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Bu kupondan yedisini blriP 
tiren okuyucumuz KURUN dok 

toruna kendini paraaı.ı muaye -ı 

1 
ne ettirebilir. 
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Atatürk dün şehrinıizi şereflendirdi 

eh-- J-ı • rif t-'·' dir Atat ürk Vali ve Kolordu Komutanı tarafından vilti11et hududunda karplannıııl ardır. Reıimlerlmlz Atatiirldln fdrf. -·-r Rmı Atatür1c dün huıuai trenle ,ehrUJUZ& te, e 11-rer • ' 
1lıl ' ıl te,rUleri aıraaında alınmııtır. 

Yunanistanda ölen 
parti başkanları 
.. unaniıtanda sanki parti bqkan • 

- larına mahıuı bir ölüm aalpu 

Eski Yunan Başvekili 

Çaldaris dün bir
denbire öldü 

Avusturya tahtına Habs
burglar gelecek mi? 

h . devam ediyor: Son .ıamınluda 
::.. biribirini müteakip Venizeloa,Kon.. 
dari • I>~nıirciı öldüler ..• Şimdi de Çal- Atin&, 17 (A.A.) _ Eski başvekil 

lill ölUm haberini alıyoruz. Bilbaı • B. Panagiotis Çaldaris, bu sabah bey
'-1~ aiyaıi phıiyetler arasında Veni- nine kan htıcum etmesi neticesinde 
ze"V9 il Ç d • . ilri e aldariı harpsonu evreaının saat 1,30 da ölmUttfu'. 

1 kll\bunu teıkil ediyorlardı. V enise • B. Çaldarla, dtln akpm tamamlyle 1 

°' ır-- · il · · Çal ... _ _._ -·u rdu Ha'"' .... __ de in-.~ cumurıyetç ennın, uu-.. hali llhhatte gönu yo • "'-- .--
y .--.ıımn batı idi. Son yıllann ıi· smdan bulundufu parlamento komis

as.r hldiaeleri ıöıterdl ki bu iki §&hıi- yonunun bir toplantısında bile ha.zır 
dı~~~~· .-.a...ı·iiıı· :a.ı:-..quı&1e1ı:ı:.:ıı-.pıtı1a1tiiiii1iiilıiia ?' mu Ucjh, gece yarw
b · ~nun için bunlann birer ölOm dar • na 4o1nı yabnJI, aat bire doiru lfd· ç:: faaliyet sahasından ebedt olarak detll bir ökailrtığe tutulmue ve ökstl, 
t 1i .~eteri komıu ve doıt memleket için rUklerden llOnr& gaayan etmJştir. Ale
e fı91 nıilıkOI bir yolduk tetkil ettiği • licele çağınlan doktorlar, vefatm vu-

ne •ü"he yoktur. b k b" ıı r kuunu tesbitten ili a ır şey yapama 

..ı_ B~nu. nla beraber V enizeloı ve Çalda- mışlardır. 

... g bi 1868 tarihinde doğmwı olan B. Çal-

Kralcılarla bazı kimseler ara
sında konuşmalar başladı 

Habsburg ailesinden ilk olarak bir 
.4rşidüşes dönüyor 

Viyana, 17 (A.A.) - Siyasi maha
fil, B. Betlda ile B. Beckhardt'm ae
yabatlnln diplomul bakımdan bUyilk 
blr ehemmiyeti olduğu mütaleatsm
da bulunmaktadırlar. Milcavır devlet 
adamlarmm yakında Romaya gide-

cekleri söylenmektedir. Bun~ 
reketlerfnin gizli tutQJıDq Q~ 
yük bir merak uyandırmıştır. İyi ma
lfunat almakta olan mahafilde B. Bet
hlen ve B. Beckhardt'la Avusturyalı 

(!.Atfen sayı/ayı çmrinu) 

F enerbahçe : 1 - Beşiktaş: 1 ır 1 tabıiyetler etrafında toplanan 

1 
u_nan partilerinin yıllarca mücadele • daria, aiyasi hayata 1910 senesinde 

.. ~den Yunan halk tabakalan arasın- attlmtfft. Kendilri 1915 de adliye ft(Js 

;- bir talanı ıiyaıt kinler ve ihtiraalar zırlığıt11, 191!0 de dahiliye nazırlığını 

b
erakibn ettiği de malQmdur. Nitekim deruhte etmif ve 193! senesindt de ilk 

.''?~;.~~:.~~ DID 78 daldkabk lllr 
tt~rr~ ,;;r maç ıepettlll I u tUrtn kinlerin ve ihtiraılann çarpf! • kflbineyi tefkil eylemiftir. 

lllala B. ÇaldariB, 1935 86fteainde ytne 
tuı.-~ilnden henUz hatıralan unu • if bafıtada iken 0 aene mrfında Yflf>'· 

--..ıya.-ı bir takım elim hldiıeler çık- ... ..ı1. eri CondT 

llbı!ttr· Efer Venizeloslann ve Çaldaris- lata plebisit dolay--- '!J ne ı t8 Olen nld Yunan BatvekUi Çaldarü. 
erın Yeri • h • 1 b gelmifti. başkumandanlıkla bulunmU§ olan ea-
t6 US enne geçen yeni p ııyet er u BiR ESKt B • C!KtJMANDAN OLDU 
~ klnıert ve ihtiraalan g6n61lerden ~ ki nazırlardan General Paraakevopuloa 

1 ~~~~~~~~~ _ _ A_ı_~_a_,_n_c_A_.A_._>_-_~_~_·_k_h_~_~ __ k_~_P_~_k_ı_es_~_d_m_b_~_~_~_. _ __ _ 

0~ eri hesabına büyUk hizmet etmit 

ıc. :=·:_.unlyetl• kaydetmek Birçok ecnebiler Adis-
u ~ eden bir nokta vardır ki en tiddet. b b d k 1 
h •ıyaaı husumetle biribirlerine kartı a a a an çı ar 1 1 yor 
a e: vakit mücadele etınif olan Veni • 
e otlar ve Çaldariıler Türk doatJutu 

llıevaua bahaolunca daima biribirlerine y v H b ı k d• • ı k 
=lqnııtlar, hattı Türk dostluğunu agmaCJ 8 eş er urşuna JZJ ece 
• iftltenıek huıuıunda mllaabakaya g1, --------------

titnıftJ dir \ ltiı er . Venizeloı it batından çe- yattan usakJatmıı bulunan Yunan parti 
ere1ı yerın" e Çalda • . w. 

'l' nı geçtıgı zaman k y ili · Urlr y batkanlan ıelece unan neı erıne U• 
,._ - unan dostluk münasebetlerir• ı·k i i ı.., • 
"le 1ttı nutulmu vatansever ı ve ı yaı u.ıı -
~ en çUk bir değiıildik olmamııtır. ret nUmuneıi olarak 181terilebı1ir. 
~itibarla muhalif ve muvafık bayrak-

•ltrnda toplanan, fakat bugiln ha • 
........... ASIM US 

Botaziçi Lisesinin 15 inci yıldöniimii 

• 

Adiaababa, 17 (A.A.) - ttalyanlar 
Adiaababada yerletmiı olan bir çok cc• 
nebileri ve bilbana aralareıc!., burada 
neıredilen bir Fransız ıazetesinin di • 
rektöril de bulunan gazetecileri memle
ket haricine çıkarmıılardır. Bunlann 
hepsi de ttalya aleyhine propaıanda 
yapmak veya caıuılukta bulunmuı ol • 
mıkla ittiham edilmektedirler. 

Diğer taraftan aıkcri mahkeme, yağ 
ma yaparken cilrmilmeıhut halinde ya
kalanmıt olan bir çok yerlileri kurtuna 
dizitmeğe mahkQm etmittir. 

Adisababa, 17 (A.A.) - Motörlil kuv. 
vetler, yafmacıhkta bulunan Habeı aı
kerlerini takip için Cimma - Addiıeltm 
voluna dofru hareket etmi§lerdir. 

1 Kader 1 Volter'in bu çok değerli roma
nım çargamba gününden ltibaftn 
tefrika etmeğe başlıyoruz. 

Maç güzel fakat çok haşin oldu 
ve hükmen bitti 

Yılmenmaı. 
maçı din hl~ .. 
bot olmıyan '* 
şekilde bitti Te MI. 
tin maçı altı .... 
111111lık bir fi!• -. 
yarsak eeylrella 
bu filmin :ıntak 
beş kısmını sar. 
mek, altına kmna 
yerine de bUabl
tün ba~a bir •L 

mara M)'l'etmek 
vaziyet!ne dlttL 
ler. 

Bu "bllsbltla 
başka numara .. da 
münakaşadan .._ 
rozlanmaya t.adar 
bir hayh hareket. 
ler vardı. 

Maçı baş,ndaa 

bşhyarak anlata. 
hm: 

iki tarafın da 
kadrosu tastama 
dı. tık devrede Fe. 
nerbahçe riiıırlr 

•ltına düştü n hl. 
rinci devrenin da. 
ha ilk daklkalana. 
da iki tarafın 4-
maçı ne pahut 

Mafı, &llmeılne 15 dakika kala ktıtn l'f! Aakem tarafın. olarsa olnn U. 
d• l10l 1,,,,.Za 11GZi11d cuundcl sdcUen r .. imlerden biri. zanmak i9in mi-. 

(Bcnau Ba . .J Si. 1). 
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;·;SON·,... HA·BERLER . 
. . . . . - . .· ' ·; .. -~-., ·._. '.... .·. ,: 

Çaldarisin ölümü üzerine 
------------------------------------------------·----Bitin Yananlstaa matem içinde 

Cenaze büyük bir törenle yarın defnolunacaktır 
Atina, 17 (A.A.) - Çaldarisin tah. 

nit edilmiş olan cesedi saat 9 da Atf
na höyük kilisesine nakledilmiştir. 

Bir askeri kıta cesede refakat etmiş 
ve tazim resmini ifa etmiştir. Çalda. 
risin «Bedi salı günü saat 11 e kadar 
Atina büyük kilisesinde kalacak ve 
halk tarafından ziyaret olunac3kbr. 
Bu müddet zarfında tabutun etrafın. 
da efzun askerleri nöbet bekliyeceği 
gibi ayrıcs halk partisi mebustan da 
sıra ile ihtiram nöbeti tutacaklardır. 

Sah giinü saat 11 de Kralın hu
zurlle resmi cenaze merasimi yapıla. 
cak ve Ça1darise Başbakanlık yapar. 
ken ölenlere yapılan tören icra edile
cektir. 

Saray Mareşali Mertakis, Bayan 
Çaldaris ile ailesine Kralrn taziyetle. 
:rini biJdirmi~tir. 

Başbakan B. Metaksas, bütün si. 
yast şefler, bütün yüksek memurlar, 
yabancı diplomatlar ve diğer zevat 
Çaldarisin tabutu önünde eğilmişler 
n Bayan Çaldaris ile ailesine tazi
yetlerini bildirmişlerdir. 

Çaldari.sin evinin önü ile bütün 
Kraliçe Sofi bulvarı müteessir ve mü. 
teheyyiç bir halk ile doludur. 

Akşam gazeteleri, istisnasız sabık 
ba~bakanın yüksek meziyetlerini ve 
memlekete yaptığı büyük hizmetleri 
tebarüz ettirmektedirler. L1beral 
partiye mensup gazeteler de Çaldari. 
sin büyük meziyetlerini, yük.<öJek ah
Jükını, namusluluğunu ve iyniğini 
müttefikan sena etmektedirler. 

Başbakan n. Metaksas, gazeteci. 
lere demiştir ki: 

,'- Bu ölümden dolayı çok müte. 
lıeyyiç hir lıaldeyim. Büyük Çalda
ris çok iııi blr dostumdu. Mumailey. 
Tıin ölümü büyük bir milli kayıptır. 
ôlerılerin en asili ve yüksel ruhlusu 
idi.,, 

Çaldarisin muhalifleri de dahil 
olmak üzere bütün siya::;i şefler aynı 
tarz~a beyanatta bulunmuşlardır. 

Liberal parti şefi Sofulis: 
"- Çaldarisln ölümü milli bir ka

yıp ve milli bir fellkettir.,, demiştir. 
B. Papanastasyo: 

"- Çaldaris bütün kuvvetini va
tanına hizmete hasretmiş büyük bir 
insandı.,, Fikrinde bulunmuştur. 

Bakanlar meclisi Uç günlük milli 
matem ilan edecektir. Esasen bu 
sabahtenberf bütün mües.c:ıeselerin 
bayrakları matem işareti olarak ya. 
rı,>a indirilmiş bulunmaktadır. 

Halk partisi 40 günlük bir matem 
ilan etml~ ve Bayan Çaldarise kalp. 
ten bir taziye mektubu gönderilmesi
ni karar altına almıştır. Parti, şim. 
dilik eski bakanlardan mürekkep bir 
komite tarafından idare olunacak ve 
ijnümüzdekl kongrede başkanlık için 
kati kararlar alınacaktır. 

bütün diğer şehirleri belediyeleri de) 
milli mateme iştirak etmektedirler. 
ÇALDARISIN ôLVMV BUYUK BiR 

TEESSÜR DOGURDU 
Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Eski Başbakan ve halk 
partisi başkanı Çaldarisin ansızın ö
lümü memleketin bütün efkarı umu. 
miyesinde hazin ve kederli akisler 
uyandırmıştır. 

Yüksek devlet adamının ö1ümli 
haberi duyulur duyulmu mumailey. 
hin bütün siyasi dosttan ve diğer 
şahsiyetler evine gitmişlerdir. Der
hal hadiseden haberdar edilen Kral 
ve hükQmet, Çaldarisin ailesine derin 
taziyetlerini bildirmişlerdir. Çalda. 
risin evinin önü meyus ve mükedder 
büyük bir halk kütlesi ile doludur. 

Çaldttrisin cenaze mera.°'imi. mu
maileyhin yük.c:ıekliğine Ia~,k törenle, 
muhtemel olarak sah günü yapılacak
tır. 

En bü}-ük siyasi partinin başkanı 
olan bu yüksek devlet adamı Venize. 
list aleyhtarı blokun lideri teHiki e. 
dilmekte idi. 

Çaldaris 1868 de Korent eyaletin
de Kameri köyünde doğmuş ve hu. 
kuk tahsilini Atinada, Fransada ,.e 
Almanyada parlak surette yapmıştır. 

llk defa olarak 1910 da mebus seçil. 
mlş, 1915 de Gonaris kabinesine adli
ye bakanı olarak girmiş, 1920 de de 
dahiliye ve münakalat bakanlığı yap. 
mıştır. 

Saylavlar kurulu tarafından ka. 
bul edilen bir çok projeleri ve bu a
rada büyük yangından sonra SeUni. 
ğin imarı hakkındaki kanun projesi
ni mumaileyh yazmıştır. Karışıklık 

de\·irlerinde tevkif edilen, sürülen 
ÇaJdaris, 1922 ihtilali divanı harbi 
tarafından verilen karar üzerine idam 
edilen Gonarisin yerine halk partisi 
başkanlığına seçilmiştir. Bu sıfatla 
Çaldaris, 1926 da milJi birlik kabine
sine iştirak etmiş, 1932 deki seçim: 
de galip gelmiş ve ilk kabinesini kur. 
muş ve 1933 martında Plastira..<J isya
nının bastırılması üzerine ikinci ka. 
binesini vücuda getirmiştir. 

Çaldaris hükQmeti, Kondilis ile iş 
birliği yaparak 193:> ihtilalini tashr. 
mış n 1935 te rinieneline kadar ik
tidar mevkiinde kalmıştır. 

Çaldaris, Balkan Paktını imzala. 
mış ve krallığın avdeti lehinde hu. 
lunmu tur. öten Çaldarisin dc,·let 
adamı haysiyetile yüksek meziyetini 
ve hilhaR.c:ıa namw;luluğu muhalifleri
nin dahi ta.<:diki altındadır. 

Milletler Cemiyeti nasıl 
ıslah olunabilir? 

Madariaga'ya göre yalnız iki şey lazım 
Milletler cemiyetinde İspanya mu- Bunlardan biri bütün milletlerin cc

rahhası ve 13 !er komitesi reisi olan miyete girmesi, ikincisi de en biiyük 
B. Madariaga cemiyetin vaziyeti hak- • dcvletelrin sulha bağlı olmalarıdır. 
kında verdiği bir konferansta şöyle Milletler cemiyetinin bugitııkii. ımağ 
demi§tir: lubiyeti bütün insanlık için bir ay1p-

"Millctler cemiyetinin tecaviıze tır. Bu t:aziyet bütiin insanları sı lhün 
mani olması ve sullıü sağlamlama8ı k"lırtarılmasına çalı§ma1; için birlc§
için iki şartın tahakk'tık-u lazımdır. melerine 1ıardını etmelid;r.,, 

Kabine toplantısından sonra 
·············-····--······························································ 

Silah altında tutulan Fransız asker-
lerin terhisine karar verildi 

Paris; 17 (A.A.) - Kabine, B. 
Flandinin harici vaziyet hakkın:!a ve. 
receği azahatı diıtlemek üzere dün 
EJize sarayında reisicumur B. Leb
runiln riyasetinde toplanmıştır. 

Hükftmet, bu toplantı esnasında 
mart ayında terhisleri icap ederken 
beynelmilel vaziyet dolayı.sile silah 

altında tutulmuş olan 1933 - 1934 
sınıflarının terhisine de karar ver -
miştir. 

B. Flandin, Cote d'Azure g~dece. 
ğinden mumaileyhin gaybubeti esna
sında hariciyeye B. Paul Boncour ve. 
kalet edecektir. 

Atina belediyesi ile Yunşnistanın 

kraıcııar arasında evveıee hiç bir te- ''Roma imparatorluğu,, nun kurulması 
Ji.ki vuku bulmamı§ olduğu temin e- "f / A ı · • J t J •k d "ld • 
dnmektedir. 1.ı a yan ayan mec ısınue as ı e ı ı 

HE1MVEHR'LER!N SiLAHLARI 
ALINACAK MI? 

Viyana, 17 (A.A.) - Heimasclıufz 

zimı:ı.mdar!arı Heimvehr'lerin silahla.
rmadn tecrit c.-dilmelerine muhalefet 
etmemcğe karar vermişlerdir. 

HABSBURG'LARDAN İLK DÖNEN 
Viyana, 17 (A.A.) - Arşidük Otto 

Habsburg'un büyük kız kardeşi Arşi
düşes Adelaide'in buraya gelmesine 
bilyük bir ehemmiyet atfedilmektedır. 

23 yaşında bulunan Arşidüşes, iç
timai ilimler doktoru payesini almak 
için Universite;ye devam etmektedir. 

İmparatorun çocuklarından on se
kiz senelik bir rnenf a hayatından son
ra Habsburg'lann memleketten çıka
nlmasma dair olan kanunun ilgnsın
dan tırtlfade ederek vatanına ilk ola
rak dönen, Arşidüşe 'tir. Gazeteler, 
henü• bu dönU§Ü haber vermemişler
dir. 

Roma, 17 (A.A.) - Ayin, Habe§İ!• 
tanı!l ilhakına ve İtalyan imparatorluğu 
nun ihdasına müteallik olan kararname
yi tasdik etmiştir • 

Almanya, Japonya, Amerika, Çin 
ve Brezilya büyük elçileri ile Avustur• 
ya ve Macaristan orta elçileri ve sa • 

bık İspanya krah Alfons diplomatlara 
mahsus localardan müzakeratı takip et
mişlerdir. 

Siyah gömlek giymiş olan Bay Mut• 
solini, meclise girdiği zaman keza fa • 
şist ü:ıiformasr giymiş olan ayan azası 
tarafından uzun uzadıya alkışlanmıştır. 

Fransız kral taraftarı gazete aleqhine 

Leon Blum'a karşı "Kıtale teşvik,, 
Cürmünden dolayı dava aÇıldı 

Paris, l 7 (A.A.} - Seine adliyesi, 
B. Leon Blum aleyhinde giddetli üç 
makale neşretmiş olduklarından dola
yı Action Francaise gazetesi müdürU 
B. Charles Maurras aleyhine kitale tah 
rik ve mezkur gazete sahibi B. Joseph 
Delest aleyhine de bu cürme iştirak 

töhmetiyle tahkikat icrasına başla

mıştır. 

B. Maurras, yazmış olduğu maka
lelerden birinde ezcümle şöyle demiş
ti: 

"Silahlar yasak edilecek olur9a 
mutbak bıçakları pekala i§e yarar • ., 

Sovyet ittihadı- Çekos
lovakya -Romanya 

Teşriki mesaisi sulhun devam 
yarayacaktır 

ve 
takviyesine 

Bolşevik ihtilalinden sonra, sulh mc• 
ahedelerile yeniden vücut bulan Çe • 
koslovakya devleti, geçen ıeneye ka • 
dar Sovyet ittihadını resmen tanıma • 
mıştı. Bununla beraber, Moskovada, da
imi surette bir Çekoslovak ticaret mü -
messilliği vardr. Bu vasıta ile iki men:• 
leket arasında, Polonya tarikile ticari 
münasebat eksik değildi. Geçen sene, 
Sovyet - Fransız ittifakile birlikte, ay
ni mahiyette bir Sovyet - Çekoslovak 
anlaşması yapılmıştı. Çekoslovakya ile 
birlikte Romanyanın da Sovyet ittiha • 
dı ile, on yedi sene ıonra, siyasi mUna• 
sebatı iade etmesi ve aralarında dost -
luk bağları vücut bulması Sovyet Rut

ya ile Çekoslovakya arasında. kara irf• 
batını kolaylaıtırmıştır. Son zamanda, 
Sovyet ittihadı ile Romanya arasında 

akdolunan ticaret mukavelesine göre, 
ittihat memleketlerinden Çekoslovak • 
yaya gönderilecek emtea transit olarak 
Romanyada:ı geçecektir. Halbuki, bu 
transit nakliyatı, şimdiye kadar Polon
ya üze:-inden yapılıyordu. 

Sovyet ittihadı ile Çekoslovakya a ·, 

rasında, dost Romanya üzerinden d 
rudan doğruya şimendiler nakliya 
temini iktısadi bakımda:ı olduğu 1'I 
askerlikçe de pek mühim bir tedbi 

Bundan baJka, yine Romanya 
zisi üzerinden geçmek üzere, Mo 
ile Prai arasında 1 mayıs 1936 daıt 
haren, Sovyet ve Çek tayyarelerile 
phklı hava seferlerine ba§lanmııtıt· 
maksatla Romanya arazisinde, bir 
yerde, ara istasyonları da tesis ol 
muıtur. 

Dostumuz Sovyet ittihadile sıla 
ya bağlı olduğumuz Roma!lya ve 
koslovakya aras~da iktrsadt mUn• 
betlerin kuvvetlendiğini ve doğru 
seferlerinin ba§ladığmı memnuni 
kaydederken A vrupanın siyasi vazi 
ne uygun olarak ba§lıyan Sovyet -
ma:ıya - Çekoslovakya tefriki rnet1' 
sinin, orta Avrupa i§lerinde iyi neticf 
ler vermekte gecikmiyeceğine ve t* 
mıntakada sulhun devam ve takviyeİ 
ne yardımı olacağına emin bulunuY0 

~ . 
ruz. 

Hitlere suikast mi 
hazırlıyorlardı? 

Bu şüphe ile 200 
Londra, 17 - Daily Herald'in yaz • 

dığma göre "Siyah gömlekliler" teşki
latına mensup 200 kişi Hitler'e ve hü • 
kumete karşı suikast teşebbüsü şüphesi 
altında tevkif edilmiştir. 

"Siyah gömlekliler,, in başkuma:ıda • 

ltalyanlar Cibuti 
limanını almak 
istiyorlar 

Fransızlar buna askeri 
bakımdan razı değil 

Londra, 17 (A.A.) - Reuter ajan -1 
sının Cibuti'den aldığı bir habere göre, 
İtalyanlar Adisababa - Cibuti hattını 
ve Cibuti limanını satın almayı ve bu • 
na mukabil Fransızlara ba§ka bir yer
de tavizde bulu:1mayı Fransa.ya teklif 
etmiştir. 

Fransız mahafilinde beyan olundu -
ğuna, göre Cibuti limanı Habeşistanın 
işgali üzerine ölmüş bir vaziyete düş -
mekle beraber bu limanın terkine sev -
külceyş bakımından dolayı imkan yok
tur. 

= 
Mussolini 

Avusturya Beşvekiline 
teşekkür ediyor 

Roma, 17 (A.A.) - Bay Mussolini, 
Avusturya Başvekili Schuschnigg'e bir 
telgraf göndererek yeni kabinenin ita~
ya, Avusturya ve Macaristan arasındaki 
Roma itilaflan:-ıa sadık kalacağına dair 
çekmiş olduğu telgraftan dolayı te§ek • 
kür etmiştir. 

Duce, telgrafnamesinde yeni hlikQ -
metin muvaffakıyeti için samimi te • 
mennilerde bulunmuıtur. 

Habeş imparatoru 
/stanbula mı geliyor ? 

Londra, 17 - Burada dolaşan şayi
alara göre, Ha.be~ imparatoru 25 ma
yısta Kudüsten hareket ederek vapur 
la İstanbul& ve oradan da Köstence
yoluyla Cenevreye gidecektir. İmpa
rator 18.zım gelen tertibatı almak üze.. 
re emin bir adamım Köatenceye gön
dermiştir. 

kişi tevkif edildi 
nx olan Himler resmen bu tahkiJı:a1' 
memur edilmiştir. Diğer taraftan " 
kendisi de gizli polis tarafından ta1'İt 
altındadır. Çünkü bu teşkilatın reisi ~ 
lan Göring ile Himler arasrnda bir ge 
çimsizlik vardır. 

Yeni Fransız 
kabinesi 

rortu gününde 
toplanıyor 

Paris, 17 (A.A.) - Yeni mectJI 
ilk celsesini, Pantkot yortusı.na tesl 
düf etmesine rağmen 1 haziran p~ 
tesi günü aktedecektir. 

Celseye, azanın en yaşlısı ve ibıt 
mal 77 yaşında bulunan Rhone ıxı~~ 
usu M. Antoine Salle riyaset edecv 
ve mutat nutku söyliyecektir. 

Bundan sonra intihap m:ızbatsl 
nı tetkik edecek olan on bir büroil~ 
azası kur'a ile seçilecektir. Riyıısl 
divanının intihabı, meb'uslarm yst' 
smdan bir fazlasının mazbataları ]Cf' 
bul edildikten yani üç dört gün son!' 
yapılacak ve o zamana kadar ya§lı ti 
is vazifesine devam edecektir. 

Bursa Türk KuştJ 
Büyük bir sevinçle 

açıldı 
Bursa, 17 (A.A.} - Bursa Türltııı" 

şu bugün Atıcılarda on binlerce yo~· 
taşın katılması ile açıldı. Törene ~ 
tiklal marşile başlandı. Müteadd~ 
söylevlerden sonra Türkkuşu uçuc 
ve paraşütçü üyeleri halkın önuııde' 
alkışlanarak geçiş yaptılar. Plan6r 
cüler planör hakkında izahat verd°-~ 
İki uçuş gösterisi yapıldı. Bursz;it 
TUrkkuşunun açılışını halk büyillt 
sevinç ve ilgi ile karşılamıştır. 

ispanyaya serbest 
döviz icracı 

Madrit, 17 (A.A.) - M.aliye 1:; 
kanlığı serbest döviz ihracını ~ ~t-1 
pesetaya tahdit etmiştir. Bu ıxıil' isı' 
daha geçenlerde beş binden ~ki _~~ 
indirilmişti. Bundan başka ~ttf 
bankası hariçten gelen mezkur ~ 
kaimelerini ancak ihracat rnezUn~;; 
tiyle birlikte tevdi edildiği takd1 

kabul etmektedir. 



Zebırıı gazlar 
Kaç türlü zehirli gaz vardır ? 

nasıl korunabiliriz? 

l'arının büyük kimya harbine 
hakiki insanlık karşı koyabilecek mi? 

/f'• "~ k:ı-:rr.r-ğı ile b:ı yol z~l.irli gazlardan 

l'armJ;,l harplerin ca bfyil sifolıı 
olan zeh· ı· 
1 ır ıgazalrdan kon·ıır.ı.a çare-
~~İni _hall&a öğretmek için iç iş1cri nrı-
~nlın. -·-ıh· . 
TQd ~· ...... mı tcdbırler aldı. Ve gerek 
lq Yoda, gerekse Hall:eulcri>ıdc bım
kı.rın. tehm;eleri etrafında kmıfcrans
t .. r VfJTiZmeğe ba.<ılandı. Bu arada Kicl-
ur Bakanlığı d~ zchirligazlar 1x: ko
~ma _çarcelri b:ıhislerini ol:ıı~mak 
p e l~e ve orta o1;ı:lların miifrcdat 
yrograrnları;ıa yeııi bir ders ilavesi 

::/-;:t§ bulum yor. Bu mesele etraf m
u 13elerde ve radtjoda konferanslar 
,:;e~ kimyager ı·e.öğretmen bay Mrız 
8cı ıla konu..Jmayı faydalı bıtlduk. 
Yet~ ~a:har zc'hirligazlann ehenımi-
1'14 ı>aı, cıns1cri, türW tasnifleri vo lw-
ar...~le»ta· Çareleri etraf anda bize şunları 
~:1 dı: 

•• 
nnı - Zelıirligazlar bugünün ve yan· 
lan ~~ fe;:i akıbetlerini yaratacak o

ır Silfilıtır. 
nıı~~~!l.r yaını.z Duglliı kUIIa-

<llllŞ deo. ldır· B ·· k··1 belk; ~· c. • ugun u er, • 
ltıi { eski zamandan beri kullanıla g~l-
~ih ş 01~ harp maddelerinden bir is
hıs alcsınden ibarettir. Yalnız o zaman 
lıı. i11ar kendi bilgileri nisbetinde bun 
bi; ~n I>ek basit şekilde istifade ede
hir.rnışlerdi.Fenni olarak umumi har-

e]"~ l9U) senesinin 22 nisaı;mda ilk 
,-ra ol 

llii 1 .. ~:ak Almanlar tarafından klor 
ıa:ıtuttUlınek suretile zehirl'gaz kul-

ı tnıştı. 

kuı~Undan sonra.. da zehirligazlarm 
tUn lntlr.-ıaması hakkında verilen bü
bıan bcYnelmilel kararlara rağmen düş 
&U h la.raf ~stediği neticeyi almak için 
rat esıı kı gazlardan her türlü isti-

-Ye kalkacaktır. 
hirl~u tehlikeye karşı gelmek için ze
rn 1~az.Jarın umumi vasıflarını bil-

ernız lb.ınıdır 

Zehirli gaz maskesini ta§tyan 
bi. adam 

protoplazmasını tahrip ederler. Yal
nız yakıeılar tam bir kesafet 
meydana getirdiklerinden yakıcılık

larmı ciltte, boğucular da ciğerde gös 
terirler. 

Boğucu gazlar çok çabuk tesir e
den gazlardır. Bunları koklıyanların 

gazın kesafetine göre, evvela yukarı 
nabız yolları tahriş edilir. Göğüsten 

kuvvetli bir sıkışma ve öksürük görü· 
lür. Bu ğaz daha kesif olursa nabız 
birdenbire duracakmış gibi olur. O 
zaman zehirlenen bundan kurtulma 
çarelerini arar ve göğsünü bağrını aç
mak ister; düğmelerini koparır; bu
lunduğu yerden kaçmak ister, çaba
lar, fakat olduğu yerde, çırpınarak 

rengi mcsmor bir halde çömelmiş o
lark kalır. Köpüklü balğamlarla k:ı.n 

tükürmeğe başlar. Gazın ortadan kalk 
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Garson bahşişleri jGrego.ryan kilisesin- Mühendis mekteb' 
de bulunan bomba ---

Yakında bır kongre Ankaraya taşınmaktaT' 
yapılacak Mütevelli kendisine karşı vazgeçti 

Yakında Lokantacılar cemiyetile bir kast eseri olduğunu Önümüzdeki ders yılından itibaren 
Garsonlar cemiyeti arasında müşterek söylüyor Ankaraya nakli kararlaşan Yüksek 
bir kongre toplanarak garsonların al- mühendis mektebinin taşınmasından 

clığı yüzde on bahşişin tamamile gar- Galatada, Gregoryen kilisesinin mü· vazgeçilmiştir. Bu sebeple mektepte 
sonlara bırakılması meselesin: halle- tevelliler dairesi altındaki mahzende e~· yapılmakta olan inşaat ve tadil5ta 
decektir. Bilindiğine göre Garsonlar ki bir bomba bulu:ı.muştur. Bombanın yeniden başlanılmıştır. Nafia Veka
cemiyeti bir müddet evvel Halk parti- bulunuşu bir tesadüf neticesinde olmuş, leti mektepten devrin bütün teknik 
si başkanlığına müracaat ederek al- bitişikteki tütün deposunda çahşan iki şubelerinde ihtisas sahibi adamlar ye
dıkları yüzde onun kendilerine ter- amele kadın, tütünlere arız olan bir ne- tişmesini istediği için önümüzdeki se
kedilmesi etrafında iltimas rica et- vi muzir böcekler için bu mahzende Ö· neden itibaren daha büyük bir ıslaha.
mişlerdi. Bunun üzerine Parti ma.ha- rümcek ararlarken bombaya rastla • tın tatbikine geçileceği anlaşılmakta
fili Lokantacılar cemiyeti reisile te- nuşlar ve ne olduğunu anlamak için o- dır. Vekalet şimdiki halde bir çok şu
mas etmiş ve bu hususun teminine ça- rada bulunan demirciye göstermişler • belerde yetiştirilmesi lazım gelen mü
lrşmıştır. dir. Demirci, getirilen şeyin bomba ol• hendisleri Avrupaya göndererek ye-

Lokantacılar cemiyeti reisi mese- duğunu anlayınca hemen polise haber tiştirmektedir. 
leyi şahsan tasvip etmekle beraber vermiş ve polis tahkikata başlamıştır. 
bir de umumt bir kongrede karar ve- Bombanın buraya ne suretle konuldu -
rilmesini ıleri sürmüştü. G:ırsonlar ğu henüz anlaşılamamıştır. Kilise mü • 
cemiyeti de bu noktai nazara iştirak teveUi heyeti reisi Bay Ohanes Şahit:• 
ettiğinden her iki tarafın istemiş ol- kaya hadise hakkında şunları söyle -
duğu kongre yakında toplanacaktır. mektedir: 

Polis haberleri! 

Bir yavru 
Lokantacıların çoğu yüzde onun ta- - Bombayı görmek için karakola 
mamile garsonlara bırakılm:ısma ta- gittim. Küçük bir nargile büyüklüğünde 
raftardır. idi. Kenarında bir vidası vardı. Bu vida 

Otobüs aıtında 
ezilerek öldü 

iç JJ.akanımız 
Dün Atatürk'le beraber şehrimize 

gelen İç işleri bakam Bay Şükrü Kaya• 
nm bugün yine Ankaraya döneceği öğ
re=ıilmiştir. 

iNHiSARLAR iDARESiNDE 
İnhisarlar idaresinde tE:kaütlük 

kanununun mer'iyete girmiş olmasın
dan dolayı idare memurları arasında 
geniş mikyasta değişiklikler yapıla
cağı haber alınmıştır. Yeni kadro bir 
hazirandan itibaren tatbik edileceğin
den tasfiyeye tabi tutulup açığa çıka
rılan yaşlı memurların yerine alına
cak yeni memurlarla eski memurların 
vazife taksimlerine bugünlerde baş

lanmak üzeredir. 
Bu arada merkez teşkilAtmdaki ~u

belerin müdür ve memurluklarında da 
değişiklikler olacağı anlaşılmaktadır. 

YENi BiR TOTON FABRiKASI 
İnhisarlar idaresi İzmirde büyük 

bir tütün fabrikası kurmıya karar 
vermiştir. Fabrikada daimi olarak 
1400 işçi çalışacak,tır. Modern bir şe
kilde inşa edilecek olan binanın pro
jesi hazırlanmaktadır. Fabrikada ay
ni zamanda banyo yerleri, yemekha
neler ve işçi çocukları için bakım ev
leri de bulunacaktıar. 

AFYON SATIŞI 
Avrupa memleketlerinde müşterek 

çalışan Türkiye ve Yugoslavya afyon
larım satmak üzere kartele dahil ve 
kartel haricindeki fabrikalarla temas 
için ayrılan heyet Avrupaya gitmiş
tir. 

söküldükten sonra atılırsa bomba pat. 
!armış. 

Bombanın bulunduğu yer, mahze • 
nin sokağa bakan pencereshıin dibidir. 
Herhalde buraya dışarıdan atılmış ola -
caktır. 

Yalnrz ben bu bombanın ihtilafta bu
lunduğumuz diğer ermeniler tarafından 
bana kaqı yapılmak istenen bir suikast 
ta!'l ziyade bir iftiraya vesile olması için 
konulduğunu zannediyorum. 

Esaaen ben nisanın 11 inde bir de 
tehdit mektubu alm1~tmı. Bir Ermeni • 
ce gazetenin harflerinden kesilmiş ve 
yapıştırılmak suretile yazılan bu mek • 
tupların baş tarafında san•atkarane bir 
şekilde yapılnuş bir ölü kafası ile iki 
kemikten mürekkep bir ölüm işareti de 
vardı. Mektup şöyle idi: 

Dün saat 14,50 de Edirnekapıda 
Hacıçeşme tramvay durağında, sey• 
yar tavukçu Rifat'in oğlu yedi yaşın· 
da Ya.şar'a Rami ile Sultanahmet a
rasında işliyen otobüslerden Şevki'nin 
idaresindeki 3336 numaralı araba çar
parak çocuğu ağır surette yaralamıır 
tır. Zavallı çocuk aldığı yaranın tcsi
rile biraz sonra ölmüştür. Şoför ya-. 
kalanmıştır. 

Tranvagdan düşme 
İstiklal caddesinde tramvaydan af... 

lamak istiyen tramvay kontrol me
murlarından Mahmut mUvazenesini 
kaybederek yere yuvarlanmış ve ağır 
surette yaralanmıştır. 

Vapurdan düşen bir 
kız kurtarıldı 

"Hain Şahinkaya, üç gün zarfında a
naıhtarlan patrikhaneye teslim et!,, Al· Beşiktaşta Orta bahçede Düz so
tında da sadece milli komite imzası var- kakta 27 numarada oturan Bay Şev

ketin refikası Bayan İhsan, kızı Fir-
& k Bundan başka son iki sene içinde devs'le birlikte Erenköyüne gitme 
benim aleyhimde beş tane dava açtılar. üzere köprüden kalkan 22,50 vapuru

na binmişlerdir. Vapur Selimiye açık· 
Bunların hepsi:ı.de beraet ettim. 

Iarına geldiği zaman vapurun kena-
Diğer Ermenilerin benim aleyhimde nndan, denize bakarken üzerine fena-

bulunmalannm sebebi sırf benim Türk• lık gelen Bayan Firdevs müvazenesini 
lüğü müdafaa ve Ermenilerin aslen kaybederek denize düşmüştür. 
Türk olduklarım iddia etmemdir. Bu - Derhal vapur durdurulmuş ve bo
nun neticesi!'lde iki senedenberi başıma ğulmak üzere olan zavallı kızcağız 
gelmiyen iş kalmamıştır. · güç halle kurtarılmı§tır. 

Diğer taraftan kilisenin eski müte - - ALACAK YÜZONDEN _ Gedik· 

öne F'akat zehi;ligazları anlatmadan 
rij~lelllnU~i harpte gördüğümüz tec
tasn ·r re ~ore bir tasnif yapalım. Bu 
kim 

1 
e .. gt}re de gazlar askerlik, fiziki, 

kt Yevı ve fizyolojik bakımlarından 

maaile veyahut hastanın maske tak- ================ 
masile bu zorluklar durur. Hasta sii- şişirir. Gözlerin iltihaplan.ma~ına hat-

velli heyetlerinin hesaplarını da tetkik 
ettim. Ve kendilerinin on senedenberi 
hükumete mütemadiye:ı yanlış bordro 
verdiklerini, vergi kaçakçılığı yaptıkla
rını tesbit ettim. Bunlar 9 memur istil:.• 
dam ettikleri halde 6 memur olarak 
göstermişler, ve her ay 377 lira maaş 
ödedikleri halde bunu 135 lira olarak 

paşada 36 numarada oturan seyyar 
satıcı Ömer oğlu Mustafa yolda gi
derken arkadaşı Mehmed'e rastlamı§. 
eski bir alacak yüzünden kavgaya bat 
lamışlardır. Kavga sonunda Mehmet 
bıçak.la Mustafa'yı başından yarala
mıştır. • 

TAKUNYA 1LE - Fatihte Kur
şunlu medresede oturan Balıkesirli 

Kemal'in karısı Leman'la Ali Sabri
nin karısı Halime arasında kavga çık
mış Leman takunya ile Halime'yi ba.. 
şmdan yaralamıştır. 

sırnıara a,,...ılabu· l 
,J• ırer .. 

'Yırzn A~ıar bunları biribirinden a
bo a içın tnermilerin üzerine türlü 

Yalı haç i . 
""· şaretı koyuyorlardı. Be-
.J-., Salip ·· 
ısalip k goz Yaşı getirenlere, mavi 
ler a sırtanlara, yeşil salip öldüren-

e san ı· -y ' sa ıp de deri yakan ve yara 
apan gazla ·· · " rm uzerıne konuyordu. 

:Sizd 
llthh. e de gazların tasnifi askeri 
lunı•ıye dairesi reisi Tümgeneral Maz

bUdarun koyduğu §ekil üzerine taarruz 
aa ve maskeleşen dı·ye ·· "lüm 

al'rılı:n uç go e 
Jn<>'I... ıştır. Fakat ne de olsa gazların 

""lllYeti .. d t · be11· vucu a esır ettikten sonra 
ı olaca~ • · f" .. sas gı ıçın ızyoloJık tasnifi e-

jik :::~k k~bul edebiliriz. Fizyolo
ctın ifte bıze göre, vücuda imtisas 
ra teed:n tesir edenler ve ettikten son-

sır edenlerdir. 

hc~u.n.Iann arasından birinciler bo
aks1,....":_1'~ ,Yakıcılar, göz yaşartanlar ve 

... \.GUJardır. 

yax!, inci de öldürenlerdir. Boğanlar, 
Yan g:f'anlar harpte baş rolü oynı
kullanıtdı 8;:dı~. . Bunlar geeçn harpte 
lanıı k gı gıbı gelecek harpte de kul 

aca tır. 

Soğanlarla vU d 
teeiı-ıerı . cu a yara yapanlann 

•YD!dir. Her ikisi de hücrenin 

kfuıet haline avdet eder. Bir müddet ta gözün kör olmasına sebep olur. Ya
sessiz yorgunluktan sonra kendine 
gelir. !Ik 36 saatlik zaman pek tehli
kelidir. Hastada görülen iyilik alda
tıcı olur. 

Bunlara karşı yapılacak tedbir he
men hastayı saf havaya çıkarmaktır. 
Hasta kat'iyyen yürütülmemeli hatta 
sun'i teneffüs hareketleri bile yaptı

rılmamalıdır. Hastadan beş altı san
timetre kan alınır Kof erin ~iringası 
yapılır, saf oksijen teneffüs ettirilir. 
Maske kullanmak bizi bu gazların ö
lümünden tamamile korur. 

Yakıcı gazlar, vücuda temastan 
sonra yavaş yavaş derin ve mevzii o
larak kabarcıklar kabuklu ve sulu, 
çok geç iyi olan yaralar yapar. Bun
ların tesirleri sinsidir temas ettği za
man hiç bir §ey duyulmaz. Dir müddet 
sonra bazan yirmi dört saat sonra bile 
tesir yapar. Vücutta hafif bir kır
mızılık hasıl olur. Kırmızılıklar yavaş 
yavaş kabarcıklar haline inkılap eder. 
Bir müddet sonra da kabuklanır. Ka
buldar döküldüğü vakit bunların al
tında cılık yaralar görülilr. Asıl tehli
ke bundan sonra kendini gö~terecek
tir. ÇünkU açık bulunan yaraya her 
mikrop hücum etmeğe başlar. Diğer 
tehlikeli hastalıklar yüz gösterir. Göz 
lere de tesir ederek göz kapaklarım 

kıcı gazlar teneffüs ve hazım cihazı-
na da tesir ederek mide ve barı:ıaklarda 
yanıklar yapar. Bu gazlar elbiseden 
hatta ayakkabıdan da geçtikleri için 
çok tehlikelidirler. Düştükleri yerler
de dört beş hafta gibi uzun bir zaman 
kalırlar. Maske bu gazlara karşı yal
nız yüzümüzü ve teneffüs cihazımızı 
lwrur. Son zamanda Lehistanda göz 
hizasında sellordan yapılmış pelerin
ler kullanı!mıya başlanmıştır. Yalnız 
bu pelerinler bir defaya mahsustur. 
İkinci bir defa kullanılmaz. Yakıcı 
gaz vücudümüzün bir yerine damla
yınca hemen Permenat veyahut da 
kireç kaymağ-ı sürülmelidir. Bunlar
dan birinin sürülmeı::i geçiktirilirse 
gaz tesirine devam ederek. Gözler il
tihap yaptığı zamanda asitborik ya
hut Pcrmcnatlı su ile yıkanmalıdır. 
Bu gazların bir yerde bulunmak ihti
mali olduğu vakit de kat'iyyen orada 
bulunan eşyaya el ile temas etmeme
lidir . 

İşte görülüyor ki bu gazlardan ko-
• runnıak için evvela gazların ne oldu-

ğunu ve ne gibi tesirler yaptığını bil
mek icap eder. Onları da yukarıda bi
rer birer söyledim. Halkımız bu gaz
lardan korunmak için elinden gclen 
herşeyi yapmaktan çekinmemelidir.,, 

H. Bedrettin iilgen 

göstermişlerdir. 

Bittabi bu vaziyeti de ihbar ettim. 
Maliye memurları defterleri mühürli • 
yerek tahkikata başladılar. Hakikat ya• 
kında bütün çıplaklığile meydana çıka-
caktır.,, 

lngiltere ile 
• • • 
tıcaretımız 

1 icaretın ınkişafı için 
tetkikler yapılıyor 

İngiltere ile aramızda uzun bir müd 
dettenberi mer'i olan bir klering an
laşması bulunduğu halde her iki ta
raf da bu anlaşmadan kafi derecede 
istifade edememekte idi. Londra tica
det odası Türk - İngiliz ticaretinin 
bu şekilde kalmasını her iki memle
ket ticareti noktasından iyi bulmadı
ğı cihetle vaziyetin tetkikine başla

mıştır. Bu arada ilk iş olmak üzere 
Londra ticaret mahafilinde araştırma 
!ar yaparken diğer taraftan da İstan
bul ticaret odasının fikrini sormuş

BİRAHANEDE KAVGA - Beşik
taşta Muradiye mahallesinde Bayır 

sokağında 47 nu01arada oturan şoför 
Ahmet Emin arkadaşı Namık'la birlikte 
Beyoğlunda Bombir birahanesinde ra
kı içerlerken ayni biralianede bulunan 
Vasi!, ve Süruri adında iki kişi ile 
aralarında kavga çıkmış Vasil Suru
riyi bardakla, Sururi de Vasil'i bıçak
la yaralamıştır. 

BAY REFII BAY AR 
Milli reasürans müdürü Refii Ba

yar, Föniks ve Milli sigorta şirketle
rinin faaliyetlerini tatil etmeleri üze
rine, aJakalıların haklarını korumak 
maksadile hazırlanan proje hakkmda 
İktisat Vekaletine izahat vermek üze. 
re Ankaraya gitmiştir. Projeye göre 
bütün sigorta şirketleri aralarında bir 
anlaşma yaparak müşterek fedakir
liklarla bu alacaklıların istihkaklarını 
temine çalışacaklardır. 

tur. Oda Londra ticaret odasının a- ---------------
raştırmalarmı ehemmiyetle karşıla

mı!'1 ve bir rapor hazırlamıya karar 
vermiştir. Her iki taraf arasındaki 

anlaşmadan sonra ticaret mekanizma
sının iyi bir şekilde işliyeceği kuvvet
li bir kanaat halindedir~ 



- 4 - llVllUll ft-ILti'IS 'l• 
Liseler lçbl lmtlllaa 

tallmataameıl 
Liseler 'lJe orta okullar için lıazırlanan son 

talimatnameleri aynen neşrediyoruz 
(BtJştarcıfı dünkü aaytmu:da) t 

Madde 17 - Her öğretmen, tale. 
benin kayıt numaralannı ve aJları
nı hm bir cep not def teri tutmağa, 
talebeyi derse kaldırdıkça, yazılı va. 
zif elerlni tashih ettikçe ve yazıl, yok. 
lamalar yaptıkça takdir ettiği notları 
cep not def~rine ayrı ayrı geçirmeğe 
mecbbrdur. Okul direktörü ve oku
lu t!ftiş salahiyetini haiz olanlar bu 
cep not defterini her istedikJeri za. 
man görebilirler. 

Madde 18 - Lisenin birinci sını. 
fında sınavı yapılacak ve kanaat no
tu veıilecek dersler şunlardır: 

1 - Edebiyat, 2 - Tarih, 3 - Coğ. 

rafya, 4 - Hendese, 5 - Cebir 6 -
Tabiiye (Hayvani ve nebati teşrih ,.e 
fizyoloji), 7 - Fizik, 8 - Kimya. 9 -
Yabancı dil, 10 - Cimnastik, 11 -
Aske.r'Uk (erkeklere). 

Lisenin ikinci sınıfında sınavı ya. 
pılac!"Jt ve kanaat notu verilecek ders
ler şunlardır: 

1 - Edebiyat, 2 - Tarih, 3 -
Coğrafya, 4 - Hendese, 5 - Cebir, 
6 - T.abiiye (nebati teşrih ve jeoloji), 
'1- Fizik, 8 - Kimya, 9 - Yaban. 
cı dil, 10 Cimnastik, 11 - Asker. 
lik (erkeklere). 

Lisenin üçüncü Rmıf fen kolunda 
mnavı yapılacak ve kanaat notu veri
lecek olan dersler ıunlardır: 

1 - Edebiyat, 2 - Felsefe • iç. 
timaiyat; 3 - Tarih (edebiyat kolu 
ile müşterek), 4 - Coirafya (ede
biyat kolu ile müşterek), 5 - Mi
hanik ve kozmoğrafya, 6 - Hende. 
ae ve ftlilsellesat, 7 - Cebir ve naza
ri henp, 8 - Tabii ilimler (edebi. 
yat kolu ile müşterek), 9 - Fizik, 
10 - Kimya, 11 - Yabancı dil, 
12 - Jimnastik, 13 - Askerlik (er. 
keklere mah.111& Ve Hebiyat kol11 ile 

-on.tıttM'ek . '' 
lisenin Uçftncft &1nıf edebiyat ko. 

Jgnda sınavı yapılacak ve kanaat no
tu verilecek dersler şunlardır: 

1 - Edebiyat, 2 - Felsefe _ içti. 
malyat, 3 - Tarih (fen kolu ile 
-mü..;terek), 4 - Coğrafya (fen kolu 
De müşterek), ö - Kozmoğrafya, 
1 - Cebir, '1 - Tabii ilimler (fen 
kolu ile müşterek), 8 - Fizik. 9 -
kimya, 10 - Yabancı dil, 11 - Cim
.aastik, 12 - Askerlik (erkeklere mah. •as ve fen kolu ile müşterek). 

Madde 19 - Yukankf maddede 
aruplara giren derslerden her biri. 
ne smavlarda ayrı ayrı not verilmiye. 
rek her grup için bir not verilir. 

Madde 20 - Sıhhi halleri veya 
~ent A.nzalan dolayısile cinastik 
&nlerlne glremiyecek bir durumda 
iJap da okul doktorunun ve okul 

ru olmıyan yerlerde resmi bir 
111• nreceği rapor üzerine cim. 

tik demlerinden istisna edilenler 
del'Btea sınava tabi tutulmazlar. 
Mkert derslerin sınavları talimat-

••esiM göre yapılır. 

lJÇTE iKi DEVAM MECBURiYETi 

Ma,ide 21 - Bir ders yılı i(fnde 
talebenftt devamsızlıfı her ne sebeple 
olursa 'Olsun devam müddetinin Uçte 
birinden fazla olursa o talebe sı. 
mfta bırakılır. 

Ders yılının devam mtiddeti, ders. 
lere h.işlandığı günden itibaren, ders 
yılı sonunda derslerin kesildiği güne 
kadar okulun açık bulunduğu günler 
ayılarak bulunur. Pazar ve tatil 
&iln1eı1 ve her ne sebeple olursa ol
nn, okulun açık bulunmadığı gün. 
ler devam müddetine katılmaz. 

Bir ders yılında sınavda muvaffak 
olamadıfmdan dolayı sınıfta kalmış 

olup ertesi yıl hastalıfı dolayudle Uç. 
te iki devam müddetini dolduramı
J"&D, fU kadar ki ders yılının yani'• 
kadar mUddet okula ,devam etmiş o. 
Jaa talebe, sınıf g~me husu,unda 
dnam müddetini dolduran dif Pr ta. 
Jebe gibi muamele glrflr. 

NO'l'~ARIN EMSALi VE SINIF 
GEÇME NOTU 

Madde 2Z - Her haqi dentea bir 

talebenin birinci yazılı sına,·da aldığı 
not bir ile, ikinci yazılı sınavda aldı
ğı not iki ile, ve kanaat notu da iki 
ile zarbedildikten sonra bunların tu. 
tarı beşe bölünür. Bu suretle elde 
edilen not, o talebenin o dersten sınıf 
geçme notudur. (Notların tutarı be. 
şe bölünürken )arım ve yarımdan 
fazla kesirler bir sayılır. yarımdan 

az çıkan ke!'irler sayılmaz). 

Tale~nin bir dersten sınıf ge~e- ı 
bilmesi için sınıf geçme notu beşten 
aşağı düşmemekle beraber kanaat no. 
tunun dörtten az olmama.<iiı şarttır. 

OCRET!flENLER TOPLANTI. 
Sll'IDAN ôN<7E NOT CETVEJ,. 

LERININ HAZIRLANMASI 

Madde 23 - Her öğretmen, ders 
yıh sonunda, okul idareslnin saptı. 
yacağı günün akşamına kadar kana. 
at notlarını idareye vermeğe mecbur
dur. 

Okul idaresi, lisenin birinci, ikin. 
ci ve üçüncü sınıf öğretmenl~rinin 
okuttukları derslerden her talebeye 
verdikleri iki yazılı sınav notu ile bir 
kanaat notunu her sınıf veya şube 
içiıı tertip edilen cetvellere geçirir. 

DERS YILI SONUNDA ()CRF.T
MENLER TOPLANTISI 

Madde 24 - Ders yıh sonunda 
her talebenin sınıf g~me durumunu 
incelemek üzere öğretmenler bir 
"toplantı,, ya çatnbrlar. Toplantı
da her talebenin muhtelif derslerden 
aldığı notlar gözden geçirilir. Bir 
sınıf talebesi hakkında karar verilir. 
ken yalnız o sınıfta veya sınıf şube. 
lere ayrılmıt ise o ıubede ders oku
tan öğretmenler rey verir. Okulun 
direktiril her. .. aıf talı1-i ta.~uada 
verilen reylere lftlrak eder. 

Yukardaki fıkrada yazılı sınıf ve. 
ya şube öğretmenleri tarafından uy. 
gun &'Örülen kanaat notları tasdik e
dilir. Uygun görülmiyen kanaat not. 
lan ilgili ders öğretmeninin de mu
vafakati alınmak şartile. talebenin 
lehinde veya aleyhinde reye iştirak 
edenlerin ekseriyeti kararile değişti
rilir. üzerinde uyuşulamıyan kana. 
at notunun değiştirilmesine df'rsin 
öğretmeni razı olmazsa o talebe. no. 
tunda uyuşulamıyan dersten veya 
derslerden sözlü sınava sevkedllir. 

Madde 25 - Öğretmenler kuru
lunda cetvellerin incelenmesi netice. 
sinde birinci, ikinci ve üçUncU sınıf 
talebesinden her biri hakkında şöyle 
muamele yapılır: 

a) Her dersten 22 inci maddeye 
göre sınıf g~meğe klfi gelecek not 
almış olan talebeler sözlU sınava alın. 
madan sınıf g~miş olurlar. 

b) Bazı derslerden geçec• ve ba
zı derslerden geçmiyecek derecede 
not almıt olan talebeler; geçtikleri 
derslerden söz1U sınava alınmazlar. 
Geçmedikleri derslerin sayısı ne olur. 
sa olsun, o derslerden sözltl sınava 
tabi tutulurlar. 

SOZLU SINAVLAR 

Madde 26 - Öğretmenlet toplan. 
tısından nihayet Uç gün sonra, hangi 
talebenin doğrudan doğruya sınıf 
geçtikleri ve hangi talebenin hangi 
derslerden sözlU sınava ahnacaklan 
okul idaresince ilan edilir ve ilan ta
rihinden Leş gün sonra sözlü sınava 
başlanır. 

MUMEYYIZLER 

Madde 27 - Bir dersin s8zlü sı
navında o dersin öğretmeni ile en az 
bir mümeyyiz bulunur. 

Mümeyyizleri okul direktörü öğ. 
retmenle:-le danışarak öğretmenler 
arasından seçer. Öğretmenlerden 
mümeyyiz bulunmazsa dışardan mü
meyyiz alınır. Dışardan mümeyyiz 
cağnlacağı zaman eskiden ö-!retmen. 
lik etmiş olanlar tercih edilir. 

Mümeyyiz list.si Kültür Direktör. 
leri Talimatnamesi hüklimlerlne göre 

tasdik eUirllir. 
(Arka• prm) 

F enerbahÇe : 1 Beşiktaş : l 
(tlstycını 1 incide) 

kUn olduğu kadar hazırlanmış olduk. 
tarı derhal belli oldu. Topa Jt'ener
liler \0urmuşlardı. Bu vuruş Beş:k. 
taş haf hattında kesiluek top Şerefe 
veri!di. Şeref Eşrefe pas verml'k ni. 
yetile topı.1 çok ileri attı: Birinci avt. 
Bundan sonra bir kaç dakika Reşik

taş lehine geçti. Bununla beraber 
Beşiktaşlılar bir tazyik ''az• ... etine 
girmeden geri döndüler. Oyun mü. 
88\'il<>şti. Ru arada Ya~rın liızt•n. 
suz bir fa\•lü ve onu konlıyan hir 
korner yüzür.den lı'el't>r kalesi bü~ ü
cek bir tehlike geçirdi. 

Bunu bir F.-ner akını ko,·aladı. 

Manzara güzel ve heyecan Yf'r fi~ di. 
iki taraf da kendi ovununu kabul et. 
tirmek istivor, Heşiktaşın açık, uzun 
oyunu ile Fenerin küçük paslı. zik. 
zaklama oyunu birbirile adeta güre
tiyordu. 

Bundan c;onra oyunun Aonuna ka. 
dar süren sertleşme faslı başladı. Be. 
şiktaş müdafileri tehlikeli ve sert 
kesişler yaparak Fener muhacimleri
ni kalelerine yaklaştırmamak yolun. 
da pek nadir görülen bir hız ve üıtek 
göstermeğe başladılar. Bu arada 
Hüsününün Fikretle. Cevat n Nuri. 
nin Şeref ,.e Eşrefle mücadt!leleri yü
rek oynatacak şekiller gösteri} ordu. 
Bir kaç dakika sonra aynı şekiller 

Fener kalesi önünde görünmey~ baş. 
ladı. · 

On beşinci dakikada Niyazinin 
Uç metreden topu hanlamuı F.,nerin 
şanssızlığının ilk alameti 19ayılabile. 
cek kadar garipti. 18 inci dakikada 
da Beşiktaşın cidden güzel açık bir 
hava hücumunu lezzetle seyrettik. 
Top gene ortada dolaşmıya başla
mıştı. 22 inci dakikada Beşiktaş ha. 
fı Feyzinin uzak bir nruşu Beşiktaş 
muhacimlerinin yapamadığı bir şüt 
gibi Fener kalesinin üst direğ'ine do. 
kunarak avta gitti. 35 inci dakika. 
da gene Niyazi takımı hesabma feci 
sayılabilecek bir fırsatı havah)·arak 
kaçırdı. 

DeTre erfır mf'rra bitti. 

• •• 
ikinci devrede rilzgir altrna dOıen 

Betiktatlılardı. Fenerliler derhal hücu • 
ma geçtiler. Bununla beraber bu hü • 
cumlar kolaylıkla keıildi. Fener muha
cimlerinin topu fazla çiğnemeleri, ıüt 

atamamaları topun Beşiktat sahasından 
çıkmamasına rağmen Fenerbahçeye i:·ı 
mitli bir vaziyet vermiyordu. O kadar 
ki Esadın (birinci devrede Feyzinin 
yaptığı gibi) bir aralık topu doğrudan 
doğruya kaleye havale ettiğini ve to • 
pun Betiktaf kalesinin direğine sürtil -
nerek akıp gittiğini gördük. 

Betiktatın ı 2 inci dakikada soldan 
bathyan ve Fener hafı:ım ent veya taç 
vaziyeti var diye duraklamasından iı • 
tüade ederek Fener kalesine dayanan 
bir akını Hakkının bir şütile Fener ka· 
lesine giriverdi. Bu dakikaya kadar Us
tiln oy:ııyan Fener takımı bu üstünlüğe 
rağmen birdenbire mağlup vaziyete gir 
mit bulunuyordu. oyun bundan sonra 
gene eski hızını ve ıertli~ini aldı. Be• 
rabere kalmak dahi Fenerı kazandıra • 
cağı için Fe:ıerlilcr bu sayıya nıuhak -
kak cevap vermek için bUtün gayretle • 
rini harcamaya \ıtlktılar. 

1 S inci dakikada Şaban Niyaziye 
nazire yaparcaıına ve hem~n hemen 
kale içinde bir fırsatı yok ettı. • 

22 nci dakikada Fener korncrde:ı bır 
tehlike atlattı. Fenerin iistünlüğü aza1. 
maya, Betiktaşlılar daha ağır basmaya 
başladılar. 27 inci dakikada oyunun dur 
duğu, bazı oyuncuların biribirlerine ho
rozlandıkları görüldü. Bir kavganın <"• 
nü güç ah:ıdı. 31 inci dakikada F~ne • 
rin sağdan başhyan bir akını Be:1kt2~ 
kalesinin önüne indi ve Uç Fenerlı mu
hacimin kalenin hemen bir metre önii-· 
de topu havada yakaladıkları, topun bir 
kafa vuruşile kaleden girer gibi olduğu 
fakat gene kaleci tarafından yakalan • 
dığı Fenerlilerin Jı;Ol diye bağırdrklan 
ve hakemin de düdük çalarak gol iıa -
reti verdis;i hemen hemen av:ıi saniye 
içinde r-ö,.ütdü. tŞte asıl kıyamet de bu 
sanivede koptu. 

Top ortaya gelmekle beraber Be
şiktaşlılar u:l!aktan ''ne oldu ne var?,, 
manasına gelen bir takım el kol lşa.
retlerile hakemin etrafına toplandıl:ır. 

Artık manzarayı siz tasavvur edi-

• 

SellircUer oolü alltı1lı110r. 

niz: Bir t:raftan seyircilerden bir kıs 
mı bol, bir kısmı ne golü'! Diye hay
kınyor, ayakla gürUltil ediyor, bir ta
raftan oyuncular mUnakqa ediyor, 
Beşiktaşlılar sahadan çıkmak istiyor, 
balkonda bir Beşiktaşlı idareci ile bir 
Fenerli idareci arasında kısa bir boks 
maçı yapılıyor, oyuncularm bir kısmı 
çıkıyor, bir kısmı giriyor, gene oyun· 
cular arasında bir dövüşmenin önUne 
geçmek için sırtlan okşanan, ytizleri 
öpUlenler görUIUyor, hakem ikide bir-1 
de düdük çalarak Betiktaşlıları oyuna 
çağırıyor ve nihayet Fener antrenörü 
sahaya çıkarak oyunculanm içeri a
lıyor, derken Fenerliler gene sahaya 
çıkıyorlar ve UAh ••• 

• • • 
Maçın bu dakikadan itibaren oy

nanmadığını yazmıya hacet yoktur 
tabii.. 

Fenerin golü haklı mıdır, değil mi
dir? Kalenin yanında olmadığımıza 

göre topun kale çizgisinin Ustilnden 
veya içinden çevrilmiş olduğunu iddia 
edemeyiz. Esasen bu biı.e düşmez. Va· 
ziyeti yakından takip eden hakemin 
gol olduğunu söylemesi gollük bir va
ziyeti göriip tesbit ettiğine delilet e
der. Bununla beraber kale arkumda 
bulunan fotoğrafçımız topun !çeri gir
miş olmadığını söyliyerek bl-jnci sa
yıf amızda gördüğün Uz fotoğrafı biu 
vermiş bulunuyor. Bu tam vaziyeti 
tesbit edebilecek bir fotoğraf mıdır 
ve bir vesika sayılır mı sayılmaz mı, 
onu da bilemeyiz. Bir ofsayt vaziye
tine gelince; bizim görilfümilze göft' 
böyle bir vaziyet yoktu. HUlAaa itiba
rile, kanaqtlmize göre, Betiktatm ha
kemin karanna uyması ve oyuna de
vam etmesi lbmı gelirdi. Böy1e yap
maması, bazı oyuncularmm ''fc;erden 
çevrilmişti ama ofaayttı,. 'b!nlarmm 
''hayır top içeri girmemlftl,, .. klinde 
kulaimma çalman biri~ mt bJr 

takım itirazlarla oyunu terketmelerl 
herhalde Befiktaş takımından bekle
nen bri hateket olınaımttır. 

Maç hakkındaki karan alikadı&f 
heyet verecektir. Bu kararın Betik"' 
taş takımmm hakem karanm kabul 
etmiyerek oyuna devam etmemesi do
loyııile Beşiktaş aleyhine hUkmell 
mağlflbiyet olacağı sanılıyor. Bu 19" 
kilde bir mağl!ibiyet de hiç puvan ala
mamak gibi Beşiktaş klUbUne bir ha1." 
U ağıra mal oalbilecektlr. ..... 

Şunlan da işaret etmeden ba.hlJI 
kapatmak latemlyoruz. Dünkü m~-ta 
Fenerbahc:e rakibinden daha JıtesaplJ 
Oyn&lllll, daha pn881Z görünmüştür' 
Bu bir. Maçı idare eden B. Halit Ga• 
lip bu büyük ve ağır maç için birn• 
hafif kalmıt hissinin vermit, oyuncu" 
lar üzerinde müeuir olup olamadııll 
münakaşaya değer vaziyetler göster
miş, verdiği kararlara bir çok oyun• 
culann bütün maç bo -unca el kol sal· 
lıyarak, hattl bir takım acayip eekil" 
de el kol sallıyarak itiraz ettikleri ~ 
aık0 görillmilfttlr: Bu iki. 

Diler maçlar 
Takıim ıtadında bundan evvel oyn.,. 

nan Galatasaray - Süleymaniye maç• 
nı Galatasaray 4 - 1 kazandı. Bu ır,. 
da bir penaltı kaçırdı. Bununla berabd 
takım gilzel bir oyun vermedi. Süley " 
maniye kalecilİnin berbat oyunu olıııaı' 
saydı uyı farkı daha azalabilirdi. Bu o
yunu idare eden Şazi Tezcan oyuncu • 
lar Uzerinde her dakika mile11lr oldu .. 
kendisine nahot bir ipret yapL., QaJ• 
tauray mUdaffierinden LQtfiyi oyundaO 
derhal çıkardı. Bu esnada LOtfi kencJlır 
ıine yakqtrramadıfımız bir harekette 
bulundu. Bununla beraber hakeme tat : 
siye nrdilinl de duyduk. 

(Borav: &&. 7 81. 3) 
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Gore 
Habq leoclalleri, Habeş impa

ratorları olduğu halde Habeı in
s:ınlarına hiyanet ettiler. ileri 
tehnik ııe organize hamleler önün· 
de kabileler ve aşiret reislerinin 
çoğu altından kurulmu~ ?kse
lere tutulurlar ve ayakları ökseye 
t~tulan ıeller, hayatlarını bazan 
b;r §alonun, ba.zan bir kasrın 
Pencereleri ardından çölleri ıJe e11-
ki llÜnleri hatırlar dururlar. 

Çok defa bu iptidai Q§iret ıef· 
leri Avrupaya acaip renkli medar 
kuıları, yahut nadide hayvanlar 
gibi altın kafeıler içinde getirilir. 

Şehirler bu derileri demiri renk· 
l' h 1 ayvanları merakla ıeyrederler. 
Ekzotik bir hatıra, uzakların bir 
Yadigarı diye etraflarını çep çevre 
Çevirirler. 

Bir zamanlar F aı ıultanı beyaz 
burnuıuna bürünerek Paristf.' bir 
otelin pencereıinden ıokalcları, 
bir hindistan cevizi ağacının üı
tiinden dünyayı gözliyen maymun 
gibi ıeyre dalınca vecdiçindP ~un· 
ları ıöylemi§ti: 

"- Şükür Allaha :lün}amn 
cenneti içindeyim ve sultanım. 
Adamlarım ıJar. Emirlerim yeri
ne getiriliyor. Yalnız gailem yok. 
Devlet idare etmek gibi güç itten 
cenabı hak beni halas etti.,, 

Bu, feodal :ıellerin esir pa:z.ar
larıncla dudaklarından dii§miyen 
Yegane teselli şarkısıdır. 

Habe§ tarihinin mukadderatı 
da feodalitenin kendini altın ka· 
leılere koyarak Avrupaya, şura
da burada kurulmuı pazarlara 
•evlf etmeıi ile bir faılım bitirdi. 

"" "" "" 
lf.ab2 mukadderatını bert ar· 
~ Cenevreilen, ne Je Roma

dan beklemiyorum. 
Cenevre bir ıöz değirmenidir. 
Roma tarihi terıine çevirmek 

İıtiyor. 
Söz.le liil arasındaki meıale 

ne ka:lar uza '.sa, 936 senesini ku
rcınu ulada geçmiş bir yıl halinde 
tah:ıyyül de o kadar rüyalıdır. 

B:iyüh Napolyon doğduğu gün
den.beri Senteleni aradı. 

Küçük Napolyon bütün hayatı· 
"' Sedan' için hazırlamııtı. 

Habes mukadderatı ne Akıum 
gil;..{ teokrasiye bağlanmıf bir fe
hir, ne Adisababa gibi derebey
ler derebeyinin arslanları köpek 
Yerinde kullandığı payitahtta ba· 
•ii badelmeote uğrıyamazdı. 

8u yer, meçhul Habe§ kurla· 
rıcınnın, yahut bir Afrika lspar
taküa'ünün bugün hala meçhul o· 
lan hüviyetini koruy~n bir yer 
olacaktır. 

Gore medeni coğrafyanın ve 
tarihin diline ilk olarak aldığı bir 
kasabanın adıdır. Bu kaıabadaki 
kınuldanıı, kara derilinin, kara 
!ömlekliye karşı açtığı kavganın 
ılk slperidir. 

-- Sadri Ertem 

MUAMELE VERGiSi-
MiJli Sanayi birliği idare heyeti 

bu~Un toplanarak birliğe ait muhte-
lif meseleleri görüşecek ve kararlar ve
recektir. Bu arada olmak üzere birlik 
reisi Vasıf, muamele vergisinde ya
pılacak tadilat hakkında birliğe iza
hat verecek ve yerli mallar sergisinin 
bu sene kurulacağı yer kat'i surette 
tesbit edilecektir. 

J?iğer taraftan öğrendiğimize göre 
Malıyc '?ekf•leti iki beygirden yukarı ı 
ku · vvcı muharrikc kullanan yerleri k:ı 
nunun şumülü dairesine sokmak iste
mehled'r. Birlik ise teşviki sanayi ka
nununa dayanarak hem karışıklığa 
meydan vermemek hem de vergi ka
c;:a~çılığına mani olmak için beygir 
mıktan nazarı itibara alınmadan bir 
formuı bulunmasını istemektedir. 
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Dün verilen müsamereler 

Boğaziçi lisesinin 15 inci yıfdönümü 

lrki düşmanlarının verdiği müsamerede yavrular. 

Boğaziçi lisesinin on beşinci yıl dö-l inkiJaf gCisterdi. Bakırköy İttihat mek-f lanan bir büfede ağırlanmıştır. 
nümü münasebetile dün okulun Arm:• tebini de sineıine alarak Divanyolunda 
vutköyündeki binasında büyük bir mü- Çifte saraylara nakletti. Talebe mevcu. 

ISTANBUL LiSESiNDE 

samere verilmiştir. Müsamereye saat 16 du sekiz yüze yakınJaıtı • İstanbul erkek lisesi son sınıf tale -

da İstiklal marşile başlanmış, daha son- Feyziiti bet sene bu binada kalarak besi cumartesi akşamı bir veda müsa • 
ra okul direktörü bay Hıfzı Tevfik sah- büyük inkılabın ııarına ve dehaıına uy. 
neye gelerek şunları söylemiştir: mak için elinden gelen bütün gayreti 

Muhterem misafirlerimiz, yaptı. Yeni Türkiyeye yakışan modern 

Bugün mektebimizin on beşinci yıl bir mektep olmak için hiç bir fedakarh 

dönümünü kutlulamak üzere burada ğı esirgemedi. 
toplandık. Bizim için mes'ut bir bay • Fakat 5 şubat 1930 gecesi vukua ge. 
ram teıkil eden bu dakikada aranuzda len bir yangında okul iki saat içinde 
bulunmak ve sMdetimizc ortak olmak yandı, kül oldu. 
ıerefini bize verdiğiniz~en dolayı en sa
mimi ve candan teşekkürlerimi sunma .. 
yı bir borç sayıyorum. 

Dünkü F eyziati bugünkü Boğaziçi 

bundan on beş sene evvel, memleketin 
en felaketli günlerinden birinde açılmış· 
tı. lstanbul henüz düşmen çizmeleri al .. 
tında idi. Vatan çocuklan mektepsiz, 
yurtsuz sokaklarda kalrnıılardı. O dev
rin şuursuz hükumeti htanbulun her 
felaketi gibi bu felakete de bir çare buJ. 
maktan acizdi. işte bu kara günlerde 
memleketin bazı hamiyetli insanlan 
toplanarak bu büyük derde bir derman 
bulmak emelile Feyziatiyi kurdular. 

Mektep daha ilk senesinde mektep
ıiz kalnuş yüzlerce çocuğa en emin bir 
yuva oldu. Fakat Feyziatinin en büyük 
saadeti daha ilk yıldönümiinü kutlular • 
ken men\Jeketin en büyük bayramile 

karıtlaşmı' olmasıdır. 

O sene Büyük Kumandan Sakarya 
ve lnönü zaferlerini kazanarak mem -
lekete hürriyet ve istikll\lini vermişti. 

Büyük zaferden sonra küçük F eyziati. 
de pek kısa bir zaman içinde büyük bir 

cı 
. ::· :: .·:.: :-::·: :. : : . : :. :: . : : . : : . : . 

Okulun tekrar kurulması imkansız • 
görülüyordu. Fakat Cumuriyet Hüku .. 
metinin bize karşı gösterdiği büyük bir 
alaka ile her türlü fedakarlığa katlana .. 
rak okulu on beş gün içinde tekrar kur
duk. 

Okulumuz 1930 ağustosundan itib;. 
ren bu gördüğünüz binada çalııma • 
ya başladı. 

Muhterem misafirlerimiz; 

Boğaziçi ailesi bugüne kadar mem • 
lcketin terbiye ve tahsil işlerinde üze • 
rine dü,en ödevi vicdan ve kudretleri • 
nin bütün imkanlarile yapmağa çalıı -
nuşlardır. Okul bundan ıonra da ayni 
yolda yürüyerek "Atatürk" Türkiyes:. 
ne yakışan bir varlık olduğunu isbata 

çalışacaktır.,, 

Bundan sonra okulun musiki öğret. 
meni Bay Cemilin idaresindeki 15 kişi
lik bir orkestranın iştirakile üç perdelik 
bir operet oynanmış ve çok alkışlanmı~· 
tır. Operette; Jale, Cahide, Burhan Tal. 
ha, Müeyyct ve Bria çok muvaffak ol -

muşlardır. 

Müsamere sonunda davetliler hazır• 

meresi vermiştir. Mektebin büyük sc:

lonu talebenin aileleri ile dolmuştu. Mü
samere dün öğleden sonra tekrar edil -
miştir. istiklal marşından sonra talebe· 
den biri çok heyecanlı bir hitabede bu
lunmuş, geçe:ılerde ölen fransızca öğ · 
retmeni Bay Faik'in ismini saygı ve te
essürle anarak hazır bulunanların bir 
an için başlarını eğmelerini dilemiştir. 

Herkes bütün hayatını okutmakla ge -
çirmiş olan bu öğrctme:-ıin hatırası ö -
nünde başlarını eğmiştir. 

Genç talebe, lise direktörlüğünden 
ayrılmak üzere bulunan Bay Celal Fer
diye de son sınıf öğrenicilerinin saygı -
tarını su:-ıduktan sonra A tatürk'ün ö:ı.: 

çocukları olmaya çalışacaklarına ve cu
muriyetin gerçekten bekçileri olacaklc-
rına dair arkadaşları namına ant içmis 
ve "Türkiiz. ne mutlu bize,, sözlerile 
hitabesini bitirmiştir. 

Gencin sözleri uzun alkışlarla sık sık 
kesilmiştir. 

Bundan sonra mUzik parçaları ça -
hnmış, monoloğlar söylenmiş, zeybek 
oyunu oynanmış ve çok muvaffak olu • 
nan iki perdelik ''Otello" operetile mi:· 
samereye nihayet verilmiştir. 

iÇKi DOŞMANLARININ MUSAME. 
RESi 

İçki düşmanları kurumu tarafından 
da dün Tepebaşı tiyatrosu:-ıda bir mü • 
aamerc verilmiştir. Müsamere çok gü • 
zel olmu' ve çok alkışlanmıtşır. 

1 Gezinti) er 1 
Yazmalı; fakat 

nasıl? 
Bir arkada§, gazetelerdeki "ha· 

tıra,, merakına dayanarak, bı.. tür
lü yazıların tarih bakımından fay
dasını anlatıyor. Sözünün tonun
da da bu işe herkeıin emek ver• 
r.ıesini, bilip görd ühlerini defte
re 5cç:rmesini istiyor. 

T arilı:n kayna!llarından biri ele 
hiç şüphesiz hafızadır. Onda bi
riken ~eyler, birbirine ehlenerr.k 
zincirlenince, bir çağın tarih 
harcı doğmu§ olur. Si}aıa adam
ları, büyük kumandanlar, gez.İci· 
ler, elçiler, ömürleri içinde hadi
selere yakından bakmak fırsatını 
bul:ınlar, gördüklerini toplarlar 
ve veıileler belirdikçe orta)a çı· 
karırlar. Bu türlü yazılar, çok 
kerre atışmalara, çeki§melere yol 
açar. Bunlar da ayrı birer ka
zançtır. Yarının tarilıçiıi, bunları 

karşıla§tırarak gerçeği ıeçer 

Yalnız her ıeyden önce "hah• 
ra,, ya önem vermek, onu bir ta
rih belgasi karıısında duyulan 
saygı ile yazmak gerektir. Hig 
bir yandan olmamak, kendi vic
danını ıuıturmağa çalqmamalıi, 
doıtluğa, düımanlığa yer verme
mek, nalıncı keıerliği etmemek. bu 
türlü eıerlerin ta bQ§ında gelir. 

Bizde bu yolun tam tersi tutul· 
muştur. Bir tek hadiıe karıııın
da, bakıyorıunuz, iki ayrı düıün
ce, iki ayrı muhakeme. iki ayn 
mantık kuruluyor. Çünkü yola çı
kılırken, netice önceden benim· 
senmiftir. Bütün emeklerin iilhü
ıü, oluıların akıfını oraya dök. 
mek hızile birleştirilir. Bu yüz· 
elen akla kara yan yanadır. Ha
tıraları romanlQ§tırmak, tarib ,yo

lunu ıiı ve duman içinde bırahır. 
Bu çürük toprak üstünde vakala· 
rrn binaıı kurulamaz. 

Oıtünde durulacak bir nokta 

S. Gezgin 
1(Lutfen sayı/ayı çcvirinfa) 

Ağaçların altından uzaklara serili yumufak bir 
kadife kumaı gibi kıpırtısız duran denizin koynunda 
Burgu adası g:tgide pembeliklere bürünerek meyda
na çıkıyordu. Ufukta koyudan açığa doğru en güzel 
san ve kırmızı renklerin 'enliği vardı. 

lan olan sakiler hatırına ıeldi; daha timdiden kadın 
güzelliğine meraklı zenginlerin iıtahalan için husu • 
si surette limonlukta, ılık hava ve hararet içinde ye
tİ§tirilmckte olan nefis sıcak memleketler meyvaları 
gibi üç genç kız ... Fakat Erenlerin kadehini elinden 
kapıp sonuna kadar içen ve naralar atarak yerlere ya .. 
tan a§ifte hatırına ıelince bu teşbihin pek maıum, ip
tidai ve hakikatten uzak olduğunu düıündü; bir mey .. 
va ki olgunlatnuş, kabuğu çatlamıf, hah akmağa ve 
belki de yere damlamasın diye meraklıları tarafından 
toplanmağa bile ba§lamıştır. 

da, dimağında, asabında hala canlı ve taptaze bulu • 

yor. 

Doktor Çetiner bir rüyanın içinden çıkmış 
gibi idi; arkasında bıraktığı gecenin henüz mazi 
olmut sayılanuyacak kadar yakın olan hatırasını dü· 
tünüyor ve gördüğü teylerin manasını anlamağa ça. 

lıııyordu. 

inkılap Türkiyesinde gizli tekke! •. Fakat şu du • 
varlarının önünde oturup düıündüğü yapının çatısı 

altında olup biten işlerin dinle, filan uzaktan yakın -
dan alakası yoktu; "buraya tekke denilemez!,, diye 
dütündü. 

Bu eski ayazmaıun dün geceki manzarasile her. 
hangi bir bar eğlencesinin farkı var nuydı? Fark 'u 
idi ki buradak:ni daha cazip bir hale getirebilmek için 
ona esrarlı bir çeşni "eriyorlardı. Kendi kendisine: 

- Blr kazanç meselesi ••. - diye nunldandı -
Yirminci asrın ticaret dehası dini de istismar ediyor! 

Dün geceki toplantıda bulunanlardan Erenler, 
sazcı dede, sakiler ve daha bir kaç kişi bir oyunda 
rol alnu§ kimselerden farksızdılar; kendisi de içle • 
rinde olmak üzere bazı k:mseler de oyunlarc!aki figü
ranlar vaziyetinde idiler; nihayet seyirciler, asıl pa
ra vererek, masraf ederek, te::essüsünün tatmin edil. 
mesini satın alarak gelmiş zengin ecnebiler vardı. 
Kırklar pervazı denilen son numarada ise en eski tiyat· 
rolarda olduğu gibi seyirciler de oyuna kanştınh • 
yordu; Çetiner, barlara para verip masraf edip eğler .. 
meğe l{e!e-ı kim'le'eri., dansa kanşarok başkt\ se.,irci • 
leri e~ler.ılirrrc~ .. k~lk~~l:mnın da bunc'an farklı bir 
~ey olmad·ğ•nı dü,ündü. 

Sevimi ve arkadaşlarını hatırladı. Babası kendi 
havasında, anası ayn eğlence pe§;nde dolaşan ve 
genç bir serserinin arkasına takılarak kimin nesi ol
duiu bilinmiyen sefahat merakJ:lanmn arasına l:an. 
ıan Sevimi düıündü; tanınmıı namuslu ailelerin kız- 1 

Çetintt dün ıec:eki toplantıda bulunan kadınlıt. 
nn hepıini suçlu t.uluyordu; Olkeri hatırladı. Kendi 
kendiıine: 

- T ec:e11üs, dedi, tece11üs korkunç bir kuvve'. 
tir; gönnek, öğrenmek, anlamak isteği İnsanı nere • 
)ere götürür! Bu cemiyetten ve bu rr.uhitten büsbü • 
tün ayrı olan Olker de buraya mutlaka benim gibi 
ilk defa ve ıni tecessüsünü gidermek için gelmit ol • 
malıdır. 

Bunun böyle olduğuna kat'iyyen inanıyordu; 

fakat niçin böyle olması lazım geldiğini düıünmedi, 

Oikeri mazur görmek istemesinin sebebini aramadı. 

Doktor Çetiner alaturka musikiden hoşlanmaz • 
dı; devrini yapıp bitinniş, modası ıeçniş her şey g·- ' 
bi bu musıkinin ~e artık vazifesi kalmadığını, yeri 1 
olmadığını düşünürdü; fakat dün gece Ulkerin oku • 
duğu nefesi dinledikten sonra bu fikrini değiştirmİ§ 

olmamakla beraber i§te timdi hissediyor ki şark musik• .. 
si yüksek bir medeniyet, san'at ve tarih varlığıdır; mü
zeleri dola§ırken geçm:, asırl~rla sarılarak, geçmiş 

asırlara ait güzellikler karşmnda duyduğu.!luz tat 
nasıl müzec!en çıkt:ktan sonra da bir zaman ruhu • 
rt>'.Jza heyecan verir, ba~ımızı döndürürse doktor Çe
tiner de işte ara~an en az hcş altı saat geçmiş olmas·. 
na reğrr.e:t evç ~~kıımmın işlenmiş güzelliğini Olkerin 
sesindeki insanın bütün hassasiyetini kavrıyan ve n·. 
ha yayılan güzellikle karıJmı§ bir halde kulaklann • 

Doktor Çetiner duygularını eıeleye eıeleye, ken• 
disini didikleye didikleye düıünürken Dostoyevski' • 
nin büyük sözünü hatırladı: 

"Zannedilir ki ansanlar ıarkı çağırırlar; halbu • 
ki ıarkı inıanları çağırır ve nıhu alıp sürükler, iıt• 
diği yere görürür.,. 

Doktor Çetiner, Olkerin ıarkmnın sürüklediii 
yere gidiyor gibiydi; hislerini tahlil etmeğe uğra • 
şırken buraya gelince varacağı neticeden korkarak 
durdu; sonra kendi kendisiJe alay ederek, kelirr.cyi 
di§leri arasında çiğner gibi ezip büzerek, kendi kcn

diıine: 

- Budala! 
Decii. 

f 

Artık kalkmış gidiyordu. Yanma ıelip Erenle • 
rin uyannuş olduğunu h:ı!>er veren ihtiyar bir eı kek 
hizmetçi ile birlikte, hastasını b:r defa daha &~l·üp 

halini sormak için Eyvallah kapısından içeri gi:diler. 
Eski ayazmanın hasır döşeli lo§ koı·i:lorundnn geç • 
tiler, dar merdivenin taı basamaklannı iaii:cr; tc • 
pe penceresinden ı§ık alan küçük bir sofad::.n Gonra 
küçük bir yer altı odasına girdiler. 

Doktor Çetiner, Önce birden karanlığı yarıp et• 
yayı ve olduğu yeri farkedemediği için kapının eşi .. 
ğinde durakladı. Burada ayakta duran Erenler onun 
elinden muhabbet ve m:nnetJe tutarnk çekti, kö~ede 

~uran divanın üstüne yanyana oturdular. 

Doktor Çetinerin gözleri alıştıktan ıonra fark • 
etti ki burası ilk bak ştn zannedildiği k-ıdar k"'ranhk 
bir yer değild'r. Büyük şamdanlann ı§ı ktarı, seman 
bir raks içinde titreş"yo;·lardt. Oda;ıın ü~tündc lt3r§I• 
lıklı iki küçük r:eneereden de hafif gündü-ı ııığl iıe • 
riyc süzülüyordu. (Arkası ı·ar) 
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Hergün bir hikaye 

Basit bir köylü 1 
Binbir gece masallarından ---9 
3 Kızın Sırrı ISTANBUL - 18. Senfonik musiki ______________________ , ______ _, 

Bana mutlak bir şey vermek istiyor
benim için kafidir 

(plak), 19. Haberler, 19,15. Pllk neş
riyatı veya retrans nisyon, 20. Halk 
musikisi: Sivaslı Veysel ve !brahim, 
20,30. Stüdyo orkestraHan, 21,30. Son 
haberler ... 

san ... Bir busen 
DUkkkı sahibi olan genç en kıy

metli kumaşlarını çıkardı. önüme koy 
du. Ben de bunlardan bazılannı be
ğendim. Parasını verip almak isteyin
ce bu genç: 

- Ben sizden para almam. Bunlar 
sizin için hediyedir.,, 

Dedi. Ben de para vermek için tek
rar ısrar etmişsem de sözUnden dön
medi: 

- Eğer mutlaka bu kuma§lara 
mukabil bana bir şey vermek istiyor
sanız sizin bir buseniz benim için ka
fidir.,, 

Diye cevap vereli. 
Bu arada acuze kadm bu kumaşla

n parasız almak için beni te§vik edi
yordu= 

- A kxmn, §U inattan vazgeç, işte 
§U biçare Aşıkına bir buse Intfet. Bu 
suretle biltün bu kumaşları da alacak-
mn.,, 

Diyordu. Halbuki ben "Zevcime kar
nı yemin etmiştim. Ondan ba.5kasına 
iltifat etmiyeceğime söz vermiştim. 
''Ben b6yle bir yemin ettikten sonra 
ne yapabilirim?,, deyince acuze ka
dın: ''Ey güzel kızını, bu ahmaklıktan 
vazg~, bir buse vermek hl; bir §ey 
değildir. Bu senin yeminini bozmaz.,, 
diye beni kandırmağa çalışıyordu. Ni
hayet genç bana gene yalvardı: 

- Ey güzel, sen ba.~ındaki yaşma
ğı biraz aç, ben süratle bir buse ala
yım.,, 

DedL 
Bunların elinden başlia tUrlU kur

tulamıyacağımı düşünerek yaşmağı 
mı biraz açtım ve bir buse vermek 
için başımı gence doğru uzattım. O 
vakit bu genç buse almak ister gibi 
yaparak dişelrile yanaklarımı ısırdı. 
Yüzümden kanlar akmağa başladı. 
Bu hali görünce benim aklım başmı
dan gitti. Korkumdan bayılıp yere 
düşmüşUm. Acuze kadın beni kucağı
na almı§. Aklım başıma gelinceye ka
dar öylece beklemiş. Ayıldıktan sonra 
beni aldı; konağımıza getirdi. Bir 
taraftan da beni teselliye çalıştı. ''Sen 
merak eme, ben ilaç yqpanm. Bir kaç 
gün içinde yüzünde yara iyi olur.,, 

Diyordu. 
Biraz eonra zevcim sokaktan gelin

ce benim halimde bir deği§iklik oldu
ğunu derhal f arkctmişti. 

- Sevgilim, sende ne var? Bir der-
din mi var? Bu halin nedir?,. 

Diye sordu. Ben zevcimi yatıştır
mak için: 

- Bir şeyim. yok.,. 
Demişsem de gene fayda vermedi. 

Zevcim. yüzümdeki yarayı görmüş ve 
ona merak etmişti. 

- Peki ama, bu yüzündeki yara 
nedir?,, 

Diye izahat istedi. Ben gene ken
disini teselliye çalıştım: 

- Bu merak edecek bir fiCY değil. 
Yolda giderken odun yüklü bir deve

Zevcim bu izahata kanaat etme-

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus haavdis servi
si verilecektir. 

di: :ı--------ı---.... ---.. 
- Ben yarın bu oduncuları topla-

rım. İşi tahkik ederim. Bunu yapan 
adamm hakkından gelirim.,, 

Dedi. O vakit ben başka bir sebep 
göstermeğc mecbur oldum: 

- Efendim, doğrusu şudur: Ben 
bir eşeğe binmi§tim, yolda gidreken 
düştüm. Yüzüme bir çivi rastgeldi; 
yaraladı . ., 

Bu defa kocam: 
- Öyleyse yarın şu e~ekçilerin 

T k . Panrteai SALI 
8 Vlm 18 Mayıs 19 Mayıs 

=====~26 Sefer 27 Sefer 
Gün doğu§u 448 4 47 
Gün batııı 19,15 19,16 
Sabah namazı :l,40 340 
Oğle namazı 1210 12 10 
lktndl namazı 16,06 16,06 
Ak~am nan:ıazı 19,15 19.16 
'la t8J n a.ın.azı 21.02 21 ,03 
lmaak 2.47 2,45 

Yılm geçen g1lnlert l ~7 138 
Yılm kalan günlen 228 227 

kahyasını bulayım. Seni eşeğine bin- ._ _____ .._ ___ ...., ___ -:ı 

diren adamı iyi muhafaza etmediği 
için tedip edeyim.,, 

Ben gene zevcimi yatıştırmak iste-
dim: ? 

- Efendim, bu bir kazadır oldu. 
Niçin halk benim yilzümden milahaze 
olunsun. Bir kaç giln içinde yüzümün 
yarası geçer.,. 

Bunun üzerine zevcim hiddetlendi. 
Yüksek sesle bağırarak dışarıdan bi
rini çağırdr. !çeriye yahn kılın~ bir 
Arap girdi. Zevcim hiddetinden bu 
Araba beni öldilrmesi için emir ver
di. Ben ağlıyarak yalvarmağa başla
dım. Bu sırada acuze kadın da geldi. 
"Oğlum, bu kız sana fenalık etmemiş
tir. Bunu bana bağışla.,. diye yalvar
dı. Zevcim: ''Mademki sen rica ettin. 
Şimdi öldürmekten vazgeçtim. Fakat 
herhalde bu ettiklerine kar§t onun be
deninde bir allm.et bırakmalıyım ki 
bir daha aklını başına toplasın. Söz
lerimi unutmasın.,, dedi. Beni yere 
yatırdı ve bir sopa ile beni kE'ndimden 
geçinceye kadar dövdü. Sonra asıl es
ki evime gönderdi. Orada. kendi ken
dime ilaç yaparak iyileştimse de vü
cudümde yaranın izleri kaldı. Ondan 
sonra zevcimin konağına gidip bak· 
tığımda bu büylik binanın temelind"n 
yıkılarak yerinde yeller estiğini gör
düm. Ve o günden bugüne kadar o 
zevcimin kim olduğunu ve hatttı adı
nın bile ne olduğunu bilemedim. Son
ra hemşiremin yanma giderel: baı;ıma 
gelenleri anlattım. Şimdi onunla bır
likte oturarak her gUn kocalarımız 

için ağlayıp duruyoruz.,, 

Harunurre§it bu kızların hikayele
rini işitince mUteaccip oldu ve bunla
ra merhamet etti. Köpek suretine gir
min olan kızların hcm~irelcrine dönüp 
"Sen kardeselrine sihir eden cin ka
rının olduğu yeri bilir misin?,, dedL 
O da "Evet, onu bulmak mümkündür. 
Zira bana bir kaç kıl venni~ti. Eğer 
beni görmek istersen bu kılları ateşe 
atarsın, demişti.,, Diye cevap verince 
Harunftrrcşit o kılları aldı ve ateşe 

atarak cini yanına getirtti. Verdiği 

emir üzerine cin bir kadeh su üzerine 
afsun okuyarak köpeklerin Ustüne 
serpti. Bunları tekrar insan kıyafetine 
soktu. Sonra hepsini birer birer ev
lendirerek mes'ut etti. 

-SON-

t;KONOMi 
Tiftik fiyatlan 
Tütik fiyatları uzun müddettenbe

ri görülmemiş derecede yükselmiştir. 
lki hafta evvel kilosu 70 kuruştan 
muamele gören mallar 98-100 kuru
p çıkmı§br. Vaziyete göre fiyatların 
daha da yükseleceği zannedilmekte
dir. 

BUGDAY DÜŞÜYOR 
Son günlerdeki yağmurlardan son

ra hububat mahsullerimizin bereketli 
olacağı ilmit edilmektedir. Bu vaziyet 
daha şimdiden zahire borsasında te
sirini göstermiş, buğday beş kuru§ 
otuz paraya kadar düşmti§tür. 

KUZU DERiLERi 
Kuzu derisi piyasası açılmış ve 

ilk olarak Almanyadan talep vuku 
bulmuştur. Almanya beher kilo kuzu 
derisine 98 kuruş fiyat teklif etmek
mühim miktarda kuzu derisi istenmiş
tedir. Ayrıca Çekoslovakyadan da 
tir. 

iSPANYAYA YUMURTA 
Bu hafta içinde Barselonyaya kal

kacak vapurla !spanyaya külliyetli 
miktarda yumurta ihraç edilecektir. 

MANYAS PANAYIRI 
Balıkesirde Manyas panayırının 

Uç haziranda açılacağı onu müteakip 
Domi.ş ve Şamlı panayırının küşat e
dileceği, bu panayırların bihassa 
hayvan satışı noktasından ehemmi
yeti haiz bulunduğu vil~ycte bildiril
miştir. 

ŞARK DEM!RYOLLARI 
ŞİRKETlNDE 

ye rastgeldim. Yol dardı. Bir odun --- -----------

Şark demiryolları kumpanyasile 
hükumet arasındaki kumpanyanın sa
tın alınma meselesine dair temaslara 
önümüzdeki aydan itibaren başlana
caktır. Sadece, Nafia VekUeti kum
panyanın 935 yılı hesaplarını tetkık 

cttirrneğe !Uzum görmüş ve bir heye
ti i§e ba§lamıştır. Heyet arasında 
Devlet Demiryolları tarifeler müdü
rile Şark dcmiryolları hükfımet baş 

müfettişi de bulunmaktadır. Tetkiki
ne lüzum görülen 935 hesapları hüku
metle kumpanya arasındaki satın al
ma meselesinin ilk temaslarına. kadar 
bitirilecektir. 

parçası yüzüme çarptı; incitti.,, 

claha var: Memleketimizde çıkan 
ba türlü eserler, ancak vesileler 
belirince yazılıyor. Çağın duru
mu, dü§Ünüf ve duyu§ların hoş
landıklan hesaplanıyor. Eski o
luılar zamana uyduruluyor. Bun· 
lar, bir "belge,, nin, vesikanın de
ğerine vurulmuş korkunç birer 
tekme:lir ve tarih için ı;ık değil, 
bulut olurlar. 

Hatıralar, giinü gününe Qaka
lar taze iken, iıler karışmadan 
yazılırlarsa, değerli sayı. ırlar. 

Yoksa kırk yıl önccf.i bir İ"İ, kırk 

yıl sonra bütün de:-wişc:ı inanıilar 

l~inde yazmak, or:a!ığt kc:rma ka-= etmekten bQ§ka şeye yara· ı 

S. Oezgln 

KARADENiZ TALEBE BIRLl
GININ TERTiP ETTJCI 

EGLENTI 
19 Mayıs bayramını kutlulnmHk 

için Karadeniz talebe birliğinin terlip 
etmiş olduğu gece eğlentisi havaların 
iyi gitmemesi yüzünden Taksim b:th· 
<;esi yerine Park otelinde yapılacak· 
tır. 

BANLiYÖ TRENLERi 

Geçmiş Ku1 unlar -
18 Mayıs 1921 

ARNAVUTLUK SAHİLİ ABLO-
l' A ED1L1YOR 

'Yımaıı scf anini harbiyesi tara
<la>ı Aı.,ıavutluğa karşı kısmen bir 
abloka va::oıwımu§tıır. lludutlar 

Şark demiryolları kumpanyası ban seddcdilm~ 1·c yolcularnı nıiirıır ve 
liyö hattına mahsus yaz tarifesinin ubunı ş;ddclle meııolımmuştur Yıı
tatbikine başlamr!'}tır. Ak~amları saat nan hülcümcti Garl>i Makedonya 
17,50 ele Sirkeciden kallrnn ve i~tas- rnlii wıımııt~i vası tas ile rum kilisc
yonlnrm çoğuna uğraımynn trenin ih- lcrlle mcldeplerini:-ı iadesi 1;e Şi-
ti a.ca kafi gelmediğine dair yapılan maliEptr rumlarmm da askerli
şikiıyetl<'r üzerine on dakika fasllaı f7indc feragat edilmesi 1ıa1'1'1ndaki 
ile ikinci bir tren daha tahrik edilmiş Yımatı nıetalibi dc1·hal is'at cdil
tir. Bu tren bütün banliyö istnsyon- ı mcdiği takdi rde bu tcda1Jiri t c§dit 
ıarına uğrnmakt c'ır. Diğer taraftan ed.cccfjini A rnavutlu1~ l:abinesine 

Florya ücretieri de %40 ucuzlatılmı§- I :-b.il_a •• ·r.m.iş•t .. ·r •. ---------= 
tır. 

Bayan Reymond bir kadrnla konu- ( dı. Şaşkın, dalgın giderken durd 
şuyordu. Ve bir adamın kendisini gör- Önünden geçenlere hep ayni suali 
miye geldiğini haber verdiler. Bu a- ruyordu: 
dam da kim? Adını sanını bildirmeden - Pariste su yok mu'! 
kabul olunup olunmıyacağını sorma- Nihayet birisi cevap verdi: 
dan ne diye geliyor? İki kadın da me- - Sen nehrini mi istiyorsun 7 
rak ettiler. Merdivenlerden biri çıkı- - Evet, onu istiyorum. Su ols 
yordu. Taş basamaklar üzerinde gıcır da nehir, göl ne olursa olsun. 
gıcır ayakkabı sesi yerine, tak. .. tak.. Kendisine gösterilen yolu tutt 
Diye tahta sesleri geliyordu. Kadın- Gitti, gitti. Aradığı sular görUn~ 
lar kapı arasından baktılar. Reymond Nehrin kenarına inerken bir taş yı 
hayretle bağırdı: nı üzerine oturmuş fakir bir ad 

- Aaaa, babam;ıış! gördü. Elinde sıkı sıkıya tuttuğu y· 
Gelen adam bu sesi işitti. Biraz mi frangı ona verdi. 1Ierliyordu. ). 

fazla açılan kapıdan Rcymond'u gör- kasından ayak sesl{'ri işitti. Bir h 
dü ve ona küçüklüğünde verdiği ad- yale söyler gibi sordu: 
la - Sen misin Fifil? 

- Gün aydın Füil. Kimseler görünmüyordu. Faka 
Dedi. Öteki kadın yeni gelenin kı- küçük bir kızın sesini duyuyordu: 

yafetine bir göz ucile baktıktan sonra _ Benim, baba! 
çekilip gitmeyi uygun buldu. Rey- Sevincinden titredi. 
mond babasını içeriye alarak kapıyı _ Beni seviyor musun yavrum! 
kapadı. Bu adam basit bir köylil idi. _ Elbette seviyorum, baba' 

- Burası senin yerin mi? İhtiyar küçük kızcağızmın bu tat 
Diye sordu. Burası dediği, bir oda- lı sözlerHe kendinden geçmiş bir h 

dan ibaretti. Bir kenarda geniş ve al- de elini uzattı. Etsiz, kemiksiz nıill 
çak bir yatak vardı. Bunun yanında mini bir el tuttu: 
da üzerinde, kimya laboratuvarını an- _ Gel, gidelim yavrum, dedi, bU· 
dıran bir takım şişeler, bir havlu bu· rada insanlar o kadar fena ki! .. 
lunuyordu. Pencerelerin kirli perdele· Nehirden uzaklaşan ihtiyar kendi· 
rinden bir ikindi ziyası süzülüyordu. sile birlikte yürüyen kUçük, masu 
Ocak üzerinde bir takım genç adam- bir kızcağızın hayalile uzaklaRh. 1{11"' 

ların resimleri vardı. Kaduı sabırsız- lara çıkmıştı. Gecenin karanlığı içiıı~ 
lıkla sordu: gömüldü. 

- Niçin geldin? Köyden ne diye --- ------------' 
çıktın? 

Köylü bunu dinlemiyordu bile. Kı· 
zmı köyden kaçırmış olan Fransuva
nm resmini görmüş, gözlerini ona dik 
mişti. Biraz sonra kızına baktı: 

- Bununla mı evleniyordun? 
Kadın sabırsızlanarak sualini tek

rar etti: 
- Peki, ama niçin geldin? 
- Şey .. Yani... Şu ki sen ayrıldık-

tan sonra ben köyde sefalet içinde kal
dım. Köylüler beni istemivorlar İş 
vermiyorlar .. Bir çok §eyler söylüyor 
ıar .. Sen l:>ura<la avuç dolusu para ıra 
zanıyormuşsun, beni \:" !emek sana 
düşermiş .. Yalancı herifelr, bilsen ne 
kötü ütiralarda bulunuyorlar .• 

- Sonra? 
- Sonra ne yapacağımı şa§ırdım. 
- Benim yanımd::ı. mı kalmak isti-

yorsun? 
Köylü bu süslü odaya, indirilmiş 

perdelere baktı. Kalmasının ihtimali 
olmadığını anlıyordu. Burada onun 
için yer yoktu ve olamazdı da. lçini 
çekerek dedi ki: 

- Belki Fransuvanın yardımile bir 
iş bulurum diye gelmiştim ... 

- Nasıl olur? Sen bahçıYansın. 
Pariste ise bahçe yok. 

Köylü büyük bir yeis içinde idi 
Artık ayakta duracak hali kalmamış
tı. Kendini bir sandalye üstüne attı. 
Gözleri uzaklara dalmıştı. Reymond 
babasının dizleri üstüne oturdu, saka
lını okşamıya başladı= 

- Babacığım, benim güzel baba
cığım. Artık beni düşünmemelisin. 

Köylü zoraki bri gülümsemekle iki 
söz söyliyebilcii: 

- Yavrum, kızım ... 
Saat be§i çalmıştı. Artık iş zamanı 

yaklaşmış dernekti. Meslek ve \'azlfc 
herşeyden evveldi. Reymond yerinden 
kalkarak: 

- Babacığım, artık gitmelisin. 
Görüyorsun ki Paris sana göre bir yer 
değildir. 

Diyerek babsınm eline yirmi franJ.: 
sıkıştırdı. Köylü kasketini başına ge
çirdi. Ne yapaca~mı şa§ırmış. müva
.ıenesini kaybetmiş bir adam g bi sa
ğa, sola manasız ve maksatsız bak
tıktan sonra: 

- Peki, öyleyse .. 
Dedi Ye kızınm açtığı kapıdan çı

kıp .uzaklaştı. Sokakta giderken yal
nız bir şey düşünüyordu: 

Artık köye gidemezdi. Kızının ya
nında kalması hiç de doğru değildi. 

O halde ... 
Gidiyordu. İçi yanıyor, kafaın tu

tuşuyordu. Gözleri duman ve alevden 
başka bir~ey görmiyordu. ÖnUoden 
geçen bir gölgeye sordu: 

- Pariste su yok mu'! 
Cevap alamadı. Suya ihtiyacı var-

-,==- O l kemizde 

Edirne'de 
Hava şehitıeı i büyük 

törenle anıldılar 
Edırne, (Hususi) Yurdun her yY 

nında olduğu gibi Edirnede de 15 ms· 
yıs hava §ehitleri töreni büyük bit 
kalabalık tarafından heyecanla tel\' 
raTlandı. 

Törene tam saat 16 da Sclimiye av• 
lusunda başlanılmış bulunuyordu. V• 
mumi müfettiş General Kazım Diril<• 
le ba§ müşaviri Sabri Öney, diğer mti· 
şavirler, vilayet erkanı, Garp hudllt 
komutanı Talat, ilk ve orta okulları 

jandarmalar, polisler, parti baııknn1• 
belediye ve halk mümessilleri ve bil• 
yük bir halk kalabalığı meydanı hııı· 
cahınç doldurmuştu. 

Kürsüye çıkan binbaşı Kemal'iJ1 
hava şehitlerinin ve vatan uğurundıl 
seve seve can veren bilyük kahramnıı· 
ların aziz ruhları için ikı saniye sus· 
mağı hatırlatan veciz hitabesinde1' 
sonra atılan bir top yas töreninin baş· 
ladığını bildirmiştir. Bundan sonr• 
erkek öğretmen ve lise okulları felst' 
fe öğretmeni Ziya Somar heyecanlı 
bir söylev vermiş ve sık sık alkışlana!I 
hitabesinde "Irkımızın hava, su ,·e 
toprakla mücadele ederek kendi mu· 
kadderatına zorla istika.nıct vcrdiı"' 
mek yolundaki yüksek meziyetlerini 
belirtmiş · ve bir zamanlar cehil ve ts• 
assupla boğulmak istenen bu meziyet
lerin, bugün, geniş mazhariyetler içitı• 
de inkişafa ba.5ladığını, Türk havalıl' 
rmm da çelik kanatlarla örtülerek ıı· 

§ılmaz geçitler hnlinc geldiğini,, söY' 
lemi§tir. 

Somar'dan sonra kız öğretmen o1'1l 
!undan bayan Vildan güzel bir manz~· 
me okumuş ve ağır ağır yarıya ind1 .. 

rilen büyük bayrak karşısında vnzi• 
yet alan bir manga üç yaylım ateşle 
hava şehitlerimize karşı duyduğurnll• 
şükranları üade etmiştir. Bund:ıtı 
sonra da muvaf fakiyetli bir geçiş re!!" 
mile bayrak önünden geçilerek töreı10 

son verilmiştir. 

[ K 1 S A H A 8 E RL ER :J 
HALKEVL.'IDE - Para§Utçuıuğ• 

ait Rusyndan getirilen bir film dilO 
akşam saat 20 de Türk kuşu okulu t.., 
lebesile Üniversite talebesine Halke' 
vinde gösterilmiştir. 

DOÇENTL!KTEN ÇEitlL~· 
LER - üniversite iktisat docenti :aeS 
Ahmet Ali ile içtimaiyat do~enti 138>' 
Hikmet b:ışka vazife almışlar ve ao· 
çentlikten istifa etmişlerdir. 



Dil:. YAZILARI SPOR 
.. 

Türkçede menfi anlamlar Gtlneı - EyUp maçında GUneı 3-0 
kazandı. 

MENFlSôZLERI 1 
bir Bu lkf "menfi eki,, nden başka 
fi takım e4at ve kelimeler de •men
Us anıa.ı,, Yerir. Bunlann en önem. 
k ~'ı •lında daha çok istifham için 
e: anılan "ne,, edatıdır ki, tekerrür 

erek menn anlamı verebilir: "Bu. :u ne sen bilirsin, ne o!,, yahut "ka-
ırga b11 dereceyi bulunca onun kar. 
:1~~ ne ağaç dayanır, ne M bina.,, 
k z erınde olduğu gibi ki, bu mü. 
P errer "ne,, ler dahil oldukları müs
b et kelimeleri menfi kılmaktadırlar; 
d
u silzler "bunu sen de bilmezsin o 
a b' · b ılmez,. ve ''kasırga bu derect>yi 
ulunca onun karşı.ı:;ında ağaç ta da. 

)Yanmaz,, bina da ... , makamındadır.
ar. 

Bu mükerrer "ne., edatından son
: gelecek fiilin müspet şekilde mi, 
hi e~fi şekilde mi olarağı hrkkrnda 
ıtm eski sarfçılarırnız arasındaki 

in" d unakaşalar malumdur. Rahi.q o ka-
ar eh2mmiyet kesbetmiştl ki hir 

:~alı.~ .~fillkiye mektehinin edebiyat 

1 
ursusune \'e Recaizade Ekremin "Ta. 

~rnt edemlyat .. ınrn qayıfalarrna k:ı-
ar çıkmBtır. 

loıte de~krintif gramerde ileri ~ü-
l'Ülnn •n fi ·· t · - t • h 1 J ~ n f'" ()<: f'Tl1', oo" erın '>!ı •r-ı. 

arı bunlardır. Ilunlarlan asıl •ek) 
~ılnnlar "siz., \ e "me., -şe!•illPriclır. 
k ı e,, daha çok ayrı bir edat olarak 
f~llanılm'lkta olduğu gibi. gene men
RIJ~~ntnr;ıı \'eren "yok değil, ha"ır ... ,. 
d' 1 kelımeler ele başJı baş·na sözler. 
ır. 

h'· Şimdi, önce eklerden başlnarak 
1\ UHin hu ''ncfi nnlamh sözler,, İ "<'ai
.. ;~. - tm. teorisi esaslanna göre 
a tırk analitik grameri" bakımından 

naliz edelim. 

sız 

n d~eskriptir gramerlerde "isimlerin ve 
a ırcn r r sı atların sonuna gelerek onla -

ti~ tncnfi anlamı veren ektir,, diye ta • 
olun h - " i s" an • ve, a enge gore, s a, ırz. 

n Uz, 8Uz" şekillerini alan - bu ek ''Gü· 
d;ş • t>ıı- teorlsfnln ortaya koydutu 
r' hakikatine göre "mürekkep" bir ek· 
ır. Bunu analiz edcrcksck ortaya 

(1) (2) 
(ıs + ız) . 

§ekli çıkar. 

1 
Ancak burada biribiri yanında bu -

~nan bu (s) ve (z) konsonlarmın ikisi 
<le " li uzak saha" gösteren elemanlardır. 

1 
albtıki ikisinin birden ayni anlama a• 

ınına:ıına bir sebep yoktur. Şu halde 
(1) ıs: ekinin bir (ığ) dan değiş -

~e olarak, hangi kelimenin ıonuna ge· 
ırse onun manasını tamamhyan, tayin 
~e İfade eden, onu isimlendiren bir ek 
Olduğuna hükmederiz. 

Bu böyle olunca: 
(2) ız: eki de doğrudan doğruya 

lnefhuınu süjeden en uzak bir sahaya 
ltarak yokluk ifade etmi§ olur. 

Şu analiz, türkçenin "analitik gra • 
~eri,, nde hakiki "menfi elemanı,, nın 
ır (V. + z) olduğunu gösterir. 

"S ıı,, ırıUrckke;> ekinin bu yoldaki 
analizini kelimelere tatbik için yukan -
da aldığınız misalleri burada birer birer 
analiz edelim: 

EVSiZ 
Ke!menin, ilk görUıte, etimolojik 

teku t8y!e gibi görUnUr: 

(1) (2) (3) (4) 
I. (eğ + ev + is + iz)" 

(1) Eğ: Ana köktür. ''Güneş" ana 
lhefhumundan çıkan "sıcaklık, hararet, 
•te§., anlamlannadır. 

(2) Ev: Ana kök anlamını üzerine 
'1arak tecelli ve tecesaUm ettiren süje 
-.cya objeyi gösterir prensipal bir ele -
lhandır. 

k (El + ev = eğev) teklinde ana kök 
laendi ırıefhumunu temıil eden eleman• 

kaynatarak, kelime (Ev) olur. 
(Ev): Kendiıile sıcaklık, hararet, 

ıtq ınahfua ve mevcut bulunan bir ob
je demektir ki "mesken" ve ''meva,. nm 
lllanau da ensen bundan ibarettir. 

Not: l. - Arapça denilen "iva" ke
Uıneainin aslı da bu "ev" den bapa bir 
le, delildir. 

.._Bu "i-,, kelimesini Arap l<lcatlen 

... rle anıatr,or: 

~· ~': yerine ıetfrmelr,, (1). 
• "'Kl9l._: Bir adamı yurda kondu -

rup :;- eftlnnek manaanadı?., (2). 
l1D9yor 1d "lft,, bir adamı bir e• 

Şeref stadında yapılan maçlarda ts. 
ve yerleıtirmeı demektir. Bunun eti • tanbulspor 4 _ 3 Topkapıyı yendi. 
molojik şekli olan: Kadıköy sahasında evvela gençler tur 

(1) (2) (3) nuvası yapıldı. Fcneryılmaz Anadoluyu 
(iğ + iv + ağ) • ı O, Galatasaray Anadoluhisan idman 

şeklinde ( 1) iğ ve (2) iv unsurlan ta- yurdunu hükmen kazandılar. 
mamiyle (ev) analizindeki manalara ge- ikinci kümeelr de Feneryılmaz Ka. 
lir; (3) ağ: eki de bunu tayin ve ifade ragümrükle 2 - 2 brabere kaldı. Bu 
eder. maçı idare eden B. Saim Turgut halk 

Not: 2. (Ev) kelimesinin analizin • ve oyuncular üzerinde müessir oldu. Ha 
den çıkan mana, sadece harareti muha • ti yapan oyuncuları çıkardı. Bununla 
faza eden obje anlamıdır; fakat kelime 1 beraber Fenerbahçe sahası dün pek 
tamamlanmış ve isimlendirilmiş değil - boş bir halde kalmıştı. Sahada inzibatı 
dir. (Ev) denince belirsiz, herhangi bir temin edecek memur bulunamadığı söy· 
"meva" anlaşılır. Bunu bir süjeye izafe le:liyordu. Bundan sonra Hilalle Bey -
ederek manasını tamamlandırmak için koz karşılaştılar. Neticeyi Beykoz 1-0 
sonuna bir (iğ) getirmek lazımdır. Bu kazandı. Son maç Vefa - Anadolu a • 
halde kelime (ev + iğ = eviğ = evi) rasında oynandı. Fakat saha hiç bir en
olur ki "bir süjenin malik olduğu, ker:·ı gele uğramadan duvarlardan atlayıp g:. 
disinde hararet mahfuz bir obje" mana- ren çoluk çocukla dolduğu ve bu fuzuli 
sı bununla tekemmül eder. İ§te bu "iğ" seyirciler bir ağızdan bağırdıktan için 
elemanı etimolojik tekilde görülen: oyun pek nahoş şartlar içinde oynan -

( 3) is: eki halinde kelimede mevcut· dr. Bundan v efahlar sinirlendiler ve 
tur. Bu (a) konıonunun saha anlamına bir çok gol fırsatları kaçırdıktan sonra 
gelemiyeceği ve bir (ğ) den deği§me bugiln cidden güzel bir oyun çıkaran 
ve onun rolünde olarak alınması icap e• Anadoluya kaf1ı ı _ o mağlQp vazi -
deceği yukarıda izah edilmişti: yette sahadan çekildiler. 

Kelimenin buraya kadar olan analizi --------------
bize (evi) morfolojik ve fonetik şeklini Onuncu a$ırda Orta As-
vermiştir ki (ev) mefhumunun bir sil - • / 
jeye de izafesini anlatır. yada gaşıyan kauım er 

Not: 3. Deskriptif gramerlerde (mu lran kültür bakanlığı tarafından 
zaf eki) denilen (i) nin böyle bir (iğ) Rusya fenler akademisine nadir bir 
den kısalma olduğu ve bu (ğ) nin de el yazısı eserin kopyalan gönderil. 
(s) leşmeğe mütemayil bulunduğu gö- miştir. Bu eserde onuncu asrm 
rülüyor. Bu hal, bize yine deskriptif coğrafyacıları olan lbni Fakih, tbnt 
gramerin başka bir kaidesini de hatır • Fadlan, ve Ebu Duliaf'ın yazılan var-

la tmaktadır: dır. 
Malum olduğu Uzere deskkriptif gra- Eser, onuncu asırda Orta Asya. 

merde vokalle biten bir kelime muzaf da yaşıyan kavimler hakkında tariht, 
yapıla~ak olursa "i" muzaf ekinden ön- etnoğrafi ve kültür bakımından c;ok 
cc bir de ''•" aralık harfi gelir: "Ka • deferli malOmat vermektedir. lbni 
pı • kapısı kedi • kediıi, kuyu • kuyu- Fadlan Orta Asya, Bağdat ve o za. 
su, bahçe ~ bahçesi .... " gibi. lıte bura • man mUslümanlığt kabul etmiş ~lan 
ya gelen "s,, ler dahi birer "ğ" den de- Bulgarl':rla meskQn .Volga haval~i
fiımedir. ÇUnkil, zaten ''kapı,. dediği • ne yaptıgı seyahatlerı anlatıyor. Şım. 
miz zaman bunun sonundaki "ı", haki- diye kadar bu Mimlerin eserleri yal. 
katte "ığ,, dır. Buna "muzaf eki,, olan nız on Uçilncü asnn başmda bir Arap 
bir "ığ,, daha katılınca kelime ''kapı - muharririn naklettiği parçalardan 
fiğ,, tcldini almak lazımgelir. Bunda - anlaşılıyordu. 
k. f t"k u lilk b' · · (ğ) yl (s) re- Bu el yazısınm aslı Meşhette lmam ı one ı g ç ırıncı ~ • i d b 1 k 
virerek (kapısığ = kapısı) ıekli husu· Rıza camii kUtüpha.~esd n 'le ufutn':a -
l 1

• tadil'. Rosyaya gon en en o oara-
e ge ır. - • 1 d" t kli d' 

Not: 4. - Böylece elde edilen (eviğ fl1er dort yüz yırm or şe ır. 
= evis) !ekli henilz müsbettir. Şimdi ll..AN 
bunu (iğ) süjeıinin en uzak sahasına Viktorya dö Berlin Umum Sigorta 

atan bir: Anonim Şirketi tarafından 5 Mart 
( 4) iz: eki getirelim: (Ev) mefhu- 1928 tairhinde Yüksek MUhendis mek

munun (iğ) süjesinden ~ok uzak oldu- tebi muallimlerinden Re5id'in hayatı 
ğunu, yani süjenin (ev) e malik olma· ilzerine akit ve tanzim olunan Bin 
dığını ifade etmiş oluruz. Türk liralık ve 1.227.704 numaralı si-

Görülüyor ki (evsiz) kelimesinin ht• gorta mukavelenamesine ait depo il-
kiki etimolojik şekli: mUhaberi zayi olmuştur. 

(1) (2) (3) (4) J) M.ezkftr depo ilmühaberi halihazır-
11. ( ef + ev + iğ + iz) da kimin yedinde ise, hukukunu iabat 

dir. Bundaki her elemanın anlamını bir etmek üzere Viktorya dö Berlin Sigor-
kelime ile ifade edecek olursak: ta Şirketinin 1stanbulda, Galatada 

( 4) Kürekçiler caddesinde, Manhaym ha-
( l) <2> (3

) nmda kain Türkiye Müdüriyetine ve-
Ateı + obje + süje + uzaklık 

ya Berlinde k&in merkezine işbu ila-
diyebiliriz. Bu da "içinde ateş bulunan nm tarihi neşrinden itibaren iki ay 
bir objenin - yani derununda rahatça c-

zarfmda mUracaat t:tmesi rica olunur. 
turulup haricin soğuğundan korunula. MezkQr mUddetin mürurunda, nu-
bilen bir sığınağın • bir süjeden çok u • marası balada muharrer sigorta mu
zak bulunuşu" demek olur ki ''evsiz" kavelenamesine ait depo ilmühaberi 
deyince anlaşılan mana da bundan iba - iptal edilerek yerine ikinci nüshasının 
rettir. tanzim edileceği illn olunur. 

(Eğ + ev + iğ + iz ::::: eğeviğiz) Viktorya dö Berlin Umum Sigor-
ıeklinde fonetik ve morfolojik olarak \ ta Anonim Şirketi Türkiye 
ıu değiımeler vukua gelmiıtir: Müdüriyeti 

ı. Ana kök kendisinden sonra gele- (V. No. 16047) 
rek kendi mefhumunu bir objede te - -----------------
messül ettiren elemanla kaynaJ&rak bir• terde de hep bu (V. + z) elemanına ve 

1 • tir' onun türlü değiımelerine tesadüf ede -
eımıJ • • •• 

ır. Uçiillcil (iğ) unsuru - ki ana ceğız. Onun ıçın burada hemen hatır -

k"k mefhumunun süjesini göstermek • latalım ki (z) konsonu ve onun men • 
o 'd tedir. vokalini kaybetmiıtir. sup olduğu kategon en olan (s, f• c, ç, 

III. Vokali dü§erek sonuncu (iz) ile j) konsonlan, (ğ) ve onun kategorisir.· 
kaynaşan (ğ) konsonu (z) ile yakınl·· den olan. (y, k. g'. h) konsonlan ile .d~i-
yı olan (s) konsonuna çevrilmiıtir. ma değiımektedır. İşte bunun ıçın, 
g "'ğ . " ld ~ 'b' ... . .:ıı. • " tıte bu değişmelerle kelime son mor- ı = ı~. o ugu gı ı, ız = ıı; = ıy 
folojik ve fonetik ıeklini almııtrr: Ev• de olabıhr. 

Bu değipnelerin değeri, analizimizin siz. 
Bu analiz, bize hem •ev" kelimesi -

nin eaaını, hem de buna gelen "siz" r· 
kinin hakikatte "il + iz" elemanların
dan mürekkep olduğunu gCSstermekte • 
dlr. Bu elemanlardan birincisi mefhu -
mun bir ıUjeye aidiyetini göstererek 
manaamr ütmamlamakta, asıl menfi ar· 
lamr - ıUjeden çok uzak bir saha anlat
mak suretiyle - (.z) konsonunda, ya • 
hut - daha tam btr ifade ne• (V. + z) 
elemanmc!ı 1nı1unmaktadır. 

Not: 5. - Bundan sonraki analiz • 

ilerilerinde görUlecektir. 
t. N. DiLMEN 

(t) Ahterii kebir. Burada verdiii A
rapça misal, .,yer" den .makıat "meı • 
ken ve menzil" olduğunu açıkça ıöıter 
meldcdir • 

(2) Kamuı tercümesi. Bunlda ayni 
manada olarak "uviv, iviy, teviye" ke • 
11mee1rl ve ~rda lconup lram ~tmek" 
anlamında "teevvi, ittin, lytiva,. ve 
•J"Ql't" manumda "mıeTa. mlva, ımıe•vat,. 
kelimeleri gösterilmektedir. ' 

! - ltURUN 11 MA'YIS 1936 -

Sovyetler Birliği ana 
yasası hazırlanıyor 

Proje 13 esas •• • kurulmuştur uzerıne 

Moskova, 17 (A.A.) - A.!ıa yasa 
komisyonu heyeti umumiyesi 15 ma
yısta Stalin'in başkanlığında toplana
rak, tali komisyon tarafından hazır
lanmış olan Sovyetler birliği ana yasa 
projesini tetJcik etmiş, bu projenin 
kat'i metnini hazırlamış VP. bunun 
Merkezi icra komitesinin önümüzdeki 
toplantısına tevdi edilmesine karar 
vermiştir. 

Ya.sa projesi 13 kısım ilzerine ter
tip edilmiştir. 

Bu kısımlar şunlardır: 
1 - Sosyal sistem; 2 - Devlet sis-

Kral Aleksandr'ı 
öldürenlerden biri 

ita/yada serbest 
bırakıldı 

Yugoslavya kraJı Aleksandra sut. 
kasttan dolayı ltalyada tevkif olu
nan Antepaveliç serbest bırakılmıştır. 
Bu vaka Yugoslavyada büyük bir in. 
fial uyant11rmıştır. 

ispanya' da 
Bügük bir gret1 başladı 

Madrit, 17 (A.A.) - Asturya kö· 
mür havzasında vaziyet çok gergin bir 
hal almıştır. Langreo mıntakasında 

grev devam etmektedir. lıçiler grev ko
mitesini verdiği emirlerin tamamile ye. 

Tine getirilmesine nezaret için ailihlı 

devriye kollan teşkil etmitlerdir. Bu 
mmtaka muhtemel karIJiklıklann önü • 
ne geçmek için asker kıtaatı tarafından 

iıgal edilmi§tir. Uç piyade ve bir mit
ralyöz bölüğü ile beı yüz jandarma 
Langreo'da ve diğer iki piyade bölüğü 
de Morcna civarında bulunmaktadır. 

temi; 3 - Sovyetler birliğinde yüksei 
devlet kuvvetleri; 4 - Federe cumu
rlyetlerde yüksek develt kuvvetleri; 
5 - Sovyetler birliğinin yüksek ida· 
re müesseseleri; 6 - Federe cumuri
yetlerde yüksek idare müesseseleri; 
7 - Muhtar cumuriyetlerde yüksek 
devlet kuvvetleri; 8 - MahaUi devlet 
kuvvetleri; 9 - Adliye teşkilatı; 10-
Vatandaşlann hukuk ve vazifeleri; 
11 - Seçim sistemi; 12 - Arnıa, bay
rak ve hükumet merkezine ait madde 
ler; 13 - Ana yasanın değiştirilmesi 
şeraiti. 

Bulgaristan' da 
7 ütün işçileri g1eve 

hazırlanıyorlar 
Filibe, 17 (A.A.) - Tütün işçileri 

ile patronlar arasında yevmiyeler hak 
kmdaki müzakereler son dakikada 
inkıta& uğramı§tır. İşçiler birliği, fab
rika sahiplerine bir ultimatom gönde
rerek istekleri kabul edilmediği tak· 
dirde yarın sabah saat 9 da bütün tü
tün işçilerinin grev yapacaklarını bil· 
dirmiştir. Eğer müzakereler herhangi 
bir suretle milsbet bir neticeye varmaz 
ise 22 bin işçi kullanan 22 fabrikada i3 
tatil olunacaktır. 

Filistin'de 
Yeniden bombalar 
patlamıqa başladı 

Kudüs, 17 (A.A.) - Kargaşalıklar 

devam ve gitgide vahamet peyda et
mektedir. Kudüste ve Haytada birçok 
bombalar atılmıştır. Dün akşam bir 
sinemanın önünde yahudilerin biri öl
dürUlmü§tür. Hükumet memurlan 
bir anlaşma zemini bulınağa gayret 
etmektedirler. 

Alman Maliye Nazırı 
istifa mı edecek? 

Berlin, 17 (A.A.) - Havas ajan

Grev komitesi bu mıntakadan geçecek 
olan hususi otomobillere mürur vesika • 
ları vermektedir. Umumi kanaat, bugün 
vaziyetin tegrinievvel ihtilalinden ev -
velki vaziyetin ayni olduğu merkezin• sının muhabiri, maliye nazırı B. Scha
dedir. Oviedo valisi hükumetin yardımı cht'ın istifa edeceğine dair '..Jir takım 
ile ihtilafı halletmek için bayındırlık ba- şayialar kaydetmektedır. 

kam ile bu mesele üzerinde konuıacak- Teeyyüt etmemi§ olan bu istüa ka· 
tJr. Aksi halde önümüzdeki hafta bütün rannm sebepleri meçhuldür. 
Asturyada umumi grev ilam muhtemel- Mamafih, maliye nazırile Nazi ma 

d. hafili arasında Almanyanın fmans 
ır. l 

ve para siyaseti hakkında bUyUk nok· 

8 .. ..k b . l "'k J ., tai nazar ilıti18.fları mevcut olduğu 
ugu ır a a a uoguran zannedilmektedir. 

bir cinaget davası . 
Ge~en martın on beşinde Fransa. Alımlere konferans veren 

da Musi - lö • Nöf köyü yakınların. bir çocuk 
da yol kenarında öldürülmüş bir a. 
dam bulunmuş ve katil olmak üzere 
iki kişi yakalanmıştı. Şimdi bunla. 
rın Sen - e • l\larn mahkemesinde 
da,·alarına bakılmaktadır. 

Fransız gazeteleri vakayı şöyle 

anlatıyorlar: 

Ölen a.lfam Azarlyo adında bir 
şofördür. lkı kişi, Komper ve Marten 
bunun otomobiline binmişlerdi. Ara. 
ba uzun bir müddet gittikten sonra 

Geçen martın yirmi 
Kiyefte toplanmış olan arziyat, as. 
tronomi, fizik, riyaziye ,.e sair 
ilimlere mensup Okraynah dört yüs 
genç aJime on iii yaşında bir ~ocuk. 
adetlerin teorist hakkında bir konfe. 
rans vermiştir. 

Boris adında olan bu çocuk, on 
iki yaşında olmasına rağmen, bu se
ne Kiyef üniversitesi riyaziye fakül. 
tesinde tam tahsilini bitirmektedir, 

Komper artık ineceklerini söylemiş ~~~~~~~~~~~~~~!"'::s~ 

ve şoförden h'88bı sormuştur. Gittik. dı. Çok geçmeden iki katil yakayı ele 
leri yol uzun olduğu için büyiicek bir verdiler. 
para vermeleri lazım geliyordu. Mü
nakaşa başladı. Şoför silah arar 
gibi bir harekette bulunduğundan 

Komper hemen ta banca.,unı çıkarıp a. 
teş etti. Şoförü öldürmüştü. 

Katil direksiyona geçerek otomo. 
bili siirmiye başladı. iki kilometre 
kadar yol aldıktan sonra arabayı 

durdurdu. Şoförün <'es~dini indire
rek yolun bir kenarına koydular. 
Komper. şoförün henUz ölmediğini ,.e 
nefe.s aldığını görünce. beynine hir 
kurşun sıktı ve bu defa işini bitirmiş 
oldu. 

Ertesi gür.Ü bir ciftçi yol üzerinde! 
öldürülmüş bir adam görünce zabı • 
taya haber verdi. Bir az sonra da 
Musi _ lö - Nöf köylüleri "Taksi ele. 
gan" otomobil kumpanya..ıııının malı 

Mahk~mede Marten, cinayete iş. 

tirnk etmediğini ve arkadaşının bu 
hareketine mani olamadığı için bü;> ük 
bir ıztırap duyduğunu, hatta kendisi. 
nin de birlik sanılacağım düşündü. 

ğUnden bir an önce arabadan inmek 
istediğini söyledi. 

Kompcr ise polisin tuttuğu zaptın 
uydurma olduğunu, kendisine nrf. 
IPn hu zaptı imza ederse derhal ser. 
best bırakılacağı sö)lendiği için oka. 
madan imza ettiğini anlattı. 

Dinlenilen şahitler için de: 

- Bu adamlar polis taraf•ndaa 
para ile tutulmuşlardır. dedi. 

Marten ise şahitlerin sözlerinden 
hiç bir şey anlamadığını, çUnkü ken
disinin bu işle ala.kah olmadığını ld. 
dia etti. 

olan bir araba buldular. Otomoblltn Fransada hüyük bir alaka uyan 
yasdıklan üzerinde kan pıhtılar var. dıran muhakeme devam etmektedirA 
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Muhammen bedelleri, muvakkat teminat mikdarları ve eksiltme 
~artları aşağıda yazılı malzeme 11 haziran 936 perşembe günü ka. 
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınataktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatJarile tekliflerini ve 
kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün sırasile saat 14 - 14,30 ve 
IS de Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

. . . (2577) 

Cinsi Muhammen Muvakkat Eks:ltme 
bedeli teminatı ıaaH 

1 - Galvanize oluklu saç 6808 lira 510,60 Jira 15 
2 - Galvanize saç 5940 ,, 445,50 ,, 15,30 
3 - Teneke levha 540 ,, 40,50 ,, 16 

Muhammen bedeli 3800 lira olan kontrol saati yedekleri 18 -
6 - 936 peJ'§embe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare bina11nda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 285 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine verme )eri lazımdır. Şartnameler Anka
rada Malzeme Müdürlüğünde, Havdarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü-
dürlü'ğünde istiyenlere parasız verilmektedir. (2527) 

• 
Muhammen bedeli '(10,500) 1i ra olan 300 ton hurda dökme de-

mir 15 haziran 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu· 
lile Ankarada idare binaamda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin (787 ,50) liralık muvakkat teminat ile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız ofarak An karada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadrr. 

'(2652) . 

Haydarpaşa ile Kızıltoprak arasında SOGOTLÔÇEŞME namile 
tesis ettiğimiz durak 20 - 5 - 936 tarihinden itibaren küıat edile· 
c ek Te burada gidit gelif banliyö trenlerimiz tevakkuf edeceklerdir. 
Muhterem halka ilin olunur. (2643) 

Istanb11l Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Senelik muham 

Cilu ve mevkii men kirası Müddeti 

Tophılnede: Topçular caddesindeKıtla altında 
3ı49 /359 mmıarab dükkan. 
Tophanede: Necati bey caddesinde sanayi mek
tebi altında 411 numaralı dükkan. 
SaTayburnunda: Gülhane hastahanesi arkasm
'da metruk cephanelik kal'§ısmda 2 katta beş o-
Ga. bir mat hah bir helası bulunan 4 6 No. lu ev. 
~ enikapıda: Yalı mahalleşinde kumsalda Ka
nalizasyon dalga kıranın üst tar afmda yüz met
re murabbaı arsa. Kalafatçılık yapılmak üzere. 
Boğaziçi: Rumeli kavağı vapur iskelesi karşı
sında metruk tabya mahallindeki kır kahveciw 
liği. 

. . 

120 2 yıl 

36 2 
" 

150 2 
" 

60 1 ,, 

. 
20 1 liaziran· 

dan 30 eylüle 
kadar. 

Yukanda cins ve mevkileri yaz ıh yerler hizalarındaki müddet ve 
kiralali üzerinden açık arttırma us ulile ayn ayrı kiraya verilecektir. 
isteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin 29 - 5 - 936 cuma 
günil saat on dörtte % 7,5 pey akç elerile müracaatları. (M) (2628) 

1 lstanbufv akıf /ar Direkt~' ~üğ# ·ilanları_ 1 
Değeri 

Lira K. 
Pey parası 

Lira K. 

706 27 53 00 Çemberlitat: Mahmutpaşa mahallesinin Nuru
os-maniye camii caddesinde yeni 
45 No. lu dükkanın tamamı. 5809 

388 36 29 15 Fatih Haraççı Karamehmet mahallesin
de Gelenbevi orta mektebi karşı
sında köşe başında 194 metre ar
sa ile bir kısım taş dıvar. 

YulCarrda yazılı iki parça emlak satılmak üzere on beş gün müd
detle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 29 - 5 - 936 cuma gü
nü saat on beşte KQmİsyonda yap ,lacaktır. isteklilerin ÇemberH
tatta Vakıflar Başmüdürlüğü Mah }ulat kalemine gelmeleri. (2618) 

Sahibi: ASIM US - VA KIT Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Severtgil 

Yen· çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
No. 53 

Plütar!r 
HAYDAR R!FAT 

SEZ AR 

ı ::. tanbul - 1930 

Akhisar Urbaylığında 
Haziran 936 başından itibaren Urayımız Fen heyeti kadros 

120 lira ücretli bir mühendis alınacaktır. isteklilerin 2799 sayılı 

l nunun 5 inci maddesi mucibince yapılacak inha üzerine Bayın 
lık Bakanlığınca tayini yapılmak üzere 1035 sayılı kanunda ya 

vesikalarile birlikte yazı ile Uray ımıza baş vurmaları ilan olunur 
(2453 

Yozgat ilbay)ığından: 
Yozgat Memleket hastahanesi ve umumi ceclis salonu ile riya 

odasının tefrişine ait açık eksiltme ile satın alınacak ve keşfinde 
'Zılı hastahane için kırk dokuz kalem (4570) dört bin beş yüz y 

1 miş lira muhammen kıymetli mefruşat ve umumi meclis ve riya 
odaları için on üç kalem ve f2357) iki hin üç yüz elli yedi lira 
hammen kıymetJi mefruşat 25 - S - 936 pazartesi günü saat 
dörtte Yozgat Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üz 
eksiltmeye konulmuştur Taliplerin şeraiti öğrenmek üzeı e lstanll 
Ankara ve Yozgat 5ağhk Dir~ktörJüklerine müracaatları Han olun 

Eser eski çağlarxn en ünlü tarihçile • (2544) 
rinden Plütark'ın olup Haydar Rifa1 

tarafından tercüme · edilmiştir. 

Fiati 40 kuruş 
Satış yeri: VAKİT kütüphanesi 

İstanbul - Telefon: 24370 

Dr. Hafız Cemal 

Akhisar Belediyesinde 
Haddi layık görüldüğü takdirde 25 mayıs 936 tarihinde saat 

da ihale edilmek üzere 2490 sayılı kanun gereğince kapah :ı 

usulü ile ve 1200 lira mukadder bedelle itfaiyemiz için yedekler 
Dahiliye Müteha••••• birlikte bir adet motopomp mübavaa edileceğinden isteklilerin 

Pazardan başka günlerde öğleden hisar belediyesine müracaatları ilan olunur. (2638) 
~nra~at(21~tan6~)~duk -~~~~~~--~~~--~----~~~~~~~~--~--~ 
tanbulda Divanyolunda (104) numa · 
ralı hususi kabinesinde h~talarm1 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı. 

karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon : 22.198. Kışlık telef on :21044 

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

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 

La.leli LQtüf apartımanı saat 4 • 7 e 
kadar telefon: 22459 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binferce kişiyi zengin etm:ştir 

2. ci keşide 77 Haziran 93ö dadır. 
Büyük ikramiye 30.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Hra'ık ikramiyeleri 
(20.000) liralık bir mükafat vardır. 
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