyaya, oradan da garlla 
ııasıl yayrldıklarını a~labyordu -
nuz?. 

'Seyfi Eey haffçe öksürdü .• 
Dersine devam edecekti .. Fakat, 

ağzını aç madı .• 
sert.bir sesle: 

Maarif nazırı 

- Muallim Efendi -diye bağır
dı,- sen kendini Oksford darülfü
nun profesörlerinden mi sanıyor -
s~n?. Avrupa devlet eriyle dost 
geçinmek ve lıtanbuldaki sefirleri 
kU§kulandırmamak için, böyle 
tehlikeli mevzuların ta1ebeye ders 
olarak anlatılması memnu oldu • 
ğunu bilmiyor muau~?. 

Seyfi Bey şataladı: 
- Efeniim, bunları ben uydur· 

miyorum ki.. Bütün bu anlattık • 
larım, lstanbulda e1c"leri bulunan 
devletlerin en maruf iJ'm ad~ları 
tarafından yazılmış kitaplardan 
alınmı§hr. Eğer bunfar talebeye 
okut•urulmıyacak kadar tehlikeli 

Hükumete de, cemiyete de, arka -
daşlarına da .. Herkese küserek A
nadolunun mektepsiz, okur yazar· 

sız bir köyüne çekildi .. Ellisinden 
sonra elinden kalemini ve kitapla
rını atarak, sabana, sarıldı .. Top • 
rakla uğra9mağa ba9ladı .• 

Seyfi, o günden sonra kendini 
toprağın malı sayıyordu .• 

• • • 
Saçları bembeyaz olmuştu .. 
Bir sabah ölüyordu •• 
Türkler. Anadoluya saldıran 

düşman askerini lzmirden denize 
dökmüslerdi. 

Köylüler, o sabah, bu ak saçlı 
çiftçinin yanına geldiler: 

- Biraz gayret, baba!. Ölme • 
den önce, köyümüze uğrayan Bü • 
yük halaskarı gör!.. Diyerek ko • 
luna girdiler •. Köyün yoluna çı -
kardılar .. 

Seyfi babanın gözleri dolm~tu. 
Mavi gözlü, altın saçlı bir ku • 

mandan, ,bir kaç arkadaşile bera
ber atını sürerek Sakarya boyun -
dan geliyordu .• 

Seyfi Bey, Fizandan geldiği 

gündenberi, ömründe ilk defa o 
giin gülmüştü .. 

Bu gülüs, onun son gülüşü ol -
du .. Uzaktan Gazinin gözlerinin 
içine bakt : 

J t d d · Tu·· rkün hakiki - ş e, e ı , 

WWL-

Ç&aşlu: 

Avusturyanın tarihi vazifesi 
"Siyasi ve iktısadi bakımdan kuvvetlenmiş bir AvtJ. 

bir Cermen devleti teşkil edeceğİll1 

anlamakta gecikmiyecektir.,, . 
turyanın ikinci 

bütün dünya 
• 

"Son günlerde Romada Avus
turya Cumhuriyeti B~ şvekili ile 
yaptığım konuşmalardan sonra 
neşredilen resmi tebliğde, Avustur 
yaya terettüb eden ve bu memle -
ketin istikla l ve muhtariyetine hür 
.met olunmasını m~cburi kılan ta
ı·ih~ bir vazifeden iyma yoluyla 
bahsolunmaktadır. Avusturyamn 
tarihi vazifesinden bahseden bu 
kelimeler, üzerinde bazı tesirlerde 
bulunmuştur. Halbuki Avusturya 
vatandaşlarından birçok kimseler, 
imparatorluk rejiminin sukutu ile 
memleketlerinin hayat ve istikba -
linin de sukut etmiş olduğunu zan
netmişlerdir. 

.,,. ~ 1(. 

Demek oluyor ki, şimdi, ortaya 
şöyle bir sual çıkmaktadır: Avus • 
turya, saadet ve refah anlarında 
nüfusu 52 milyona çıkan bir impe
ratorluğun kalb ve dimağı idi. Bu
gün bu vasfı haiz olmayan Avus
turya için yapılacak bir tarihi va
zife var mıdır? 

Bugün, kozmopolit bir merkez 
olan Viyana hariç tutuimak şartiy
le, nüfusu yedi milyondan az olan 
bir milletin ırk bakımından müte
canis bir millet teşkil ettiği bir za
manda, bu sualin cevabı ne ola -
bilir? Topraklanmn genişliği ve 
nüfu .. unun sayısı ne olursa olsun 
bir .millete terettüb eden bir v zi
fe olamaz mı? "Tarihi vazife,, ke-
limelerinin kullanılmış olmasının 
sebebi bu vazifenin birçok asırla· 
ra §8.mil olabileceğinden ve vere
ceği neticelerin dahili mahiyette 
olmakla kalmıyacağmdandrr. 

Bu takdirde Avusturyaya teret
tüb eden bu tarihi vazife ne ola
bilir? Bu suale bir cevab verebil
mek için Avusturyanın bir C~r • 
men devleti olduğunu farzedelım. 
Avusturya, Slav ol~uğu halde mu· 
aharen Cermenleşmiş olan Prusya 
kadar Cer.mendir. 

A vusturyanın haiz bulunduğu 
Cermenlik vasfını inkar etmek 
kimsenin aklına gelmez ise de bu 
hal Avusturyalı Almanların iyti -
yadlarının ve hata yaşayış tarzla· 
rınm Alman Prusyada yaşayan -
}ardan çokf arklı olcJuğunu iddiaya 
bir sebeb teşkil edemez. Filhaki -
ka bu iki memleket biribirinden 
farklı iki yol takib etmek suretiy
le ink'~af etmiş ve hatta harb mey 
danlarıntla birbiriyle çarpışmış ~ 
lan memlekettir. 

.,,. :JI. :(. 

lmperatorluk zamanında Al -
man Avusturya, bu im}Saratorluk 
topraklarında yaşayan 8 - 10 rrk 
arasında mütevassıt rolünü yapan 
bir kuvvet idi. Avusturyanın h iz 
bulunduğu ehemmiyet, bilhassa, 
merkezi olan Viyana dolayısiylc 

daha ziyade hissolunuyordu. Al -
manya gibi Viyana dahi Slavların 
Macarların ve Latinlerin tesiri al -
tında kalmıştır. Binnetice, coğra • 
fi bakımdan değ=l ise de siyasi ba
kımd ... n tadillere tabi bulunmuş o
lan Avusturyaya terettüb eden bi
rinei vazife geçmiş asrrlar d va -
mıne meydana getirilmiş olan e -

Yazan: Italya başbakanı Benito MusoJın 
seri takipte, yani, Alman kültürü- li ıarkide ve orta Avrupsd' 
nü süzmek ve dolayısiylc lbu kül - had nöb:tçisi o~ara~ itgal f 
türü Tuna havzası ve Balkan mil - bulundugu vazıyetı muh• 
letlerince tahammül ve kabul edi- tirmektir. Bu vazifeleri i~~jdl 
lecek bir hale getirmek işine de - le Avusturya kendi benl~IJ 
vamdır. yit ve takviye etmektedır· 

ister siyaset ve edebiyat ve hat- varlığına bir gaye ve fUU~ ~' 
ta ister daha başka şeyler mevzu- tedir; Avrupa medeniyetırı 
ubahsofoun, Avusturya ruhuna te- carpan bir hizmette bulu 
rettüb eden vazifelerden biri Al- drr. 
man mefhumundan bütün huşu • Almanya ile arasında 
netleri, eksklüzivlikleri, kabalık - dilbirliğine rağmen Avu• 
ları ve diğer milletlere nefret his- .Jaima kendine mahsus bir 
si verebilecek olan herşeyi atmak- yatı, güzel san'atlan ve ~ 
tır. Bundan maada Avusturya Al- vardı ve vardır. Bir Avust 
man milleti ile doğmak üzere bu- hu vardır ki, bunun cevhefl ı 
1unan Tuna havzası kültürü ara - men değil ulusaldır. Bu ro~ 
sındaki münasebetlerde en mü - tesirlerin fevkinde obna~ 
kemmel bir vasıta olabilir. İtalya tarafından temsil ed~ • 

• • • tin şark kültüı ünün tesirini 
Avusturyaya terettüb eden ikin- miştir. Zaten İtalya He A 

ci vazife ise Avusturya milletinin arasındaki kültürel mü 
katoliklik itibarile haiz bulundu • birkaç asırlıktır. 
ğu metanetten ve an'anelerinden Avusturyada renesans tı; 
doğmaktadır. Avusturya katolik • 1arak, Petrark'ı tercüme ed 
tir. Hararetle katoliktir ve Roma hanın Von Ncumarkt ile b 
katolik kilisesine karşı derin bir lır. On yedind ve on sekiıİJ"' 
saygı beslemektedir • lmperator - la:- İtalyan tesirlerinin kot; 
luk zamanında bu katoliklik for • 1 ecesine vardıkları zam~ I ) 
mnli5t ve siyasi lüzumlara tabi ka- paratorlar sarayındaki !a~ 
raatını veriyordu. Avusturyanın postolo Zena ve Mestas~ 
harbden sonraki katolildiği, kökle ltalyanlar idi. Herkes hal . 
ti bizzat Avusturyanın ruhunda o- liyordu. Mozart ve Gluck IJ1 

lan bir kutlulukla tatbik olunan pozitörler ltalyan libretistle 
b·r lrotolikliktir. Seipel ve Doll - cih ediyorlardı. Giovani Ga. 
fuss gibi büyük başvekiller kato • gıbi üstatlar saray kilise1iıı 
lik idiler. Hatta Seipel bir "Mon - siki cihetini idareye ça ... 
senyör,, idi. Bugünkü Başvekil Jardı. Per Martini'nin Moı 
Sehutc1ınigg Piplen katoliktir rinde derin bir tesir yap J 
ve itikadatını açıkça orta - Schubert ve Beethoven'e 'f 
ya atmaktadır ki, bu da aikiyi öğretenin Antonio S 
seciyesinin kuvvetini gösterir ve duğunu hatırlatmak gerek 
kendisi için bir şeref teşkil eder. Bina inşaatı şöyle durs~ 
Romadan ve diyanet bakımile tet- nümantal miymaride de • 
kik edilen Avusturya, katolikliğin sirler görülmektedir. • ~ ~ 
müstahkem bir sahası tesirini yap- Şimali ~talyadan .. aılel: ) 
maktadır. Bu nnha etrafında, Slav tikte Avusturyaya hıcret 
ortodoks ve reforme edilmiş Al - çok ustalar artistik hare1'~ 
man din eri tazyiklerde bulunmak bir surette yardımda bulu ti 
tadırlar. Avrupa mıntakasında ka- dır. Birçok eserler bunlar 
tolikliğin en kenardaki malikane- de meydana gelmiştir ki, C'' 
!erini müdafaa etmekle Avusturya başlıcaları Viyanadaki ~ 
on beş asırlık tarihini müdafaa et- kilisesi, Kajetaner kil' s~.'f;rı 
mektedir. Avusturya bu suretle rali, Theresianum ko1leJ 1~. ~ 
kendi hikmeti vücudünü müdafaa da Graben'deki Trinite 5\lt 

etmekte ve 1633 yilmda Hilalin d 
ır. 

tehditkar akını karşısında Avrupa • :r. • l 

katoliklir inin yapmıt olduklarını Geçmiş zamanların ı::~f' 
tekrar etmektedir. raaında Avusturya ve l b,J 

• ~ • türleri arasında mevcll~ 
Demek oluyor ki Avusturyaya daha ziyadeleştirilmesi01~0 

terettüb eden vazifeler ikidir. Bun olduğu aşikar olarak ,,r.ıl 
lardan biri, Latin kültürü ile te - bundan maada AvustutY ,., 
masları neticesinde insani bir hal telif Avrupa kültürleri al' 

11
t 

almış bulunan bir Alman kültürü- münasebetlerde bir taY"5~lı' • 
ne has olan hnsletleri vikaye et - veti halini alabilmesinin 
mek ve diğeri de kato!ikliğe şima- duğu da görülür. , 

Avusturya ile Alm~Y: B ._.. .......... . ················ u gece .... -.......... . ....•........... .. .. .. .. .. 
~~ Nöbetçi eczaneler ~~ 
~~ Samntyada: Erofiloı, Fenerde: ~i 
H Hüs31lleddin, Şehzadeba§ında: Oni- :: .. .. 
!! vcrsite, Şehremininde: A. Hamdi :i .. .. 
:: K .. "kt M F d Ak "' :: aragumru e: • ua , saray- :: 
H da: Sarim, Yemişte: Ben Sason, An· :: 
~i kara caddesinde Eşref Neşet, Be§İk- ~i 
~i taıta: Nail Halid, Bcyazıtta: Cemil, U 
~E Zeyrekte: Yorgi, Gnlatada; K.apıiçi, ii 
g Beyoğlunda Bostan başında; Itimad, g 
g Tepebaşında Küçük kabristan soka· g .. .. 

d ki d 'lb' l•w• "hiın bJJ' a ı ır ıgı mu r• 
Avusturya ile ltalya ;,.r ~ 
din birliğinin de o k~ ,.ret. 
bir vakıa olduğunu ıf ol' t• 
gerek değil midir? Viya b,)' 
cenuba, şarka ve garb: e ;ııt 

· · ası 'f > Şuna eminim kı, sıY . bit 
bakımdan kuvvetlen!ll•t ıı ~ı 

·1 • • b' Cerzııe A 
turyanın ı cıncı ır . dii!JL 
teııkil edecegw ini bütiııt ·r 

:r ktı. 
lamakta gecikmiyece . de~ 

~ iıse, i!k önce o devletle • 
ıin kendi ülemasını bu eserleri 
yazmak~an menetmeleri lazım gel

'? 

tar=hini yazacak e1 ! .• 
O güne kadar heyecansız ve ü

mitsiz yaşıvan bu değerli muallim 
başım ebediyetin dizine koyar -

gibi bu Cermen devl~lt~ıııi " 
deratının yegane hacı 

H ğında: Ginivli, Tnrlabaıında: Ni - :! 
111111~11191111119111tlf ... ft111Ul fllttmllumtt~r.- :ı:ımt• :: ... 

d · :.:. had, Şi•lidc Şafak sokağında: Nar - :.: 

mez mı .. 
kalmaktadır.,, 

ken, imanlı bir ilim a amının ıra- •• •
1 

. s K d M k .z 
d · • d H gı ecıyan, asımpa~ a: er ez, :: 
esını ta§ıyor u.. :: H k.. d Halk • :ı . .. .. .. , as oy e eczaneıı :: O bu saadetı tadarnk olmuştu.. .ı:.ı:...... •••••••••• ························-···:·········· ' . . ......................................................... . 



Yurdun her 

Sirkecide Salkımsöğütteki Pos• 
ta, Telgraf atölyesinde çalışan 

hemşehrilerinden birini görmeğe 
gelen ishak adında bir köylü kah
vede hemtehriıini beklerken kalb 
durması neticesi ölmüttür. 

nı4jln dövmu, ? 
Kurtuluşta Şair ıokağında otu

ran Andon polise müracaat ede -
rek Tarlabaımda Artak iıminde 
biri tarafından dövüldüğünü iddia 
elmİ§tir. Polis Artağı yakalamış 
ve tahkikata baılamııtır. 

Yeni nP!Jfİvat: -------1 ürk Tıb cemiyeti 
mecmuası 

Dr. Şükrü Hazım Tiner, profeaör 
Ninen, Dr. Oıman Şerafeddin Çelik, 
Dr. Etem Bakar, Profesör Burhaned • 
din Toker, Dr. Fethi Erdenin tebliğ -
ferini havi olarak çıkmıtbr• 

::nı=nı:mn111:n ••••••••••••• - .................. .. 
ii Dit Doktoru -·-··-··- ·--···ı · 
~ Hüsnü Mustafa 
H lst. Al<sarav Valide ca'i ı 1 
!i kar$ıımda 
i:::::::=:::::=:::ı::::::::ı::::::::ıır.ı:an.-as::n::aı 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR T1Y ATROSU 
TEM S 1 L L ER i 

Bu gece saat 20 de · 

f\t~11•u1 Blledillfti 

Unutulan ŞrhirTiqatl'asu 

adam lllllllllllllll 
6 Tablo 

IUI 1 
111111111 

· ı .... 



1!!!!!!!!!!!!!10 - KURUN 9 ŞUBAT 1935 

TAKViM ı 
1 

+ 
Cumartesi 
9 Subat 

5 Zilkade 

PAZAR ı 

= 

Gl1n doğusu 
Gün batısı 
Sabah namn 
Iİ~le rıama~ı 
ikindi namRZı 
Akşam namaz• 

7.03 
17 ,3; 

6 
l'Z,'J.8 
(.'1,ltı 

17 . .'H 

10 Şubat 
6 Zilkııde 

1.0.ı 

17.3~ 

6 
l"ı!.28 

ı:-.I6 

17,ıl5 

Yatsı namıı.z.ı 19.0> 190 ı 

lmsa~ s.2z ;.2 ~ 
Yılın grçen gliolerı 31) •il 

Yılın kalan ı,:uolcrı !\27 316 

ıı 
Bugün 

!STANBUL: 
17,30 lnkılab dersleri: Üniversi

teden nakH, Mani:ın saylavı Hikmet, 
18,30 jimnastik: Bayan Azade, 18,50 
dans musikisi: p:ak, 19,30~ haberler, 
19,40 spor Eşı·ef Şefik, 20 senfoni· Şu
bert, 20,3{) Bayan Bedriye Dizin -De -
rniı· caz, 21,15 son haberler, 21,30 rad
yo orke:ıtrası, 22 radyo caz ve tango 
orke.>tralarr. 

\' ARŞOV A, 13415 m. 
19,15: Parlcrevskinin eserlerinden §arkı· 

piyano. 19,45: Reporttaj. 20: Çocuk prlula.n. 

va! musikisi, 21,415: Sözler. 22: Senfonik or· 
keatra konseri. 21,45: Orkestra. - Rekllın· 

Iar. 23,15: Dans musikisi. - Sö%1er. 1: Lon
dradan Hanry Ha.11 B.B.C. dans orkestrasL 

175 Khz, MOSKOVA, l'lH m. 

18,30: Kızılordu için "uzun Bertha,, adlı 

temsil. - Orkestra. konseri. 19,30: Kolkozta
ra (Flerte) adlı tiyatro. 20,30: Sözler. 23: 
05: Fransızca neşriyat. 24,05: İsveı;~e neşri· 
yat. · 

llı.5 Khz. BUDAPEŞTE, ll50 m. 

832 mu.~ o s Kov A, <Staıln) 861 ın. 
lT: Karışık konser. 18,20: M:oskova opera

amda. verilecek temsili nakil. 22,30: Dans ve 
karışık musiki. 24: İspanyolca ne§riyat. -Su 
a.llere cevaplar. 

- PUık. 20,50: Haberler. spor, 21: Karna-

18,30: Budapeşto konser orkestra.SI. 19,45: 
Ha.berter. 20,20: Piyano birlJğile §&rkıla.r. 20, 
50: Skeç. 2:?,30: Haberler. 22,50: Macar gece· 
si. 24 : Aylık haberler (almanca). 24,15: Caz. 
1,05: Son haberler. 

7R.> t<hz.. u.aı•L;lo, 882 m. 
19,10: Kıırı{ık konser. 20,30: Fizfk. ıt: Ha.

ıx-rJ~r. :p.10· "Polenbllt" adlı oper@t. 23,115; 1, 

·H"-l:>eifl'ilt. rgpar>•J8< :05BUytlk koD.HJ'. 

823 Kh7.. BÜKREŞ, 864 DL 

ıJ - Hl Gündüz plflk ıı~riyatL ıs: Radyo 
c l:estrasr. J 9: s:ı.at ayan, haberler. 19,15: 
n-...dyo orl<cstruı, 20: Kon!erana. 20,20: As
J,e;-1 mektep talebesi tara!mda.n koro konseri. 
::ı,05: Radyo cazı. - Sözler. 22.20: Radyo 
cı=m;n devamı. 23 Haberler. 23,25: Kah
vehnneden naklen konser. 

19,SO: Radyo skeçi. 20: PlAk. 21: Haberler. 
21,15: Şarkılı piyes. 23,30: Dans mus1klst. 1·3 
Gece l<onııert. 

Tc:JQ KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

DARA 
BiRiKTiREN 
QAl-IAT-1; Ol;Q 

~ BORSA ~i--~-~ -----~"'~-~--------· 
! Hııolaı .nd ~ıldız işareti '>lanl:u f.iz.e- 1 yeni çıkan "\ Küçük Yozgatta su arama sondajı 
rinde 7. 2 de muamele ~örenler- k• J b•J "h k ) 
dir.J Rakamlar kap:ınış fiatlannıgösteriT ı ,_,____ ıtap ar ve 1 a ara uyu açı ması 

Muvaffak Beyin "Yeni mek- Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: 
tebin ders vasıtalarından kum,, ' 
adlı kitabı Devlet Matbaası ta- Bedeli keşfi 61,000 lira olan yukarıda yazılı it 18 tubat 1935 tari . 
rafından basılmıttır. Değeri 40 hinde Pazartesi günü saat 15 de Askeri Fabrikalar Satın alma ko . 
kurutlur. Satıldığı yer V AKIT misyonunda kapalı zarfla yaptırılacaktır. Şartname 305 kuruı muka 

rtukut (Salat) 1 
1 

* Londra tıf9. 75 • Vl)"IDI 'i4, -- ( * Ne.-yort 1'26 - • Mıtirtı 18, -
• Paris 169. - * Rerlln 48, --
• Ml11no '213, - * Varşova U,-
•Brüksel 118, - • Budıpeşte t~. -
•Atına 24, - • Bükreş 17, -

Dün ve Yarı 
1 ercüme Kütlig_atı 

1 SAFO .,, 
Alfona Dode - Haydar Jlı 

Sosyali2m 
.<. Kantsky - Sabiha Zek' 

75 kr, 

kütüphar.eıidir. VAKiT yurdu- bilinde komisyondan veri1ir. Taliplerin (4300) lira muvakkat teminat 
nun, Türkiyenin her tarafında 

1 
ve lüzumlu vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. •-------==::-"-• Cenent 816. -- • Belgm ~·. - 1 

• Solya !1!4, - * Yokobamıı 85. -
• Amsterda'll s:;, - * Altı ı 944, -
•Prag 100, - *Mecidiye 4.3. ~o bulunan bayileri vasıtaaile de (530) 

tedarik edilebilir . 

70,000 metre Fişenk torbalık bezi 
• Londra bl9.!!Cı • Stokhlrıı J. r a.; • ınıııınııııınııııııııııııııınııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııınıııııııı ıııııııı. 
• NeTyor~ 0.7895 •Viyana 4.2488 A L A F b •k J U M •• d •• ı •• •• d 
• Parıs 12.0:1 • !\1adrıı 5.sııo ı1 A K B A;_ ==-==-=-~-i SK erı a rı a ar . u ur uğun en: 
• Mllho •u:ı9o • Rerlin ı,9771 ı ~-· 
* Brtıtse 3.401~ • \'arşova •.1870 Tahmin edilen bedeli "21,000,, lira olan yukarda mikdarı yazılı fi. •------·•• 
• Actln• 54.ooso • Rudapeşre +.5 1 ıs 1 Ankarada A K B A kı.tap ----~- şenk torbalık bezi Askeri Fabrikalar Satın alma komisyonunca 21 ~u-* eııevrc ~-4~25 " Rükres 7S.74!i f !:! 'S' 

, • sotyı 67,9Bto • oeıgraı ::ı4 cı6 ın ı i avin"n birinci şubesi modern~ bat 1935 tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla alınacak 
'ı'' • Amsterdam ı.t740 • Yokobam;ı ~.1;;, 1 la b' k"ld M 'f y kAI · f§ tır. Şartname 105 kuruş mukabilin de mezki'ir komisyondan verilir. 
t 

• P.,,~ t8,95:-:; • Mostovı 1002.:-0 ! ır fe 1 e aarı e a eh~ ı•------·=...,. kar§ısında açılmıştır. A KB Al§ Taliplerin muvakkat teminat olan "1575,, lirayı ve 2490 numaralı ka· , __ _,,, ___ _._,_-: 

ıı'-·====-E::;;:;;:S=H::;;;:;;;;;:A=M=====·' 1 kitap evleri her dilde kitap, 1 nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaiki hamilen mezkur gün ve sa· ' 
1$ Bankas• ro.ıo ı ramvay ;ıı,ı:o necmua, gazete ihfyaçJarma 1 atte komisyona müracaatları. (529) 

•Anadolu ~ 6. IO • c;ımeııto as ı 3.50 -
Rtjl ıw Cn~nM ~-· ~~p ~m~~i~r. Ger~~-----------------------------~=====M·~~ 

sır. Hıyrıvt .~.~o ~ark Oe!. -.- 1<itaplarınızı, gerek kırtasiyenizi 1 Elektrı· k malzemesı· 
MerkezBantıısı M.- Ralyı "n ucuz olarak A K B A kitaı: ~ 

tJ. Sigorta -,00 ~ark m. ecza "" 
Bomonıı 12,Q!i reıeron -.- "!vlerind"'n tedarik edebirrsi· § 

ıı==============-'.ll 1 niz. Devlet Matbaası kitapları ~ 
istikrazlar tahviUer 1 a :======;======== e V AKIT in neşriyatının An· ~ 

]•H93JTilrk Bor.ı 30..ıo F.lekıri~ -. - _'<arada satış yeri ft_ K B A ki- ~ 
'• • 11 28,75 Tramva ı 31 7!5 ~ I • d' ~ 

• " Hl 79.J'i Rıhtım ı:-.~o ~tap ev erı ·r ~ 

• ~totholm ~'. -· .. RPnknor HO. -

Çekler (kap. sa. 18)1 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden:J 
Tah'Dini bedeli 80000 lira olan Elektrik malzemesi 23 Şubat •-_...,... ____ ,_ 

, , 
• lıdtrhıDaltlll l 94,!5 • Ana dolu 1 47 811 1 AKBA Merkezi Telefon 3137 ~ 
lıpai lllttreı 97.- • AnadoTa ıı 47,85 B~n~i ıube " 1761 1 
19t5 A Mir. - ,oo Anadolu rıı 46,- lkincı tube: Saman Pazan S 

Rafdat -.on • \1örwessll A ~ı. !IO ı• •ı 

93!> tarihinde Cumartesi günü saat 15 de Aı'<eri Fabrikalar 
Sahnalma Komisyonunda pazarlıkla sabo ahnacakhr. Şartname 
dört lira mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 5250 lira ve 2490 numaralı kannnun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün Ye saatte komisyona müra· 

y; ,,. 
Dağıtma etbıl 

_..iiiöiiiimi&ailiililm;;;;;;;;;aı;;;;;;ııı;;;;;;;;;;ır;;;;;;;;;;;;;:;;;;;m;· ';;;··~ llllllllllllllllllllHllUlllllllUlllllDIHllUIHOllllillllllllllll!llllllllllllllilllllfiıtlll 

caatları. '612 VA}llT Ma 



r 
lf atırznızda Olsun! 

Dün ve Yarın tercüme kül
liyabnın 10 kitaplık birinci se

risinin abonesi 634 kuruı ve 
10 kitaplık ikinci serisinin a
bonesi de 504 kuruştur. 

Her ay bir lira vermekle 
"20" kitabı birden elde ede • 
bilirsiniz! Vakit matbaa ve 
kütüphanesine müracaat edi-
niz. 

j 

[!n~uı ~unıan~anırnı ~atınaınıa Konıısvonu · nanıarı 
iıd 1 

-... Müteahhid namı hesabına muhabere alayı ihtiyacı için aşa . 
bcd \:azdı malzeme açık eksiltme usulile ihaleye konmuştur. Tahmin 

; 
1 2129 lira olub muvakkat teminatı 159 lira 68 kuruştur. 

da .. - Şartnamesini her gün öğleden evvel Fmdrklıdaki komisyon
Curülebilir. 

:- İhalesi 16 Şubat 935 Cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır 
Caı-e' - isteklilerin valdinden evvel teminat makbuzları ve mahalli ti 
~Otıd. odalarına kayıtlı olduklarına dair vesikalarile birlikte komis . 
il•· a hazır bulunmaları. (384) (455) 
-cıı-1 B 

· a ıç eher kıymeti 
· Kuruş 

Eb'adı Aded Malzemenin cinsi 

Denizyolları 
iŞLETMESı 

Acentelerı l\:ı.rakôy • Kôpriil1a.~ 
f cl.42362 - )ırke.:ı Mübürdarude 

fl:ı.n Telefon 22740 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 9 Şubat CU

MARTESİ günü saat 19 da iz -
mire kadar. (646) 

Mersin Yolu 
lNEBOLU vapuru 10 Şubat 

PAZAR günü saat 10 da Mersi
ne kadar. (645) 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 10 Şu

bat PAZAR 20 de Galata 
Rıhtımından lmlkncak, gidi9te 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. 
Dönü~te bunlara ilaveten Of'a 
uğrayacaktır. (647) 

""KURUN~ 
CUD<lellk. SlyUl Gazete 

lstanbul Ankara caddesi, (VAKiT> yurdu 
TELEFON NUMARALA.Ki: 

' Değeri 

Lira K. 
107 40 

150 ()() 

610 ()() 

50 00 

66 67 

11 - KURUN 9 ŞUBAT 1935 

latanbul Evkaf MUdUrıuıu lllnlar1 

Pey akçesi 
Lira K. 

8 06 Babçekapı ıında Hobyar mahallesinde Yıldı• 
• hamamı ıo kağında 6/3 sayılı Zahire borsası 
üzerindeki kütüpane altındaki depo yerının 
29/540 hiııeıi. 

11 25 Mahmutpaıada Çuhacı hanı üıt katta 24 ıa 
yılı odanın 1/4 hiaaeai 

45 75 Çenkelköyünde ve caddesinde yeni 51, 53, 55 
aayıh enkaz halinde bulunan hamamın yan 
hi11eai. 

3 75 Osküdarda Selmanaia mahallesinde Bülbül 
. deresi sokajında yeni 120 sayılı dükkanın 3A 

48 hiaaeıi. 
5 05 Büyük çarııda Y orrancılarda Camiliban içe 

risinde 5, 6 sayılı ütücü ıediii ile bir odanın 
4 124 hissesi 

117 00 8 78 Kumkapıd a Muhıinehatun mahallesinde Çifte 
ıelinler caddesinde eıki 37 yeni 47 sayılı ta 
mamı 33 metre olan arıanın 34/ 48 hisaeai 

300 00 22 50 Balıkpazarında Şeyh Mehmed Geylini ma • 
halleıinde Arpacılar caddesinde 34, 36 sayılı 
havasız dükkinın 1/4 bi11e1i. 

430 45 32 32 Eıkialipaıada Hocaüveys mahalleıinde Ki 
reçhane sokajında eski 36, 38 yeni 38, 40 sa -
yılı tamamı 870, 87 metre terbiinde bulunan 
eskiden bo atan timdi arsasının 2/6 hi11eai. 

292 00 21 90 Ahıçelebi mahallesinde Limoncular caddesin· 
de eıki 36 yeni 67 aayılı üıtünde odası bulu • 
nan kirıir dükkanın 3200/3840 hi11eıi. 

Yukarıda yazılı olan hisseli mallar satılmak üzere dört hafta müd. 

600 
20 
20 
3 

50 

7 metro Telefon· direği 300 
650 

Yazı l§lerl teıetoou: H811J 
idare telefonu : US'70 

Telgraf adresi: X.tanbul - (VARiT> 
Poeta lrntuau No. 6e 

AHONE BEDELLEIU: 

detle artbrmaya çıkarılmııtır. ihalesi tubatın 18 ci pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. lıtiyenlerin pey akçelerile beraber Mahlulat l:ale -
mine ıelmeleri. (247) 3 m mara Fincan maa deve boynu 

3 M. Kutr Galvanizli tel Sen4'Uk 

8 aylık 

Türkiye 
uoo Kr. 
'750 • 

Ecnebi 
!'700 Kr. 
1430 • 
800 • 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : Kilo Katran 
Bağ tel kilo 

32 
150 

5 160 • 
UAN UORETLERI: 

900 • Mercan aia mahallesinin Çakmakçılar yokuıunda 3840 metre mu

rabbat arıa üzerine yapılmıt dört katta altmıı oda ve altında dokuz ncar1 UAtılana ııan sayıtaıarm~ e&n· 

uıııı ao kııruştan tıaşıar. Dk aayıfada 250 dükkanlı Yuıufaia hanının 240 h isae itibariyle Hazineye aid 30 his. 

tOO • 3 aylık 
ı aylık 

l • • • 
•ta '- kuruşa kadar ~ıka.r. sesi muhammen bedeli olan 15675 lira üzerinden 10 •ubat 1935 pazar 

nou} L A . ı· .... '- . d 1 b'l lh 1 • 1 O- BUl1lk, tazıa. devamlı U4o verenlere aJt :r İrıd~ki . evazım mır ıgı em- Y.Omııyon a görü e 1 r. a edıı d' ırrı tcnzllllt vardır . ' günü saat 15 de kapalı zarf usuli ile ıatılacaktır. Satıt bedeli birinci 
~ ._ Yıyecek ambarı tamiratı a- 2-935 Pazar günü saat 14 e ır. tteatİnıı uo.nıarm blr aatm ıo ııw-uıtur. taksit pefİn, ikincisi bir sene ıonra alınmak ıartile iki müsavi taksit-
'~ilt İsteklilerin vaktinden evvel temi · KUÇUK DANLAJtı 

-,1' ltıe usuliyle ihaleye kon · nat makbuziyle ve mahalli Tica . Btr defa&J. so, lkf cıc•aaı 30, uç defası 65, te ödenecek~ir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde, 
:.ı.~t>, 1'~;f e eli 183 lira 50 ret oc alarına ka~h oldu larına dılrt defası 75 ve on defası ıoo kuruştur:. muhammen bedelln yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatlariyle 

ı·r .. d Ur. Muvakkat teminatı 14 J~': Oç aylık ua.n verenlerin bir defası mecca- k l ı· k d l 
.. ır 1( dair vesikalari,!e 'birlikte komis - nendir. oart •tm geoen uanıann fazla me tup arını arttırmayı açma saatinden bir saat evve ıne a ar s ... 

t11tl .. ' e§if ve şartnamesini her yonda hazır bulunmaları. aatırıan beo kuruotan bellllp edWr tanbul Milli Emlak Müdürlüğündeki aatıt komisyonu reisli;ine ver -
Oileden evvel Fındıklıdaki · (395) (641) ,. _ _.. _________ meleri (M.) (284) 

Öz Türkçe J<artılıklar 

-------------------------------------------------------111 an.) J. Yalavaçlık, 5. Yalvaçlık. 

2 
Sefer, 1. Dönüm (Defa man.) 

4· g:~? giz (Defa man.) 3: Gidiş, 
~ gun, övün (Yemek nöbeti 
nan.) 5. Parım, 6. Savaş (Harp 
ıan.) 7. Yol. 8. Yolculuk. 

Seferber, Gidergi. 

AtSef ere çıkmak, sefer etmek, 1. 
G .. 1anmak (Ata binmek man.) 2. 
(~nı.nek, 3. Ilgamak, 4. Sülemek 
/\ ~l\er sevk etmek man.) Sü = 

8 er). 5. Yola çıkmak. 
Sefer halinde, Yolcu. 
Sefer tası, Tirkeıne. 
Sef h dan 1 

' 1. Çoy, 2. OKnşsuz (Na -
Şak nıan.) 3. Poşlak, 4. Sır ban, 5. 
ın alak (Hoppa, haysiyetsiz 
9.~). 6. Şaklak, 7. ~ay, 8. Uçak, 
\ii Çarı, 10. Utun (Haddini t~ca
ktı~ eden ınan.) 11. Yoy, 1~. Yon-

·sıuğ. 

Sen 
hlıı 1

' 1,.A~çak, 2. Aşağı, 3. Aşa-
{, 4 Cımıl 5 D" l ·· 6 E g~kl'k · , . uşrnn, . m -

9 S 
1 

' 7. Hillik, hillim, 8. 1meke. 
,; .. unıray 10 U 11 '-~ b 19 .ı.arı , . çuz, . ia a, -· r. 

Sefil d·· k . S uşme , Utulmak. 
efin.. 1 G · 2 I · 3 U ~an CE .... ,. · .'Jeım, · . {ıme, . -

s0 . skıden gemiye konan bu 
... . lllld' ta l{enü. 1 yyareye yaraşır) 4. Yel 

Ser 3 •r, 1. Elçi ? K .. ·· w k .. "k . Sav , -· orug, oru , 
lau~ 7cı, 4. Say, 5. Yalabaç, 6. Ya-
faı~uk Yalavaç, 8. Yalavar, 9. 

S~ ' 10. Ya.Ivaçı. 
efit ı 

Seh 'h · Ak, 2. Sarsağ • 
a , Bulut. 

'306_ 

Seher, 1. Dünnc, 2. Erte, 3. lr, 
ı1. Tan. 

Seher vakti, 1. 'fanla, 2. Tanla -
cak, 3. Tanlacık, ıı. Tanınan. 

Sehl, 1. Akkın (İbare ve ifade 
siihuleti man.) 2. Ciğil, 3. Genez, 
4. Kekez, 5. Kolay, 6. Uçuz. 

Sehlülhazım, 1. Sinici, 2. Sinim
li 

Sehın (Sehim), 1. Ok, 2. Pay 
(Hisse ınan.) 3. Üleş (Hisse 
man.) 4. Ulü (Hisse man.) 5. Ü -

. lük hisse man.) 6 .. Ülüş (hisse 
man. 7. Yuğ. 

Sehpa, 1. Çüçek, 2. Dağan, 3. 
Uç ağaç, 4. Uç ayaklı. 

Sehv (Sehiv), 1. Çarkıt, 2. Sürç
me, 3. Telwk, teltik, teltük (He -
sapta kesir veya noksanlık man.) 
4. Yanılma, 5. Yanlık, 6. Y anhş, 
7. Yanlışlık. 

Sehvetmek, 1. Endenmek, 2. 
Yanılmak, yanlış yapmak. 

Sekerat (ülmevt), 1. Can çekiş
me, 2. Devşirme, 3. O lüm esriiklü
ğii, ı. Oliim katığı, 5. Ölüm sarplı
ğı. 

Sekinet, 1. Dölcklik, 2. Dölen -
me, 3. Gönül amııılma, 4. tnçlik, 
5. Töleklik. 

Sekr (sekir), 1. Esirme, 2. Es-
rime. 

Sekran, Esriik. 
Seksiyon, Böliintii. \ 
Sekte, 1. Durgunluk, 2. Ke.c:;il 

me, 3. Uğunma. 
Sektei kalb, Damla. 
Selim, 1. Eselik, eslik, 2. Esen· 

Oz Türli(e 1<a,.ıhklar 

lik, 3. Esenleme, 4. Mendi, 5. U -
lam. 6. Yügünt. 

Selam vermek, 1. Başturmak, 2. 
Esenlemek, 3. Esenlik vermek, 4. 
Konukmak, (Aşinalık etmek 
man). 5. Köıünüş kılmak, 6. Ta
pulamak, 7. Yügünmek. 

Selıimla~mak, 1. Esenleşmek, 
2. Koldoşmak, 3. Kürişmek, 4. Ta
bıştasrmak. 

Selamlık, Körünüş. 
Selamet~ 1. Baysal, 2. Düzgün

lük, 3. Esenlik, 4. lsenik, 5. lyi son, 
6. Kezik, 7. Kwtµluş, kurtulma. 

Selamet bulmak, Kurtulmak. 
Selametle, 1. Esenlikle, 2. Sağ

lıkla, sağlıcakla, 3. Uğurlar olsun. 
Selametlemek, 1. Esenlemek, 2. 

U ~rurlamak. 
Selametleımek, Esenleşmek. 

Selamette olan, Esen. 
Selaset, 1. Akkmlık, 2. Aklanı, 

3. Dil açıklığı, 4. Dil genliği, 5. 
Düzgünlük, söz ~üzgünlüğü. 

Selb (etmek), 1. Almak, elin -
den almak, zorla almak, 2. Çel -
mek, 3. Çrkannak, 4. Kaldırmak, 
oıta<lan kaldırmak, 5. Kapmak, 
6. Kunmak (çalmak man.) 7. Soy
mak. 

Selef, 1. Aşnnğu (Akdem 
man.) 2. Eski (kadim man.), 3. 
Geçen, geçmiş (Sabık man.) 4. 
Giden, 5. Gidikli, 6. Kitingi. 

Selim, 1. Amal, amıl, amul, 2. 
Doğru, 3. Sağlam. 

Selis, 1. Akkm, 2. Düzgün, 8. 
lşlek, 4. Kepşil • 

Sem, 1. Ağı 2. Ağu, 3. Dalav, 
4. Otalak. 

Sema, 1. Arastak, (Tavan 
man.) 2. Gök, 3. Kalrk, (Cevvi ha
va man.) 4. Tenğri. 

Semavi, 1. Gökçe, 2. Tangri • 
ken. 

Semavi kudret, Tanrıkut. 
Semavat ilemi, Bavağır. 
Semek, Balık. 
Semen, ı. Semizlik, 2. Yağ, 

may. · 
Semen peyda etmek, Semir -

mek. 
Semere, 1. Assı ( Faide man.) 

2. Eşelek, 3. Töl, 4. Tusu, 5. Ye • 
miş. 

-Semi, ı. Dinleme, 2. Eşitgcn , 
3. lşidiş, işitme, 4. Kulak, kulak 
asma. 

Semi itibare ~lmak, 1. Dinle -
mek. 2. Eslemek, 3. Kulak asmak. 

Semin, 1. Apak, 2. Etli, 3. Hınık 
4. Semiz, 5. Şişman, 6. Tavlı, 7. 
~ağlı. 

Sempati, 1. Albeni, 2. Sevgi tü
yü, 3. Sevim, 4. Söyköm. 

Semt, 1. Bölün, bölünğ, 2. Ciin, 
3. Geçe, 4. Kaptal, 5. Könü, 6. Pu
lun, 7. Tarmak, 8. Ti,verek, 9. Ya
ka, 10. Ymgak, 11. Yön, 12. Yö
net. 

Semtıiz, Sapo. 
Sena 1. Alkış, 2. Oğdü, 3. Öğ • 

me, öğüş, 4. Otkü, 5. Ulam. 
Sena etmek, 1. Alkamak, 2. AJ

krmak, 3. Maktamak, 4. Ofermek, 
5. Oğmek, övmek, 6. Olmek. 

-3tn-



• .. - - ·~ ı. ılL 0 .. T, • ~~. 1' ' .• . . -. . . "" . \ • ·.. • - .. . • ·. ~. • i Birinci Klasik Eser ------'ru .. 
Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 25inci kitabı 

Lasedemonyalılar ve Atinalı1ar 

o 

'' Cümhuril}ei ,,leri 
Ksenofon - Haydar Rifcst 

Fiatı: 50 kuruş. Dağıtma yeri: Va kıt l\Iatbası - Ankara caddesi: İstanlı u) 

"Dün ve Yarın tercüme külliyatını, parasını taksitle vererek de elde edebilir siniz. Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku
yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone şartlarını yazıyoruz. 

!'11'1' ••• ' • • ' . , •• • • • • 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
636", ikinci serininki "504,, kuruştur. 

iyi tıraş olmak için bütün 

bıçakların fevkinde olan Dün ve Yarın ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci seri 
için "204,, kuruş pe,in alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, peşin alınacak pa
rayı gönderir göndermez on kitabı birden aLrsınrz. Kitaplar taş
ı-adaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın-

, maz. -
Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -

memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanJar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 

kullanınız ve her yerde arayınız 

• Tohumluk çeltik 

külliyatı 
Anadolunun her köşesinde sa - Konya: Bay Sabri Eren~~ 

Tercüme 
tılır. Ba~hca bayilerimizin adlarını Halk kütüpane51

• 

neşrediyoruz: Kayseri: Halk ticaretane•1 

Ankara: Akba kitab evi l.üle • . -~ 
Aydın: Ba~· Kırımi Ömer ve burgaz: Özdilek ticare~ 

Kamn Milas: Doğu kütüpaııe••. 
Adana: Bay Necati Madrif Mersin: Bay Sedad Sahir 

kütüpanesi Ordu: Bay Şükrü Eyii 
Antalya: Bay Kemahi zade Nail kitapçı tlİ 

Amasya: Cemaleddin kütüpanesi Samsun: Bay Mahmud ~ 
Afyon: Doğan matbaası Halk kütüpanetİ. 

Hastalığa dayanıklı ve çok bereketli ı 
Bursa: Bay Esad - Mektepliler Sıvas: Kamil kütüpane• Müracaat yeri • Yakıt Matbaası - Ankara caddesi. - lstanbul Jtalyan tohumlarından yetl§tirilen Vlyo· • 

f1 lont', ~larateU, Sançyo, r. 6 ve Kamollno Pazarı Tokat: Bay Ali Sabri ~ 
.,;i .ı;ııııııuıııııııuııııııınlltllllllUUıııııııııııııııııu1111ıııııııııııııı1t1HuHlllllllll~lllUH1tımHl~llllWl1ıııııııt1lllllUIUııııııııını.. cinslerinden tohumluk tstıyenler Fener· Balıkesir: Bay Mustafa Fehmi Trabzon: Polathaneli zade 

~ 8 = de I\.arabeklr ve Şlireltılst Çeltik fabrllta- kırtasiyeci biraderler 
Is °!"" . . ~· . .,,. .... :; 1 1 :.; · ~ : . . ~ ... . ' •·-· .. ~·; . ,. Ol . · .. , " • 

~o T •• k k 1 ki ~ 1 tuna. miiraeaat buyuuunlar. Telgraf ad- . Denizli: Bay Fahri Akçakoca Tekirdağ: Bay İsmail HaıJıl 
=--=g z ur çe arşı ı ar ' 1 r~:~~nbııl Kabar· Telı-fon: 20782 Diyar· Zongul _ kitapçı .,,

0 ..,. bekin Ayyddız pazan ~ 
~ Okuyıtcularımıza bir kolaylık olmak üzere, her gün dört say· ~ Eski§ehir: Sakarya kütüpanesi dak: Bay Resneli Hal<lcl 11hı 
j fa halinde neşretmekle olduğumuz - Oz Türkçe karşılıklar - \ ' ~ııııııınııınıı ııuıııııııflll' Doktor ~ııımınııııı ınıııııı•·~ Edirne: Bay Şevki Evrensel - kitapçı O \lıl'la 
~ ~·erisinin yü~üncü .sayfadan iki y.üze kadar olan ikinci formasını~ 1 Hüseyin Osman ~ kitapçı Dün ve Yann tercüme kiİ" ~lt tn 
§ rMmtazam hır şekılde forma halınde satı,a çıkardık. i. !§ ~ Erzurum: ilim ocağı bu bayilerde lstanbul fiatile rll ıin ~ 
= -= e u k • h s Etaziz: Turan kiitüpanesi - Vakit Matbaası, Devlet ~~lU 
~ Gazetede bunları buntazam surette takib edemiyen okuyu- § ~ nase l asfanesi 1 Erzincan: Bayan Fahriye kitapçı baası neşriyatının umumi 1atı ~ll r 
~ ·r.'lızm bu formaları almak için acele etme~eri lazımdır. -E ~ dahiliye mütehassısı ~ Giresun: Bay Lütfi. Tasarruf drr. Bu b'lyaerde bütün Devlet b~ e 
~ Bu formanın değeri "20" kuru,tur. ~ i Laleli Lütüf Apartımanı saat 1 pazan baası n~~riyatını da bulabilirtİ~ 11

Yle 
~ Bundan sonraki kısımlar forma halinde çıkarılmıyacağı için J ~ 4 •7 k d T 1 f 22459 g Gazi• Ru /,·:il!iyatı edmmek iç• ;~un = . . .b 1 . lA :: § e a ar e e on El B S .d A d -ı l d . ' l r 
§ .-. kuyucularımızın gazetemızı muntazaman takı etme erı azım- ~ ritlınııııı;ıı ~ııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııınıınııııııııı oııııııınnıııınıııııınıııııııııı~ antep: ay aı par ım og u ace c c im:. t(( 

~ ı:iır. . j $ahibi: ASIM US Hopa: Bay Nafiz:• kitapçı Bayiimiz olmayan yer1 t) 
~ Bunları toplayanlar, en iyi §ekil de Öz Türkçe sözlüğe malik 1 Neıriyat Müdürü: lzmit: Şark pazan kitapları satmak istiyenler - ııı.,r e 
"': = REFiK Ah d SEVENGI İzmir: Mektepli kütüpanesi bulda Vakıt Matbaasına - ' ~- ~ı 
~ obı:aklardır. S me L Isparta: Bay Lütfi Yunus oğlu müracaat etmelidirler. "lll'ty 

• ,11ııııııııııııııııııııııııııııı 11111ııııııııııııııımıııııııınııuııınıınınıttnııııııılllllll111111111111111ııııııııııı1111111ıııııııııı111ııııııııııııııı111nı8' V AKIT Matbaası - İstanbul 1 
,..1111•••• ••••••••• • --•••• tıı~ 

~=~=====================~~=~l21Th~T~nW4~~~~~~aj ~~ 

Öz Türkçe liarşılıldal" 

Sene, Yıl. 
Senebaşı, 1. Yıl başı, 2. Yıl ~ır

tr. 
Senei atiye, 1. Arkın, arkun, 2. 

Gelecek yıl, 3. Gelesi yıl. 
Senei maziye, 1. Bıltır, bıldır, 

2. Geçen yıl. 
Senelik, 1. Yıllaç, 2. Yıllık. 
Senet, 1. Belge, 2. Dayak, 3. 

Dayanak (İstina~gah man.) 4. 
Dayamlacak, dayanılan, 5. Dayık, 
6. Dutak, 7. Dutu, 8. Mücilke, mü
çül, 9. Söyke, 10. Tapu, 11. Ta
yak, 12. Tayanç, 13. tutamak, 14. 
tutnak, 15. Tutumluk. 

Senk, Ta§. 

Sengistan, 1. Çarsak, çarşak, 2. 
Ketir, kitir, 3. Sapka. 4. Taşlık. 

Sep, 1. Cerp, 2. Soğu, 3. Sö -
ğünç, 4. Söğüş, 5. Söğnıe. 

Sebbetmek, 1. Ağız bozmak, 2. 
!yenğlemck, 3. Kak.mçlamak, 4. 
Sekitmek, 5. Söğmek, G. Tilirnck, 
7. Tirkemek. 

Sepet, 1. Çeten, 2. Çit, çiten, 
3. Ellice, 4. Silken. 

Serap, 1. Algım, sağlım, 2. 11 -
gun, 3. llgıın salgım, 4. llg1n, 5. 
Ilkım, 6. Ilkım salkım, 7. Munar, 
8. "Pusarık, 9. Sağını, sağın, 10. Sa
kım, 11. Salgım, salkım, 12. Sal
gın, 13. Yalgın, 14. Yaykm. 

Ser, 1. Baş, 2. Birinci. 
Serapa, 1. Baştan aşağı, 2. Baş. 

tan ayağa, 3. baştan başa, 4. Bay
baş, 5. Boydan boya, 6. Tepeden 
tırnaga, 7. Yukarıdan aşağıya. 

Seraser, sertaser, 1. Baştan ba -
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şa., 2. Boybaş 3, Bütün. 
Serasime, 1. Dekelek, 2. Sangı, 

3. Sangu, 4. Savak, 5. Şaşkın. 
Serasker, 1. Başbuğ, 2. Su başı. 
Serazat, 1. Başı dinizı 2. Dol • 

bak, a: Saltabaş. 
Serbest, 1. Bağsız, 2. Başına 

buyruk, 3. Boş (1şsiz ve mutal
lak ınan da.) 4. Erkli (irade sa. 
hibi muhtar man.) 5. İlişiksiz, 6. 
Kazak, 7. Sıkılmaz, sıkılmayan. 

Serbest bırakmak, 1. Ağıtmak, 

2. Başarmak, 3. Boşuınak, 4. Kay
bımak, >=:. l<.ı)valtınak, 6. Koyuı't -
mak, 7. Pozaınak. 

Serbesti , · 1. Erk, irk (Kudret, 
iktidar ınan.) 2. Erkeklik, 3. Er -
kinlik. 

Serbest olmak, 1. Boşumirnk, 2. 
Emrülmek, 3. Ozgcnnak. 

Serbest serbest, Scleserpe, se -
reserpe. 

Serdar, 1. Ba~bnğ, 2. Ba§ÇI, 3. 
Başlrğ, 4. Noyan, noyın. 

Serfüru (etmek), 1. Baş eğmek, 
2. Baş indi me, 3. Büğelme, ·1. Bo
yun eğmek, 5. Tünüşmek, 6. Yü • 
ği.inmek, 7. Yükünmek. 

Serfüru etmiyen, Kayıtgan. 

Serfüru ettirmek, Angrttırmak, 
Sergerdan, 1. Başı çevirmiş, 2. 

Başı dekzinmiş, 3. Ba~r dönük, 
başı dönmüş, 4. Başı tezginmiş, 
6. ~angr. 

Sergerde, 1. Baş, 2. Başçı, 2. Ba. 
şm. 

Sergc·şte, 1. Başı çevrünmüş, 2. 

l{~tıd 
\' e 
ij"'Ul" ..... u 

''il~! .. 

Öz tür1içe liarş1lılclar si\ı-
~t At 

tik, 3. Saçak. 
Sayyat, 1. Avcı, 2. Açıl. 
Sayyat kulübesi, 1. Evsim, ev -

sin, 2. Öneze (Avcıların tarassut 
yeıi man.) 

Saz, 1. Bağlama, 2. Cura, 3. 
Çalgı, . çalgı takımı, 4. Çöğür, 5. 
çökür, 6. çövüt, 7. çükür, 8. Kopuz, 
kubuz. 

Saz şairi, 1. Bahşı, 2. Yrav. 
Sazende, 1. Bahşı, 2. çalıcı, 3. 

Çalgıcı, 4. Yırağu. 
Sebat, 1. Bolum, 2. Çıdam, 3. 

Dayamş (Mukavemet man.), 4. 
Duruş, (İstikrar ınan.) 5. Sıdal, 6. 
Tayamk, dayanık, 7. Toç1lık, 8. 
Tzelik, 9. turak. 10, Uıuş. 

Sebat etmek, 1. Çıdamak, 2. Çö
keliklenınek, 3. Dayanmak, 4. Di· 
renmek, direşmek, 5. Durmak, 6. 
Duruşmak, 7. Sermek, serinmek, 
8. Sözünde durmak, sözünü tut
mak, 9. Tilgürmek, 10. Toktamak, 
11. Tözmek, 12. Uşremek, 13. Ye
rinde durmak, yeıi.nden oynama • 
mak. 

Sebatkar, 1. Çıdamlı, 2. Daya
nıklı, 3. Kmgır. 

Sebatkar olmak, Kalşayımık .. 
Sebatsız 1. Ağlak, 2. Çeltek, 3. 

Çıdamsız, 4. Dönek, 5. Erbem, 6. 
Kaypak, 7. Ornağsız, 8. Oynak, 
9. Yelfiı-ik, 10. Yelkoz, 11. Yeltek, 
12. Ycrsekçi. 

Sebeb, 1. Ep, ip, eyp, 2. Sıltav, 
3. Sunduk, 4. Tıltağ, 5. Törclik, 6. 
Uç, '7. Yol, 8. Yüz. 

Sebebiyle, 1. Dolayı, ... den do-

fayı, 2. İçin, 3. Öçürlü, 11. Öçürii, ~tilM 
fi. ötkeri, 6. Ötürü ... den ötürü, 7. t~ )'lıt 
Ucundan, 8. Üçün. ~-Cakt 

Sebebsiz, 1. Tosun, 2. U curltı· •ıtı i~t 
Ne sebepten, Niçin. l'ııı, A 
Sebze, 1. Göğlük, 2. Göğel'i , 3. Liliı-

Göveri, 4. Göverti, 5. Göyeri, (). Sıı~ 
k l 'A)'e 

Kavla, 7. Yaş, 8. Yuş, 9. Ye~illi ·:. ~ilde 
Secde, 1. Baş koma, 2. Yükn111 tıı•~ı d 

3. Yükünç. ntı 
Secde etmek, 1. Alnı yere gel· ~ı.ıltna 

mek, 2. Baş unnak, 3. Yere kap::ı.11•• ı.ı 
- (j ıl. ti>·e 

mak, 4. Yükenmek, 5. Yiikünç, ' ·~ 
t )'an, 

Yükünmek, 7. Yüz sürmek. "1ı 
J t t'h 

Secdegah, 1. Tapçan, 2. Yüg • ()~ 
A l'et 

nck. iJ ııt~k) 
Seciye, 1. Ira, 2. Kılık, 3. Mi.Jıeıi ~ t 

4 O k ·· ··k ·· k r.:: Sa (VaS ~ ta . re , oru , ure , o. n . hıı~ 
man.) G. Sir, 7. Töz (Bir şeyırı ~ ·· 

~ tatl 
hiinhü, esası ma.n.) ~ti)·e 

Seciyeli, Orikli, ürekli. ,, ~l\l~tl 
1,< fi' lı~ftı Seddade, 1. Capkıç, ya p.ıvÇı il)' ( (J 

Tepingi, 3. Tıkaç. }{ ı_~llta 
Sedef, 1. İnci kabı, 2. Kasatll ' ~-·ı !ı; illl 

3. Kast.alık. ı d 
e cı~ı "' Sedye, 1. Geçkere, 2. GeJ1ll ' ~ ·~Ilı 

geyne, 3. Salaca, 4. Teskere .. . '1'• ~ hıt' ~ 
Sefahet, 1. Şay, 2. Yeyincıld1 ll ~rıl\ \ttı, 
Sefahat etmek, Şayaı·mak. 

1
, tüı ve 

Sefalet, 1. Bölek, 2. Bun, 3. B~ı tıı~ t, 
mak, 4. :Manlay karalığı, 5. S1l~111 ' ~ ~tı. J 

6. Yoksulluk. .. . • ~~detn 
k (1'()1 

Sefalet çekmek, 1. Enge = ~ ·~ , 

mek, 2. Henezimck. ~l'fhı 
Sefalet çekth·mek, Tolgtall':ı l::;r'·. 

Sefaret, 1. Biltürgü, 2. Ele '1 

3. Salgım ( Sa1gamak nıenıl.l 
göndeııuek, heyeti mu · 


