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ltalga, uluslar kuru
muna nota verdi 

Bu yılın ilk altı aylık tahsilat tutarı 
On altı milyon lira fazla 

Yan garnizonuna önce Habeşliler 
rınış; bunu, tanklarla, tayyarelerle 

püskürtmek lazım gelmişi 

J4arsilya ağır 1 

8llçunun sonu 

Ankara, 17 (A.A.) -Akça 
(Maliye) Bakanlığı, içinde bu· 
lunduğumuz mali yılın ·baılan • 
gıcı olan Hazirandan ikinci 
T qmie kadar olan altı aylık 
tahılit tutarlarını geçen yılm 
ayni devresiyle mukayeseli ola
rak neıretmiıtir. 

Bu listeye göre, bu yılın ilk - - -

altı ayı içinde yapılan tahsilat 
tutan geçen yılın ayni devresi -
ne nazaran 16 milyon 641 bin 
326 lira fazlaıiyle 97.933.070 
lira olarak elde edilmittir. Ge
çen yılki tahsilat 81.291. 744 li
raydı. 

Tahıilitta görülen bu arttır· 
mayı, ülke ökonomiıinin gün --

den güne genliğe doğru gittiği
ni göstermesi itibariyle mutlu 
bir hadise olarak kaydediyo -
ruz. 

Bu mutlu hidiae, hükWne -
tin ulusun genliii ve ülkenin ba
yındırlığı amacına hızla var -
mak yolunda açmıf olduğu öko
nominin bir neticesidir. 

lı..L -h aiırıuçu ıonuçıuz (netice· 
.~ı. Yuıoılavyanın uluslar 
. ridib ıızlanmuı üzerine bura • 
lfİll iç yüzüne bakıldı. Yugoslav
~ dinlendi. Bu ağırıuçtan 
t.ıaa da bir sorgu dütüb düımi· 
--.bnldı. Sonunda Kral Alek • 

it. Öldürümünden (katil) ıuçlu o· 
ı~ıtan topraklanna ıığınınıt 

açığa çıkanlmuı için araıtır 

Roma, 17 (A.A.) - İtalyan hü
kumeti, uluslar kurumu genel yaz
ganlığına ltalyan - Habet hadise -
ıi hakkında bir nota vermitt:r. Bu 
notada taarruzun ı Ha betliler tara
f mdan yapılmıt olduğunun isba -
tına çalıtılmakta, bilhasaa Wal -
valin ltalyan Somalısına aid oldu
ğu, uzun yıllrdanberi İtalyan kıta
atı tarafından iıgal edilmekte 
bulunduğu beyan olunm&'ktadır. 

Okuma programları,,.ın verimli 
olması qolunda alınan kararlar 

)'Pıhnaıı l'erekli olduğu vanmr 
eh. 

hndan da (bir taraftan) ileride 
Öldü.{°"ıtfü gibi ağır siyasal 
1enilenniemeıi için uluılarara· 

W.. yapılarak bu yoldan büyük 
-~lanru öldürmeği kendilerine 

siyasal komitelerin ortadan 
ı genel ıörüıten (umdni 

~rdan) onalandı (kabul edil-

Meslek dışından alınan muallimlere verilecek miaş ve 
orta tahsil okullarina alınacak yardımcı muallimler 

kanunları üzerinde hararetli görüşmeler oldu 
Ankara, 17 (KurÜn) -Bugün-

Cenevrede toplanan ulut sar · 
EdevJet murahhaılan) aralann •· 

caklar, uluılararası (devlet • 
ı) bir antlatma yaparak itin 
tatbiki) bakımından preldi 

Habet komiseri, ltalyan ku • 
mandanına kartı bu mevkiin Ha • 
beıistana aid olduğunu ve bu mın
takada ilerlemeye haklu olduğunu 
iddia eylemiıtir. Ancak İtalyan 
kumandanı bin kadar kitiden mü
rekkep olan muhafız Habet kıta
ımın geçmesine müsaade etme • 
mittir. İtalyan notasında ıınır tah
d idi komisyonunun bu mıntakayı 
terketmit olduğu yalnız muhafız 
Habeı kıtaatmm Walvalda kala -
rak yerli kıtaat efradını kaçmaya 
teıvik eylediii beyan olunmakta • 
dır. 

. kü kurültay toplantısında, mual· 
lim vekilliklerine tayin olunacak 
memurlara verilecek maqlar hak
kındaki layihanın müzakeresi ha
raretli oldu. Kültür Bakanı Bay 
Abidin Özmen, layihanın esbabı 
mucibelerini izah etti. Askere gi· 
den veya hastalık sebeple~iyle 

muvakkaten ayrılan bir çok mu • 
alümin yerlerini doldurabilmek İ· 
çin hayle bir kanuna ihtiyaç bu· 
lunduğunu, teklifin ilk önce yalnız 

olma ~ (cibellerİlll) 
1 .. -.J:- '{· ar.ne 2enel bir 

varac:aldarchr. 

!lkfe Baltam Bay Fuat.Afralı 

memurlar için yapıldıiı halde bu 

Kiilliir Balıaiiı Bai Abidin Ozn.en 

laıma ile güdülen helliM!b 
) ulGf adamlannr ölüm ile 
siyasal itler ıönnek isti • 

~ lelerin önüne geçmektir. O • 
'-~ antlaıma, o türlü ağır ıuçlu· 
~ (iltica) kapılanm kapata
s:!erini ara§tıran t.l~U§lara vere
~ pasaport kullanmak İtini or-

dll'acak, gizli siyasal komite • 
~tıklan her türlü itleri arat -
~ ~dilecek duyumlan (haber 
(• .li \ilkelere bildinneği bir yü -
~e) sayacaktır. Bu aradn de -

ı-.!0ldakj ağır suçlulan yargıla • 
"-ıceme etmek) için aynca u· 
1 bir yüksek yargıcılar kuru • 

e heyeti) yapılacaktır. 

Bu nota, Haheflilerin, 5 birinci 
klnun tarrhinde hiç bir tahrik ol
.-...ıuha• iltA1ı1~ ltalye.u go.uıi~onuna 

hücum etmit olduklan, birçok te ~ 
lefata sebebiyet yerdikleri, garni ·' 
zonun kendi.!ni müdafaa ettiği ve 
tabiye kıtaatı geldikten sonra 

(Devamı '7 IJlcl uytanm 4 tıncD .Utununda) 

mn Kral Aleks~dnn öldürümünden 
suçlu olanlan bulub ortaya koymakta 
ne denlü açık yüreklili)l'; göstereceği da· 
ha belli değildir. 

Raporu . Sar'da hadise old~; Al
veren kim? maolar_n_üm_a_y_iş_yaptııa,7. 

,...ı.u köklü soraklar (meae~e) ın 
0
"dernlerini (tatbik yollarım) 

(~luslararaıı bir antlaıma kr 
rte) koyabilmek için epİyce 

terelctir. Bu hazırlık iti de 
Otıa verilmiıtir. 

.\'Yrupa basınlan (matbuatı) 
-.ll!'ılan bu sonuç kartmnda 

~9'İyorlar. Bunu §İmdiye ka
.. birinci olarak elde edilmit 
°"tüt ( eaer) diye gösteri • 

Öld .. ~n~~re uluslar birliğinin 
( Uıiimunde vardığı bu ilk 

'-ı ~r,> değerlidir. Şu kadar 
~ırımden pratik aılam (fa
'- si için alınacak yol daha 

"dur. ilk adımda Macariıta· 

Ondan ıonra iıe terrorizmi ortadan 
kaldırmak için yapılan antlaımanın ha • 
zırlanarak onanması ıonra bunun yürüm 
yöndemlerinde de tükel (tamamen) u • 
yuşulması daha kuıku (ıüphe) götürür 
bir ittir. 

Şunun için ki bir yandan bütün 
bunlar Cenevrede konı..~~ulurken öbür 
yandan Yur.oslavya ile Macaristan ara· 
aında yeni bir aızıltı kerdini göstermiı· 
tir. Yugoalavya kendi ülkesinde bulu • 
nan üç 1>inden artık (fazla) Macarı tut· 
mu~, aınırlanndan dışanya atmıttrr. 

Bunları bir daha içeriye almıyacağrnı 

anlatmııtır. Bunun üzerine Macaristan· 
da protesto sesleri yükıe~meğe başla • 
mııtır. Bu yüzden Macarlar da uluslar 
birliğine bat vurmak (müracaat) dü • 
fÜnceıindedir. 

Demek istiyoruz ki bu itlerde zor • 
luklann çoğu gitmit olmakla beraber 
siyasal gökte bulutlar bütün bütün da • 
ğılmıt değildir. 

us 

püzme bir raporla kurtu
l an suçlu tekrar yakalandı 

Bundan bir müddet evvel Bey
oğlu Malmüdürlüiü pul ıatıı me
muru Bay Şeref, pul iılerinde sui
istimal yaptığı iddiasiyle tevkif 
edilmi§, Ağırcezada muhakeme • 
ıine ba§lanmııtı. 

(Devamı '7 lnt'I uyfaam t QnctJ llOtununda 
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Ulusal 
Sıyasamız 

Sü bakanının Radyodaki 
söylevi 

Ankara, 17 (A. A.) - Sü (Mil
li müdafaa) Bakanı B. Zekai, bu 
ak§am radyoda bir konf er anı 
vermİ§tİr. Sü Bakanı bu konfe · 
rantında demittir ki: 

j " - Yıllardan beri süren öko-
1 nomi)t durgunluk ve onun doğur
duğu sarsıntı epeyce · gevşemekle 
beraber acunun hemen çok yerin· 
de bugün de kendini azçok gös -
termektedir. 

Yeni ·bir ıilk'r.mc ile ileriye 
doğru adım atış, b · r takım yerler
de, aezilmekle birliki.~ . daha da 
ezin duranlar az değildir. 

~ 1'icaret Odcuı mecliai azalığı aeçimine dün bG§lanml§tır. 
~olanlardan çoğu dün •eçim •andığı.na reylerini atmıı

ilıi gün .ürecelıtir. Yulıariki reaim aandık bCJ§ında 

Bu ayrıbkta her yerin ökono • 
mik ve aoysal kurulutunun deği -
şikliği büyük rol oyniyor. Nasıl ki: 

(Devamı 9 uncu uyıfaıua ı tncı aUtununda) 

Fon Papen, şimdi de . Sar' da Alman 
kom;serliiini Üzerine alacakmış! 

Sarda, Almanyaya dönmek için hazırlanan Almanlar bir miting 
sırcuında (Yazısı 9. unca aayıfada)' 

Öztürkçe karşılıklar ·· 
Okurlarımız eksik sayılarını 

bizden edinebilirler 
Gazetemizin içinde öztürkçe .karıdıklar vermemizi okurlarımızın hepsi 

beğendiler. Bizi arkaladdar. Unutmuyoruz. Ancak, sonradan öjyendik ki 
bir taknn okurlanmız ela bunları nedense toplamayı unutmuılarcbr. Gaze -

temizin aabldığı yerlerden arattı~ya baılamıtlardır. İstanbul dıtmdaki 
yerlerdeki ıabcılardan da bunların eksikliklerini istiyenler olmuatur. Bana 

bakarak, düıündük: Kolleksiyonlarımız için ayırdıimuz aayılardan 1"ınlan 
çıkararak isteklilerine vermeyi, dil üzerindeki çalıımaya daha yararh ),g] • 

duk. lstiyenler, herhangi sayıda çıkanlar kendilerinde yolraa ona yenici• 
edinebilirler. Bugüne dek toplayaınamıı olan, bu yüzden ardına düpnelrta 

güçlük gören vana onlar da ilk 100 aayıfe.bğım daha ucuza .w.ilirler. 
Yirmi kuruı kaJ'fıbğı olarak kolleluiyonlanm hütünllyebilirler. 

Yurdun batka yerlerindeki okurlamnız da fi~ kuruı poıta paraıı artık 
yollarlarsa onlara da posta He bu eksikleri gönderebiliriz. 



Fransa Diktatörlük istemiyor 10!:.a~:<~:~:9:Ak~:;,::~a.~~~::::1::'~: 
F 

j • gazetesinin, kültür bakanlığı ta. / bundan batka muhtelif kül· 
ransız Cumhur reı·sı· Amerıka li~ terbiye tetk.ilatm~ kaldırıla: reketlerile, bilhaua son z 

. • cagı hakkmdakı netrıyatı maarıf 1 d ta "hl ... d'I 1"ıı 
Y 

0 d it ·· t h · . \ ar a rı e ugraşan, ı 

L b 
, .. l . enı en a ıyuz ayyare ma afılınde hayretle kartılan -e run Un SOZ erı ısmarlıyor maktadır. Bakanlık erkinile yap- tar~ı~ .genç neıil araımda 1 

tığım konuf!Dalardan öğrendiği _ meaı ıçın eıaılı çahımalard• 
me göre yıllardanberi en eıaıh kül lunan talim ve terbiyen:n kal 
tür itlerile uğraşan, dıp.rıdan sa - ması değil, takviyesi ve ge 
nıldığı gibi iti yalnız mekteb proğ- tilmesi dütünülmektedir. 

Paril, 17 (A.A.) - Reisicum -
lıur bay Lebrun, belediye reisleri 
mecliıinin yapmıf olduğu bir top .. 
lanbda bir nutuk söyleyerek ez -
cümle demittir ki: 

"-Fransa, diktatörlük vücu -
da getirmiı olan memleketlerin 
izine gitmek istemiyor. Fransa a
snlarca sarfolunan mesainin me -
deniyet sahaıında yüksek ve insa
ni olarak toplayabilmi§ olduğu 

§eyleri kurtarmak iç'.n büyük in -
giliz demokrasisinin yanı batında 
mevki almııtır. 

Müşarünleyh, sözü Batvekil 
bay Flandene bırakmazdan evvel 
belediye reislerinin bu buhran za. 

manında görmek mecburiyetinde 
bulundukları itin çok zorlu oldu -
ğunu söylem:ıtir. 

M. Lebrun, Fransız ruhu için 
- ciğerler için hava nuıl elzem 
ise - o derecede elzem olan hür-

riyetin muhafazaaı lüzumuna ita· 
ret etmit ve fakat bu hürriyet 
memleketin takviyeaini arzu et • 

mekte olduğu otoriteye ve hüktl -
met istikranna muarız olmadığı · 
nı ıöylemittir. 

Mütarünileyh, ferdi menfaat -
lerin müıterek milli menfaat& da
ha bariz bir surette tabi tutulma -
amı iltizam eylemiıtir. 

Okuma programlarının 
verimli olması yoluiıda 

(Bq tarafı l lad ~ada) 

hükmün harice de tef1Di} edildiii· 
ni söyledi, layihanın kabulünü iı· 
tedi. 

Maddelerin okunması •ırum • 
da Manisa Say1avı Bay Refik Şev· 
ket, söz aldı. Bir maddesi, 1934 
ten dört, gelecek 1935 ten de dört 
ay kaydını ileri sürerek kanunun 
sekiz ay için m) yoksa daha faz -
la bir zaman !çin mi olduğunu 
ıordu. Eğer daha fazla bir zaman 
mevzuubahs ise maddedeki 1934-
1935 kayıtlarmm kaldmlmumı 
teklif etti. 

Kültür Bakanı, ]iyihamn müs
tacelen yapıldığını bildirdi. Bun· 
dan aonra Akça, Bakanı· "Kanun
dan makıad vekil muallimlere a -
sıl muallimlik maaıının üçte iki -
sine kadar maaf verebilmektir. Ba 
kanlrğın muvakkaten gösterdiği 

lüzuma binaen kanun 34 • 35 derı 
yılı için yapılmıttır. Her hangi bir 
-vekil memura verilecek maaf büt· 
çe kanunlarında izah edilmittir. 
Maddenin aynen kabulü )azımge
lir.,, dedi. 

Bay Refik Şevket, sene ICayıt • 
lal'ının kaldıi-ılmasiyle 11eride dai
mi bir lc:anunun kabulü külfetin -
den kurtulanacağı fikrini müda -
faa elti. 

Isparta Saylavı Bay Müker
r~ maddedeki ıene kayıtlan -
nın kaldınlmamumr, kanunun 
nihayet 1935 yılı sonuna kadar 
Maarif ihtiyacını temin edeceği -
ni, ondan sonra böyle bir kanu • 
na lüzum kalmıyacağınr ıöyledi. 

Kültür Bakanı, Orta tedrisatta 
her vakit vekil mualliml:ğe ihti -
yaç görüleceğini, 1kanunun daimi 
olmasının elbette fay dalı olacağı
nı b!ldirdi. 

Bundan ıonra maddedeki 34-35 
yd teklifi çıkanlarak layiha reye 
konulmut ve kabul edilmittir. 

Ankara, 17 (A.A.) - Kurpl -
tay bugün Bursa aaylavı bay Eaa
dm ba~kanhğmda toplanarak de -
fittirilmeıi istenen ukerlik mü • 
kellefiyeti kanununun ikinci mad· 
deainin defitimine yer otmadıiı 

gayri mübadil, göçmen (muhacir) 
ve sair kanunlara göre tefviz ve -
ya adiyen tahsiı olunan gayri 
menkul emvalin tapuya bağlan -
maıma dair kanun üzerinde gö -
rüfilb.Mit, ..... ~ "-1..- o -
nanmı§tır. 

Meslek haricinde~ ahnacak 
muallimlere verilecek maat hak -
kmdaki kanunun görütülmesinde 
bir ıorguya karıılık olarak kültür 
bakanı, bugünkü kanunla veril • 
mekte olan maaşın bu iş için yet. 
mediğini ve askerlik yapmakta o
lan muallimlerin yerlerini bot hı -
rakmamak için hariçten muvak -
kat muallim alınmasında zaruret 
bulunduğunu söylemittir . . 

Bay Abid:n Özmen, kanunun 
hümkünün 934-935 senelerine 
münhasır bırakılmaımın ıe • 
hepleri hakkındaki sorguya da ka
nunun hazırlanmasında yalnız bu 
yılm ihtiyacı göz önüne almdığını, 
gelecek yıl iç=n d~ böyle bir du -
rum olursa onu da kartılamak 
makaadile 1935 genel denkletme 
kanununa bu~n kurultayın ona -
yma sunulan kanunun merivetine 
dair bir madde konulma!t husu • 
sun da akça (maliye) bakanı ile 
anlasmı' oldukları karşılığını ver
mittir. 

Akca (Maliye) Bakanı söz al· 
mıı, Kültür Bakanının şimdiye 

kadar bu gibi dışarıdan alınacak 
muallimlere verilecek maa,ların 
yetginsizli«?ini ileri ıürerek bu • 
nun arttırılmasının mümkün olup 
olmadıihnı gördi;ftünü ve göri;ten 
zaruret kartııında bu muvakkl'lt 
muallimlere verilecek maaş mik
tarının ücte iki niıbet;ne cıkarrl · 
dıbnı ve bunun muvakkat mahi -
yeti dolavısvile daimi bir kıomm 
olarak tekllf;ne de zaruret görül
~ed~aini bilclirmittir. 

B;;t~e enriimeni mıo.,1,at1'. J'T'\\" 

harrir; Bay M;;kererm Ünııa] Kiil· 
tür Bııkam A. Ö,;en;n Heri sürdii
~ü a,..1<,.,,.lik yük;;,,-,J,.,.tl".İn muvflk 
~at nlduiunu ve bundan sonra Jr.a. 
~,ı,nla ta~l,jt f':..liJdiXj nibi :ıı~Jrprlik 

hizmetlerini örmemi olanların 

Vatington, 17 (A.A.)' - Har
biye encümeni batkam bay Dem 
vermit olduğu raporda, 11. 750 o -
lan zabit aayısmm 14 bine ve 117. 
517 olan asker sayısının da 165 
bine çıkarılmasını istemektedir. 

Rapor, 60 milyon dolar harca -
narak kışlalar yapılmaaını iste -
melde ve hava güçlerinin berkitil
mesi için askeri tayyarelerin iki 
bin üç yüze çıkarılmasını tavsiye 
eden tayyare encümeni raporunu 
onamaktadır. 

Nevyork, 17 (A.A.) - Harbi -
ye nezaretinin yıllık raporunda, 
hemen 600 tayyare 11marlanma11, 
bunların da fU ü~ yıl içer.:sinde ha
zır olması salık verilmektedir. 

ve artık dıtardan muvakkat mu -
allim alınmasına ihtiyaç kalmı -
yacağmı bildirmittir. 

Bu görütmelerin sonunda ka -
nun hükmünün 1934 - 935 · ıene -
lerine pmil olduiuna dair mad -
de, verilen bir takrirle kanundan 
çıkanlmıı ve diğer maddeleri ol -
duğu gibi onanmııtır. 

Orta tahsil okullarına Bakan
lar heyetince tayin olunacak mile .. 
6--. .-..i 60 lira~ 8Knae11Uılc JiH• 
re alınacak yar ı1n JDuallimler 
hakkındaki kanunun görütülme -
sinde de bazı saylavların ıorgu -
)arına karşılık olarak Kültür Ba • 
kanı ,A. Özmen orta mekteblere a
lınacak muallimler için kanunda 
muayyen tartlar bulunduğunu ve 
bu okullann muallim ihtiyacmı 

kar§ılamak için bu tekliflerin ya
pıldığını söyledi. 

Bunda zaruret bu1unduğu nok 
tasında ısrar ederek okullannuz -
da çocukların muallimsiz kalma
muı için sunulan kanunun onay
lanmasını istem ittir. 

Kültür Bakanı A. Özmen bu fır· 
sattan istifade ederek okullan -
mızda okuma programlarmın ve· 
rimli olması yolunda almmıt ka
rarlarla imtihan 9ekilleri etrafın
da izahat verdi. 

Geçen yıl imf hanlarında lise • 
lerin son sınıflarında bulunan 
1260 talebeden dört yüz elli al • 
tı talebenin sınıfta kaldığını 

17 talebenin imtihana girmediği. 
ni ve geri kalan 789 talebenin de 
geçtiğini, orta mekteplerde ise 
2128 son sınıf mevcudundan 1110 
nunun sınıf geçtiğini ve müteba -
kisinin kaldırhnı söylemiş ve bu 
neticenin neden ileri geldiğini an· 
}atmıştır. 

Kültür Bakanı, yeni okullar a
çılırken bina, . okunma ve sıraları, 
muallim gibi ihtiyadarı göz önün· 
de bulunmakla beraber her yıl ar
tan talebe sayısı karı-ısında 
mevcut okullarda sınıf adetlerinin 
arttırılmasından kacınmamn im • 
kanı olmadığını ve her yıl da bu · 
nun tabii bir seyir takih ederek 
artaca~ını ıövlemit 1933 ders yı
lında 141 ve 1934 ders vılı,ıda da 
127 smıf acıldıRını b:JrHnni§tİr. 

Kanunun birinci, ikinci mad • 
deleri okunmuf bu suretle alına· 
cak muallimlerden ı.~yakat şıöıte· 

iskan encümeninin mazbatası 
Ankara, 17 (Kurun) - lzmir- J Akça (Maliye) Bakanı 

de palamut hanının milli emlak - ittirak etmif, "iskan ene .. 
ça depo olarak kullanılmasından mazbatuı nazarı dikkate al 
ötürü Evkafça açılan dava üzeri -
ne deponun evkafa teslimi ve ücri 
mislinin hazineden tahsiline 
dair verilen ve temyizce tasdik e· 
dilen hükmün muhtelit iskan en • 
cümenince de tasvibi hakkındaki 
mazbatanın mecliste müzakeresi 
11rasında münakatalar olmuıtur. 

Kütahya Saylavı Bay Mehmed, 
Evkafı haklı bulduğunu ıöylemİ§, 
temyiz kararının tatbik zaı:ureti 
olduğunu ileri sürmüştür. 

Ankarada stenografi 
kursu 

Ankara, 17 (Kurun) - Öko -
nomi Bakanlığı ve Türkofiı tef • 
kilatı, daktilolarm kendi brantla· 
rmda bilgilerini arttırmak mak
aadile bir türkçe ıtenografi kursu 

_.. ~·~ u. -
Kura beş ay sürecek&. Kursa 

daktilolar mecburi olarak ve me
murlar isteıkleriyle devam edecek 
lerdir. Kursun muallimliğini · bü • 
yük ulus kurultayı ıtenograflarm
dan Bay Nuri üstüne almıthr. 

Sıhhat tOrası 

Ankara, 17 (Kurun) - Yük
sek sıhhat fUruı önümüzdeki Şu· 
bat ayı içinde toplanacaktır. 

Esenlik Bakanlığınca hazırlık
lara başlanmıtbr. Şurada ecza ta
rif esinin de teıbit edileceği söy · 
}eniyor. 

Laval, Romaya ne zaman 
gidecek? 

Roma, 17 (A.A.) - Tribüne 
gazetesi yazıyor: Hakikat, niha • 
yet eski noktai nazar ihtilaflanna 
galebe çalmıt ve Franıa ;ıe ltal • 
yanın Avrupa siyasetindeki hattı 
hareket'lerini (müessir neticeler 
vermek üzere) bir~birine yaklat -
tırmıttır. 

Bu gazete, M. Laval•'n Ro -
ma seyahati hakkında diler gaze
teler tarafından verilen haberle -
rin pek o kadar doğru olmadığını 
ve bu ziyaretin müıaid b" r zaman
da yapılacağını yazmaktadır. 

daimi muallimler kadrosuna alın
ma11 için verilen bir takrir Kültür 
encümenine verildiğinden diğer 
maddelerin görütülmesi bu yüz .. 
den batka toplantıya bıraktlmıt • 
tır. 

\ 
Kurultay bundan sonra ölen 

Emin Fikri Eralpın Londrada 
hukuk tahsil eden oğlunun tahsi • 
lini bitirinceye kadar ve üç kızı • 
nın da ilk, orta ve liseleri bitirin
ceye kadar Kültür Bakanlığmca 
okutturulmalan hakkındaki ka -
nunu kabul etmit ve dağılmıştır. 

Kurulta Per embe günü top • 

ıa §İmdiye kadar muhaciri•~ 
rilmit olan iki üç milyon h 
emvalin de istirdadı lizııD 
cektir,, demit, mazbatanın b" 
re de Maliye bütçe encÜlllell 
ce tetkikini istemiıtir. 

Isparta Saylavı Bay Mük 
buna iştirak etmİ§, fakat S-1 
fiik Şevket mazbatanın en'·· 
lere gösterilme.ine itirazda 
muftur. En sonunda mtaıbJl' 
cümene yollanmıfhr. 

Bakalorya imtihan1• 
Ankara, 17 (Kurun) _. 

t~p imtihanları ve bakalorf' 
kında Kültür Bakanlığın~ 
lanan talimatname on bet · 
kadar tamimle alikadarl.,
rilecektir. 

Ankara, 17 ( Kul'Ulı) Ji' 

Fuat Köprülü gelecek yıl 
da kurulacak Oniveraite ~ 
da bir rapor tanzimine-~ 
dilmittir. Bay Fuat bu Jııl"'.':',.. 
likadar memurlarla da 
tedir. 

nutus yazull• rıu 

Ankara, 17 ( KuruD) ~et ' 
yazımı etrafında den~ .; 
seyahatte bulunan ıtati~..11 

jılllr 
müdürü Bay Celal ,ehr 

müttür. 
~ 

Mus·ki inkılab1~1~,-ı 
Sovyet san'atk8 ' J 
Moskova, 17 (A.A·) "'d• 1 

uıılet ~ 
nal de Moscou, son ıı kd"'Jtl' 
kiye Reisicümhurunull Jıı it' 
d T 

.. k .,_. • . .. ,.t• JJI 
a ur mu• tlllını.· ~il" 

kında söy1 \11İf olduiU 
110 

&1J 

yısile Ankara koOl9,.- ,.ti,tl 

Rus muıikitinaıları İ~ :ı.ıt 
tarafından gönderiloı•t 
telgrafı netretmektedir· t·" 

ıııiiıll .... 
Bu telgraf, bir çok .

11 
jdl 

iki . l 1 - ..hıtlerı s tınas ara ..... 
rını tatrmaktadır· 

f/I 
Kıyafet Y85851 

RorrıarıY8 ~ 
B .. ı.._ .. 17 (A.A·) ....... ri, 

u ... .,._,, ub•b• 
Ajansının husuti 111 

• tet•f 
1 . :~.ait bır b!.d e ıayn m- -ii ,... 

,. ell -- ~ mamııtır • Hatta, fllP': .. 

telorde çıkao bir ~ p 
Türkiye huJdbiletil' · .. d• . ··zerı .. 
kararın isabeti u 
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~~J 1 J 
rim Devrim 

"1le gidi§ yeni bir düıün • 
1~tti töz kalıbı bulmak 
.,,'· Her ıöz bir kuı ka -
tttzer; içinde canlı ıey-

Boı kaleıler adama 
IÖylemezler ve bu kaleı
. acaktır, ortalıktan ~e-

4.t,r. Y cqayan düıünce • 
fılıkları ya vardır, ya 

· V arıa karıılıkları ya 
ltonmuf anlatım gücünü 

)QvGf değiftİrmiştir. 
lau 'b ' " gı ı ..... 

. tay eıki kurunlarcla Boy 
İn toplanıp "el,, in ıiya-

rini konu§tukları bir top -
df!ltlektir. "Site,, lerde es

Grımızın kurultay dedik -
benzer kuru~lar vardır. 

,_0?-anın Senatoıu, / ıparta
ftt == Müıtıvi) leri auuın
. enleri bir kurultay üyeıi 

bugün bizde kurultay 
ı == manaıını) deği§tir

·~ Dil kurultayı diyoruz. 
rultayı diyoruz. Bun-

16 Ylerken kurultayın eı-
ftıihe karı§an anlamını 

")'oruz. Kurultay artık 
f ıtaeclis, kongre) yerini al
l'erle§mi§ bir ıözdür. 
olduğu gibi kalır. Budun 

celer Vtırdır ki ne tarih
lfhr, ne de döne dolO§a 

,rılrnııtır. Ôyle olunca yapı
~eni düıünceye yeni bir 

rnaktır. 

telimi Evolution ile Revo
karıılıklarını arıyoruz. 

~ ıcJa hanlara 6ir ta
\ "'ft~ucacır suııu:ı ı1lc11ll. 
~~tion için: lhtilcil, inlıi

t..ı tion için, tekamül, in
~vvül derlerdi. Bu lıar
.,. anl(lfliıyor iri Oıman
eainde Evolution ile Re
Qraıındalft ayrdık göı

: tir. Bu iki düıünce a
a_, tıyrdığı görememekten 

'lttektedir. (Evolution) a 
~·diyenler (Revolution) a 
'l'orlardı. Bu görü§ de yan-

• 4ii telıcimül bir bakımdan 
ekfir. F altat bilıNnlik 

Q il D• 

. oı eri, geri aÜ§Ünceleri 
Ol fllnaz. Olmuı olan, ol-
• Git vardır. Oımanlıcatla 

Ve tekamül) diye anlatı
Poıitiv bilgilerde yeri 

'-..u,. bunların yerine laem 
11Ynn, hem ıüb jektil 
e,. uzak, olanı olduğu 
, ctn iki aöz kullanıyoruz: 
~)'erine evrim, Revo
)Q/ e devrim. Evrim, 
• llız ilıi ıöz değil, lıar-

~i.)le kadar bulamadı
. <liifiincenin ıözlqmif 

Sadri Ertem 

. 
t ..;et Halk Fırkaıı umu-

\ ic:eti~en Bay c~.vdet 
tilt rdeıı lıtanbul Uni • 
'- "'e frengi haıtalıkla· 

'eli Y Cevat Kerim eıa • 
~ı olan "lncedayı" yı 

almıılardır. 

-----.... ·--t tramvayları 
ltaınvay ıebekeıinin 
"llıın çifte çevrilmesi

~vay tirketi idare 
ar verilmittir. ilk

" hu iı bitirilmif ola-

fiıyri mü~ı~iller 
Maliqe bakanlığın
dan neler istediler? 

Ankarada Maliye B~kanlığına 
müracaatta bulunan mübadil ol -
mıyanlar cemiyeti reisi Bay Hüs
nü ile umumi katib Bay Şahab 
dün cemiyetin idare heyeti top
lantısında bu müracaatlarını et
rr.fiyle anlatmıılardır. 

Maliye Bakanlığından cemiye
tin istekleri şöylece kısaltılabil . 
mektedir: 

1 ) Kaçak malları gayet az sa
tılığa çıkarıldığından böyle bir 
iti bitirmek için daha uzun müd • 
det beklemek lazım gelecektir. 

Satıf iti uzuyo!' ve malların 
kiraları alınamıyor. Ziraat Ban
kuının idare etmekte olduğu bir 
çok mülkten ayda ancak bir iki 
bin lira irad alınmaktadır. Ban • 
ka bu iti görmek için bir çok 
mauaf yaptığından elde edilen 
fayda hiç derecesine inmektedir. 
Halbuki kaçak malların mutlaka 
Ziraat Bankası tarafından satıl
muı için verilmit bir emir, karar 
yoktur. 

Bu sebeble Maliye Bakanlığın
ca 'bu itin Ziraat Bankasından a
lmarak gayri mübadiller komis
yonuna verilmeıi lazımdır. Bu
günkü ihzari komisyonun bu iti 
görmesi kabildir. Sonra, bu mal
lann taıfiyesi her ne tekilde o
luna olnn, bunun için bir müd
det tayin edilmeli ve bu müddet 
icinde bu is mutlaka 'bitirilme -
lidir. 

2) Muhtelit mübadele komis
yonu tarafından devredilen otuz 
bin İngiliz lirasının gayri müba
dil,ere dağıtılmaaı. 

3) Bonoların borsaya kote e
dilmesi suretiyle mübadil olmı • 
yanların sarrafların elinden kur
tarılmaaı.. Zaten hona mecliıi 
de bunu kabul etmektedir. 

4) Muhtelit mübadele komis
yonunun timdiye kadar emlakin 
geri verilmesine dair vermekte 
olduğu kararların, komisyonun 
liğvi üzerine, emlakin iadesi hak
kında karar vermek hakkının 
bundan sonra gayri mübadiller 
komisyonuna havalesi. 

5) Rum kaçaklarından alınan 
ıiıallann milli emlak müdürlüğün
den gayri mübadiller komisyonu
na devri ... 

Çi;inkü bunların ira.dları topla
namıyor ve alıcı çıkmadığından 
ıatılamıyor. Bu suretle bir çok 
masraflar yapılıyor. Bu maıraf
lar gayri mübadiller hesabına ge
çirilecektir. Bu ıebeble irad ve 
masraf heaablarında hazine borç
lu çıkacağına göre beyhude mas
raf° edilmemek için bu malların 
ıimdiden gayri mübadiller ko • 
misyonuna devri daha faydalı 
görülmektedir . 

6) Anadoluda bulunan ve gay
ri müdahillere aid Yunan emla • 
kinin araıtırılmasına devam olun
muı. 

•• 
Okonomi 

Bugün büyük bir 
geçid yapılacak 
Ulusal Ökonomi ve artırım ye

di gününün dün altıncı günüydü. 
Dün bütün okullarda ökonomi ve 
artırım cemiyetin.in gönderdiği 

sorgıı zarfları açılarak güzel ya· 
zı yazma yarı'ı yapıldı. 

Bu yanşa girenlerin kağıtları 

bakılnıak üzere cemiyete gönderi
lecek, iyi yazanlara yerli yemiş • 
lerden hediyeler verilecektir. 

Giizel vitrin yarışması devam 
ediyor. 

B'\l işe bakanlar dün gene bir 
çok mağazalara giderek vitrin sa· 
hiplerine numara verdiler. Yarın 
son bir dola~ma yapılacak, ıaat 
dörtten sonra netice belli olacak· 
tır. 

Dün gece de gene radyoda 
Halkevinde konferanslar, Dum • 
lupınar yatı okulunda bir müsa • 
mere verildi. 

Bugün yedi günün son günü • 
dür. 
Öğleden sonra büyük bir geçit 

resmi yapılacak bu geçide bütün 
yerli malı yapan fabrikalar en gü
zel modelleriyle girerek Taksime 
gidecekler, abideye çelenk lcoya -
ca:klardır. Şehir bandosu istiklal 
mar§iyle muhtelif parçalar çala -
cak ve yedi gün bu suretle kapa -
nacaktır. 

Bugün gene bir cok okullarda 

müsamere verilecektir. 

Fener Rum llseslnde 
Dün Fener Rum lisesinde O · 

konomi ve artırım yedi günü par • 
laik bir surette kutlulandı. 

Konferans salonunda mekte • 
bin müdüriyle bütün muallimler 
talebe hazır bulunuyordu. 

Mektebin coğrafya ve yurt 
bi\gisi muallimi Mülkiye mezun • 
larından· Rqid Bayrakçı güzel bir 
konferans vererek ökonominin 
faydalarını anlatmıttır. 

Bay Anderson ile 
Bay Holştad 

iti kalmadığı için dağıtılan 
muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf azasından Bay Anderaon 
dün Atinaya gitmiıtir. Komisyon 
reisi Bay Holştad da yarın Atina
ya gidecek, Yunan hükfunet mer
kezinde de Yunan ulularına say
gı sunduktan sonra Bay Ander:" 
sonla beraber hazırlamıt olduk
ları raoru uluslar kurumuna ver
mek için Cenevreye gidecekler
dir. 

Numaralama iş\ 
Numarotaj it ine dünden itiba

ren batlanmıştır. Numarotajı bu 
yıl belediye harita !ubesı müdürü 
Bay Galib idare etmektedir. 

Numarotaj için seçilen heyetler 
dünden itibaren mıntakalarında 
çalı,maya ba,lamıtlardır. 

Numaralama iti tubat sonuna 
kadar bitmit olacaktır. Bu sefer
ki çalışmada evlerin yükseklikle
ri, kat adetleri de yazılacaktır. 

7) Müzayede ile ıatılan mal
lardan tapu harcı alınmadığı gi
bi delliliye resminin de alın
maması. ... mfillnwtt!llUPH•Nltlf nuumm111111nnll11L11m1111HU•u1111uı11Hın11ı"n"11111t11• 

8) lzmir ve sair yerlerde mey
dana çıkarılan malların Ziraat 
Bankasına devn ve Adanada Yu
nan tebaasından bir ıahsa aid o
lup satılan l\ir malın bedelinin 
gayri mübadillere dağıtılmaaı. 

9). -Anadoluda müzayedf;ye 

ko11ulup da aatılamıyan malların 
kıymetlerinin indirilerek tekrar 
müzayedeye konulması. 

Gayri mübadiller, Maliye Ba • 
kanlığına yaptıkları hu müraca • 
atın neticesini sabırsızlıkla bek
lemektedirler. 

ı RıUını ~ir~eli 

Gezintiler 

Tutum ve 
Yerli mal 

Alınma mukavelesi 
imzalanıyor 

Dağlar, ancak uzaktan bütün 
büyüklükleriyle görülebilirler • 
Tulum ve yerli mal iıine dün bir 
yumru, bir tümsek, bir tepe gibi 
bakmıttık. Bugün kartımızda 

iıte koca bir dağ var. Onu iyi
ce görebilmemiz için araya on 
yılın girmesi gerekmif. 

Rıhtım şirketinin tasfiyesi iş • 
leri üzerine şirketin büyük me • 
murlal'Indan biri dün şunları söy· 
!emiştir: 

- Hükfunet, muayyen bir ta • 
rihten sonra şirketimizi satın al • 
mak hakkını haiz bulunuyordu: 
Bu hakka dayanarak ıatın alma 

kararını verdi. Direktörümüz bu · 
nun üzerine alakadar makamlar
la temasa girişti. Konuşmalar bit

tiği için direktörümüz son mu · 
kave!eyi imzalamak üzere Anka • 

raya gitti. Bu mukavele bir iki gü
ne kadar imzlanacaktır. 

HükUmet, Rıhtım şirketini yüz 
milyon franga satın almııtır. Bu 
para yılda iki buçuk milyon frank 
hesabiyle kır~ senede ödenecek • 
tir. 

Bu yekun içinde rıhtımların iş
letme bedelinden başka şirketin 

alakadar o!duğu Çinili ve merkez 
nhtım hanları ile şirket binası, de· 
poları, toprakları vardır. 

Servisler hükUmete geçtikten 
sonra, her türlü tasfiye işlerini 

çevirmek üzere, direktör M. Ka · 
nonj bir komisyonun başında ola
rak bir müddet daha burada k~ • 
lacaktır. 

Bu komi.yonun vazifesi, görü
lecek lüzuma göre bir veya iki yıl 
uzayabilir.,, 

Ticaret odasında 
Ticaret oda11 meclisi yarın 

toplanacaktır. Oda mecliıi oda i· 
dare heyeti taraf mdan hazırlanan 
oda bütçesinde, lastik - deri rapo-

runu, zeytin ihracı nizamnameıi · 
ni, diğer bazı meseleleri konuşa -
caktır. 

§ Dün üç Alman firması Tür • 
kiyeden zeytinyağı, keçiboynuzu, 

f mdık, yağlı tohumlar, kuru ü • 
züm, pamuk tütün tozu ile hubu

bat, kayısı çekirdeği, yumurta ve 
pamuk almak istediklerini bildir -
mitlerdir. 

§ Beynelmilel Ticaret odaları, 
Türkiye ulus:ıl komitesi bugün sa· 
at onda Ticaret odasında toplana
caktır. 

Bir avuçluk kar parçaıını çığ 
yapar gibi yerli malını yurdun 
dört bucağına yığdık. Yükıek 

bacalardan dağılan dumanlar 
Anadolu alanlarını kaplıyor. Ar
tık tan t§ığında köylü, yalnız ça
paya, tarlaya gitmiyor, labrika 
lara koıanların kalabalığı belki 
onlardan da çok .. En ıHız ıanı .. 
lan ovada benzin lıokum ve 
traktör .izi yanyana yürüyor. 

ipek, yün, pamuk dokumaları
mn;, kendi aramızda olduğu ka
tlar /renkler ve yabancılar ara • 
sına da yayıldı .. Artık kimıe Av
rupa yapııı çuha aramıyor .. Ken
di tezgahlarımızdan dalga dal
ga ve renk renk çözülüp dökü
lenlerle övünmemizin aıran gel. 
mittir. 

Bizi en candan ıevenler: 
- Çiltçiıiniz, çiftçi halın!. 
Derlerdi. Bu öğüt yerıizdi~.· 

Çünkü koca bir uluı bir tek a
dam gibi düıünülemez. Yüz bin
lerce kilometre tutan toprak
la üıtünde tarlalar lıadar ma
den kuyuları da lıa.zılabilir ve 
dağlarımızda çobanlarla alnı fe
nerli kara elmaı İ§çileri elele yü
rüy-..bilirler. Y aylcilartla koyun 
sürüleri çoğalır, çay boylarında 
arı kovanları oğuldarken bir 
yandan da yerler makine ve tür
bin iıleyifleriyle •arııİıyor. Fena 
mı bu?. 

Türkiyede bir ipek böceği de -
ğİfmeai var. Dün bir nokta, de
min bir tırtıl iken §İmdi bakıyor
sunuz kanatlanmıf uçuyor •• Ge • 
riye bakmayın, artık, baıınız 

döner. 

On yıl önce kendi yıırdumuz • 
da kendi malını giyen ve yiyen 
yüzde on bile değildi .. Şimdi giy
miyen ve yemiyenlerin tutarı 

yüzde ona varmaz. 
Cümhuriyctten önce biri çı

kıp da fU olan ıeyler için olacali 
deseydi, onun usundan kuıkula
nır, zava!lıyı zincire vurmağa 

kalkııırdık .. 
Dünle bugün araıında bu ka

dar geniı ve engin ayrılıklar 

var. 
Gezgin 

Bundan tvvel yapılan i§ler hak
kında komitenin Bakanlığa ver -
diği rapor ile, Haziranda Pariste 
toplanacak uluslararası ticaret o
daları kongresine iştirak etrafın -
da konuşacaktır. 

Hilaliahmer balosu 

General Seyfi 
Gı;mrük muhafaza umum ku -

mandam General Seyfi dün şeb -
rimize gelmiş, mu haf aza kurumu
nu gözden geç.irmeğe haşlamıştır. 

General Seyfi son günler içe -
risinde Karadeniz mıntakasmda · 
ki koruma kurumlarını gözden 
geçirmekte idi. 

Para veritecek su 
L-0kantalarda bardakla ve açık 

f İ,elerde verilen sulardan para 

Hilaliahmer Beyoğlu ıubeıi tarafın -
dana 20 Birinci kanun akşamı Perapalas 
salonlarında verilecek balonun geçen ıe· 

ne!erden daha güzel olmaıı için tertib 
heyeti son derece çahımaktadır. Balo -
ya iştirakle, mem!ektimizde hayırlı iş· 

ler yapan Hilaliahmer cemiyetine yar • 
dım edilmesi yükıek duygulu halkımız
dan beklenilmektedir. 

Elektrik ütüsü ku1lanın1z 
Alevi, dumanı ve tehlikeli ko

kusu yoktur. Her dakikada hiz -

mete amadedir. Sarfiyatı 

1,5 Ha 3 'kuruş kadardır. 

saatte 

ISTANBUL TiCARET VE SA~ 
Yl ODASI lNTlHABATI 

17, ı) birincikinun 9Ş4 pazartesi, 

sah günleridir. I 1 nci sayıfadaki itina 
müracaat. 

almdığı ve bu suların iyi su diye 
müıterilere verildiği b~lediyeye 

tikayet edilmiıtir. Belediye ka

palı şiıelerden bqka verilen su
lardan para alınmamasını 9ubele-
re bildirmiıtir. ı•~~~~~~~~!!!!ı!~~!!!!!!4I 
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Kısa 
·ewst'"f Şehir 

...... - .. Haberleri 
§KADINI DÜKKANA KAPATAN 

ADAM - Enise adlı bir kızı zorla dük
karur.:ı kapatıp kendiaine tecavüz et -
mek istiyen Süleyman polisçe yakalan· 
nuı, müddei umumiliğe verihnittir. Bi -
rinci sulh hakimliğince Süleyman tev -
kif edilmiıtir. 

§ SOVYETLER PORTAKAL ALA· 
CAK - Meninde yeni açılan Türkofis 
ıubeai, portakaJlarımızın satııı ile ya -
kında:ı uğrnımaktadır. Bun!ann dı! pa· 
zarlara İyi fiatlarla satılabilmesi için 
Ankara merke'Zlerile muhabere yapıl -
makta dil'. 

Sovyet Rusya ticaret mümesaiJJiii 
bu yıl Dörtyoldan poTtakal almağa ka
nır vcrmiıtir. Mısırdan ve Almanyadan 
da birer büyük ıirket portııkaHarnnıza 

ulıcı çıkmu;tır. 
§ HALKEVINtN ÇALISMA PRO

~RAMI - Şehrimi:r: hn'lc:evinin bu se
neki çalışması için bir proımun h&ZJl' -
7.anmahr. Pro!famda öz türkçeye geniı 
bir fa.-livet r:aha&r ıı.vrılr.ı!11tır. 

Polis haberleri : 

Bir yaralama 
Şiılide oturan müteahhid Bay 

lhsan evvelki gece evine gider • 
ken önüne aynı apartmıanda o
turan Bay Fikret çıkmıı, Bay ih
sanı yaralamıştır. 

Birdenbire sarası tutunca 
Kalyoncuda Kurdela sokağın -

da 52 numarada oturan Sofya 
mangalın batında otururken bir-, 
denbire sarası tutmuf, mangalın 
üzerine yılolmıttır. Bu yüzden 
mangalın üstünde kaynayan su 
devrilmit, Sofyanın bazı yerleri 
yanmıttır. Sof ya hastaneye kal -
dırılmııtır. 

l!lr ihbar do§ru ~ıkmadı 
Kalyoncuda iki kapılı aokaiın

da o~uran Mannik'in evinde im • 
mar oynatıldığı Şemsi adında bi· 
risi tarafından zabıtaya ihbar e
dilmiş, tahkikat yapılmışsa da 
kumar oynatıldığına delalet ede
cek bir iz bulunamamıttll'. Şimdi 
ihbar eden hakkmda tahkikat ya
pılmaktadır. 

Pırasa ıle lahananın 

yenm·yecek kısımları 
Sergilerde ve pazarlarda satı

lan pırasaların ve lahanal!ırın yen
miyecek kııımlarının da kiloya 
katıldığı belediyeye şikayet edil
miştir. 

Belediye bunun önüne geçilme
ıini, alakadar memurlara emret· 
mittir. 

Sürp Agop davası 
Belediye ile Ermeni patrikha· 

nesi arasında uzun müddetten be
ri davası görülmekte olan Sürpa
gop mezarlığı muhakemesi dün 
birinci hukuk mahkemesinde ne -
ticelenmittir. 

Birinci hukuk mahkemesi dün 
mezarlık kısmının belediyeye, 
aakf kısmının da mütevelliye ai • 
C:liyetine karar vermiıtir. 

18 Birinci .Klnun1920 
Vahfl hayvanlar tarafından 

yenilen insanlar 
Londradan bildiri?diğine göre 1919 

ıer~si içinde vahıi hayvanlar tarafın -
dan parçalanan inıanlar hakkında neı -
redilen bir istatistik §U merkezdedir: 
Hindiılanda bir sene içinde j()()O kiti 
hayvanlar tarafından parçalanmlfbr. 
Bu rakam, hayvanlar araamda ıu suret· 
le taksir.ı olunuyor: 

Ka,lan 1002, Löpar 469, kurt 394, 
~ 185, ayı 118. 

Bundan ha~ka 20,273 ki!İ de yılan 
mrma:a netleeainde ölmüıtür. 

IUl1'"111nlflHllH111111NllJllHlllltı~llıtt--""""""'"' 

KUltUr ı,ıerl 

Hukuk Fakültesin
de talebenin isteği 

Hukuk Fakülte.sinde son ımıf 
talebesinin öğleden sonra gördük
leri ameli dersler, sabah saat se -
kizdcn dokuza kadar yapılmak ü· 
zere sabaha alınmıştı. 

Dün hukuk fakültesinin birin
ci sınıf ınde.n bir grup fakülte de
kanlığına giderek kendilerinin 
de öğleden sonra yaptıkları ameli 
derslerin üçüncü ıınıfta olduğu 

gibi sabahları saat sekiz ile dokuz 

arasında yapılmasını, öğleden 
sonra serbest bırakılmalarını is • 
temi,lerdir. 

Fakülte dekanı tarafmdan ta
lebenin vaziyetleri tetkik edil -
mektedir. Bu İ§İn neticesi yakın -
da belli olacaktır. 

iki mUfettlş hocah§a 
tayin edildiler 

Kültür müdürlüğü ilk tedrisat 
müfetti§lerinden Bayan Hamiyet 
Beyoğlu ilk okullarından, Bay 
Ziya da Yalova köy okullarından 
birine tayin edilmi§lerdir. 

Diş~i okulunda 
Diıçi okulu talebesinden iki 

ki9iye okulun tutum (inzibat) 
meclisince, bazı uygunsuz hare • 
ketleri görüldüğünden, muvakkat 
çıkarma cezaıı verilmittir. 

Barcmde değişiklik 
yapılacak mı? 

A'llkarad- .-.. 1-1.erlere 
göre, müsteşarlar komisyonu ba
rem kanununda yapılacak deği • 
ıiklrkleri tetkik etmektedir. Müs -
teıarlar arasında fU noktalarda 
anlaJJDa olmuttur: 

1 - Yüksek mekteb meıunla
rının terfi müddetleri 3 seneye, 
lise ve diğer mekteb mezunları -
"'ın terfi müddetlerinin 4 seneye 
çıkarılması. 

2 --' istihkakı, liyakati olub 
da barem kanununun neşri tfari -

binden itibaren yani 6 sene zar -
fmda her hangi bir sebeble terfi 
etmiyenlerin bir derece mafevk 
maa~ alabilmesi. 

3 - Barem dereceleri, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 125, 150, olarak tashih 

edilmek suretiyle 15, 50, 60 liralık 
dereceler ihdas edilmesi V'e 12, 
14, 16, 17,5, 22, 45, 55 liralık de-

retelerin kaldırılma.ı, mevcut 
memurların derece ve hakkı mük
teıebelerinin baki kalması, 

4 - 30 seneyi ikmal edip de 
tekaüde sevkedilmiyen hizmette 
kalan memurların ikramiyelerinin 
vefatları halinde ailelerine veril -
mesı. 

Seçim hazırlıkları 
Yeni saylav aeç:mi itile uğra • 

tan teftiş heyeti dnn de toplanmış, 
geç vakte kadar rey vermek hak
kı olan erkek, kadın yurttaşlarm 

tesbiti ile uğraşmıştır. 
Gelen haberlere göre, vilayet • 

lerin bazıları saylav ıeç'mi def -
terlerini iç itleri bakanlığına gön • 
derımiı bulunmaktadırlar. Şimdi • 
ye kadar alman neticelere b:ıkılır· 
ıa, Ankara 4 fazlaaile 13, Denizli 
2 fazlaaile 8, Sinop 1 fazlas~lc 5, 
Ka.atamoni 2 fazlaıile 9 saylav çı-

bracaktır. 

Soqadı 
alanlar 

Bay F. Yekta 
Çubuk~u oğlu 

Bay Vehab Öz 

Yen iden soyadı alanları yazıyoruz: 
Zeyneb Kamil haıtahaneai haı dok -

toru bay Yaktô Hüseyin, ağabeğiai 

Devlet demiryollar:ı haıılat dairesi me· 
murlarındruı Bay Süleyman Lütfi ile 
aile!eri (Çelebi) soyadmı a)mrılardır. 

Zeyneb Kamil has•lhaneıi eczacısı 

bay Ragıb, refikası bayan Safinaz, o -
ğullnn cazetemiz istihbar ıefi bay Yek· 
ta Rngıb, Yeni cami maliye tahsil §U -
besi memurlarından bay Hikmet Ragıb 
Gazi Osman paı:ı liseıi altıncı ıınıf ta· 
lebcıinden Zafer Cihad (Önen), gaze· 
temiz foto muhabiri bay Ali (Ersan), 
Şark demiryollan ticaret müfettiıi bay 
Rifat (Yaman), Emniyet müdürlüğü i -
kinci sube birinci kısım ikinci komiıer 
1erind~n bay Süleyman (Erkol), latan· 
bul belediyesi istatistik şubesi müdürü 
bay Tnnk ile kardeşi Adatcpe torpido· 
ıu :r:nb"t erinden Linmur Ziya ,.e aile • 
Jeri (Yöntem}, lnbi:ıarlar idaresi mü -
tercimlerinden bay Fatin, uyuıturucu 
maddeler mütehasaısı doktor bay Zeki 
ile ai~eleri ( Y egin) Kadıköyiinde talim· 
hane meydanında doktor mütekait mi • 
ralay bay Ahmed Cevdet ve ailesi (Bo
Hl) --r.~ ~ mali • lbMi ~Q&DMle 
vergisi muhııfaza memuru bay I6rifiım, 
refikası bayan Behiye, oğlu bay Said, 
kızlan bayan Kudret, bayan Ganimet 
(Doğulu) Galatada Kara Mustafa Pap 
sokağında 56 numaralı mğazada tüccar 
terzi bay Niko (Martı), Bayazıtta Ça· 
dırcılarda Eıkiıebir nıobilye fabrika.ar 
sahibi bay Vehab, karıaı bayan Nimet, 
kardeıi tornacı bay Hüseyin, diğer kar 

deıi marangoz bay Osman, oğl~ 1.>8>: 
Naim (Öz), Gülhane hastahaneaı cıl 
diye baş asistanı bay Kemal, ka.n~ı Is -
tanbul k!z liseıi lngili~ce muallımı _ba ~ 

N · ( Ayıun) htanbul kız lııeaı yan evın • 
beden terbiyesi muallimi bayan Kadrıye 
Nuri ile kardeıi Türkofis Ankara mer~ 
kezinden bay Muammer Nuri,. annelcrı 
Mahmure Nuri (Tuğrul) Manısa sabık 
• kA "d" .. Bay Behcet ile oğulları ıs an mu uru 
tıp Fakültesinde doçent Ekrem Behçet, 
Sıvas ilk tedrisat müfettiıi Şevket, ~: 
latasaray füesi ilk mektep mua11ımı 
N et, Ankara Ziraat Enstitüsü me • 

usr LA 
zunl:ınndan Hakkı ile amcaları apse -
kide jandarma kumandan yüzba§lll .ba~ 
Receb (Tc'Zel), İstanbul erkek_ lıscsı 
k. m·n.llimi bay Refik ile Ekın ba-
ımya .. 

kanlığı mücadele §Ubeıi müdür ve mu -
tehaum bay Şevket "Tunç • ok,, Ba -

kı k.. ulh mahkeme:si katiplerinden r oy ıs • .. 
bay Şükrü (Özkök), e$ki emnıyet mu. 
dürü bay Memduh (Erberk), Perapa • 
las orkestra ~efi bay Mehmed (Z~rlu), 
T e!efon şirketi mühenditıler kalemı ;:e· 
m-:ırlarından bay Sırrı (Uysal), y 
Mu:;tafa (Özean), bay Jozef (Güler), 
bnv Bürhıın (Özen), bay Razi Mehmed 
(Günay), ("..an2kk'lle torpil kumandan: 
lığından mütck:ıit binbaıı bay Nazmı, 
Gev\·e Akhisar tel~raf müdürü bay 
Adi1, y cnit:öv telgraf muhabere memu· 
ru bav Halil. Tavas nüfus memuru mer
hum bay Kazım çocuklan (Akpınar), 
Alnnyn,.·n c~1<i ailelerinden Hacı Knd· 
ri oğ~u b:ı.y Talat. kardeşi bay Nuri, 
bav Arif ile cocııkları (Grö ... ün), latan· 

' b-..ıl fü.,nnı ihdas sıhhiye idaresi bakte • 
rivoloji miieo;seseıi müdürü Dr. bay 
Kenan Cemil ile knrde~i Geh-:e kazası 
kn"'lJl:>lcıo·m bav R1dv,.., f:Pmil (Ak~ov), 
f 8tanbul ba• .mühenclislainde makinist 
hay Me}med Cemil, (Oian), em.,ivet 
~ürli\~ i~tihl;ın,r:ı.t mme,mı h!\v Hü
;..,;~ Hil~i ile Jcarde$İ Bav Mustafa 
(Erlen), üçüncü fllbe üçüncü kmm 

Atılan kurşun 

Yaralamak ıçin değil, 
yakalamak içinmiş .. 
Balatta Karabaş Mehmed a • 

dında birin.in arkasından iki ta -
banca ııkmaktan suçlu Burhanet
tinin muhakemesine dün Ağırce -
za mahkemesinde bakılmıttır. 
Burhanettin, Mehmedi yaralamak 
maksadiyle tabanca atmadığını, 

yakalamak için attığını, onun ıa· 

bıkalı bir adam olduğunu söyli • 
yerek demiştir ki: 

- Polis Mehmetli arıyordu. 
Polisler bana Mehmedi görünen 
yakala merkeze getir.. Dediler. 
Ben de görünce "Dur!,. Dedim, 
durmadı. Arkasından koıtum. 
Gene kaçmağa ha,Jadı. Üzerim -
de adi bir tabanca vardı. Onunla 
havaya ate§ ettim .. 

Diğer taraftan Karabaı Meh • 
med, dün mahkemeye bir istida 
göndermitti. lıtidada, kendisine 
atılan iki el silahtan birinin atef 
almadığını, ateı alsaydı, muhak -
kak öleceğini bildiriyor, davası • 
nın görülmesini, adreslerini ver -
diği şahitlerin dinlenmesini iıti • 
yordu. 

Muhakeme, bu şahitlerin çağr 
rılması, Karabat Mehmedin de 
dava hakkında izahat vermek ü • 
zere mahkemeye gelmesi için bat
ka bir güne bırakıldı. 

telefon memurlarmdan 49 numaralı bay 
Lütfi, (lzgi), aynı daireden bay Oıman 
(Bayrak), lstanbul komiserlerin~en 
Fahri J~loer) • Kütahya hususi idare 
l>a!kl ıbı bay evnu, ..... ~ 

memuru bayan Makbule, oğlu bay Er • 
tuğrul (Günalay), lıtanbul ilk tedri•at 
müfettiılerinden bay İzzet ile kardeıi 
belediye memır.lanndan bay Safi (Ko -
çak), lıtanbul 56 ncı ilkmektep ho~ : 
tarından ve Langa C.H.F. ocak rem 
bay Hikmet (T:aık), Galatasaray ta • 
hakkuk katibi bay Murtııza ile aileleri 
(Önder), Ü!Iİverıite talebesinden bay 
Fevzi (Çoğan), Halkevi mecmua me • 
muru bay Ali, oğlu Tuncay ve karısı 
bayan Hatice (Gümü§), Divanyolunda 
Haıan Rauf eczahanesi sahibi bay Esad 
İsmail (Canıu), Gülhane tatbikat mek
tebi maraz teırih muallimi Dr. bay Lüt· 
fi, kardeıi deniz binbaım bay Osman 
Kadri (Alcsu), Sıvas telgraf bat me • 
muru bay Halil Mazhar (Oğuz), Bakır 
köy hükumet hekimi bay Nafiz (Geçer) 
E!aziz valilifinden mütekait bay Müm· 
taz, ile karde§İ evkaf teftit heyeti reis • 
liğinden mütekait Murtaza, yeienleri 
Bey~ğlu müıkirat deposu müdürü bay 
Fikri (Göze), ıoyadını almışlardır. 

(Ayaan) soyadım alan Beyoğlunda 

dit doktoru bay Nuri Mehrr.ed ile kar -
deşi Üsküdar tramvaylarında kontrol 
Şefi bay Tevfiğin soyadlan yanlıı di -

zilmiıtir. 

Ankara Umumi Emniyet Müdürü 
bay Edib (Gürel) soyadlarını a~dıklan 
halde bunlar yanlıı dizilmiıtir, tekrar • 
hyoruz. 

Bir Çubuk~u oaııu daha 
Okurlarımız "Çubukçu oğlu" .oyadı 

etrafında geçen aözleri hatırlarlar. Dün 
Bafrada Kızılırmak mektebi bq mu -
allimi Kemahlı bay F ehnü Yekta bize 
§U mektubu göndennittir: 

"Değerli gazetenizin yazılan ara -
sında ıoyadlanndan konuıulurken (Çu· 
buhçu oğlu) ıoyadınm ııksık ıeçtiiini 
ve bunun üzerinde bazı vatandaıların 

hak istediklerini ve kendilerine mal et· 
mek knygusunda bulunduk!annı oku -

SiYASA 
- "*'* 
ital yada işsizli 

ltalyadan ge!en son haberi_. 
l talyada iıtıiz:ik ı?rtrnz.ktadır. 
kinci tc~rinin sor.una kadar ltal1'° 
ıizlerinin sayıar (969,944) e ~ 
Bur.Jarın 1761019 u kadındır. 

1 t;ılyn hük:imeti buna kartı 
için bir takım tedbirler düşünii>'OI'' 
ıimdiye kadar bir takım teldiflet 

ıüriilmü§ bulunuyor. 

Bu tekliflerin birincisi ~af l · 
saatlerini kırk saate indirmektır: 
ıi sermayedarlarla iı;sizlerin bır 
gelerek bir yardım ~üeaseseıi ~ 
getirmeleri ve fü:retlerin indiril 

zü~den. sı.zlan11n .~il~. r.~iılerin~ 
edılmesıdır. Üçuncuıu, rııt · ~ 
kaldırmaktır. Dördüncüsü kadıP · 
cuk i§çi yerine erkek ve r.e~Ç if,ıı 
)anmaktır. Batincisi tekaüdıye \,, 
murları iıinden çıkararak ycrl~ıt· 
kaüdiye a~mayan iş~iler koyrt' 

1 
ti 

Bu tedbirler h~r yıl müddete 

olunac~tır. ıı;llİ 
• 1 •• de t•l Fakat bu tedbır er ıçın 'ti' 

güç olan kadınları çıkarıp yeri~ 
kek almaktır. Çünkü bir kerre f 
daki kedın sayısı erkeklerden it 
Sonra 30 ile 65 ya§ arasında oJuP 1"' 
mağa mecbur olan kadınların 11 

milyonu geçiyor. Bunlar çalıJf~Jt' 
madıklan takdirde ya halkın sır ~ 
olacaklar, yahut akrabalarına 

., .. 
ıshrarında kalacaklardır. 1 

d. et~ 
Bu mesele 1 talyada cid ı'/ 

hemmiyetle düıünülüyor. 

Fransa-italya mUna•e" 
Bir aralık Fransa i!e ltab'' 

daki görüımelerin tam bir ;_ 
doğru yürüdüğü sanılıyor, 0 

Fransa dı§ bakanının çok 1 Sil' 
Romayı ziyareti bekleniyor011j~ 
berlere göre bu ziyaret, uı:ıı11 • " 

dar yakında olmayacak, ~ 
reyiimından ıonra yapılaca!Jtı'• 

En aon malumata göre ~-rı' 
arasındaki belli batlı ayrılı.iP"" -
cisi olan Trablus hududu 
..:u.tüMJ.r.i.._ort.ıu:laa. .kallc 
talyanın·'~at gölüne varına . 
miıtir. Tunuıtaki İtalyan 
vaziyeti ve Cibutinin ltal,..~ 
si meıeleleri henüz konu!'~JI 
ftalyamn orta Avrupa il~ 
teri hele A vuıturyanın iı .: ;;;ı;t ~ 
için gösterdiği alaka, küçiil' iJ1 ti' 
letleri bilhaua YugoılavY• 
kereler devam etmektedir· fi-

'* 
Derler - İstekıer 

Dil yo'unda lı 
görüşle.~/ 

Bir okurumuz gönderdı4 
şunları yazıyor: ~ 

"Öz dil savaıı içinde .Y;:; f'!~t 
aırada çevremizde bazı çır e~ 
rüyoruz. Türkçemizi~ kı~ J1 
ren, türkçeyi gözümuze . del' · 

• bit 
&'Öıteren bu garabetlerı ··tiitll"' 
lundan geçenler bolbol 1° 
tane hen ıayayım: ~ 

(Cumhuriyet pasta ~ ~ 
(Türkiye milli han), < 111':11..-ı> .. 
( Muratbey han) (set adlP .,e 

· ekerı.ıtı• "" hunyet pasta ve.' dire tuP 
tir? Türkiye millı han 

1 
d;; 

b b•L"ıi 11' 
ıey yoktur. Aca a . , 

yor? ulleti .. 
Ampullan de~I, aınPeıi, ~ 

Bütün bunlar bilip121esd 0 Jall t' 
• . beki .... i la:ı!11' •. 1.r 
ıçın enmern--" ~ "'°" 
Bence yeni tabeliı yapa aS"~~ 
belediyeye danunıalı. y 

tennelid ir .,, 

dum. Ben Kemahlıyım ve asıl soyadım iL-----.... ~=; 
da (Çubukçuoğlu) dur. Diğer arkadaı· ==:;.;;;;;;;;;.....-.-~~ ,,ıtı' 
ıann iddia ettikleri ne kadar doğru iıe 1 Okuyucu/arı ~ 
benim dileğim de onlardan daha isbat· hizmet JV 
lıdır. Her türlü doğum ve mal kayıtla - Jt/ • t 

rnn da aynı ada göredir. Bu istefimin K U P O ~,,& 
de gazeteniz )·olu ile öteki arkadnslara Eu ı.upoau )ıe•lP •-
bildirmenizi diler, saygı!armu yolla -



1 Çocuk terbiyesinde 
tutulacak usul nasıl 

olmalıdır? 

zil! c aaza_z; 5 - KURUN 18 Birinci Klnun 1934 ~ 

Kurun'un edebi romanı: 6 
il il il 

GUL USTUNE GÜL 
KOK LAYANLAQ 
-------- Yazan : Selimi izzet Kayacan 

Bu, mükemmel saklambaç oyu • J içindeki tezgahta çalı9ıyordu. 
nu olacaktı. Bunlar mekikte triko ören altı 

Aygen, çocuk gibi seviniyor, el kızdı. ilk günler, arkadaılarına 
falarının kaniJe yuğurulmuş topraklan düşman 
lb etmemeğe yemin etmişti: " Türk, verdiği 

a 

Bir çocuk bir kuıur iılene onun için 
mu.tlaka bir c:aa tayin etmek Jizım· 
dır. Cezadan vaz ıeçilirae çocuk bu· 
nu bir zif ıibi telakki eder, otorite 
kaybedilir. çırpıyordu.. • aöylemİf, gülüp alay etmitlerdi. 

sözden dönmez 1 ,, diyordu 

ağacından keçi- \ -Bot bir dilek .... Çünkü sizi 
Uıu t 1 ? atalarınız lranh değildir. S 

n . 
iZ 

op anır mı ,, T·· , __ - .. H d T·· k ğl ur.Kaunuz... em e ur o 
cenup kapıımdaki nö • y·· '-- .. .. ! 

u 
. d ur&aUDUZ .. 

eiittirdiği halde, düt • Tan gözlerini açb: 
erinin mütemadiyen bu - Sen benim Türk olduğum 

'-lclınnası herkea gibi Ta- nereden biliyorsun?. 

. beye dütürmüıtü. 
\il sırrını Semradan batka 

eJllezdi. 

- Yunanlı filezcftan öğren 

dim ..• 
- O kimden öğrenmit?. 

u 

. 

1 taataizliie, aerkeıliie en az aebe· 
biyet verdiren kimse terbiyede en az 
ceza ile iıini bitirmeğe muvaffak olur. 
Ekseriya ıönnemezliie ıelmek, yara· 
mazlığından dolayi ıik5.yet edilen ço· 
c:uiuna (daha Y•t• küçüktür, böyle 
§eyleri anlayamaz.) deyivermek o çer 
cuğu derhal yola getirmek için yeter • 

- Durunuz bakalım neler ya • Sonra aonra: "Ya bu aktam bek-
pıyorlar?. lemezıe ... ,, diye üzüntü duymağa 

Tepeciği kendilerine ıiper et - baılamıfb. 
miılerdi. Kadın, batını biraz u - Daha ıonra verdiği hediyeleri 
zatıp baktı. Kocaıının koca bir almıı, aand°ığm dibine saklamıştı • 
demet papatya taııdrğmr gördü : Nihayet bir gün, .ıencin hediye et• 

- Bu papn.tyalan kurutur, sak- tiği bir altın halkayı parmağma ta
larım, bundan batka ite yaramaz, kıvermİfti .. Bunun üzerine anne • 
dedi.. ıiyle babası sandığını aramıılar, 

Sonra elini uzattı. Bir parmağı· her feyi meydana çıkarmıılardı. 
nı gösterdi: Babası küplere binmiftİ.. Fakat 

- Galiba parmaimıa bir teY o Refiği müdafaa etmitti. 
battı... "Gönül ef Jendimıiyor baba, be-

~İr aece yaıuı cellitlarını 
•lara·k Semranm ya • 

-Yerin kulaiı vardır, der-

Ağır ve uzun ıüren bütün cezalar 
dan çekinmek lazımdır. Naııl ceza ve· 
rileceiine ve naııl ceza verilmesi icab 
edeceğine dair umumi kaideler kurmak 
zor değildir. Fakat yerine göre naaıl 
bir ceza verilmesi lizım ıeleceii ve 
belli bir cezanın o anda faydalı, lüzum· 
lu, yahut beyhude olub olnuyacafmı, 
çocuğun terbiyesiyle me11ul olanm 
nkkat ve muhabbeti tayin edilir. Bir 
esas olmak üzere tecrübeleri ıöriilen 
apğıdaki kaideler ıöaterilebilir: 

Tekin eli tuttu, haktı: nimle evlenecek ... ,, 
- Bir teY yok, dedi.. Babaıı ıibnİf, Refikle görüt-

'• batına ipekli bir pi 

• yatıyordu. 

CelJitıannı kapmm dıtm· 
" Yava.tÇa içeriye gir • 

Tan'ı birden bire kartı· .. 
ce f&tırmrıtı. 
gözdesi, her kadmın 

bu güzel ve yakıtıklı er
et ediyordu .. 

kurnaz kadmdan tat • 
imayı dUfilnOyordu . 
ıı ımonce ıen ıorun-

)orgundum ... U,.lrusuz -
rece erken yatmııtım •• 
leni ıördüm .. Beni ça -.::ana ıöyliyeceıklerim 
in, ıeldim ... 

~ Yanma oturdu. 

l\t gözleri parlıyordu • 'il söylemifti ... Ve Sem· 
-:ı•lan söylediğini tavırla-

-.ıı,tı .. 

l1i1aya inanır mııma ? .. 
s· ~z ki ben henüz uyu • 
·~ ancak rüyamda gö • 

iıtemez 

)lı.,, Cünkü, ıiz düne ka· 
t\izeJ kadmlann kalbin
l>ir erkektiniz .. Fakat , 

Ben -

'-enıleketlerini ıevmi
leyiyorum ... Ve ıııey· 
'brrakmak f ırıatını 

ler ... Unuttunuz mu bu sözü? El 
bette sizi tanıyan birinden duy 

. 

. 
muştur ... 

- Ne diyor, Yunanlı filezof? .. 
- "Bir Türk, yabancılarm va . 

-tanmı naııl ve niçin müdafaa edi 
yor?!.,, diyerek hayret ediyor .. 

Tan önüne baıkarak: 
. 
. 

- Ben Türküm amma, dedi, ba 
bam bir İranlı kadmla evlenmit • 
Ben o kadından dünyaya gelmi -. 
ıım ... 

Semra güldü: . - Ben bir kaç sene evvel bah 
çeye bir kaynı çekirdeii atmıfbm 
~·Jrirdek f'ıdaa oldu... BGyUdü .. 

. 

. 
Ve bu yıl meyva11nı yedim .• 

-

Tayin edilen caa, intikama değil, 
çocuğun ulahı hal etmeıine hizmet er 
)emelidir. 

Ceza, yapılan ite değil, çocapn 
düıüncesine taalliık ebnelidir. 

Ceza adilane ohnalı " handa .... 
mamalıdır. · 

Ceza, kabahat sahil olur olmaz, 
derhal tatbik edilmelidir. 

Hiç bir mürebbi, hiddetli ve ilk te· 
hevrir anaaında eezalandmnamalıdır. 

Ceza mümkün oldup kadar baflra 
yanında ve büyükler huzurunda tatmk 
olamnamabdll". (köfecle ayakta durdar
IDl!lr.) 

- BUndan tabii ne olabilir?. ~ 
Cok ınüessiT bir ceza §OCUiu aevdiği 
y~n mabnun etmektir. . 

Bir aiaç büyümilf .. Meyva vermit 
ve ıen o meyvadan yem:t1in!. 

- Faıkat, kayır olarak ektiğim 
tohumdan erik veya keçi boynuzu 
hasıl o'madı. 

i 
- Elbette kayısı tohumundan 

kaysı hasıl olur! .. Erik veya keç 
boynuzu ekıeydin, onlan yiyecek
tin! 

Semra tekrar güldü: 
- O halde i iraf edin;z ki ıizin 

tohumunuz da Türktrr.. Elmacık 

kemik'eriniz çıkr'.c ... Çeneniz ge -
niş ... Saçlarınız kumral ve ya -
naklannız al! ... Halbuki lran er· 
keklerinin saç'arı ı;maiyah, be -
ni:zleri uçuk ... Cene1eri baıık ... Siz 
onlardan ne ka~ar ayrısınız! •. 

- Ayrı olmakla vatanıız ol· 
mam lazmı gelmezya !. Ben de bu 
toprakta ya,ıyorum .•. 

- Kendin.izi aldatıyorsunuz! 
Siz atalarmızın bıraktı ğı toprak -
larda ya,ıyorsunuz ! Buralarda 
çiğnenen toprağın her köteıi Türk 
kanıyle yoğrulmu,tur •• 

Tan itidalini toplamağa ç~lışı • 
yordu: 

- Ne olursa olıun, bugün bu 
memleketin sahibi tehir kapılannı 
bana teslim etmİ§tİr. Diriya ıöz 
verdim: "Sabili düıman istilaam
dan kurtaracaf'rım !.,, dedim .. Türk 
verdiği sözden dönmez .• 

Tevbih ve ceza atlatıldıktan soma 
çocukla hemen NrıflUk ıerektir· Ka -
1-hatlerini itiraf eden çocuklara karı• 
müaaadek&rane hareket etmek mıwaftk
tır. Çünkü doğruyu aöyleınenin faideli 
o!duğunu öğrenirler. 

Cezaya "Anlamak,, lcelimesl rehl.er 
olmalıdll"! Birçok haıuılar yalna za -
biri olmaıile iktifa edilecek olan c:aa -
dan ziyade çocuğa, yapbğı hareketin 
~vik olmadığını anlatnıak daha mühim· 1 

dir. 
Ceza dayak ,eklinde tatbik olunana 

çocukla mürebbi arasında itimada müı· 
t enit bir rabıta huıule gelmesi ekleri -
yet!e imkanıız bir hale getirilir. Daya -
im vücuda muzır olmaımdan aarfma • 
zar, dayak yiyen bir kimse phıma olan 
h ürmetini ve ıeref hi11ini kaybeder. Hr 
1 
li 
e ebeveyn yerine geçen mürebbile, ftl" 
ter, övey analar ve babalar dayak ceza· 

ıtna kat'iyyen müracaat etmemelidirler. 
Şünhesiz bazı ebeveyn vardır ki: "Ço· 
cuklannm arkaıı kaınndığmdan.9 hah • 
ıederJer ve tam yerinde atılan bir to • 
kadm mucizeler yarattıiı zannında bu -
lunurlar. Biz öyle zannediyoruı ki bir 
çocuk üç yqını aJtıktan tonra ona da -
yak atmak caiz değildir, Bi!haıaa en zi
yade frnat znhur eden on, on iki yaflır 
rma k:\dar. ÇünHi bu yaş1arda, ço,.ukta 
haysiyet VP. PeT"ef hir:si ~k ziyıule k..M
nktır. Bir insan c.:ocuf'l .. U ne kadar iyi 
bildiğini ve tanıdrmnı Mdia etse. yani. 
onun en ince "'hi hRrekat"'Ml luıifv nü· 
fuz edemiyecefinden. cocuk ta ekseri • 
ya icinde yaıavlln ~ÜAiincclerini zahire 

~·~"' mnktedir olMT11vacftimd11n, 
lltlJğı ""'Vl!'l.;lar da (:t)Cnk•.1t n•1!e k"'ndar 

Fakat eli bırakmadı ... Elele tu • müttü. Neler görütmüılerdi? Bu· 
tu,muf yürüyorlardı. Genç kadın nu öğerenememitti.. Y almz o gün· 
anlatıyordu: den sonra onu eve hapaetmiılerdi. 

- MalQm ya, pannağımm acı· Ne ite gönderiyorlar, ne de soka· 
muı i9ime ıelmez .• Ben yün öre • ğa çıkanyorlardı. ET deiittirip, 
rim... • ıimdi oturdukları yere gelinceye 

- Hot bir it •••• kadar onu gözden uzak tutmamıt· 
- Evet hoı. Eter keyif için o- lardı ... 

luraa ... Halbuki ben buna mecbu • Fakat o babumı bir türlü affe
nım. Bir aralık kurtulacaimıı dememifti. Refik onun için bu • 
ümit etm'ıtim amma... lumnaz bir kocaydı .. Ayda tam 

- Neydi bu ümit?. yetmit lira kazanıyordu. Daha faz 
Aygen, dki bir hatıranın tatlı la kazanacair muhakkaktı. Ba • 

manzarasına dalmıt sibi: buı da zencindi. ileride, oiluna 
- Usan lailr.&79, dedi.. Hl"lll&ye de nrecekti •• 
Günet altında yürümekten yo - - O zaman elbette beni çalJ!-

rulmutlar, adımlannı ıeyre'kleı • tırmazdı •• 
tirmitlerdi. Tekinin kulaklan Tekine baktı .. Hatıranın hüz • 
kıpkırmızı olaıu,tu.. Gözlerinde• nüne, kaderin kuraaimda bırak -
afet çıkıyordu. Elini elinde tuttu • tıiı bir kadınlık ıururu karıııyor-
ğu genç kadına daha fazla aokul· du. I 
mak, omuz omza yürümek, konu· Atifte bit- tavırla çeneıini uzat• 
!Urken ılık nefesini nefesine kan·t- tr, dudaklarını sivriltti: 
tmnak arzuıiyle yanıyordu. Ay • 
ıen. gönül 11rrmı ıöylemelr üze • 
reydi.. Tekin, bu 11rrın dilin ucun
cıa oldu!hınu anl11.dı, buna rağmen 
bir teY ıormadı .• Genç kadın, bu 
hatırayla heyecana kapılmıftr. 
Söylene. teskin olmak ihtimali 
vardı. Söylemezse helecanı ar • 
tacaktı. 

T ekin;n de bu i9ine ıeliyordu •· 
Eflatuni sözlerle Takit kaybetme
~e ah~an delildi. Fakat serin 
kanMıitmı muhafaza ederek, genç 
kaclınm hi11iyatrnı h1Ceden inceye 
aezme~e. sonra tahlil ebne*e tray· 
ret etti. Bu uzun sürmedi, Kara· 
rmı verdi: 

"Üstün kızı almıt amma kalbini 
alamamış .. ,, 

Ve kin~en ger.irdi: 
"Re., de bn kadarına razrvım ... ,, 
>.vak sesleri, yolun tozlarında 

bo~'''"yor, A~uıtns böcekleri. JI • 

sızh~hn sesini andıran cmltılarla 
l<u1ak1arım c-k•ıvordu .. Hava arlık 
1ı:llvn&mıA bir dvava benzivor~u . 
Rüznar yüzlerinde adeta peltele • 

ni,•ordu ... 

- Bana kibar, tık fİyİnen, gü • 
zel konu§&ll, okumut yazmıf biT 
koca lizımdı... O zaman ben de 
hanımefendi olurdum •• 

Söyledkilerini derhal tamir et
mek lizım geldiğine kani 'oldu: 

- Amma Oıtünü teverim .•• iyi 
bir adamdır. Allah için iyi adam, 
hu inkar olunamaz amma ... 

- Ne de olsa ıizin meditiniz 
gibi tık, kibar değil ... 

• - Evet .. Siz Refiii rönneliy • 
d

• • .. 
ınız .• 

Sözünün nereye vardıığmı dü -
tünmeden devam etti: 

- Sizi ilk ıördüiiim zaman 
Refiii hatırlad1111 .. Tıpkı onun gi
bi konu1uyor1unuz .• Tavırlannız • 
da ona çok bemiyor ... 

Tekin dudaklarını ıarrdr. Bu 
söz evvela hoşuna gitmedi... Te -
vekkeli değil, kadın ona ilk günü 

göz etmİ!tİ ... Meğer bqkaamı ha -
tırlryormuf ... Amma içi de biraz 
rahatladı... Elinin altmda güzel 
bir kadın vardı. Bu kadm çanta • 
da keklikti .... 

O da anlattı: 
Ve biraz daha yanına yaıklaı • ~lınm uciyle ıüldü: 

~), b: 
kahraman olduiu- - Haydi, bana söyle bakayım. 

• '1111 •mma... . Yurt lskenderin askerleri diğer kapıları 

Tekin, gö:r.lerini Avgenden a· 
VJl"IJtıyordu .. Gene kad~.Jn yanak

:;;;;d;;;;1.--------·-· 1anna pençe nençe kan oturmuttu. 
D0 r;si alev alev yanıyordu. 

k,..,ttr k; onları r.ocı•ı;.,•" ":ıw,, hııvahn· 
da bir daha acmak mü~kün olamaz. 

On yedi yaşındayıken bir kız 
ıevmİ§tİ ... Bu ilk atkıydı ... O ka • 
dm için hayatmı fedaya hazırdı -

İtitınemiıtim !. Hem bırakıp ta cenup kap111nı neden 
elcetle ne alakanız bukadar fazla ııkıttmyorlar?. 

Semra t•taladı: 
- Ben lıkenderin elcisi deği -

lim, Tan!.. Beni mahvettiniz .• 
Saçlarımı kestirdiniz .. Bnün gü -
zelliğimi s8ndürdiinüz ! ~açlamn 
uzayıncıya kadar hükümdar yüzü. 

me halmııyacak.. Bana yuık de· 
iil mi? Beni neden böyle maymu-

- Hükümr:lar senden tü'lhe edi
yordu .. Şair (Huma) ile baııba.ta 
vererek (lskender) e el altından 
yardnn etmitsin'z ! .. 

- Yalan ... Hepsi yalan .. 

- Haydi Semra, benden aak • 
lama! lskendere cenup kapıaımn 
zayıf oldutunu bildiren eenain, de
iil mi?. 

Nilıavet S" bre'1emed1... Sessizli
ği bozdu ... Kendini, hu elele yürü· 
"'"nin kevflne kapm koyuvererek. 
Tekine bir gönül macerası anlattı. 
H•l~ kalbinde bu maceranm izleri 
vardı •• 

O zaman daha on bet vapndavrlı. 
Genç onun pe9lne takılmıfb .. Ne 
zaman eoılraia çlkacak ola, ona 
mutlaka kartumcla &alanla. Çarp 

Onu bir türlü unutamıyordu. Fa • 
kat ona bir türlü cesaret edip atkı· 
nı ili.n edememİftİ. itte Aygen 
tıpkı o kadma benziyordu •. 

- İ!te bunun için, ıizinle l»ura· 
ya hem gelmek istiyor, hem de 
korkuyordum •.• 

Aygen 1e-vkitabil ile ıöiüa ka • 
barttı •• Tam ee.aw» •ereceli zaman 
topuh kaydı, dis Ülti düftü .. 

ll>emmftl') 
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Dilimiz Üzerinde 

Divan • Kural ta)' 
Bir kişi öldü, iki kişi I 

yaralı! 
~ 

agırca 
~------------ -~-----------

Eflani' de bir tarlaya sahih çıkanlar, dört karış 
toprak ıçın biribirine girdiler• · 

Eflani, (Huıuıi) - EfJaniye bağlı 

Mülayim köyünde bir ki§inin ölümü ve 

iki §&haın da ağır surette yaralanması 

ile netice!enen feci bir cinayet olmu' · 
tur; vaka §Udur: 

Mülayim köyünden Çakıroğlu Nuri · 
nin köy civarında (Kara Hasan dağı) 
isimli bir tarlası vardır. Nurinin kardeş 
oğlu; Muharrem ismindeki şahıs; bu 
tada üzerinde veraset hakkı olduğunu 

iddia ediyor, Nuriye tarlanın iki hisse· 
ye bölünmesini teklif ediyor. Nuri bu 
İsteğe kar~ı verdiği cevapta diyor ki: 

- Şimdiye kadar eniştelerine güve· 
nerek hiç hakkın olmadığı halde elim • 

den zorla iki tarlamı aldın. Bu ıefer 
bölmeğe kalktığın bu tarlada hakkın 

yoktur. Çünkü burası babadan kalma 
değil, tarafımdan satın alınmıı ve tes • 
çil ettirilmiş bir tarladır. Zaten bıi tar • 

ladan oaşk<t çocuklarımın maişetlerini 

temin edecek bir vasıta da kalmadı, 

tarlayı bölemem 1 

Köyde ötedenberi serkeşliği ile ta -
nmmı' eni,teıi Hamide güvenen Mu • 

harrem, bu cevabı alır almaz doğruca 

Hamidin yanına giderek işi anlatıyor. 

Hamid yanına Süleyman baş oğlu Hü · 

seyin isminde bir şahısla Molla oğlu A • 
li isminde ba,ka biı·isini alarak Nurinin, 

çift sürmekte olduğu tarlaya gidiyor • 
lar; Nuriye çifti bırakmasını söylüyor -

lar. O esnada Kadrinin kızı Nezihe ile 
kan11 da tarlaya ıelmiş bulunuyor. A -
rada ç,fpn ,.....af büyüyor, her iki ta -

raf ta •çallJM"ını çekerek biribirlerine 

hücum ediyorlar. Neticede Molla oğlu 

Ali kalbi üzerine rastlayan bir bıçak 

darbesile derhal ölüyor, Muharrem ile 
Hüıeyin de ağır ıurette yaralanıyorlar. 

Keyifyet nahiyeye ve nahiyeden de 
müddei umumiliğe akıetmiş, vaka ma -
halline gelen doktorla müddei umumi 

hadiıeye el. koyarak tahkikata batla -
mıı, vakada bulunanlann hepıini tev -

bir §ekle sokulmaları için Büyük Millet 

Meclisine bir kanun layihası vermi§ti; 

Meclisten 2311 numaar ile çıkan bu ka· 
nuna göre her idare a~iri iki taraf ara· 

· sında erazi ihtilafından çıkacak hadi -

seleri tıpkı bir hakim gibi tetkik ederek 
karara bağhyacak ve karar neticesinde 

haksız çıkan taraf mahkemeye müra -
caatte muhtar kalacaktır. 

lıte hükumetin çok yerinde bir dü· 
şünce ile meriyet mevkiine koyduğu bu 

kanun maalesef Efliııi nahiyesinde tat· 
bik edilmemektedir. Oç maddeyi ihtiva 

eden bu kanuna göre bir kişinin elinde 

bulunan gayri menkulü; baıkasr tara· 
fından tecavüze uğrayınca mütecavizin 

müdahalesi menedilecek ve bu karara 
razi olmayarak tecavüze devam eden 

kimse hakkında hapis veya para cezası 
tatbik edilecektir. Nahiye müdürlüğüne 

bu hususta yapılan müracaatlar, eğer 

kanunun çerçevelediği şekiller içinde 
halledilse ve halk da bu kanundan isti· 

fade etmek yollarını görseydi haklı ta· 
raf hükumete müracaatla i,i lüzumu gi· 
bi hallederdi. Halbuki yukarıda da yaz-

dığım veçhile Eflani müdürlüğüne şim· 
haJledilse ve halk ta bu kanundan isti -
dalar cevapsız kaldığı için halk bu ka: 

nunun temin ettiği büyük faideleri kav· 
rıyamamııtır. 

Celal Salih 

Düğün evi yıkıldı 
Mudanyaya balğı Tirilye nahi

yesinde bir düğün eğlentisi çok 
• ac1kh bir surette neticelenmİ§tİr. 

Yüzden fazla kadın düğünde 
eğlenti için toplandıkları evin dö

şemesi çökmüf, bunlardan sekiz 
kadın ağırca yaralanarak Bursa 
hastanesine gönderilmiştir. 

kif etmiştir. Her iki taraf biri birleri le ll1llfnıtt~-hl1tmıı""'"'"llıııııtllftlltllltı11ını"""""'ııııttıtf11I 
tamamen kanııp vuruıtuğu için katil 

Yurttaş! 
filinin kimin tarafından iılendiği henüz 
teabit edi~ememiıtir. 

Dört adımlık bir tarla yüzünden bir 
ki,inin ölümüne ve iki §ahun da ölmek 
üzere bulunmasına sebep teıkil eden 
hadiseyi tu suretle tahlil etmek 18.znn 
gelir. 

Hükumet 932 ıeneıinde bazı iktraa· 

di zaruretler neticesi olarak nahiyeler 
de -bulunan ıulh mahkemelerini lağvet -

mit, fakat köylümüz arasında ekıilmi -
yen erazi ihtilaf ve münazealannı göz 

önüne alarak bu gibi itlerin idare ma • 
kamlarınca halledilebilmesi ve ıu ıuret· 

le çıkacak hadiselerin kanunen makul 

Ulusal ökonomi ve tutum yecli 
gününün bugün altııı, yarın ye
diıiclir. 111 Ziraat, Adapazarı 
Bankalarında kumbara boşaltma 
ve kumbara alma müsabakaları 

artık sonuna yaklaşıyor. Ko§ 
kumbaranı boıalt, kumbaran yok
ıa hemen kumbara al. Müsaba
ka ıonuncla kazanacaklar ara
ıınia bulunurıan pek çok sevine
cekıin. M. 1. V. T. C. 

.............,._H~ltllıtflllfl 
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Ciğerlerinden ha.ata bir adam 
için (Grip) in ne aman.sız bir 
dütman olduğunu bizim gibi ken· 
diıi de bildiği için çok telaş etti. 

Artrk hepimiz üstüne dü§tük. 
(Grip) in bir ihtilat yapmaması 

için Maniaanın bütün doktorları 

haftalarca uğrattılar. 
Fiyevri, humma. nöbetleri, iş -

laftenl•. Batiın mmlarla çarpışı
yorduk. Hararet yemek yedirmi -
yor. Gıdasrzh1c onu takatten 'eli;. .. 

Bı rhan Cahit Köroğlu 
································-···················· 

§Ürüyor. Tehlikeyi kendi de bil -
diği için huysuzlanıyor, titizleni -
yor. 

Hastalık onun büayesinde ta -
bii hükümlerini yaptı. Fakat be . 
ni ve hepimizi de kırdı, geçirdi. 

Bereket bu sırada (Meral) ı 

ana mektebine vermİ§tik. Evin i • 
çinde bir de onunla uğraşacak va
ziyette değildim. 

Bizi korkutan bir çok buhran
lı rünlerden sonra tehlikenin geç· 

Dokuz yıl önceki 
cinayet 

Kaçak ölüm mahkumu 
işi nasıl anlatıyor? 

Bundan dokuz sene evvel Sey
diköyünde Giritli Mehmed karısı 
Sıdıkayı parasını almak için öl
dürmekle suçlu Salih isminde bi
ri gıyaben idama mahkUın edil
mişti. Bu adamın lzmirde yaka
lanması üzerine ağır ceza mahke
mesinde muhakemeye tekrar baş
lanmış, maznun Salih, vakayı 
şöyle anlatmıştır: 

-- Ben o zaman küçüktüm, bel
ki de on iki yaşında idim. Ba -
hamla kavgalı olduğum için Sey
diköyüne gittim. Mehmedden iş 
istedim. Beni hizmekarlığa aldı, 
bütün gün kargı kesmemi söy -
ledi. 

Y a§ım küçük loduğu için, is
tediği kadar kargı kesememiş o
lacağım ki bilahare ev işleriyle 
meşgul olmamı söyledi. Eve git
tim. Hayvanları suladım, öğle 

yemeği yakındı, odaya girdim. 

Şimdi mavzer olduğunu anla
dığım bir silah duvarda asılı idi. 
Bunu elime almıştım, kurcalıyor
dum. 

Ölen Sıdıka nine mutbakta 
yemek pişirmekle meşguldü. Ben 
silahı kurcalarken ateş aldığını 
hayretle gördüm ve ninenin: 
-Yandım 

Diye f eryad ettiğini İ§İttim. 
Bundan korkarak Bulgaristana 
kaçtım. Onn'hl nenrşerncı'lnılt: 

şimdiye kadar kaldım. 
Ben kaçarken maktulün para

sını almadım. Esasen ölüp olme
diğini de bilmiyorum.,, 

Mahkeme bundan dokuz sene 
evvel dinlenen hukuku amme şa
hidlerinin celbine karar vermiş, 
muhakeme başka güne bırakıl-
mıştır. 

Samsunda bir otomobili 
soydular 

Samsundan Bafraya giden bir 
yolcu otomobiline beş çapulcu ta
arruz etmiştir. Bunlar yolcuların 
paralarını, palto ve çantalarını 
almıtlardır. 

Yaka duyulunca jandarma der
hal tahkikata başlamış, failler -
den olduğu sanılan dört kifi ya
kalanmıştır. 

Şoför bunların tanımıştır. Yol
cular tanıyamamııtır. Tahkikat 
devam ediyor. 

Osmanlıcada Divanı Humayun, 
Divanı Baki, Devavini şura, Divan 
efendisi, Divanı temyiz gibi ter
kib ve tabirlerden başka bugün 
karşılığı aranmakta olan Divanı 
harb ve b!r de Divanı muhasebat 
tabirleri vardır. Yazımız bu so-
nuncu "Divanı muhasebat,, üze
rinedir. 

kanların, prenslerin, veıirl 
fevkalade hallerde toplandı 
yer anlamınadır. 

Kurultay; kuruluş, kurll~. 
Ieriyle Fransızca ( Cour) •

0 

nün anlam bakımından bu 
yakınlığına bakarak Türkçe 

mak ve kurulmak ve f raıı• 
"Courir,, mastarlarında -.,e I 
lerinde yapılacak araştırrııa 

Türkçe kurmaktan "kur,, .O 
nün anlamı eski Türkçede. 
ve bağdır. Uçkur ( doğrusll 1} 
dur; iç kuşak demektir. 

sızcada Cour taallukatınd•" 
"Courroie,, nın anlamı d• 
ve bağdır. 

ı 

den kurulan meclise ayak divam Gene Türkçe kurmakta~ e 
denilmektedir. rucu,, sözü vaktiyle betler•:ıı 

(Divan) Farsçadan arabcalaş
tırılmış bir sözdür. Ve anlamı 
büyük meclis, yüksek meclis de
mektir. Eskiden duruşma için 
kurulan büyük meclislere divan 
kuruldu denirdi. Bugün bile ve
rile::ek emirleri dinlemek için a
yak üzere durmağa divan dur
mak ve fevkalade hallerde acele-

Fr~nsızcada kullanılan "Di- demir kemer bağlayan :ı;Jfl 
ker manasındadır. Fransııc'~ 
rier sözünün askerce arıl• 

van,, sözü de Divanı hümayun, 
Babıali, meslici hastan başka 
bildiğimiz Baki, Nedim gibi şair
lerin şiir mecmuaları ve kanape, 
minder ve sedir anlamınadır. 

Farsça, arabça, Osmanlıca ve 
Fransızcadaki divan sozunun 
Türkçe anlamı büyük veya yük
sek meclis olduğu anlaşıldıktan 
sonra meclisin tam karşılığı olan 
kurultay sözüne gelelim: 

Lugatte kurultay; Meclis, Şu
ra, Encümen, Divan kar!ılığı -
dır. Bu güzel söz Osmanlıcada 
kullanılmamış ve unutulmuıtur. 
Fransızcadaki "Cour,, sözü Os -
manlıcaya çevrilirken tam karşı
lığı olan kurultay yerine kökü 
Fars ve arabça olan Divan sözü 

posta neferidir. 

Fransızcada (Cour) urı1 anlamı da; avlu, iki tar•f 
kapı bulunan sokak, divaıllı 
kemei atiyedir. 

bit 
Türkçe kurmak mastıırı 

yin parçalarını bir yere ~ 
dikmek, çatmak, oturtı'1 1 
mektir. Bundan ba!ka yer 

mek yerine komak, 1>ııi1 
toplamak, zihne koyms"ı .. ' 
dü~ünmek bir de çok diit 

dalmak anlamlarına ge~ir: 1 
Bir çardak, bir yapı, bil' 

ve iki taraflarında kapı 

b. k k d" k" d' tıet ır so a ort oıe ır, .. 
~-~--_:_--~-a· 4 • .. ... 1 .. a. "° 

Fransızca Cour ve Türkçe ku- Meclis, meşveret, di"_,., 

-l-~"-

rultayın söz benzerliğinden an- .. le bir kurgudur. , . ..~ 
lam bakımına geçelim: ., .• 1 

Meseli: Türkçe tabur o9 ~ 
Kurultay sözünün anlamı; dik

mek, kurmak, toplanmaktır. 
Meclis kuruldu, divan kuruldu, 
yukarıya geçib kurulmak, kuru
lup büyüklük satmak gibi ... 

Fransızcada "Cour,, un iki tür
lü anlamı vardır. Birincisi; hü
kümdar sarayı, saray heyeti, sa
ray adet ve merasimi, saray hal
kı, devlet ve mecazi anlamdan ta· 
zimat ve tekrimattır. 

Türkçede kuruluş azamet anla
mına olduğu gibi Türkçe kurum 
sözü, bina, tesis, tertib, şekil, he
yet demektir. 

Çadır, Ordu ve sairenin ku
rulduğu yer heyet... Nitekim, 
Karakurum sözü Cengiz Hanın hü 
kfımet merkezi, sarayı, saray he· 
yeti ve orada yaşayan halkı, Cen
giz hanın devleti hanların, ha -

doğrusu tabkurdur. sıııı., 
lamı; biri birine arkasııı~et fi 
4 diziden ıekli 4 köşe ıal 
top demektir. · ıcıı"'' 

Türkçe kur, kurc\Jı ]ofr 
kurulmak, kurmak, k1.Jr" ( 

rum sözleriyle Fransı:ı:'~ ,.r' 
. "z}er• ııs courrier, courroıe so }(atı' 

da söyleyiş ve anlaın b• e 
}'1' ~ 

çok yakın bir benzer 1 

hk vardır. 'f P i 
Muhasebe sözünün d"" ~ 

ma.:mdaki anlamı saY•~~' ti 
çı, sakıcı, sakııçı, s~rıs 
olarak gösterilıniştır· .,,,,~ 

"D' aııı \1,,t Şu hale göre ıv ıJ1 • 
hi111 1tt•' bat

11 
ın Türkçe karşı deıı'er 

ması da kolaylaşınıf /. 
Ank•r": 

. .. de 
jç••· 

tiğini doktorlar haber verdiler. gezindim. Onu neşe.en ırme ı - as 1 ar, l 
f 

' d' k · l Y t ki örtüler kan 

Şimdi çok sinirli bir nekahat çin İzmir türkülerinden bir ikaçı mı!tı· . i 1cıırt"1.t' 
· ld Daha grıpten yen _tr te1

• 
devresı başlamıştı. nı ça ım. . lişi çoP tt 

Ona bir yudum kuvvet kazan - Birden bire elini kaldırdı: ken bu aksenı~ ge t i )(ot" ~ 
. . . . · d · Annem bızıne ç ıı'' 

dırmak ıçın ben harap olup gıdı - - Bırak! 1 
•
1

• w' kt n so ,.f~ 
yordum. Başımda aklar, karaları - Yeni kuracağınız yuvayı Bır s~at ugraJ~ı ;akal ;f'. 
bastırıyor. İskelet haline geldim. şenlendirmek için egzersiz yapı · kendıne .g~l ı.tağa 5erilıfl 
Annem bile halimden korkmuş: yorsunuz galiba. Bu ne oynak ha- mumya gıbı ya bet bİZ de 

-- Biraz kendine bak Onu va.. Onunla bera 
kurtarayım derken kendin düşe - Ve ba~ını yastığa gömerek ili- olmuştuk. . aY"4cl' 

k 
. Belim, dizlerıın . &ord",· 

ce sin. ve ettı: - •J 

1 k k k dar agr 
Diyor. - Bu kadarı da saygısız ı ar· ramıyaca a d ğıJll'ı ,1 
imkan var mı. Erğin hastalığı tık! Haber yolla. 

1

• bİ' 
1 k t 'b. hastada olduğu ~ıçın , 111! 

kızıştıkça bütün hıncını benden Elimde yay a eman aş gı 1 r. ı 
"'İ"' ~ 

alıyor. Bir gün· olduğum yerde kaldım. geldi. . geçtil~~· 
- Bana biraz keman çal, has - :&ı adam çıldırmış mıydı? E:ıktı, aksenırı .., te"'-

taları şimdi musiki ile tedavi edi- O anda kemanı kaldırıp bnşı - mekle beraber artık e o 
yorlar. na atmak için düşünüyordum. le uğraşmanın doğr\J -~ 

Dedi. Birden bire keskin bir gıcık söyledi. . . de id~· ~ 
Ne zamandan beri kutusunda ve süre'kli bir öksürük koptu. Her Ben de bu fıkır ~~it' d .., ıJ:ll ' 

uyuyan kemanı çıkardım. Par - şeyi unutarak ona koştum. bakmaktan usan ıg ıad• if 
makJarım durmuş, benim çalışım Kan. fakat daha iyi baka~,-"' 
artık bir gıcırtıdan ibaret. Biraz Omuzlarına sarılıp çevirdim. ladığım için. Bize n• 
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Bir Mektup 
Yazan: S. İzzet Kayacan 

Elmu madenlerini bir kadının 
uğruna yiyecekti .. Buna karar ver
miş, kararını yola koymak için ite 
girişmiıti. Amerikalıydı.. Mil .. 
yarderdi. Koca bir elmas madeni 
iıletiyordu. itte bütün bu serve
ti bir kadın uğruna sarf edecek, 
bitirecek, müflis olacaktı. Bir ka· 
dın yüzünden iflas ebnek... Ye -
gi.ne gayesi buydu. 
Şöylece dü§ünülecek oluna bu 

insana kolay görünür; amma bu 
sanıldığından çok daha güçtür. A
merikalı milyarder, bunun güçlü • 
ğünü işe giriıince anladı. Hak ve
rirsiniz, ki insan nihayet ho§a gi -
den, beğendği bir kadın uğruna 
iflasa razı olur. Halbuki milyar -
derin hiç bir kadın botuna gitmi • 
yordu. Esmerini sarıırnı, uzununu 
kısasını tecrübe etti. Onlara el -
mas, kürk, otomobil, apartıman 
verdi. Bir sene sonra gene mil -
yarderdi, gene elmas madenine 
sahipti. 

Amerikalı, bol yastıklı sedirin -
de geriniyordu: 

- Of! .. Hepsi biribirine benzi -
yor ... An1aııldr .. Ben bugünün de
ğil, yarının kadını arıyorum .. Na· 
sı\ bulacağım?. Bulmak için ne 
yapacağım?. 

Bir çare buldu ... Elmas madeni -
ni müsabakaya koydu .. Ona yeni 
bir zevk kim verine, irim yepyeni 
bir orijina.life gösterirse elmas qıa· 
deni onun olacaktı. 

Amerikalı milyarder' artık ka -
dın peşinde koşmadı. Bekledi. O -
na geldiler. Onun peşinden koı -
tula.r .... 

Günler ve günlerce aparlunanr • 
na yüzlerce, her cinsten, her mil -
Jetten kadın geldi.. Hepsini birer 
birer k:ıbul edip görü,tü .. 

Hepsi de, ayrı ayrı onu teshire 
çalıştılar .. 

- ister misiniz kadınlaTın en 
zeki11i ben olayını? 

- ister misiniz kadınların ben 
mütevazii olayım?. 

- ister misiniz kadınları en ze
kisi ben olayım?. 

- isterseniz benden apatl ka -
dın olmasın?. 

- N~§'eden hoılanır mısınız? .. 
isterseniz katılarak gülebilirim •. 

- Elemi ıever misiniz? Ben sa
atlerce göz yafı dökebilirim. 

Bütün bu suallere Amerikalı 
milyarder başını sallıyordu· 
-Hayır ... 
Teklifler devam ediyordu: 
- ister misiniz size şoförlük 

edeyim? Hizmetçilik edeyim?. 
- Şampanya ile banyo yapa -

yrm mı? 
- Bir opera besteleyip söyli -

yeyim mi? 
- Sizi kırbaçla döveyim mi?. 
Milyarder bu son teklife kulak 

kabarttı, sonra gene gerinip uzan· 
dı: 

- Hay'ır ... 
Kadinlar ümidi kesiyorlardı. 

Rededilenlerden biri, siyah saçla -
rmı sarıya boyattı, gene geldi. 
gene rededildi .. 

Nihayet, günlerden bir gün, pe· 
ri masallarında olduğu gibi, tatlı 
yüzlü, tatlı sözlü, mütevazı, kendi 
halinde bir kızcağız geldi.. 

Bu kızcağız çok uzaklardan gel· 
mite benziyordu .. Belki de çok ya
lmıltan selmittl .. Bu~ .. mil -
yardere baktı baktı da: 

- ister misin seni seveyim, 
sana aşrk olayım?. dedi. 

Milvarder yarı doğruldu: 
- Fena fikir değil, dedi, tekrar 

et bakayım ... 
- lıter miıin seni seveyim, sa

na iıık olayım?. 
Kadınlardan hiç biri böyle bir 

teklifte bulunmamıfb .. 
Milvarder yerinden kalktı: 
- Elmas madenim ıenin oldu . 
Bu gelen yarının kadını idi. 

.......................................................... ................................. 1 

Azerbaycanda 1 ŞE~l~PT~Y~;:osu 
Türk Lehçeleri tetkik 

ediliyor 

TEM S 1LLER1 
Bu gcee ıaat 20 de 

Azrebaycan Cümburiyeti, 
memleket içindeki dillerin ve leh· 
çelerin tetktki için genit bir çaht
ma sahasr açmıftır. 

Şemaka taraflanna gönderilen 

HAMLEf . 
6 perde 

Yazan: 
W. Şekıpir 

heyet Şirvan Türkmenlerinin leh- Çeviren: 

çelerini aratbrmııtır. Bu heyetin Ertuğrul Muhıin 
hazırladığı büyük Taporun, Türk
men grameriui ve bugüne kadar 

f,1~11,ul lılllliqftl 

SıhirTtiJatrosu 

111111111111 m 

IUll 
llllntll 

intizama konulamıyan Tü11kmen Eakl Fransız Tiyatrosunda 
imlasını halletmeğe pek büyük 
bir yararlrkta bulunacaktır. He • 

Bu gece ıaat 20 de 

et ayni zamanda pek faydalı ve· Delid olu 
:ikalar elde etmiştir. Bunldarda ~- Operet: 3 perde 
zerbaycanın zirai iktısa ma aıt Yazan: 
bir çok ıstılahlar vardır: ''~oban-

Ekrem Re§İt 
ı k . t köylü sanatkirlarm ı , zıraa , t 
ya?trkları itler, D. ~.,, bi~ h~ye_ Beıtcliyen: Cemal 
de Kubinsk havalisındekı lehçe Reıit 
leri tetkik etmekle uğratıyor. 

TAKViM 
SALI Çarşamba 

18 tel KAnun 19 ı el KAauo 
il Ranıatan 12 Ramazan 

7.20 7.21 Gün doğuşu 
Güo batısı 

Sabah nama:r.ı 
Oğlc nam.ııı 
lklodl oamazı 
Ak~ım oamaı.ı 
Yatsı namazı 

lıruak 

lli.42 
6 

Yuan: G rhard Hauptmann 

ıı------· 48 
16.42 
6 

1 
Yılın gtçco gllnlcrı 
Yılın talan ı:ünlcrı 

12.11 
14.:ıO 

lli.4.! 
18. •2 
5.33 

352 
ld 

l t. ı 1 
14.31 
16.U 
18.12 
5.M 
35.l 

n 

Y aılıca, kambur, matmazel 
Auguste isminde birisi Rodberte • 
ye katibe olarak verildi. .. T eıisa· 
tın fevkalade muntazam bir ıekle 
konulmasına bu kadının yorulmak 

....... ____________ _J bilmiyen çalışması yardım etti. 
=:;;============ıı=I Adada okuyup yazma bilmiyen 

R A D Y O _ bulunmadığı için her kadın, imti· 
handan sonra alınan netice yazıl -BugUn d 

lSTANBUL : _ dıktan ıonra, kendisine ait oı • 

18 Almanca ders. 18.80 İstanbul koııaer • 
vatuvan konaerl, Frauız tiyatrosundan 
trenmılayon, 19.30 Dtlnya haberleri, 19.4.0 

Jimnastik, Bayan lzade, 19.50 Şiir (Necdet 
Cemil). 20 ltaliyo bakanlığı namına kon -
feranı, 20.50 Madam Voltna Mösyö Arzama -

nof tarafından §&n. 21.15 .Anadolu ajansı, 
borsalar, 21.80 Orkeııtra. 

823 Khz. B°UKREŞ, 864 m. 
18 • 115 PIAk, 18 PIAk, 20 Konferans, 20,20 

PIG.k (Oda muslklsi). 2M5 Konferans, 21.50 
Senfonik konser, 22 Kon!etıuıs, konserin de • 
va.mı, 22Jl0 Haberler, 23,15 Kahvehane kon -
seri. 

8%3 Khı.. \'ARŞOVA, 184~ m. 
18 Şarkılar, konferans, 18,35 Salon mu • 

ıılkl plOJdan, sözler, 19.115 Mozartm eserlerin· 
den konser, aözler, 21 (Beyaz Kuurka) adlı 

Franz Leharm opcrtU, 23,15 Kon.serll rek -
111.mlar, 23,30 PIO.k, 23.45 Leh mustkist, 24.05 
Piyano - Keman konseri. 

M.:S Khı.. BUDA.PEŞTE, 8şO m. 
18,30 Piyano yardımiyle popUler prkılar, 

19 Sözler, 19,30 PIAk, 20 Sözler, 20.30 Koro 

yaya el yazısiyle bir tercümeihali 
ilave etmeğe mecbur tutuldu. 

Ondan ıonra bu dosyalar, ali. .. 
kadar olan kadınlar tarafından 

f ıraat düıtükçe tamamlanmak ü • 
zere gece ve gündüz emirlerine 
hazır bulunduruldu. Kadınlardan 
birisi doıyuına yeni bir §ey ilave 
etmek istediği zaman evrak me • 
muresine giderek bunu ya bizzat 
kendisi yazıyor, yahut evrak me .. 
muresine bir zabıt varakası tuttu
ruyordu .. 

Bu sayede az zaman içinde A 
dan z ye kadar büyük bir anıik
lopedi vücude getirildi. Bu lügat 
kitabı, ilim ve fennin her tubeaine 
ve aan'ata dair gayet faydalı ma
İUmatı ihtiva ediyordu. 

konaert, 24.45 Haberler, 28,05 Çingene mu - Anni Prehtel, Mis Page, Mat -
slldlt. 23,40 Asker mmkuı. k R db rt Kalb 

ıınazel Warui o 0 e e ' 
59% Khz. \11.A.."ll(A 1507 m. M.

11 
War, güzel Laurence ve dok· 

18.25 Piyano konseri, a!Szler, 19.30 Ders, 
20 Haberler, 20.10 MIUI ne11rıyat, 20,35 Ka- tor Egli gibi kadınların bilgilerine 
n§ık musikili program, 22.15 Oavald Kaba.s· kendi elleriyle kaydettiklerini ıöy-
tanm idaresinde umumt Avrupa konııerl k 

lemeğe hacet yo tur. (Se.n!on!k), 28.05 aösler, haberler, 23,40 kon· 

ferans, 23,55 PIO.k, l. Ku&t'tct konseri. Bunlar gerek kendileri, gerek 

------------- gelecek nesil için bu me.lUınatın 
BOR -"--··~-ı n~ kac:lar fay<lab' v1wwwwJ!t••n ~H 

r Hiz1luında vıldız işareti olanlar üzer 
!erinde ı 7 12 de muamele görenler 
dir. I Ra.kamlar k apanıs fiatla.nnı ,;ösıcrir· ı 

"ukut (Sal.!f) 
• Loadrı 62'4. • Vlyaı ~-'. - . 
• Nc•rorlı 126. -
• Pırts iM. -
• Mllbo ?16. -
• Brilksel 118, -

• Mıdrtı 18, -
* Berlln '45, -
• Varson H. -
,. Badıpeşte ~6. -

•Atını 24, so • Btıtre, n. so 
• Cencne 818. ·- • Betırar sa, -
• So!ya j4, - • Yohhırıu 36, -

yorlardr. Mesela doktor Egli Ha· 
mm tıp bilgisini yavaf ya vat bu 
levhalara yazmamıt olsaydı, onun 
gözünün kapandığı günden itiba • 
ren adada doktorluk yapan artık 
bulunmıyacaktı .. Yalnız bütün er
kek medeniyetinden kalma bilgi • 

lerin hep yavaı yavat kadınlar a • 
dasında unutulup gideceği mu • 
haıkkaktr. 

Akademinin ve bilhassa orada 
ıaklanan evrakın yaptığı tesir Ü -

Çekler (kap. aa. 18) midin üstünde çıktı. Kazazede o
l!--=;:;====;;;i;;:=~:oır:ıııı~~-111 larak adaya çıkan biçare kadın -

• Amıterd111 84. -
• Praı 10!, -
* !l'tnkho'm ~· ... 

• Alua 936, -
• Mecldl7e 42, - ı 
• R•nkaor !40, -

• Londra tı-!3.~0 • Stothlm 3.11 
• Neoryon 0.1040 • Viyana usoo lann mazhar oldukları ilah\ tena-
• Parlı 11.0J • Mıdrlı S.803i aül kabiliyeti Allahın bir li'itfü ise 
• Mllho o.~sıo • Bcılla ı.w~o 1 
* Brlltseı :uıu • Vırson 4, 1971' bu &'kademi de ikinci bir lutfü O • 
• Atin• 83.49!5 • Bndıpeşıe 4.16'J7 du. 
• Cuevrc 2.4!'1 • Rlltres 78.96~5 
* Sofyı 06.084 * Dıtgrıı 34.tı~3t 
• A1tı1tcrdıaı 1.176~ • Yotobımı 'i.7488 
• Prıa 18,9790 • Mostova ıoıx> -

I_ E HAM 
• iş Bantas• ıo.- rramva1 :lı,:-o 1 

13.l!'i 

Tabii bu ikinci lutfün daha dün· 
yevi, daha imanlı bir mahiyeti var
dı. Adadaki müatemlekenin ora· 
ya ebediyen yerleıebilmeıi, temel 
atması bu ikinci lutuf sayesinde 
kabil oldu. 

•Anadolu 211. • Çimento as. 

-.-
Reji 2 :tO Oayon neı 
Slr. Hıvrı"' ı~.liO Sarlr De! 

-,·· 
; Merkez Rıllhsı r;1.~ Rılyı 

u. sııom -.oo ~ırk rn. ceza 
Romonıt 11,Q!I Telefon 

-.--.--.-

Arılar bir arı kon.nmı nasıl ö
rerlerse kadınlar da akademideki 
evrakı o suretle tamamlamıya ça· 

ı:===========::ı::=mill lrıtılar. Orada kökle§en içtimai 
:=i==•-tl;=k~r.-a_z;;;:la=r===t-a_h:;;;,;v:;;;;l=ll==e=r~,11 merkez Rodberte'nin aklından 
"193JTllrt nor.ı 27.7 ~:ıetırıt -. - doğdu. Bu merkez bir an kova -

• il 26,9 ı Trımva) 31 75 d f ku kt d 
• • . • ın 26 so Rıhtım ı:o,30 nın an le evvu . fu no a a var-
lstitrtııDıhıtı ı 94,,, • Anadotn ı ,5 60 dı ki arının balı alındrıkça eksilir , 

•!:rııaı lstlkruı 97. • Aoıdola il .fS,tiO halbuki akademi'nin zenginliği 
1928 A Mu. .oo Aaıdolu 111 46.-

Rı~da• - ()() • '1llllu:cşl o\ •o o; gittikçe artardı, 
i;o;;;;;-.--... iiiiiiiiliiiiiiiiıi~iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiôiiiİİİİİİİiıiiii~I 

lıtanbul ÜfÜncü icraından: 

. d . b. • l rattıkl yeıın e yenı ır a em ya • 
Dl müdriktiler ve bu yeni r 
için yeni esaslar kurulma•• 
geleceğini biliyorlardı. . 

Esrarengiz tenasül kuvvetı, 
dınlar adasının mukadd .. Jj)_. ............ 

ilan eden bu ıır yeni bir ah 
sası meydana çıkardı. Bu • 
kaideye göre adadaki yaratı: 
mucizesi annelerden her 
ancak bir kaç gün için tahsi• 
yordu. 

Bu hususta cari olan adetlel' 
dmlar aruında sükut ile 
olunarak yerletmitti. f 
adetlere hep şiddetli bir kı• 
hkla riayet ediyorlardı. 

Sair ahvalde anneler ar~~el 
münasebetlerde hiç bir ııd JJd 
kııkançlık görülmiyordu. 
kısmen aralarında erkek 0~bi 
aından, kısmen de cennet gr 

rklhnin ve tabii bir hayat t~ 
ahenketar bir mevcudiyet ~ 
nmı bahtcylemeıinden ilet• ·· 
yordu. Mütterek kaygılı (ı 
rek kurtuluş, müşterek lt1t 0

.., 

yeni bir içtimai tekle do~ 
terek yükıelit hepsini ye 
bir hale gelirmitli. -Maatteessüf çocukla~ ti 
arttıkça annelik vaziyeti ;. d 
halini kaybediyordu. A~:,., . 
§Ünen ve idare eden kadın ,,Ş 
bir erkek çocuk doğu,uod• 
•eye düşüyorlardı. ) 
3' "I f,ı 
Cii~mu.rdrjı ao 

net olmaKtan çıkarıyor ••• 
dınlar adasında evvel• -· ; 
yaratılmıttı. Ondan ıoO~le 

• • dıısı11 • rengiz mucızenın yar i 
ki kadının kaburga l<~,d• ff 
Bihari Lal dünyaya P~1 ~d-
kat cennette olduğu ıı ,.1JI" 
lar adaıında dahi bir Y~.,.ıt' \.. 
ditkir vazi;ett~ ~a!ı~rdd• · 'l\ltı h 
üzere oldugu goruluy c;ııOll 

~el 
Bu fenalığın bir an.~ ' d 

geçmek lazımdı. Çu ~., . 
defa l:lavva ile yılasıJll ·io jii• 
olan ıeyin bu defa Ade0J 1'0jıs1 
den olmasını, cennetteO ııı-1'" 
yı istemiyorlardı. Bu . ıtod JıO 
aıil Laurence, reis An;'• ııisli 
ve doktor Egli arasın • .. 
nuımalar yapılıyordu· . c;ıı" 

hrkenıll t..jtle 
Bunlar da o te 1 ted"' t:I 

geçmek için ahnaca~ doJılof e• 
.. .. .. 1 rdı Tabu l ıs 1' 

Roruf uyor a . 1 a ha• o ıı te"ti 
Hanım, bir cerra . c;1ere1' dd 
kin tedbirleri teklıf ek iıtİ1ct t 
keyi kökünden ke.uıe .µ.~: 

h 'un ° r.~ Vaktiyle Malt us urıe~1 'f 
·ayete 1c ~ 

bğr nazariyeve rı çoeıı d 
D "n • e• kô.n yoktu. oga aıarı1 

hd.d. . . t• en bu n ta ı ·n1 ıs •v d' ,, 
d·1 ez 1• el da tatbik e ı e:ın • "Jeıni'feıı 

1 
ıc 

Ç.. k" gözle göfll • l<•'' ft" ~n u ··ı ku""etıne ıd•· 
ren~ız tenasu k !uh~- ,;1' 
vitler ve §artlar 0 n o t111SJ,.· 

t yarata _.. ıı 
k:katte, haya · . . hare..- ; 

. ffedılıın. 'f•'t 
nin tabır a kar"' t..jt 

' d }arına b•r 11 1u1 sindeki ka ın el dl'l 1 ' ~ P 

· b'l'b her vüz 1<a nı tiıı1" 
m • ı .., rtın••' 
kok çocuk doğU 1~ 

Doktor Hafız Cem•I ___.. Doktor ...... 1 
Dahiliye Mütehassısı . f'Hüseyin Osman 

Mahcuz ve par.aya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif erkek ve ço -
cuk elbiseleri 22 birinci kanun 

1934 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 1 O dan 11 re kadar 
Yeni postane karıısrnda Küçük 
Kmaciyan hanında 29 numaralı 
odnda birinci açık arttırma ile 
satılacağından talihlerin mahal
linde memuruna müracaatları ilan 

Adada annelerin çocuktan için 
lazıtn olan fikri bilgileri bir araya 
toplamak uğrunda yaptıkları fe -
dakarlık, gösterdikleri ihtimam 
ve gayreti seyretmek ayrı bir ke -
yif teşkil ediyordu. 

. "•" ' -dt. • bıtnU •bi ~ 
Bel i o nıucıze ;;fut. ,f\b ~,.~ 

k d kuvvet ve " • de~ ~· 
.. ~, rl~rvahul b~lki bırb~l•t,Jt. Jıt r. madan başka riinlerde 0 ı 

1 d sonra saat (2,5 dan 6) ya Haseki hastanesi 
· dar lstanbulda Divany~lun~a liahiliye mütehassısı 
(UR) num&Palı husus! kabınesm· leli Lütüf Apantmam saat 

<le talannr kabul eder. Mua 7 e kadar Telefon 22459 
tnehane ye ev telefonu 22398. l -•••-•-111111111 

Kı lrk telefon 22519. 
l olunur. (4275) 

Anneler cocuklarını dc~urduk- 1 .... .,.cı 
P, • ,, , ,.~ ' 

tan, emzirdikten ve büyütti'kten bir kız ç.oMJiuD:;:; bı'gi;ıs• ~ 
IODra timdi de onlarm fikren öl • yaratılabileceitı b•Jed'1~ot --~ 
memeleri için llznn olan eaaslan tıp alimleri nasıl 1 etireı' 
h - . . vdana 6 azırhyo:ı-lardı. Onların bu ıay - mucızeyı me.. 1 rcb • ~) 
retlerinde bir ulviyet vardı, çün - İar dahi bileaıiyor ~~ 
kü onlar muammalar, aailder sa· 
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r'da hadise oldu; Al., 
lllar nümayiş yaptılar ~UNDAN BUN AN 

Papen, şimdi de Sar' da Alman 
omiserliğini üzerine alacakmış! lvapolqon mu Bismark mı, Va.gner mi? 

• eburk, 17 (A.A.) - Ev-ı tir. Bu tebliğde, tahkikatın so
tce saat üçte zabıta itleri- nuna intiz:ıren hadisede methal • 

t zabitlerden birile halk dar olan gönüllü zabite iıten el 
tüfenk çarpı§masiyle ne- çektirilmit olduğu ilave olunmak

bir hadise olmuştur. tadır. 

"Sevgili dostum, sana bin defa teşekkür; sayende hatırası 
hiç unutulmıyan babamı tekrar görmiye muaffak oldum!,, 

J daşını otomobille götür -
Fon Papen Sar komiseri mi 0lan bu zabit yanlış bir olacak ? 

Yüzünden otomobili ya
. ltınuna çıkarmış, bir ka

ralanmasına sebeb olmuş-

~ayı gören bir çok kimse 
taraf mı tutmuşlar ve ai
etinde olan zabite fena 

leler de bulunmutlardır. 
kendisini ölüm tehlike-

1'\ız kalını~ ~anarak rüvel-
L '' etmiş, orada bulunan 
'llrnından yaralamıştır. 

Üzerine vakadn hazır 
lilr zabite hücum etmiş -
Zabitin hastaneye kaldı-
ınecburiyet hasıl olmuş· 

'-ra.lı kadının sıhhi vaziye
değildir. 

cehhe:ıinin tertib etmiş 
tıümnyiş, sükun içinde 
Ve hiç bir hadise olma-

~iiltumet komisyonu, neşr· 
~lduğu bir tebliğ ile hadi -
,h etmi!, şiddetli tahkikn

iş olduğunu bildirmİ§ -

Londra, 17 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesi Bay fon Papenin 
Viyana elçiliğinden ayrılarak Sar 
da Alm:ın komiserliğini üzerine 
"\l:ıcağına dair ortada dönen bir 
ıayiayı yazmaktadır. 

' 

İngiliz askerleri Sar'a 
taşınıyor 

Londra, 17 (A.A.) - Saru -
)uslar arası kuvvetine dahil bulu· 
nan İngiliz kıtaatmın nakline dün 
akşam ba§lanmııtır. 

Levazım müfrezesi ile 20 kam
yon dün Kale (Calais) den geç • 
mi~erdir. Öbür kıtaat bunları ta· 
kip etmektedir. Bunlardan bir kıs
mı ytırın Sarbruc'a doğru trene 
bineceklerdir. 

Bir kıta yürüyerek Çartamba 
günü Lil (Lille) e ve oradan da 
gene yürüyerek Sarbruc'a gide • 
ce!ctir. 260 kitilik lsveç müfreze· 
si Berlin ve Frangfort yoluyla Cu
martesi günü Sar' a varacaktır. 

ı ·· 

Ulusal Sıyasamız 
<aa~ tarafı ı inci sayıfada) 

• 1k baılarken de bir ta· 
; .daha önce, bir ta · 

. a ıae daha geç kendini 
ti. 

aava!ın sonu ve evren • 
~ rnik tutumunun doğur -
~~ensizlik her yerde ora -
luşuna göre hatka batka 

il hızıda yer yer değiıik • 

İlk önce şunu biliyoruz ki 
tınak, ulusal ürünü artır • 
~ ak için de ona göre 
~ t'lnak gerektir. Bu düzeni 
• 1tı alanında gerek baıka 

ak alanlarında kurmak i -
ilce para sonra da teknik 

-..; iti de en ıon bir para i
ll aöre parayı nereden 

ı' 8 d .. d · unu ya yur un ıçın e 
~~ uluıun biriktirmelerile 

' Yahut da dıtardan ö -
la. Ödünç ise istemek
. Onsuz yaşamak ye -

tCiatcrmek gerek. Yoksa 
~ kalınca beklemek dur· 

t~. durma da geri kal -
~ ·1 

h.. ti eınek demekt:r. Bunu 
""4lyız. Bundan ötürü bi -

Uz için tek esen yol: 
~ lll't!nna yoludur. Ata -

\;~: lıten artmaz ditten 
d t, Pek doğrudur. Yapa-
' hudur. Ne kadar az 

~ı..ı kazanalım, en gücü o

~-ıaa. ?.nda birini artır -
) ~ guvenle tutulacak 
• ~. Günde on kumt 

\ 1\ bir itçi dahi on kuru· 
~.. kııruıunu artrrmakt" 
tih~rd borcunu ödüyor, 

1 kutlu hır yükümü ya-
1tıa kend=sinde bir se-

~~; •e &ncak bu güze)·
t.rınrn esenliiHni ya -

• ~ilınclid:r. Kazancın 
~~nık biriktir-

mek demek Türkiyen:U tüm ulusal 

ürünü bir milyar türk lirası oldu • 
itına göre yılda yüz milyon türk 
lirur biriktirmek demektir. Bakın 
birer beter kuruıtan neler doğar? 
Franaızlarınkisi de tıpkı böyle 
doğıınu§tur. Bunu yapmadan baş
ka inan ve güvenle gideceğimiz 

yol olmıyacak, paramız için siya
samızın ne olacağı kendiliğinden 

besbelli oluyor. Demek ki bizim 
için de, öz olan ve ilk yapılması 

gerekli bulunan iş biriktirme o -
lunca paramızın değerini koru -
malıyız ki hem biriken paranın 
değeri azalmasın hem biriktirici -
lerin İnanı ve güveni çoğalmasın. 

~rtİ•f Luclvly ~rnocm (yanda) ve altlıfı pozlardan on ikisi: 

1 - Napolyon, ~ - Garibaldi, 3 - Gambeta, 4 - Emil Zola, 
7 - lngiltere lttalı EJvarJ, 8 - Birinci Vilhelm, 9 - ikinci Vilhelm, 
Ruzvelt, 12- Arman Falyer. 

S - Vağ11er, 6 - Bismark, 
10 - Kavur, 11 - T eodor 

Dünyanın en meşhur kılık 'de
ğiştiren artisti şüphesiz Ludvig 
Amanndır. Bu adam hiç makiyaj 
yapmadan müthiş clçabukluğiyle 
ve bir takma saç yardımiylc iste • 

keyfi pek yerinde idi. Bir ç<* 
me§hur adamlnrın kıyafetine gir
dikten sonra Bismark kendisini 
de tasvir edip edemiyeceğimi sor· 
du. Cevap verdim: 

bqladı. 

diği in&'l.mn şeklini almağa mu - - "Şüphesiz, tasvir edebilirim. 
vaffak olmaktadır. Aınann on beş Hem de o kadar benzetirim ki, 
yaşında iken sahne hayatına atıl- başımdan miğf erimi çıkaracak ol· 
mıştır. Karlsbad'da sahnede oy - sam sokakta halk bana selam ver

Romada ba§mtdan geçen bir 
vaka bundan daha garipti. Numa
raları henüz yapıp bitirmittim. 
Perde son defa olarak kapanıyor" 
du. Ben son numarada meşhur 

Garibaldiyi tasvir ettiğim için 
halk beni mütemadiyen alkışlı • 
yordu. Sahneyi henüz terketmiş • 
tim ki, adamın birisi bana doğru narken Viyanalı tiyatro direktörü meğe kalkışır.,, 

l.1aube'nin dikkatini çekmiş, bu 
direktör Amanndaki mimik kuv· 
~etine hayran olmuş, kendisine 
~ahısları: temsil etmek şubesinde 
kendini göste1111eğe çalı~masım 

tavsive etmistir. Aınann bn tavsi
ycj~ ·dinlcmiŞ, neticede çok mu -

Şimdi de fırkamızın özgü ina
nı olan demokrasi ile ulusal öko· 
nomi arasındaki karşılıklı gerek
leşme (İnterdependance} üzerin
de daha doğrusu ulusal ökonomi 
bakımından demokrasi için bir 
kaç söz daha ekliyeyim: 

Ulusal ökonomi siyasasının a· 
macı, ulusça en büyük randımanı 
almak için ulusun ayrı ayrı her ki
§isinde en verimli çalışma yolunu 
amıkhyan ve ulus bütünlüğü için
de birbirini tamamhyan bir öko • 
nomi yaratmaktır . ., 

"İşe böyle başlanınca ilk ge -
rekli nerselerden biri de metodik
man ulusal ökonomivi teknik le • 
meller üzerine kurmaktır. 

vaffak olmuştur. 

Çünkü dünyanın beş kıtasın · 
da büyük bir şöhret kazanmıştır. 
Amann sahne hayatındaki batı -
ralmım anlatırken diyor ki: 

"Bir defa Berlinde Baıvekalet 
da :resinde hususi b!r oyun verme· 
ğc davet olundum. O zaman Bis
mark henüz Başvekildi. Kalbimin 

ne kadar çarptığını tasavvur ede
bilirs=ni~. Salonda 83.§vekil ailesi 
efradiyle oturuyordu. Başvekilin 

Bismark gülerek cevab verdi: 

- " Ne demek istediğinizi an
ladım. · Tepemde kalan üç tane 
saçtan bahsetmek istiyorsunuz!" 

koıtu, beni kucakladı, sımsıkı 

kolları arasında sıkarken ve göz· 

)erinden yaılar akarken mütema

diyen kulağıma doğru bağırıyor

du: Milanoda da ba§ımdan şöyle 
garip bir vaka geçti: Tam sahne· - Sevgili dostum, sana bin de· 
ye çıkacağım esnada İtalya Kralı- fa tefekkür. Sayende, hatırasını 
nın maiyetine mensup birisi ge • hiç bir zaman unutulmıyan baba
lerek sahnede Kral Umbertoyu da 1 mı tekrar görmeğe muvaffak ol • 
tasvir etmemi söyledi. Kral tiyat· d f um.,, 
roda locasında oturuyordu. Son Meğerse beni kucaklıyan a • 
numara olarak Kralın maskesiy - b ld l · dam Gari a inin oğ u imış.,, 
le sahneye çıkar çıkmaz muzika 

Amman'ın bu kadar ıöhret ka-Kralın marıını çalmasın mı? Der- ' . 
hal seyirciler de ayağa kalktılar. zanması~a sebep olan şey kendı • 
Locasında oturan kral §aşırdı, et· sini, tasvir ettiği büyük adamlara 
rafına bakındı, nihayet o da aya- ! boyasız falan benzetmesi ve bu -
ğa kalkmağa mecbur oldu, büyük j nun için de yalnız yüzündeki ada
bir hayret içinde bana bakır.ağa 1 leleri hareket ettirmesidir. 

Söz buraya gelmi~ken Nan&İ 

Üniversitesi ulusal ökonomi pro -
feıörünün prensi6 olarak ileri sür
dügv ü bir ana düşünceyi de söyli· 

lusal ökonomi sözün tam anlamıy- ı yasamızın ne kadar iyi taglmış o· 1 maktır. 
la, kurulmaz, yer yiizünde tutu - ranmış olduğunu düşünerek öğü · 1 Bunun en kestirme yolu ulu -
namazdı.,, diyor. niiyor. sal ökonomidir. Çühkü bu sis.tem 

. Gerçekten bir yurdun her yanı 
yeyım: d demiryollariyle birbirine bağlan · 

"Uzun uzalar aram a ucuz U· ) d b"t" d . mamıs o ursa on a u l!n yur u sa 
lattırma ve tanıtma için demıryol- 1 · . . . . 

l l d b .. ·ı· l . ran ve bırbırını tamamlryan ulu • 
arr 0 maıay ı ugun ı ım o an u I b. ..k . k I 

YENi ÇIKTI 

ilkbahar Selleri 
Fiatı 75 kuru§ 

sa ır o onom1 uru uşu yarat • 

1 
mağa yol bulunmaz. Bizim de on 
bu kadar senedir hep knygumuz, 

1 Ulusal ökonomi profesörleri -
1 

savaşımız bu değil mi? 

Dağıtma yeri • Vakit Matbaası nin böyle prensipler koyduklarını 
İ da görünce adam bizim ulusal si-

Bütün bu varlığı büyük Önde -
re, Atatüı ke borç!uyuz. 

Demokrasiye gelince onun da 
amacı ne kadar olabilirse o kadar 
çok ak-denkliği (hukuk beraber • 
1iği) yapmak bir yurd içinde yurd 

her yurd scverin denk kertede be
nimsediği uluşa (devlete) bağlı • 
dır. Ulu,un ise her yurd severi en 
yüksek değerde yetiştirmekte an· 
cak ası, (faydası) vardır.,, 

YENi ÇIKTI 

severler arasındaki geçinme, a · Deliliğin Psikolojisi 
nıklık, kültür ayrılıklarını azalt • 
mak her kişiye en çok ve en ve · J Fiatı 50 kuru§ 

rim li çalışma yordamı ve buna gö- ı1 .,, _T•e•v•z•i•y•e•r•i·--V_A_K_ı_T_M_a.th.a.a.s.ı_. 
re en iyi ya§ama kolaylığı bul -

• 



Bugün ucuzluğun son günüdür 
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• Holantse 
Deniz:yolları 

i ŞLETMES i 

Acenteleri Karakoy - KOprüba~ı 
Tel.42362 - Sirkecı Mühürdar ı:ı.de 

# i'eni Kitaplar . eti 
Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının . IS incı es 

Çocuk Düşürtenler 
Bank-Cni N. V. 

ISTANSUL ŞUBESİ 

ROMANINI OKUYUNUZ! 
Gaıata : Karaecov Pa•as Meydancık : Ataıemcı Han 

I•-- Han Telefon 22740 --

Karadeniz Yolu 
1ZM1R vapuru 18 Birinci ka

nun SALI günü aktamı ıaat 
20 de Rize'ye kadar .(8524) 

H. GONZALVE - MENUS/ER 
Her türıu eank• tnuameıeıert. Kasaıar ıcart. i. F'iK~i - R.i\SiM 

Dağıtma Yeri - Yakıt Matbaası - 60 f{urııf 
UMUMi MODOALOK : AMSTERDAM 

Su be ı er t ı Amsteraam, Buenos Alres, Hayta., 

İstant:>uı. Rlo O• Janeıro, Santos, sao Pauıo. 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 19 Bi

rinci kanun ÇARŞAMBA gü
nü saat 19 da Ayvalığa kadar. 

(8555) Kiralık Daireler ,, 
ıstanbul Eeledlyesı ilanları 

Mersin Yolu 
272 lira 55 kuruı keıif bedeli olan Fatih itfaiye müdürlüğü bi

aaına P.arafoner tertibi pazarlıkla yaptırılacaktır. Talipler teTa\ti 

anlamak ve pazarlığa girmek için de 41 liralık teminat akçesi mak

uziyle 20 - 12 - 1934 per,embe günü saat 15 e kadar Levazım 

ANAF ARTA vapuru 20 Bi
rinci k fnnan -Pı.RŞEMBE· . ....tlntt'Wl 

Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara cadd ,,d' 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu ~~ 
oda ~JUr r •lee• \dir ~~ __...ı. •• ı .. -,/ 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler • • • 

saat 11 de Payasa kadar. 
.. V AKIT idare evine müracaat •• (8556) 

üdürlüi üne müracaatlarL (8~) ~-~-~~-~~~-~~ ~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~ 

Oz Türl<çe l<artılıklar 

elbiseliler man, mec.) mek1 14. Yüzü kızaıınak. 
Havayiç, 1. Aygıt, 2. Buyum. - sız, 1 Aymaz, 2. Kurumsak, 
Haver, Doğu. (Rezil, deyyus man.) 3. Sayam, 
Havf, 1. Kah.anık, (Raşe, tit - 4. Sırtık, 5. Sıyrık, 6. Sıyrık yüz -

reme man.) 2. Korku, 3. Tangış, .4 lü, 7. Utsuz, 8. Utun, 9. Utanmaz, 
Titreme, titreyiş (raşe man.) 5. 10. Uvutsuz, 11. Yüzsüz. 
Ürküntü (Ani korku man.) Hayal, (%ihni suret man.), 1. 

- etmek, 1. Aymanmak (Kor - Angu, anı,anq (Resim, suret, ha -
kup srkılmak, utanmak, çekinmek tıra man.) 2. Çirkme, 3. Diişlük, 4. 
man.) 2. Belinlemek, belinğle - Gölge, 5. İrim, 6. Ktll'gu, 7. Sanı 
mek (Korkup telaş ve heyecana (Tasavvur, tahayyiil man.) 8. Sa
düşmek man.) 3. Eyınenmek mı, 9. Kuruntu, 10, Uy, (Fikir 
'(Karkup çekinmek man.) 4.1rgil- man.) 11. Yörence, yiirenmc, yö
mek, 5. Korkmak, 6. Ocukmak, renti. 
7. Odü kopmak, 8. Ödü sıtmak, 9. -, hayalet (Tayf man.), 1. A -
Ucunmak, 10. Utiiklenmek. las, bulas, 2. Cemen, 3. Görüpsü, 

Havi, 1. İçine alan, 2. Kaplı - 4. lles, miles, 5. llgar, 6. Karaltı 7. 
yan. Kelezti, 8. Közüği.i, 9. Sür, 1 O. 

Havsala, 1. Bukak, 2. Dencik, Şavkın, 11. Tungur, 12. Uyuk, 13. 
3. 1c, 4. Kurğusak, 5. Kursak, 6. Yöserti. 
Sağrı. ~- e kapılmak, uınumnak 

Havz (Ha\'11Z), 1. Avlak, 2. Bö- - görmek, tüzgünmek 
ket, büget, (Bagaj man.) 3. Bönet - e dalmak, Çaylamak, 
bünet (Baraj rnan.) 4. Biiyet (Ba- Hayat, 1. Amm, 2. Bayan, 3. 
raj ınan.) 5. Curun, G. Çala, 7. Canlılık (Kuvvet ve faaliyetle 
Çevlek, 8. Gölet, 9. Bundu, 10. hayat man.) 4. Dirik, 5. Dirilce, 6. 
Kağ, 11. K ymçık, 12 Su cukuru, Diıilik, 7. Dirlik (Huzur, sükun Ye 
13 Suvat, 14. Ulak. hüsnü amizislc haya man.) 8. Di-

Haya, 1 Turkuğ, 2. l ut, 3. Ut. rim, 9. Dirimlik, 10. Em, emen, 11 
4. Utanç, u ma, 5. l" nma, 6. komk, 12. Sağlık, (S1hhat ve afi-
l:vut, 7. U'\ 8. Yüz ı. yetle hayat ınan). 13. Salun, 11. 

_ etmek 1 Ayma k, e~ Tın (Ruh v nefe man.) 15. Tin 
ınmek 3. I ymen - (Nefes man.) 16. Tiriglik, 17. 

n k 4 K ak (Y , yüzü) Tirikçilik 18. Tiriklik 19. Tiril. 20 
~. KUşÜnl m k, 6 S kılmak. 7. Tirişlik, 21. Toıı ~ş,. 22. _Yas'. ~:aş, 
Turkmmak 8. tTtanmak 9. Utlan· 23. Yasayı~ .... 1. '\ uı ık, 2;:,. ) urum. 

mak ıo. rvutl nn ak, 11. Uval - ı 26. Zık. 
m k 12. l ~atın k, 13. Yiğren- Haydut, 1. Almancı 2. A)akçr, 

-Hı2-

~z TürlCçe kartılılClar 

vurmak, 3. çirlemek, 4. Çirlenmek, 
5. lğlemek, 6. lğlenmek, iklenmek, 
7. tğleşmek, 8. lklemek, 9. Kemle· 
mek, kemlenınek, 10. Keselenmek, 
11. Sökelmek, 12. Talıkınak, 13. 
Talmak. 

- hk, 1. Ağrığ, 2. Çir, 3. Çor 
4. lğ, ik, 5. lnğ, 6. !y, 7. Kem, 8. 
Kesellik, 9. Olet, 10. Salım, 11. 
Sayrılık, 12. Sökellik, 13. Şor, 14. 
Yik, 15. Yiklik, 16. Yiyik, yiyici. 

- lığı nükseden, Üznük. 
- nevbeti, Tinek. 
- lıktan kurtulmak, 1. Eyi ol-

mak, eyileşmek, 2. Onulmak, 
- hane, 1. Sayru yeri, 2. Sökü. 
- yı yoklamak, Sora vaıınak. 
Hasut, 1. Adarkak, 2. Güncii, 3. 

Hınza, 4. Hunamaz, 5. Kıskanç, 6. 
Kirtüç (fena huylu man.) 7. Kom· 
soz, 8. Könçö, 9. Künürkek, ki.inü
çi, 10. Künşil, 11. Öcgel. 12. Te • 
biz. 

Ha,a, 1. Bizden uzak, 2. Irak, 3. 
Olmaya. 
Haşak, (Hassü), 1. Çılbız, 2. 

Çöp, 3. Çöpeze, 4. çörçöp, :J. Çö -
vür, 6. Kuııığ, 7. Künge, 8. Kug, 
9. süpürüntü. 

Haşefe, 1. Cumalak, 2. Kalak, 
Ha~ere, (Haşerat), 1. Böcek, 2. 

RÔci.i, 3. Böcü bötıi.i, 4. Gücüler, 5. 
Deprcnici, 6. Yer yurdu. 

Haıin, 1. Berk, 2. çop, 3. Çort, 
4. Hodman, 5. lri (kaba man.) 6. 
lrik, (Sert man.) 7. I<aba, 8. Kakı 
'(Esya hakkında) 9. I<atr, 1 O. Kat
kr,( adam için) 11. Sarp (abrır, 

gü~ man.) 12. Sert, 13. Ters, ıj: 
Yiti. 

- görünmek , Kazırlamak. . 
Haşiye, 1. Attırma, 2. KarayiJ11, 

kıranı, . 3 
Hat met, 1. Kavut, 2. Kut, · 

~tur, 4. Suntur (Sunturlu= ha§· 
metli,) 5. Zontur, 1' 
Haşr (etmek), 1. Biriktirtl1e k, 

bir yere getiıınek, 2. Diriştirıne ' 
3. Koparmak, 4. Toplamak. 

Hanet, 1. Belin, 2. Korktı, 3
· 

Siire, 4. Ürküntü, 5. ürsünnıe. 
k 2. 

- duymak, ı. Esleme ' 
Korkmak,, 3. Ürkmek. a 

H . . ) 1 Borazn ' at, ( Çızgı man. . · . hattı 
2. Çırp1 (İ p1e çekilen cızgı,, . 4. 
müstakim, sıra man.) 3. ç~z~, 
Çizi, 5. çizik, 6. Onğdu, 7. ŞıY11. n) • 9. 

w be 1 ;.;• 
- tı bala, 1. Bel (Dag ' 

Geriş, 3. Yeleç, 4. Yeli. ıcper, 
- tr fasıl, 1. Damak, 2. u 

3. Ur, 4. Seğir, . . 9 Tutunı. - tı hareket, 1. Gıdış, -· 
- tı münhani, Gece. . . ıni .. 
- tı içtima, - tı taksıını atak· 

yah, 1. Baduç, 2. Bıçak, 3· ç 7 51-

4. Kılçık, 5. Koyak, 6. Sal~nl~ 
11

• 

Y. yıv ıı · mr, 8. Savak, 9. ıvyen, k bi· 
Hat, (Yazı man), 1. Be~t~w' bi

~ek biçik bitik, 2. Bitti, bı ıg, 
. ' ' y zı 
tit, 3. Piçik, 4. Pitek, .5 ... ~ ; Gii" 

- tat, t . Bitikçi, bıtktiCl, -· 
zel yazıcı. 

- tı dest , elyazıst. 
1 

pe
Hat (hadd, derece m3n.) . · (St"' 

" Ti' <l w ı }{ Ul ! ger, 2. Kerte, 3. ~1 ıg, · 
ra, dimi man.) 5. Oran. 

.-JOI~ 


