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ciimhur Atatürk, bugün aaat 13 
de latanbuldan Ankaraya aodet 
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Beşinci .Kurultay bugiin açılıyor 
seçilecek Italyada ökonomik · Bugün Cumhur Reisi 

seferberlik 
te İtal)a, süel (asken) seferberlik· 
h n ~onra, bir de ökonoınik sefer · 
.... ~Iik yapıyor. Bu türlü sefcrber1i· 
gın anlanu ( ) ·· rükl d i . 17Ulna$ı , gum er e.u 
~e~?·c karşılığı dö' iz ile ödenecek 
İt çl ır yabancı mal koymamaktır. 

Kurultay Reisliğine namzed gösterilecekler arasında eski Maliye Bakanı 
Bay Abdülhalik, reis vekillikleri için Bay Hasan Saka (Trabzon), Bay 

Nuri (Gaziant~b), Bay Tevfik Fikret (Konya) nın adları geçiyor 

.a Ya bu amaca (hedefe) varmak i
çın Yeni bir ya a (kanun) Ç'lkarmış • 
lır y·· .. h · 1 urumii {tatbiki) 16 Şubatta 
aş nmı§ olan hu vaı:;aya göre, İtal • 

Yaya dışar<lan gir;cek her mal. yerli 
:na~ı ile ödenecektir. Yalnız ilk ay· 
~r a karışıklıklara yol açmamak i· f10

• (16) Şubat ile (31) l\lart tarih· 

h~rı ara-ıncla ortnlnma {mutm·a.mt J 
ır r ·· CJım onay (mrıra/ck) hulun -

ınuştur. 

h"· ~u llir buçuk aylık kurun içimle 
• ~tun İta1yaıı giimriik1eri, dıfardan 

{)e en rııallann (yüzde 25) ini içeri· 
~e alabileceklerdir eğer hu mallar 
~ adanılarmm ge!;:ın yıl içinde o • 
d nlerde getirtmiş oldukları mallar· 

an artık (fazla) değilse ... 

7• ])~ ınallarm geriye galan ·(yüzde ,/ ı ıne gelince, gümriik ~cvir~t>rılc· 
~t~nu Maliye Hakanlrğ•na hildirc· 
ı l ır. Maliye Bakanı İtalyanın u · 
vu ararası alı ,·eri§inin denk (mu· 
( '4en<!ii olup olmaclığma göre ya 
evet), ) ahud (hayır) diyecektir. 

Bay Saffet Arıkan (Erzincan) 

Ankara, 28 (KURUN) -
Büyük Ulus Kurultayı yarın (bu· 
gün) açılıyor. Kurultayın yarınki 

Yeni saylav!arımızdan : 

Samsun saylavı 
Baqan Meliha Ulaş 

Bay Cemal 'J'unca ( Antıılya) 

(bugünkü) ruznamesinde şunlar 

bulunmaktadır: 
Devamı 2 lnd eaydanm 1 lnd 111tununda) 

' C. H. Fırkası Meclis 1 
Grupu Dün 1 oplandı 

Ankara, 28 ( A.A.) 
Cümhuriyet Halk Fırkaıı Mec
liı grupu bugün öğleden ıonra 
ıaat 15 de, partinin genel bCJ§
kan oruntağı BQfbakan I nönü
nün btı§kanlığı altında toplan
ch. Ônce Büyük Millet Mecli -
ainde bafkanlık divanına aday 
göıterilecek olanları, aonra da 
nizamnameye gÖTe pqrtinin 
M ecliı grupu btı§lran oruntak -
lığına Erzincan Saylavı Sallet 

Arıkan ile Antalya Saylavı Dr. 
Cemal Tuncayı ve idare heyeti 
üyeliklerine ele Abdülhak Fı -
rat (ET:zincan), Ali Kılıç (Gtı
zianteb), Azi:z Akyürek (Er -
:zurum), Damar Arıkoğlu (Sey
han), Fuad Umay (Kırklare -
li), General lhıan Sökmen 
(Giruon), Hamdi Yalman 
(Ordu), Rasih Kaplan ( Antal
ya), Raaim 8Q§ara (Sivaa) ı 
ıeçti. 

"ltalyan Orduları p Habeş 
D~ğlarınd~ Mahvolabilir ·!,, 

1 
Bütce 

hu A~ca.k (31) l\fart tarihi geline~ 
t Y0 ndem de artık bitmiş olacak • 

1,7" Ondan sonra İta1ya gümrükle • 
ı;i~l -i~y-e her hangi bir ma1m 
~ 1 me ~·karşılığının ü kes (mut
lı.f ) Ycr)ı mah ile ödenme ine LaG· 
tel ... tr. Bu yöndem o kadar genif old· 
o)gu hıtul nıu§tur ki. yapma ·(mamul} 
1 llll~ 0lına8JD, hemen her türlü ina· 

atın (hükmii) i~erisine alına\..· 
hiç lı l\,, ·öndemin dışında kalan 
l>anıttk §ey yotkuı. O kadar ki, yün. 
ti4a· • kömür gibi lıam 1cyler (ip· 
rar)t ~r:ddelcr) de im kestirime (la· 
~ıd .1

111clı oltıcnktır. İ:.lcnıneıniş ka 
<lir 1 

e gazeteler için de hu, böyle · 

935 bütcemizın Balcanlar 
heyetince tesbit olunan 

~~-- cedoeli 

trol \c·.~ha İtalya hu \ikonomik kon · 
I;1 ) 0

1 
ndcınini hu kadar sıkı tutma· 

1:) nc:c 
İ en gerekli buluyor? 
l;ıl~a ı ••kA o o h d ok• tur).. ıu ·umctının un a ı ı 

ıı <lrı •. • . k 1 ı )a .. Uncc::.ı vardır: Bır ez ta · 
ket lı~I (askeri) bakımdan başka ül· 
ltıa ~~n. hiç bir yar<lımma bağlı ol • 
th·ıc ıgııu hugünlerdc acun genel· 
• ınn ( ·h . . ) 

"tıl Cl an cf kfınumıınuyesınc 
<ıtınak . • ı· . •·1 1 tıın k.. ıstı~or. Sözgç ımı ta ya· 

t0ı.. onıürü yoktur, benzini ve pet· 
hir~ Y~ıktur, hunlar ise hir sava§ için 

llıcı k ] l d. 1 
tal~a h e~~ec.: gerekli şe) er .. ır. · 
ti" u turlu şe"'leri dı .. arı ulkcle· 

·• Ya l • ~ lıa rt ımı ile bulmadıkça kent!. 
'lııa lıü .. k 1 . . . yu ur savaş içcrısuıe alt · 

ASIM US 
(~ ---:ı hıcJ sayıfunn s UncO ııtonunda 

Bayan Meliha Ula~ 

Samsun muhabirimiz, Samsu
nun y1.mi saylavı Samsun Lisesi
nin değ'erli · hocalarından Bayan 
Meliha Ulaş'la Ankaraya hareke
t;nden önce bir-göıiişme yapmış-
tır. 

Yeni saylavı okuyucularımıza 
tanıtacak olan muhabirimizin 
mektbunu aynen koyuyoruz: 

Beni büyük bir nezaketle kar· 
ııJayan aaylavımız, fazla meıgul 
ve bir çok misafirleri olmasına 

(Devamı 6 cı sayfanın 4 ü sütununda) 

Al Ce11ercd K;: O l B b k I l .. .. Bayı--dırlık Bakanı "' i,., • w.:ım z;a p. CJf a an smet nonu, . 
ı ~et,,. K A J. A kara mula41-oiril'tti • aya, nkarada çubulz barajini gezmiıler ır. n 
1.. Zi11 Yoll el .. k el iri · b • · • .ı L!r intıhaı ta -utt efnte a •111 )'U an a re11 m, u gezıntiye aıu "' 

idedir. 

\nkara. zn "(Ku.-uu,J - .}!>35 ~ı
Jı hüt~csiniıı Bakanlar lJq.aMneu 
tc bit edilen ceh ellni 8) nen bildjp, 
yonun: 

Kurultay 21859.682, Riya eticünı
lıur 386.792, Diunr muhasebat 
;)65.500. Jlaşhakanhk 1.159,879 
De' Jet Şurası 218,193, Statistik 
580,852, Diyanet i~leri 611,98'6, 
Maliye Bakanlığı 12, 784,l 79. Düyu· 
nuumumiye 46.291,293, · Tapu t 1 
milyon 153,5:JO, Gü.mrükler Bakan· 
hğı 5.300.913, f çhakanhğı 4,347,908 

Jatbuat 95,944, Emniyet umum 
nıüdürlüğii 4,137,499, Jandann.t 
8.909,621'. Dışhakanlığı 3,262;140 
ılıhat Bakanlığı 4.892,184. Adliye 

Bakanlığı 8,788,478, Maarif Bakan 
lığı 8,948,445, Bayındırlık Bakanlı 
ğı l~,643.607. konomi Bakanlığı tJ 
mil) on 053,150. Ziraat Bakanlığı 
5,I50,5Jl, Milli nıiidafaa (kara) 4J'J 
milyon 087,816, Milli Müdafaa (111 
va) 5,01'7,06'0. Milli Müdafaa (de · 
niz) 4,308.600, Milli MUdaf aa (ha 
rita) 632,965 lira .. Yekun: 19J mil· 
yon 882 hin 727 lira. 

YUksek mekteb mezunu 
Ankara, 2S (Kurun) - Kül -

tür müdürleri talimatnamesinin 
Bakanlar heyetindeki projesinin 
bugünlerde çıkarılması muhte • 
meldir. Talimatnameye eklenen 
bir maddeye göre, yüksek mek -
teb mezunu olmıyan Kültür mü • 
dürle·ri orta tedrisata müdahale 
edemiyeceklerdir. 

Bu itler timdi olduğu gibi, 
Bakanlıkça idare edilecektir. 

llabc~ İ§lerinde en mülıim mcvzulard<m biri11i te§l~il cdçıı, Ual ual mmtcıh ı· 
ıındaki sıı kuyulanndan birisi. (Kcna rdalli 1·r.~imdc llabcı; reislerinden bt· 

risini geçen •yıllarda yaptığı /t.qlya SC)alıatindc görii:>onıunuz) .. 

Belgratta çıkan Vreme gazete -
si, Belgraua tahsil etme!<te olan Bay irfan Emin 
ve aslan Habeı kral sarayı\.a men- c Sevengll ----sup bulunan Mangstu Sanvl..tu ı· Mn:llJ. 
dmda genç bir prensle bir müla - .... (Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

kat yapmııtır. Bu genç prens, son 

ltalya - Habet anlatamamazlık
lan hakkında bakın neler söylü -
yor: 

- Emin olu~uz ki Hab.eşlilerin 
en az korktukları devlet İtalyadır. 

Habetliler esas itibarile sulhu se
ven ve sulha taraftar olan bir mil-

lettir. Fakat onu harbe mecbur e
derlerse dütmanları için çok tehli
keli ve müthiş bir hasım olurlar. 

Varidat kanunlaranda 
Ankara, 28 (Kurun) - Mali· 

ye Bakanlığının kazanç kanuniy
le diğer bazı var· 4'at kanunların
da yapacağı tadilat ve ıslahat 
neticesi 2 milyon lira fazla vari • 
dat; elde edilmit olacaktır. 

Bu~n kralların kralı Habeş 
imparatoru harb ilan ederse bütün 
millet derhal silahlarına sarıhb öl-ı 

(Devamı 9 cu sayıfanın 3 cu sutu~unda) 
llay lrft1n Emiu 

(Yazısı 3 ü sayıfamızın S i autünunda) 



Saymen Pariste Yugoslav muhacirlerine tazminat 

ln1iiliz - Fransız devlet 1Italyada ökonomik 
J l ., .. .. seferberlik 

Ankara, 28 (Kurun) - Alı. 
nacak tazminata göre tevziatm 
nisbeti tayin olunabilmek için he
nüz beyanname vermemi§ olan 
Yugoslavya muhacirlerinin Ni -
ıan •onuna kadar Maliye Bakan
lığında müte§ekkil komisyona 
müracaatları kararlaıtırıldı. Bun· 

dan sonra, müracaat edecekler 
temattan istifade edemiyecek ' 
lerdir. 

Bakanlar. heyetinin karariy'4 
tetkil edilen bir komisyon fu • 
goalavya muhacirleri taraf ındaıl 
evvelce Dıt Bakanlığına verilJlıİt 
beyannameleri teslim edecektir• 

auam arı goruşuqor lanıaz,, 8te!:r~~~::ei::: 
Paris, 28 (A.A.) - B. Laval, 

ıaat 13 de İngiliz Sefiri B. J. 
Klark'ın Sir Con. Saymen şerefine 
verdiği ziyafette hazır bulunmuf• r 
tur. Daha evvel B. Laval, Sovyet 
Büyük Elçisi ile görütmüştür. Bu 
görüşmenin mevzuunu 3 Şubat 
tarihli F ransız-lngiliz tebliğinin 
ve bilhassa bu tebliğin şark misa
kına aid kımu olduğu tahmin edi· 
liyor. " 

ta teıbit edildiği zannolunan Ber· 
lin seyahatinden evvel habise mev 
zu olan meseleleri derin bir suret· 
te tetkik edecekleri tahmin edili-
yor. 

Londra, 28 (A.A.) - Dıt itleri 
Bakanının Moskovaya seyahat 
projesi, avam kamarasında bazı 

mukavemetlerle kal"şılaşmakta

dır. Sağ cenah muhafazakirlan 
Sovyetlerle herhangi bir diploma-

yanlış olduğunu anlatmak istiyor. 
İtalya, .ava§ günlerinde ba§ka ü1 

kelerin ve ulusların yardımı olma.;a 
da kendi sınırları içinde bu türltl 
ıeyleri bulmak İçin var gücü ile ça
h§maktadır. Bunun için yeni ökô • 
noınik yöndçnı hu ülke için bir hü· 
yük deneme olacaktır. 

Üzerinde konu§tuğumuz yasanın 
ikinci amacı İtalyan liretinin değe
rini korumaktır. Gerçek, İtalya li -
reti son yıllar içinde uluslararası pi· 
yasada değer:İI!İ çok zorlukla tuta • 
bilmektedir. Geçen yıl Bunun için 

Sanayi mekteblerinin "ıslahı 
Ankara, 28 (Kurun) - Yeni 

bütçede sanayi programına ayrı
lan 3 milyon liralık tahıisat Su • 
mer Bank' a verilecektir· Her yıl 
verilecek tahsisatla 42 milyon li-· 
ra doldurulacaktu. 

Ziraat Bakanlıima Yerilecek 

fazla tahsisattan 7 milyon Jirs11 

sırf merinoı ıslahı içindir. Kült\İI' 
Bakanhğma verilecek 300 bin ti· 
rahk fazla tahsisat Kültür Sa ' 
kanlıfına geçecek sanayi nıek • 
teplerinin ıalah ve idareleri içİIS' 
dir. 

İngiltere Sefaretinde verilen 
&İyafetten sonra İngilizlerle Fran 
ıızlar arumda noktai nazar taa-. 
tisi yapılacağı ve bu suretle iki 

bükUmet adamları arasındaki gö
riifmenin devam edeceği zanne
dilmektedir. 

si müzakerelerine giriJ111edeıı ev· Fransa bankasından ödünç olarak 
vel iki hükUmet al"asında mual· altın para alnu§tı. Bu paralar 

erimi§tİr. Yeniden ödünç altın bul· 

Gümrükteki yünlü, pamuklu mensuc•t 
Ankara, 28 (Kurun)..-. Mev

ıuk bir kaynaktan duyduiuma 
göre, 28 Şubattan itibaren azami 
tarifeyle çıkanlınaaı kararlafb • 

lip te çıka:rılmamı§ olanlar içiıl 
kısa bir mühlet daha veriler~ 

lakta olan ticari ve mali meıelele- mak ue gittikçe zorlaşmaktadır. Bu· 
nun için İtalya kendi yağı ile kav
mlmaktan ba§ka yol bulamamakta
dır. Biz.im anlayı§ımıza . göre 1 tal ya· 
nm ba§ ''tlrduğu son dilzen hunun 
için kurulmuştur. B. Lava) ve Sir Con Saymen'in 

İngiliz hariciye nazırının 6 şubat-

Bugün cümhur 
riesi seçilecek 
-- (Baı taralı l inci sahifede) 

1 - Reis tarafından kurultayın 
açılma11, 

2 - Azanm and içıneai, 
3 - Reiı, reis vekilleri, riyaset 

'divam idare amir ve memurlan • 
nmaeçimi. 

4 - Cümhurr,iainin teçimi, 
5 - Cümhurreisinin and içme

ıi, 

Kurultaym, Bay Abdülhak Hi· 
midin ıelememesı dvlcı..,-..a. an 

yatlı saylav olan Bay Faik (Kara) 
tarafından açdmuı muhtemel • 
dir. 

, i 

rin hallini istemektedir. Pazartesi 
günü muhafazakar mel:n.tslard~n 
Vilyam Daviso, Sir Simon ne2din· 
de bu yolda tetebbüste bulunacak 
tır. 

JtaJya takas sistemini 
tatbik edecek 

Roma, 28 (A.A.). - Havas mu· 
haıbirinden: 

16 - 2 emirnamesi ile i:dıhalat 

heyeti umumiyeıini kont~jana 

tabi tutan tedbirler bütün ihracatı 
uluslar tarafından resmi aksüla
mellerle karpl&f&Caktır. Romada
ki elçiler ve sefirler tarafından ya 

pılan müracaatlar, İtalya •e ibra· 
catçı memleketler aruında nilıat 
bir mübadele rejimi için iki taraf· 
lı müzakerelere batlansıc olacak· 
hr. 

1 Nisandan itibaren, ftalya ta· 
rafından takas ıiıtemi tatbik edi· 
lecektir. 1 .• 

Kurultayın yarmki açılmasın • 
da bulunmak üzere 6 yabancı ıa· Sar madenlerinin kıymeti 
zeteci geldi. Pariı, 28 (A.A.) - Sarre hak· 

Ankara, 28 (IC URUN)' _ kmd"aki itilifnameler, lyan mec
Bu,wıkü frrka gnıpu toplantıım • liıi tarafından kabUI edilmittir. 
da kurukay reis ve reis vekillikle- Ayan meclisi emvali miriyeden 
rine göıterilecek namzetler etra· olan madenlerle Franaız emval ye 
fında konutuldu. Kurultay reiali- emlakinin kıymetini maktuan 950 
ğine ·namzed gösterilecekler ara • milyon olarak tabit efmiftir. Bu 
smda esip Maliye Bakanı Be.y Ab- miktar 1920 sene.inde tamirat ko
dülhalik'in, reis vekilJikteri için miıyonu tarafmdan takdir edi>' 
de Bay Hasan Saka (Trabzon), mit olan miktarın yanady. Bu 
Bay Nuri ( Gazianteb)' Bay T ev- mebliğlann tediyesi tarl:.aa İelin 
fik Fikret (Konya) nm adlan ce bu miktarm 750 mi~yonu Sar
geçmektedir. 

re hav:ıa.aı kömürij. :.>larak tea.viye 
Ankara, 28 (KURUN) - edilebilecektir. 

Balıkesir saylavı Bayan Sabiha -
nm ve Kütahya aaylavı &y Na • Hauptman müdafaa 
§İd 01ui'un, eskilerine ilaveten liomitesi 
~P' 1!• 1- ~•.:p1i·~.lerine seçilmeleri NEV':ORK, 28 (A.A.) -

Çokm~K, .,, ':/•.U ~ "Haup•.man müdafaa komiteıi ,, 
V!rd. (etmek),. Sirme&.1afmdan Yorkvil ıazinoıunda 
Vırdı zeban, Dıllen tertib edilen toplantıya 5.000 kiti 
Virdi zeban et~ · iştirak etmiştir. 

nıak. ..ı. • ...:;- B H t ·ı --'-• 
1 

... ....,_.uu ayan aup man ı e, avımat • 
yıaalt; 'tuıoslavya }ardan biri, söz söylemişlerdir. 

.. aı araııllda yeni budud Halk, idam talebinde bu1unan 
",.,,eri vücude ıetirilmeai ve müddeiumuminin ve Lindberg'in 

,.,aaaport işlerinin basitlettirilme • adlan g--t:L-eıslık çalarak t . f 
· • · akt d!JI • l k f -s lft!r ezyı ıı ıçın • e u~ıı. o an on eran- etmişlerdir. 

sın tanzım edılmıt olduju proto • Polis intizamı iade etmiıtir. 

ASIM US 

Fransız gazetele.ri 
Emniyetin muhafazası 
için tedbirler alınma&ını 

ileri sürüyorlar 
Paris, 28 (A.A.) - Gazeteler, 

eski Harbiye Bakanı Mareşal Pe. 
ten'in "Revue de deux Mondes" 
da askerlik hizmetinin iki seneye 
çıkardmuı için yazdıjı makale ü
zerinde mütalea yürütmekte ve bir 
çoğu bunu tasvib etmektedir. 

Le Petit Jurnal, tunları yazı • 
yor: 

"Silahları' bırakma. saati gelmiı 
değildir. Baılanrla.n müzakereler 
uzun olacak ve aneak müessir bir 
himaye olursa neticelenecektir. " 

"Le Journal,, Almanyamn tek· 
rar silahlanmış olduğunuve daimi 
surette 600.000 kişilik kuvTeti ol
duğunu, buna kar_şılık Franaamn 
askeri hizmeti emniyet zımanları 
almadan üç seneden bir seneye in· 
dirdiğini yazıyor. 

Echo de Pariı gazetesi diyor • 
ki: 

nlan yünlü, pamuklu memacattan 

bu tarihten evvel gümrüğe eetiri-

Yunaniatanda yeni bir hU· 
kOmet darbesi tetebbUaU 

Atina, 28 - Hükilmet taraf. 

tan Elinikon Mellon gazetesi, 
V enize1osçular ile plastirasçılar 

tal"afmdan hazırlanmış bir hüku
met darbesi tqebbüsü meydana 
çıkanldığım yazıyor. 

MezkW- gazeteye ıöre Veni • 
zelistler, Plistiruı alıp Yun,anis • 
tana getirmek için Cannes tefui.· 

t: 

ne iki murahhaa aönderecekler • 
di. General Pllatiru Yunani.ta • 
na s.ıU.O..~ darbei hükamet ha. 
reketinin bqma seçecekti. 

Sellnlkte yapılacak miting 
Atina, 28 - Yunan Batvekili 

Bay Çaldariı, Selinik valii umu-

misiyle telefonla ıöriiferek Pa -
zar günü Cümhuriyetçilerin Se • 

. 
asııari tarifenin tatbik edihD"1 
muhtemeldir. Meselenin Bakart' 
lar heyetine arzedilmek üzere ol• 
duiu da ıöyleniliyor. 

Ziraat enstitUleri talebele' 
Buraada . 

Ankara, 28 (Kurun) - Ziri' 
at Emtitüleri talebeleri ıörnefl' 
tatilinde lmfltde aderek Burtf' 
ya gittiler. Orada kayak sporlaı' 
yapacaklardır. 

Kooperatifcilerin kongre,I 
Ankara, 28 (Kurun) - 1'~ 

peratifçiler yarın ıenelilt kongl"'. 
lerini Halkevinde yapacaklardıt'• 
Toplantıya 170 kooperatif çağı' 
rılmiıtır. 

Gezginci tapu memurıatf · 
Ankara, 28 (Kurun) - Gt 

çen devre Mecliıvo ~umı§ oı.
_.._,gtnçı tapu memurları layi~ ' 
aJnın Meclisinin bu toplantı•ıtl ' 
da çıkarılması kuvvetle muht~ ' 
meldir. Yalnız, bu layiha yeni ' 
den teklif edilecektir. 
----~~~~~~~~----_./ 

Avusturya bakanları 
kında kendisine talimat vermit - döndüler 
tir. Viyana, 28 (A.A.) - Başv~ 

lanikte yapacakları miting hak -

Bay Çaldariı, muhalif Seli • Schuschnigg ile hariciye nard' 
nik mebus ve ayan azaımı çağı- Berger Waldenegg, dün ak!',.ı 

· "Vaziyet, F rasaya cesurane .... buraya do··nmu·· ıt}erdı·r .... rarak Pazar günkü nüm&yif es - ~ · 
ser: kararlar almmasmı içab etti- Her iki devlet adamı, Parif ~ 

nasında süktin ve asayişin muha- b"1 ıiyor. Londrada gördükleri hüsnü ka_.k 
Air Nouvelle şunları yazıyor: fazası hususunda kendilerine dü- ve elde ettikleri neticelerden F 

"talya sekiz milyon askerler her ten mesuliyeti hatırlatmasını ·va- ziyade memnun olduldarmı ,Öf • 

ihtimale karşı durmağa hazırdır.,, lii umumiye söylemittir. lemitlerdir. 

Almansilablanmaıınınçokteh- Muhalif fırkalar reislerinden Bir yanardağ faaliyete 
likeli olarak kendini gösterdiği B P t p ay apanas asyonun azar başladı 

bir sırada Fransa da bu her ihti· günkü mitingte nutuk söylemek ,,. 
male karşı durabilecek vaziyette için Selaniğe gitmesi . ihtimali Moskova, 28 (A.A.) - Tat 8'' 
midir? Emniyetin muhafazası j • vardır. jansının haber verdiğine göre, 
çin lazım olan bütün tedbirler a· kudan 15 kilometre mesafede bO' 
lınmalıdır. Bay Çaldariı, ıeçen Pazar ·hman Lokbatan yanardağı, 3 r' 

So al
. p 

1 
• h günü, Selinikte vukubulan hadi - nelik bir faaddan 90..,,..., yeıı~ 

sy ııt opu er gazetesı, ü • .... -
kGmetift bu mesele üzerindeki ıeler yüzünden muhalif reiıleri • faaliyete b&f laımttır. -1-
noktai nazaranı sormaktadır. Bu nin ıöyledikleri sözlerden hay - lndifalar, tiddetli değildir· 1 1 

gazeteye göre, iki senelik askerlik rette kaldığmı .CSylemit ve Yuna- mz bürkani bir gaz~ ... :. 
hizmeti lehinde yapılan neşriyatta nistanda rejim meselesi mevcud fakat, daim yamacında b~~ 
hiç bir vatanperverlik yoktur. Bu olduğuna göre muhalif reisleri- petrol itletme teNa.tmıı ~11 

sadece silah fabri1katörlerinin ar- nin ıözleri manaıız olduiunu ili· mektedir. . 
zusudur. ve eylemiıtir. Üniversite rektörü 

'"•111111ıııııııııı11ıııııı111111ııııııı11111ııııı11111ııırmıı11111ınııı111111ınııı1111111nıııı11111111rııııı11111flll11tıı-•11ıtıı11•""''""'"""'"'"°" Roma da • 
s K B 1 j Roma, 28 (A.A.) - Pad0

.-

j urun QLOSU \ dan bildiriliyor: Cenevreye ~:.; 
kollar imza edilmi4tir. 

Bu münaaebetle irad edilmit 
olan nutuklarda konf eranım vü • 
cude getirdiği eterin kral Boria 
ile müteveffa kral Mebandr'm 

~ i mekte olan lıtanbul Oni•er•1 

Von Papen ~ 21 Martla verilecek ''balomuz,, için kuponlann davetiyeleı-le l Rektörü Bay Cemil buraya ,..ıs" 
Viyana 28, (A.A.) _ B. Von ~ deği§tirilmesine yann öğleden •onra bQflıyoru~. Kupon birikti - f vaaalat ederek üniversiteyi .,e 

0~ 
Papellt dün a'k§am, Berline döJlı- ~ renler yarından itibaren öğleden sonra idaremize müracaat ede • ~ .merbut müesseseleri ziyaret etıı'

1 

. açmış oldukları Bulgar - Yugos
lav dostlufunu takviye yolunda 
bir hatve teıkH etmekte oldu~ 

müttür. ~ rek davetiyelerini alabilirler. bir davetiye iki ki§üiktir. Yanların ~ tir.Bay Cemil, tensik edHınekte il' 
.-.. ·- • , ...... ~ da daha lazla arkadaş getirmek i11tiyenler bir buçuk lira mukabi· ~ lan yükıek tedrisatın inkitafı ıo~ 
söylenm::tir. Yugoslav hayeti, ya- € Unde iki ki§ilik birer davetiye daha tedarik edebileceklerJir. ~ selesine pek ziyade alaka söıtet 
rın 'Sofyadan hareket edecektir. ~1111ııııııı1111ııımıı1111ıınıı111111ı"m1111u11111ıınııı11111ıımı1111111nın111111ım11111111111ı111111111ıııu111111ıııııı111111ııııııı11uıııııı11111ıııınıı1M .. mittir. 
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Tebarüz ~den 
üç nokta 

T rcunvay firketi yı}.lC1Tca istem -
bul halkından Fazla para almq, 
bu Paranın yekUnu iki milyon li
ra kadar bir ıey tutuyor. Yıllarca 
liiren bu hal nihayet amme huku 
kana temıü eden hükUmet tara -
lından yine kanunların verdi • 
ii hakla bertaraf edüdi. Fak.at yi 
l1e memlekette YCJfıyanlarrn ıahip 
oldukları haklar bu haklı duru -
'11ıın Devlet Şurcuı önünde bir 
ke~ daha konufUlmcuına ıebeb 
olciu. 

Devlet Şurası amme hukuku -
mı koruyan ve bu yüzden mçlu 
v~iyette mahkeme önüne çıkan 
hükumetin haklı olduğu tubit 
hiikumetin haklı olduğunu teıbit 
etti. 

Yünlü, pamuklu 
Yüksek gumrük resmi 

alınmaya başladı 
Türk - F ranıız ticaret anlat • 

ma.sına bağlı modüıün ihtiva et
tiği tarife pozisyonunda bulunan 
yünlü ve pamuklu efya ile di -
ğer memleketlerin ayni haklar • 
dan istifade ederek, bize :thal et 
tikleri ayni cins eıyadan dün sa
bahtan itibaren yüksek gümrük 
resmi ahnmağa batlamıf tır. 

Kılık yasası 

Ermeni ruhani meclisi, kıyafet 
meselesi üzerine toplanb yapmıt 
ve bu iti görütmek üzere bir ko -
misyon. ıeçmeğe hacet görmem it 
tir. 

Kanunu sarih bulan meclis tat 
bike geçtiği tarihten itibaren kli
seler dıtında ruhani kılıkla gez -
memeğe karar vermittir. 

Diğer taraftan, Rum patrika • 
nesinde her zaman nöbetle değit 
tirilen on iki kitilik Senıinod a
zasından biri ıon değitlirmede 
çekilmek istemediğinden, patrik 
F otyosun delaletile onun yerine 
bir batkası çekilmit ve e,ki "de 
virdaim,, temin olunmuıtur. 

.............................................. 

-\(11?.. .. .. m, ne ufUnııyor-
... -. l?ay G;:1;: d.. .. .. 1 

un.urlarla birlqir; yurdu hara • 
ca keıerdi. 

XIX uncu yüzyd Osmanlı im -
paratorluğu bunun tipik örneği-

dir· 
ikinci sebeb, inkıraz det1rinde 

ytı§ıyan yurd davası o günde sep
tik, sadece kendi menfaatini dü
§Ünen, kendi menfaati hesabına 
bir yurdu lime, lime etmt>klen ~e 
kinmiyen Jevfet adamları idi. 

Bugün ne batcın imparatorluk 
rejimi vardır, ne de ıeptik bir ida 
renin; kararsız sadece kendini 
diifünen aJnnel•rı tie karfı karfı 
yayız. 

Genç bir reimi. halk için ıeler -
ber olmu§tur. Genç rejimin ida -
reelleri 6iya1a iıtikUili için ük kur 
ıunu ırkan imanlılar bir ıaltadır-
lar. 

C) Tranvay davası bir noktayi 
daha tebarüz ettirdi. Bu tebarüz 
eden nokta ökonomi bakımından 
Türk ıılusıinan yabancı sermaye 
ile müncuebetinde ancak müıa
vi haklar istediğini göstermekte-

dir. 
Bir tarallcın yurd aluıal ökono 

miye doğru yol alırken beri taral 
tan da bu yurtta çalqan yabancı 
iı gruplannın amme menfaatle
rine uygun hareket etmen isten
mektedir. Ammenin haklan iiıtün 
de ne yerli, ne yabancı hiç bir ıah 
sın yer tutmaıına imkan yoktur. 

Devlet Şurasına giden tramvay 
davcuı ifte bu eıculan tebarüz et 

xtirJi. 
Sadri Ertem 

Oğlanın hastalıktan 
.•• Bizim 

bQf kaldırdığı yok.-

Tasfiye 
Esnaf Bankasının 
tasfiyesi karar• 

Jaştırıldı 
Esnaf bankası umumi heyeti 

dün öğleden evvel toplanmıf ve 
en fazla hisseye sahip olan beledi 
ye tasfiye kararı istemi! o1duğun
dan, tasfiyeye karar vermi§tir. 

Tas fi yeye bugünlerde bat lanı • 
lacaktır· Tasfiye komiıyonuna 

hazine avukatı Bay Osman Nuri, 
Avukat Bay Yusuf Ziya, ve bele
diye avukatlarından Bay Hamid 
Nazım seçilmitlerdir. 

Korer, diın g.tti 
Manisa caylavı olan Jstanbul 

müddeiumumisi Bay Kenan Ko • 
rer, dünkü t •renle Ankara ya git 
mittir. Haydarpaıada adliye men 
suplarmdan bir çoğu tarafından 
tefyi edilmittir. 

Korerin yerine müddeoiumumi 
liğe kimin iletirileceği, henüz bel 
li olmamıttır. Ba§ muavin Bay 
Salih Esad, müddeiumumllik it -
!erini vekaleten idare ediyor. 

Elmas kaçırmaktan 
suçlu olanlar 

Elmas kaçırmaktan suçlu görü 
len on dört ki§inin duruşmasına 
dün sekizinci ihtisas mahkemesin 
de devam edilmiştir. 

Dünkü duruımada ehli vukuf 
elmasların kaçak olanlarını tes • 
bit etmekle uğraşmış, şah\tler din 
lenilmittir· 

Duruşma diğer bazı şahitlerin 

Çağırılması ve ehli vukuf raporun 
nun okunması için başka güne 
kalmı~ltr. 

Polis haberleri : 

Yaralanan çocuk 
Gazinocu Alinin oğlu on üç yat 

lannda Mustaf anın bir f3.pka al 
mak yüzünden Ortaköy de bir f ab 
rikada çalıtan Said adında biri 
tarafından biçakla sol böğründen 
yaraladığı anlaşılmıttır suçlu ya
kalanmııtır. 

DOGOLME iDDiASI - Süley 
maniyede oturan Mehmed ile 
arkadaşı Ahmed, Çeıme sokağın
dan geçerlerken kunduracı Ce • 
mal ile arkadaşı diğer Cemal ta 
raflarından döğüldüklerini iddia 
tmitlerdir. 

BULUNA NSILAHLAR- dün 
bir silah arama neticesinde Ela -
ziz otelinde oturan Nurinin üze • 
rinde bir tabanca, küçük Mühür 
dar hanında oturan lbrahim, Is • 
mail, Receb adında üç kitjnin ü
zerinde de birer biçak bulundu • 
ğundan yakalanmışlardır. 

..• Geçen ıene tifodan yattığı 1 
zaman ödümüz kopmuıtu .•• 
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Tütün işleri 
r acirler cıun ıoplanaral< 

konuştular 
Tanınmıt tütün tacirlerimiz dün 

ticaret odasında toplanarak tü
tün i§leri hakkında bir konu§ma 
yapmıtlardır. 

Tütüncüler Okonomi Bakanlı -
ğından sorulan "tütün devir mua 
melesinde \'erilen beyanname ve 
buna yapıf tırılan pul hakkında 
sorgu üzerinde konutmuılardır. 

Verilen karara göre tütün devir 
muamelelerinde yapılan mukave 
leler beyanname ihtiyacını gider
diğinden beyannamenin fazla ol
duğu vekalete bildirilecektir. 

Tramvay ş rketının geri 
vereceği praa 

Tramvay ıirketinin hükUıneti. 
mizle yapmak istediği yeni mu-
kaveleyi konutmak üzere Anka -
raya giden murahhas Bay Ronje 
Brosenı'in tehrimize gelib Metro 
hanında bir toplanb yapbğma 

dair bir gazetede çıkan hAvadi • 
sin yanlı§ olduğu anlatılmıtbr· 

Murahhaslar dün geç vakite 
kadar gelmit değillerdi .• Bundan 

baıka, mevzuu bahsolan iki bu • 
çuk milyon liranın geri verilmeai 

ne dair yine dün geç vakite ka • 
dar bir tebligat yapılmamı§b. 

Bununla beraber, kararın tabii 
bir neticesi olarak bu paranın he 
men istenmesi beklenmektedir. 
Müzakerelere ittirak etmek üze
re şirketin idare meclisi reisi Bay 

Veyl'in bugünlerde geleceğine da 
ir henüz bir haber yoktur. 

Türk- Yunan mahke
mes"ndeki davalar 

Türk - Yunan muhtel\t ha -
kem mahkemesi dün yine topla • 

narak eldeki davalara bakmıttır. 
Mevcud davalar arasında en bü
yüklerinden biri de Abdülhamid 
veresessinin Abdülhamidin Yuna 
nistandaki emlak ve arazisi üze 
rine açtığı davadır. 

Nisan sonunda buna dair ka -
rar verilecektir. Abdülhamidin 
Yunanistanda kalan malının bir 
kaç milyon !ira kadar değeri ol -
duğu söyleniyor. 

Eldeki 12 bin davadan bir kısmı 
Türk ve Yunan hükUınetleri ara. 
unda yapılan bir anlatma netice 
sinde 'umumi bir tasfiyeye tabi tu
tul mu§, bir kısmı da mahkemenin 
hükmüne iktiran ebnİ§ bulunu • 
yor. Bugün elde 75 dava dosyası 
vardır. Bu itibarla bütün davala
nn hazirandan, önce hemen bir 
iki ay içinde bitirilebileceğine de 
hükmediliyor. 

···Geçende gribe tutulda .•. Şim l 
Ji de ••• 

1 Arada bir 
J 

irfan .Emin 
irfan Emin, Türk yede yıllar• 

danberi tanınml§, sevilm.ı, bir 
"hukuk §Öhreti,, dir. Türlü adliye 
iılerinde kazandığı üstünlükler • 
elen bQfka hele gazete davaların· 
da engin bir anlayıı, kudretli bir 
tetkik ve nüfuz, tatlı ve ıevimli 
bir belagat ve hitabet ile erittiği 
değerli ve yüksek varlık, onana· 
dını herkese duyurmuıtur. 

irfan Eminin belki avukatlığı 
kadar duyulmuf olmıyan l-ir ikin 
ci i§i vardır: Muallimlik. 

irfan Emin, belki avukatlığı ka 
dar duyulmamış, lakat ondan es· 
ki olan bu ikinci i§inde bugün yir 
mi bqinci yıl dönümünü l'Qfıyor· 

ı Bir meılekte yirmi bet yıl, ö • 
nündeıaygüe durulacak ve bQf e
ğüecek bir "hadiae,, clir; hele mu 
allimlik gibi "mukcıclcleı,, meılek 
lerde olursa ..• 

Onun içindir ki, muallim irfan 
Eminin yirmi bqinci yıl dönümü 
nü duyunca bu ''hcidiıe,, yi Türk 
okurlarına da duyurmak iıtedim. 

1mart1909 günü Oıki~p idadi 
.inde bir ıabe hocalığile ba§lamı§ 
tı. Yine orada "kebir mektebi ip
ticlai,, de, Sırp icladiıile Bulgar 
darülmuallimininde ve aakeri rüf 
tiyecle, lıtanbuldc:ı Kandilli askeri 
mektebinde, Soğuk çqme, Fatih, 
BqiktQf, T opta.§ı cukeri "'Ü§tiye -
lerjnde, Mahmudiye ve Fatih va
kıl mekteplerinde, Fatih erkek 
nümune mektebinde, Ak~emsed
Jin, büyük Reşid Pafa nümune 
mekteplerinde, Mercan, lıtanbul, 
Vela sultanilerinde, F eyziôti ve 
Ameli Hayat mekteplerinde türk 
çe hocalığı etti; Menbaul'irlan 
idadisinde kavanin oe iktiaad, kız 
ve erkek Ameli Hayat mekteple· 
rinde hukuki bilgiler ve ticaret 
hukuku okuttu. 

321 yılında Uıküpte kurulan 
Koıva vilayeti muallimler kongre 
sinde dil, harf oe imla encümeni 
mazbata muharriri olarak latin 
harflerinin türkçeye tef.bikini mü 
dalaa etmifti. 

Mütareke yıllannda lıtanbul • 
da Türkocağında çalııtı, lıtanbul 
Muallimler Birliğinin kurulmcuı i
çin uğrQfanlar araıında bulundu, 
uzun zaman bu cemiyetin umumi 
katipliğini yaptı. Yıllarca önce 
türkçe hocalığı ederken gramer 
ııtılahlarının türkçele§tirilmuine 
kalktı; çacuklar için yazdığı ıiir 
ler, çocuk edebiyatımı%da değer
li bir yer tutar. 

iyi avukat olan irfan Emini 
herkes bilir; iyi muallim olan lr
lan Emini binlerce talebeıile bir 
likte ben de bilirim; on dokuz. yıl 
önce Mercan liıesinde türkçe ho
camdı; hepimi%in en sevdiğimir. 
ve en çok istifade ettiğimiz hoca
larımızdan biri idi; yirmi bqinci 
yıl dönümünün qiğinde yazılan 

Refik ~hm0d Sevengil 

(Lütfen sayıf ayı çeviriniz) 

-Ey ... 
Bay Gülüm - Evet fimdi de, 

ko111funun kızına tutuldu!., 
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Kısa 
Şehir 

- Haberleri 
ST J İÇlı~ - Divnnr muha!eha! 

mürakiplerjnCJen l\Iustaf a Ra~id tet· 
kikat yapmak \"'C mali mü sescler • 
ele staj ı;ürmok üzere Belçikaya git · 
mi~ tir. 

§ T:(lAl\lYAY DAVASI - Bayın· 
dırlık Bnknn1rğiyle Tranl\ ay fİrketi 
arac:mdaki davanın hütün dosyaları 
'e muhakeme zabıtları Hni'\'ersitey" 
getirilecek, Hulru'k fakültesi ikinci 
'e ıüçüncü dekanı Bay Sıdaik Sami, 
profesörlerden Bay Iustaf a Rqid. 
n~y Samim, hu Jıususta te~ehhü .. Je • 
re girişm:işlerclir. 

§ KİM ÖLDÜRDÜ? - İki gece 
e' vcl Şclıreminincle Bay liamid a • 
dmda bir inekçi, tabanca kor?nniy· 
le göbeğinden yaralan~ ve kaldı
rıldığı Gureba bastahane!:İııde öl • 
oıü tür. 

Znhıta, kimin taraf mdan -öldü • 
rüldüğü bilinmiyen Hamiclin c~e • 
dini morga nnkletmi, ,-e ehemmi • 
yelle tahkikata girl}Ulişt.ir. 

§ KOKAİ SUÇUULARI - Ko
kain knçnkçılığından soçlu olarak 
8 .inci ihtisas .mahkemesine 'erilen 
İpek Film :stüdyoıu artistlerinden 
Ferdi Tayfur, Terzi Nihad, Artin, 
Leon, Nunıllab, Remzi ve Şükrü · 
nün dunıfmaları ) apı1mıf, ~ahitter 
dinicnmi~tir. 

'Bu arada dinlenilen Bay Ferdi 
Tayfumn kann Bayan Melek, ko • 
ca!lllm eroin lı.-ullandığını bildiğini 
süylcnüşlir. 

Tıbbı Adliden selen 1'.apora gör<' 
sinema artistinin emine olan hağh
lıgr ipıiHi. derecesindedir. Malıkeme· 
~e gclmiyen §alıitlerin getirilmesi 
i~n kalmıştır. 

§ TALEBE YURDU - Önümüz • 
deki ) ıldan itibaren · nivenite but· 
~ine konacak t.ah&isat ile Talebe 
yurdu meselesi knti &urcttc lıalledi
lecek 'c yurd dı_şmda hiç hir tnlebn 
bırakılmamasına çalışılacaktır. 

Yeni vurlta bü •ük bir lokanta da 
bulunacaktır. 

§ GÜ 11ÜŞ PARALAR - $imdi • 
e iadar b:l dan gümii§ lintlamı tu-

t urrr.iiı imcuk miJyona yakındır. Ya· 
rım liralık ve 25 kunı20luk gümü~ 
pırralar111 hu haf ta içinde basılması· 
na ha:lanacağı tahmin olunmakta • 
drr. 

§ ESNAF CE ıtYETLERlNDE -
Önümüzdeki fart ayı içeriaind_, 
bütün Emaf cemiyetlerinin sicilleri 
yenilecektir. Şimdiden Jiımı geJen 
hazil'lıklnra hallanılmı§tır. 

Limanda yükleme ve 
boşaltma tarifesi 

Liman ve rıhbm umum müdür 
lüğünün yükleme ve bo§altma ta
rif eıini teabit edecek komiıyon 
dün deniz ticaret müdürlüğünde 
müdür Bay Müfid Necdetin bat • 
kanbğında toplanmıt ve mevzuu 
tetkik etmittir. 

Komisyon henüz bir karar ver 
memittir. Pazartesi veya alı ıü
nü tekrar toplanacaktır. 

j ___ K __ o_n......;;.g_r_e __ ı_e_r ___ , 

Y crem Mücadele remiyeti bu ea· 
hah gaat cnda Halke,·inde genelik 
kongre ini yapacak, yeni idare he • 
yeti ~~ilccektir. 

§ Beylerbeyi Spor klübü rei.sli · 
ğindcn: 

• enelik kongremiz 8 Mart Cuma 
günü toplnnncağrndan üyelerimizin 
o gün saat "10,, da klübe gelmeleri 

§ İ tanbul komisyoncular birliği 
3 fart Pazar günü Halke,inde fev· 
kal1ide olarak umumi toplantumr 
yapacaktır. 

§ Hililialımer Cemiyeti Eyüb n~
lıiy i ba§kanhğmdan: 

ŞUhemizin yıllık koııgre!i l Mart 
933 Cuma günü toplanacağından 
sa) gı değer üyelerimizin eaat 1 O .da 
toplantıda bulunmaları. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu ıatırlar, §imdi uzanıp üıtaclın 
elluini heyecanla ve minnetle öp 
mek iıtiyor. 

Refik Ahmed Sevengll 

/nkılô.b kürsüsünde Bay Mahmud Esad 

1 ürklerde /Qik devlet 
1 uranilerden başlar 

"Dinin devlet işlerine 
Türklerinin in •t bnı 

• 

karışması Garp 
ucib olmuştu,, 

~---------------~~-
İzmir Sa}lnH Bay fahmud E ncl l 

Bozkurd, dün İnkılab küT!iüsündeki 
dersine devam etmi§tir. Bay Malı • 
muc] Esad, iler ine şöyle haşlnmı .. • 
'trr: 

" - Bayanlar. baylar. bugün ge· 
çenki aersimize ktiçiik hir k:ıyıd ila
,·esiyle, Kanunu Mcdenimizin ibcllı 
baş.Jı ana lıaUmdan bir diğerini tef· 
kil eden din meselesine s~çccebrim. 

Evmik bahsine ila' c etmek İs· 
tecliğim ikayıd şu idi! 

Biliy-0nız ki, !Kanunu Iedeni 
birden Cazla kadmln e' lenmeği 
menetmi!ltir. Yani, <lnha uzilı hi: 
tabir.le birind kadın sa.ğ iken koca· 
sı onu~ üc:tünç l1ir dii!erini alnmaz. 
Uu m~ele etrafmdn lhen böyle bir· 
den fazla kadını bir ar.ada toplama· 
nm §eriat Jıukuku ile aliıkadar ol • 
du.ğunu biliyordum. Fnkat MilJi 
Türk lıukukunda acaba böyle hir 
~ey men~ml mu idi? 

Ben hillıassa, kanunu medeninin 
hazırlandığı ıcmada kendi kendime 
tetkik ettim. Tür:k hukuk tarihinde 
hunun izlerine ıesadüf P.tmedim. 
Hatt.ll, aksine bir 'kayda ralst.gcldim. 
Tarihte adına lelik Şahı Selçuk de· 
nilcn lıir Tilrk .hakanı, günün birin· 
de Abbas Jıalif eden bir mektub alı • 
yor. Bu mektupta Abbas Halife, Sel· 
çuklu 1\lelik Şalıtan kızını Ltiyor. 
Melik Şah ,şu ce,·a'hr vedyor: 

- Kızımı halifeye \erebilirim. 
Fakat Araplarda hir üdet var, dörde 
kadar e:v]eniyorlar. nu fart dahilin
de hen kızımı Halifeye veremem. 

Halile, tekrar Melik •• ahın kızı • 
nr, hiitün hayatında evlenmemek 
~artiyle alıyor. 

Demek oluyor ki b · im Tiirk 
ananelerinde Türk gör nekleriiiac 
birden fazla kadını bir unda cem • 
etmek mulü yoktur. 

Şimdi Türk kanunu medenisinin 
ıbOyük ı•r~nsiplerind n hirini teşkil 
eden din me&elc ine ge~cbiliriz. 

Kanunu Medeni gerek lıazırla • 
nırkcn, gerek .Millet l\Icclisine veri· 
lirken hayli münakaşalar ol<lu. Ka
nunu f edeninin 266 inr.i maddesi
nin .on fıkraeında: "Re id, dinini 
intihapta hürdür,,. On birinci mnd
deeinde de '·Reşid on sekiz ) a~ırun 
ikmaliyle ba§l:ır,, gibi kayıtlar , ·ar • 
dır. 

Fakat rqid ya~ma girmeden ev • 
lenmif olan da r~id sayılır, 'e bu 
din intihabında hürdür. 

İ§te hu prensipler etrafında a_şa· 
ğı yukarı on iki asır denm eder bir 
rejimin, 1sliinı rejiminin tamamen 
:r;ıcldı olan hu prensipleri etraf ındn 
:büyük fikir cereranlan oldu. Bu ce· 
reyanların ba§mda rahmetli Musa 
Kizım llocn bulunuyor<lu. AdJiye 
encümeninde aza idi. "Reşid dinini 
intihapta lılirdür,, knydınm ~izilmc· 
ııini "Mü liiman haşka hir din intj • 
habmda hür değildir,, kaydmı koy
durmak istedi. 

Başbakan İsmet fnöniinün de hn· 
:r;ır bulunduğu encümende rıılımetli 
hocanın tekljfi reddedildi.,, 

- Baynnkr. haylar~ reşid, rlinini 
intihapta hiir olmalı idi ve oldu 
Vicdnn hürriyeti muasır lıürriyct 
prenc:iplerinin başında gelir. Türk 
ihtilali i e hu prensipleri benimse · 
diğini bü} ük önderi Atatürküıı ag • 
ğrndan iljn etmicıti. Te kilôtı esasi
yesine <le koymu~tu. Aksine hare 
ket, ilıtiliilin samimiyetini, dürüst • 
lüğiinü knyhetmcsi demekti. 

Vicdanlara talıakkiim edilemez~ 
edilemedi. 

Bayanlar ha)for, nihayet im dün· 
)&da ovdu için, a1mıuıyacak kale ol· 
machğı nıeuuu !balı edilir, f akac 
hir kale 'arclır ki, maddi kuvvetler 
le alınamaz, hu dn vic<landır. Bu 
kale J almz se' giye t~lim olabilir.,, 

]fay 1nhmucl Esacl, hu arada Ro· 
ma imparntcrrlu6undald din cereyan· 
brım ''iodaniara tllhnldrum i_çin ya • 
pılaıı kanlı muharchCJeri :anlatarak 
1slum tarihine geçti. İsliim tarihin • 
elen de ha1.ı misaller getirerek sözü 
Türklerin laikliğine getirerek Hiik 
ı]e,·Jetin doğuşunun Turanilerden 
ha~ladığmı anlattı. Şunları söyledi: 

" - Bayanlar baylar, Kanunu 
Medeni kabul edilclikten ~on;-a t~ • 
kilatı esasiyeınizdc bazı taclilit ya • 
pıldı. Tadiller şunlardır: 

Biriİfci i '·De,]etin dini 1 lmclır.,. 
kaydr, ikinci 1ndil, ".Ahkfimı ~eriye • 
nin tenf!İrine Büyük Millet Ieclisi 
mezundur,, bunlar tadil edildi. 
- DC\ Jetin dini dini İslamdır. Ru 
~ok manasız hir ~eydi. Bundan baş· 
ka muasır hukuku amme prensip1t' 
rbc uymn·ordu.,, 

Bay Mnhmnd · ad, etin fera 
gibi elinle alakası olmadığını. "Bay 
d~dc.knr.u~ <nrtınadı di~ e tecziye e • 
dilemez., cümlesi ile anlattı, "Dev • 
Jet dinin Jiiimisidir,, diye iddia cdi • 
lebil e ele dinin lılimiye ihtiyacı ol· 
madığınr, dinin hamisi ,·icdan ol<lu
ğlmu anlattı. 

Bay Malnnud Esad, hundan son· 
ra Htik devleti anlatarak ~unları tıöy· 
ledi: 

- Lüik devlet dini, devlet i~le • 
rinc karı§tırmıur~tır. Yoksa ne 
dincili!.:, ne de dinsizliktir. Laik 
devlet vie<1anlan taarruzdan maron 
kılmak demektir. 

Lfı.ik tlevleti kabul etmek bir za· 
ruretti. Biz bütün dünyanın zıddı • 
na hareket edemezdik. Y a~amanm 
icalıatı yimıinci a rın prensiplerini 
aynen kabul etmektir. Dinin devlet 
işlerine kar~ması, garp Türklerinin 
inhilatmr mucib olmu~tur .. ,, 

Bay lahmud Esat, Vahidettinin, 
Dürrü znde ndmda hir Şeyhi!liim • 
elan f etrn alarak, Anncloluda ç.oluk, 
çocuk, kadın erkek istiklil için aya· 
ğa kalktıkları ukit: "Yunanlılara 
silnh kullnnan katilclir,, cliye ilan 
ettiğini anlattı. 

Bundan sonra Şiilik, Sunilik ce • 
rey:ınlanna geçti. Bütün hunların 
dinle de,Jct işlerinin hiribirine ka· 
rı:tmlmasiyle doğduğunu söyledi. 

Bav Inhmnd E11ac1, bundan son· 
ra Tü;klerin uzun kunmlar İelimlı
ğı komyup yaşnttıklarını anlatarak 
dersini bitirdi. 

Marsilyaya gidecek 
ticaret heyetimiz 

Marsilya Ticaret odasının yap 
mıf olduğu lıtanbul ziyaretine 
mukabele için Marailyaya gide -
cek heyet önümüzdeki pazar gü • 
nü bir loplantı yapacaktır· Bu top 
lanbda, gelip gitme yatları ve 
Marsilyada kalma ıünleri karar· 
laştırılacaktır. 

Bu seyahat nisanın ilk günle • 
rinde olacakhr. Bu seyahate bir 

çok tanmmıı tüccarlarımızda iıti 
rak edeceklerdir. Heyet Marail· 
yada bir müddet kaldıktan son
ra Brükselde açıtacak olan ıer • 
ıiyi de gezecektir. 

Marsilya komoloaluiundan a-e 
len 'IOD haberlere aöre, burada 
fevkalade misafirperverlik gö • 
ren, Ma.rsilya ticaret oduı azala 
u, bizim heyeti fevkalade l»ir ıu 
rette b.rtılamafa karar vermit .. 
lerdir. 

Tahmil ve tahliye 
cemiyetinde işler 

Tahmil ve tahliye cemiyetinde 
ki hadisenin arqbrmalarma de
vam edilmektedir. Dün bu hmua
ta, esnaf mürakabe yurdu müdü
rü Bay Galib Bahtiyar ile görü • 
feD bir muharr:irimiz kendisinden 
şu izahatı almıttır: 

" - Cemiyetin muamelelerini 
tetkik etmekter:i• benUz, -ıtiiç l>ir 
yolsuzluğa raıt gelmedik. latifa 
edenlerin hemen hemen hepsi iı
tif alarıru aeri aldıklannc:lan -yeni 
bir intihaba lüzum yoktur.,. 

Komisyonculara karne 
Komisyonculara bakanhk tara

fından vrilecek daimi karneler 
için iki yüz otuz kadar komisyon 
cu te lf varakalarını doldurmUf 
ve bakanlığa göndermitlerdır. Da 
imi karneler bugünlerde kendile 
rine verilecektir. 

Temizlik işleri 
Belediye ,ehrin temizlik itle

rine ehemmiyet vermektedir. 935 
bütçesine konacak tahıi.utla te • 
mizlme tankları alınacaktır. Bu 
tanklar otomatik olarak soka.kla
n, bilhaua asfalt yollan temizli· 
yecektir. 

Difteri aşısı 
Mekteplerde ve aıı iatU)"Ollia· 

:nnda difteri aıuı devam ediyor. 
Yalnız atı iıtasyonlarma mtira -
caat az olmaktadır. Bütüu çocuk 
ba.b&larmm ç.ocuklamıı biT an ev 
vel qılattumalan için mahalle 
mümesıilleri vuıtaaile teblip.t 
yapılması muhtemeldir. 

Belediye resimleri 
Bütün belediye resimlerinin ha 

zirana kadar bakayuız olarak 
toplanmuı dün bütün tube mü • 
dürlerine ve tahsil ıubelerine bil 
dirilmittir. Varidatı ta.mamile 
topbyan memurlara geçen sene 
olduğu gihi bu sene de ikramiye 
verilecektir. 

Bay Mahmud Esnd Bozkur<l bu 
fikri müdafaa edenlerin, Türklerin 
Jıriıtiyan dinlerini kabul edecekte • 
rin~ memlekette taassubun uyana • 
cağmr ileri eürdüklerini anlatarak 
Ali Cenaninin de bu fikircle hulı•n· 
duğunu ııöyledi. 

Bugün İPEK Sinemasında 
Kahkaha tedavisine deHm ediliyor ... 

LAUREL ve HARDY 
ÇÖL ARKADAŞLARI 

ve ilaveten: Umum matine Ye suvarelerde Mavi Tuna filminde 
Brigitte Helm. Orkes~ra Rod Sandor. 

SiYASA 

Avrupa sulbü 
Uzak Şark 

Avrupa sulhfiniin sağlanıl 
ması iç.in çok mühim gayre' 
sarf edildiğini görmekteyiz. 

Roma 'e Londra ınülikatl• 
gonr.a Berlin, Mosko,·a, VaıJO'' 
1ikatları bekleniyor. Bu nıül: 
neticesinde Anupanın ark~ Jlt

1 hmı hiribir:ine bağlıyan uıısıık 
ımzalanttıası umuluyor. 

Avrupa sulhünün hu §eki~ 
ıa.mlan.masından alınması . ·ı' 
nen neticeleri göz önüne getırı 
Uzak Şark gibi bugün en :eh~ 
mmt .ular<lnn nyılan yerı ~ 

uznk tutmağa imkan kalmrytı1· 

Avrupa sulhünün Uzak şark 
alikan, Avrupa 1mlhü ile al ~ 
de\'Ietlerdcn hangilerinin Uzak.;; 

-ile alik.adnr olduğunu hesarl. ~ 
la mümkün oJur. Bu dcvlet1eri' 
§mda Sovyet birliği ile İngil~,e 
lunuyor. 

j aponyanm .günden güne .. 
ve ıiddetlenen rekabeti ıile ~. ~ 
ıle mecburiyetinde olan hu ıiki. 
let Avnıpanm karışıklığı ve 
BJZhjı yüzünden Uzak Şarkta ' ~ 
alamıyor. Ve ister :istemez Jaı:;, 
tisadi isıila~ma, siya..~i tefe'\" 
müsandekiir davrann·orlardı. . ~ 

Şar.k Lokamosu ile garb l~ ~ 
mnan hiribirine bağlanması ~ 
cJe,·letin Avrupa 'Slllhfuıden ~ 
}arak Uzak Şark işlerine f nzla tit 
miyet vermelerini intaç edec6 

hıtimal ki, İngiltereyi Av~fj 
ıerine :fazla karqmağa ,.e ,.,. J 
lajınuını en hü)iik ebern~· J 

~aira Fıevkeden en mübiO' 
beh de hndur. 

Almanyanm gerek Sovyet 
arazisini parçalamak, ve hu arif) 
zerinae yeni müstakil de,Jel"4 

vficnd bulmısma )0an'!nn etıJJ~..,: 
tdılikeli bir siya!et mtmaırı ~ !~ 
yanın Sovyet Rusyay:ı Uz~ ~· 
ıamaııiiyle uzak!~tınnak ıçt11 f 
rapnan ve hem U.Dk Şark ileti. 
Büyük Okyanos ile alak~dar • 
devletleri bir mühim rakipteO / 
tularak kar§Ilamağa hnzırl~ 
tarmıda yaprl11.,. ... ııııtinler 1J ., 
ıe Tokyo arasrmla hir anla~ .. aı' 
lunduğunu ve Berliuin b~.~/ 
Şark andla§ma11m1 istemedığlıll 
lcmeğe 11aik oluyordu. sıtl., 

İngiltere Hariciye Na / 
"Berlin seyabatinden sonra. ~'dl-', 
minlerin doğra olup olmadığl f. 
dana tıkacak ve vaziyet .o~• JJI' 
d~~r. Çünkü pik an~· 
smm Almanya olmaksızın da 
çekleşeceği aıılqılıyor. dl 

Şayecl Almanya ikna edilir, 
1 ~ 

Şark and)af1118!D11 kabul ede;:1@ 
vaziyet Uzak Şark siyaseti ~e · Jt 

ı . .. . d ....,~ 
Okyanoı meıse csı uzerın e ~ 
rin bir teeir yapacaktır. ~ 

ti. R. D~ 

Yeni ne,rly•t 

Parmak izi Mecmu~ (e 

Meraklı olduğu kadar abl~ıı 
lbret verici vakalardan ba ) aıı· 
hu maceralar mecmuasmm ~tef• 
cll eayısı da çıktı. Renkli . ~ ' 
16 uyf a, bol ikramiyeli bılfll 
ler: (5) kllnıt-

Yarı may ,pi' 
Birinci sayısı ile ne~riyat ~ırtP 

mizdc hü,.-ük bir alika uy. .; ti' 
./ 'kıJl"' 

bu mükemmel mecmuaıım 1 

ym da çıkmıştır. . 'tJll' 
Gerek kapeğmdaki, gerek 

1~) '' 
ki renkli ıablolariyle (Y ııJ1ISI' ~,d'' 
güsel bir A,·nıpa mecmuall 
gGzeldir. Tavsiye ederiz. 

Okuyucularımıza 
hizmet 

KUPONU •• 
Eo •up~DU ke•'p sa'k!•ı:;;;/ 

Bay :Mahmud Esad. Musa Kizmı 
Hocanın "l\Hislüman hayanları 
Müslüman olmıyanlarla e,·Jcncmez .. 
diye bir kayıd koydurmak istediği · 
ni, fakat bu teklifin ele reddedildi · 
ğini anlatarak ı;ebeplerini saydık.tat. 
ııonra §Unları SÖ) ledi: ... Dikkat: BugUn ••at 11 matinesi yoktur. •••'J'J 
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• BlJYC!JK DENiZ ROMANI 
Arz üzerinde ne degv işiklikler oluyor ? 

l Endülüste Kemal Reis Alimle~i şaşırtan değişmelerin 
ljelrik:No: a6 j ! Yazan: l•hak FERDIJ ,. seheb~ı_radyo dalgaları mı ? ! 

;;: ~ir İSllHDYOI ~il~eri ~Otun f n~ülüs BSılZB~e- Arzın ~ö.nme$İnde intizam olmadığı anlaşılmış. Mihver 
' yerını, kutuplar vaziyetlerini değiştiriyorlarmış .. 

r. 

lerini ouucunun i&ine mi olmı~lı 1 
Ayşe ne haber getirdi 

Rehber tekrar kulağını kapıya 
\terdi ve b. k d • . . . 

ır a ın sesı ıtıttı: R Ben Ayşeyim .. Kapıyı açın .. 
Ya.: chber kapıyı açtı ve yukarı 

d'- Korkmayın, Sitti Ayte gel • 
ı .. 

n· ıye seslendi: 
Sinan ı· · k ıb· · ·· .. ·· r· e lllJ a ının ustune go-

1.ırerek . . . k A genış hır nefes alır en 
v·~§e, dizlerinin üstünde titriyen 
Utudünü içeriye atmı§h. 

1 - Denıindenberi kapınızı ça • 
•Yoruın N· . ., n· .. ıçın açmıyorsunuz. 

S'IYerek yukarıya çıktı. 
ı ıııan ve arkadaıları genç kı-
tn k d ! ızarınıı yanaklarına ve ı-
trıya, u... • b" b k .. l . gramıt gı ı a an goz • 
eıın h s· e ayretle baktılar. 

•nan: 

I; liepinıizi korkuttun! •• 
l" .~Ye söylenirken, Ayşe minde 
ın Uatüııe oturdu. 

lah Yarın, Sultan Abdullahın 
te ta oturduğu gündür. Yann ge 
Sen~rayda bir eğlenti yapılacak. 
bıa~ ~I! arkaitaşını araya sok • 

unkanını buldum. 

l'in~olak Hüseyin sevinçle gözle
ı açtı: 

lı\ı:-- !Su eaa arlığını hiç unut • .1a.ca ... 
r,Yl. gızn, Ayıe ! Sen beni sa-
~~d10knıağa muvaffak olursan 
C6Jt. ~tını konuşmağa baılıya • 
•ın r. na hayatını kazandıracak-

S\~ 
du. F le ıe"incinden çıldırıyor -
Çalı. a. at, "itidalini muhafazaya 

:rara.k "k" . d ..\. ıu ut edıyor u. 

-=~·çolak Hüıeyine dönerek: 
tek. Si ıraderim aize yardım ede

lere z •ular karannca, zengin· 
tiye:haua aırnıah cübbelerinizi 
l'inj D sa.rayın kapısınd.~ bekle 
te .. 

2
' avetliler göğüslerine bi • 

' ltıa • L 
tlltı ~ IW§ak saracaklar. Bu ku 

ar hu .. . ld 
da~d run davetlılere e en 

ı:-1. nıı,tır. 
~ 1 • k 
...._ nı oynuna götürdü: 

cli!tl lıte, iki tane de size getir • ... 
'tehb 

len er kuşakları aldı .• O za • 
. •aray .. h d b" tı d 1.. rnusta demlerin en ı · 

e ılen . 
~en 1 e nasıl olsa saraya gır 

ı teınin etnı· ti 
thiJ• . . ıı . 

liı.ı·· 1Yelı tacır rolünü oynıyan se;,· 
letin· ın Ve arkadaşı Sinan ıevinç 
isirı ~ 2enç kıza belli etmemek 

• 0 nle · .\y rıne bakıyorlardı. 

>itıe !e ~etirdiği kuıakları Hüse 
erırken d d" k. ......._ 'Y e ı ı: c, bi arın gece Sultanın ortan· 

" taderi E . S ·d• ..ı 
"' Re) • nur aı ın ne sara-
1lttıuz k~esı nıuhtemeldir. Biliyor 
l,rı ç k' •ultanla veliahdin ara -

'tehb tanberi açıktı. 
ı,. er - ... a s· .. 

tıııe h ,,.~ .. tça ınanın goz • 
lı.. aktı. 
~Uıey' 

lla •eı ın bu bakıştan bir mi • 
eınedı'. ....... t . 

lı . tnir S .d. b' . . eı de . aı ın, ıraderının se-
~k "rıyea· . 

tab·s ını teside gelmesi 
aehb ı deği} nıidir? 

er s·· k 
...._ Bir 0 :?e arışarak: 

konu1 Yddanberi ·biribirJerile 
bed?'llYorlllrdı. 

olsa kardettirler .. Elbette günün 
birinde barııacaklardı. 

AY§e: 
- Barıımalarına imkan yok • 

tu, dedi, çünkü Emir Said bir İs
panyol dilberinin esiridir. Sultan 
la kardeşinin arasını bozan bu 
kadındır. 

Çolak Hüseyin sordu: 
- Yarın gece acaba Emir Said 

saraya sevgilisini de beraber mi 

getirecek? 
Ayşe güldü: 
- işte sizin gibi herkesin sor

duğu bu suale hiç kimse cevab 
veremiyor. Birlikte mi ge~irecek, 
yoksa ondan ayrıldı da bunun İ· 
çin mi biraderini ziyarete gele • 
cek? Bunu hiç kimse bilmiyor· 

Çolak Hüseyin ilk önce ehem • 
miyet vermediği bu mesele üze
rinde durmuştu: 

- Peki ama, dedi, Emir Sai • 
din sevgilisile sultanın ne alakası 
var? 

- Ne alakası mı var?! Siz ga· 
liba ltbiliyede hiç bir teY duyma 
mışsmız ! Emir Said in sevgilisi 
kral hanedanına mensub bir ka
dındır. Meşhur bir şövalyenin kı
zıdır .. Ve kraliçe lzabelin tevec
cühünü kazanmıttır. 

- Bundan ne çıkar? 
- Daha ne çıkacak?! •. Bu ze 

ki kadın Emir Saidi avucunda oy 
natıyor. Sade onu oynatsa kimse 
nin gözüne çarpmazdr .. Emir Sa. 
itten sonra elini sultan >'' 
na da u.zattı· ~efiır Clüşman muha 
sara ı a tında bulunduğu halde 

0 Garnatada kendi memleketinde 
ya§ıyormuş gibi hür ve serbest ge 
ziniyor .. istediğini yapıyor. Bü • 
tün Müslüman "'ilzadelerini harb 
aleyhinde harekete geçiren, mem 
Ieketi mukavemetsiz teslim etme 
nin f aydah olacağım iddia eden 
bu kadın değil midir? 

Rehber başını salladı: 
- Sitti Ayşe doğru söyliyor. 

Emir Said Kurtubadan Garnata
ya geldiği gündenberi Garnata er· 
keki erinde vatani müdafaa et • 
mek endişesi kalmadı. Herkes se 
fahate daldı. Zengin evlerinde 
erzaktan ziyade f&rab bulunuyor. 
Herkes kendi zevkini düşünmeğe 
vatanı ihmal etmeğe başladı. 

Hüseyin tekrar sordu: 
- Sitti Ane ! Sen uyanık bir 

kıza benziyorsun! Emir Said ma
demki yarın gece biraderinin 
sarayına gelecekmiş. Onun bu Is 
p:ınyol dilberinden ayrıldığım 

t hmin ediyorsun? Yoksa bu 
mı a . I 

.1 ile Emir Said biraderıne s 
vesı e kt·f· . . 
panyollann gizli bir te ı ını mı 

tebliğ edecek? .. 
- Böyle bir duygumuz olma • 

d ... uıumla temin ederim. 
ıgını nam . . . .. 

Fakat, bu endişe nasıl sızın. ıçını 

d .. t•· e biz de bu haberı duy-ze Uf uys , . .. 
d .. zaman aynı teessur ve ugumuz b 

d. . d yduk Herkeste u 
en ıfeyı u · bd 1 .. h ' Acaba Sultan A u • fUP e var. . . .d. 1 

Cenub kutbundan bir görünüı 

Arz üzerinde büyük değiıik • raret derecelerinin doğru olup ol
likJere ıahid olduğumuz bir devir- madığın civardan sorm&ğa mec -
de yaıadığımıza fÜphe yoktur. Ci- bur kalmııtır. Filhakika, geçen 
hanın intizamını altüst etmeğe sene 22 mayıata cenub kutbunda 
çalııan büyük kuvvetler, eski za· hararet derecesi sıfırdan aıağı 28 
manın hadise'lerine zrd olan yeni idi. iki gün sonra birdenbire ııf ır· 
yeni hadiseler çıkarıyorlar. 1lim dan yukarı2Sdereceye çıktı,29ma
adamlan bilgilerini te§kil eden e- yısta .sıfırda ... &§ağı l 1 dereceye 
saılara eskisi gibi tutunamıyorlar, indi, bir gün sonra sıfırdan yukarı 
yanılıyorlar. Çünkü üzerinde ya- 14 ve ertesi günü 20 dereceye çık· 
ta.makta olduğumuz arz cihanın tı. 
intizamını yaratan kaide1ere kar- Büyük raıa.d istasyonları ve A· 

merika raaıtları timaldeki hararet 
dalgasile cenub kutbundaki bu 
değiıildikler arasında ne gioi bir 
mün.asebet olduğunu &raştırmak • 
tadırlar. Bi~çok mütehassıslar bir 
iki senedenberi görülen meteoro
lojik tahavvüllerin radyo dalga • 
!arın.dan ileri geldiğini iddia et • 
mektedirler. Son senelerde artan 

§I riayetsizlik gösteriyor. Hava in
kİ§aflarına ve iklim deği§iklikleri
ne dair yapılan tarass.sutlar, kü • 
remiz üzerinde gayet şümullü n& 

ticelere sebeb olacak deği iklikler 
husule geldiğini meydana çıkan • 
yor. Kıqlar yurtlarını değittiriyor
lar, bir ç.ok yerlerde :hayvanların 
bÜyük kütleler halinde muhace -
ret etti i görülüyor ve nebatatla 
aa iklim a elerinden dolayı 

nefvÜnema farkları göze çarpı • 
yor. Velhasıl ther tarafta eskiye 
nazaran bir intizamsızlık ve karı· 
tıklrk ! 

Golfstrim ve sıcak hava cere • 
yanları istikametlerini değİ§tiri • 
yorlar. Cenupta kış daha erken 
ba§lıyor. Tropik meleketlerde hiç 
kar yağmazken kar fırtın ları çı

kıyor, halbuki ,imal memleketle -
rinde hararet derecesi yükseliyor. 
Orta mıntakada ise bir hararet 
müvazenesi hasıl oluyor. Bu su • 
retle iklimin deği§mesi bütün ta· 
biatte değitmelere sebeb veriyor 
ki bu tahavvüllerden insanları~ da 
müteessir olacaklarına §Üphe yok-

tur. 
Nisıf kürenin §İmalinde son yaz 

mevsiminde hüküm süren kurak· 
bk, hava raıadah ile meşgul ola~ 
mütehassısların fi1rir1erine bakıla
cak olursa yirmi senelik ya§ devri 
talrib eden yirmi senelik kurak 
devre atfolunmaktadır. Fransız 
ilimlerinin fikirlerine kalırsa ar
zımız gittikçe kurumaktadır. Bu 
kuruma susuzluktan değil, sıcak 
hava cereyanlarının istikametleri· 
ni değiştirmelerinden dolayı yağ· 
mur bulutları basıl olamamasm -
dan ileri geliyor. 

ve radyo istasyonları tarafından 

gönderilen elektrik dalgalarının 

hava ta~akaundaki elektrik mik-
dannı §imdiye kadar görülmemi§ 
m.ikdarda arttırdığını ve bunun da 
havalarda esaslı değifiklikler yap· 
mağa kafi geleceğini söylemekte
dirler. Hakikaten, radyo istuyo~
ları teessüs edelidenberi fırtına • 
larm arttığı ve tiddetlendiji, da -
ha ziyade şimıek çaktığı, kurak 
mıntakalarda dolu ve yağmur yağ
dığı, halbuki orta mıntakada ya· 
zın çok kurak gittiği müşahede e

dildi. Hatta bazı yerlerde bu ku
raklık bir felaket halini aldı~ 

lngilterenin bir çok yerlerinde 
kuraklık o dereceyi buldu ki lngil· 
tere hükumeti bu kuraldığm rad
yo ile alakası olup olmadığını 
Markoniye sormağa mecbur oldu. 
Franaada ve Lehistanda suların 
oksijeni azaldığından balıkların 
ölmeğe baıladıktarı görüldü.'Bel· 
gratta birdenbire müthit sivrisi • 
nek aürüleri türedi. Bu sürüler 
Var dar ve Tuna ınıntakalarında 
çok zararlara ıebeb oldular. lk • 
tısad nezareti hayvanların korun
ması için sivrisinek ıürülerine kar 
şı şiddetli bir mücadele açmağa 
mecbur oldu. 

ı~lt ı, bunı b 
et İçiıı b ~Ilı arıtması mem-
li·· lr felikett• 

lah ta biraderinin fıkr~nde ~~ ır · 
O nihayet )spanyol dılberının te 
. . l d k 1 rak Garnatanın ka 'IJrt a tın a a a 
pılarmı düımana açmağa razı mı 

Bir çok memleketlerden gelen 
heyecan1ı haberler:de bu sıcak ha· 
va cereyanlarının istikametlerini 
değiıtirınelerinden dolayı fevka • 
iade mühim hava değişmeleri mü· 
ıahede edilmekte olduğu bildiril • 
mektedir. Mesela cenub kutbun • 
da şimdiye kadar görülmedik bir 
hararet tesbit olunmu,utr. Orada 
tam kıt ortasında yaz oluvermit, 
hava rasıdı ,aıırmış ve ölçtüğü ha 

Bu meteorolojik değiıikliklere 
ve anormal görüniiflere bir de aa· 
tronomik değiıiklikler l<anımak • 
tadır. Geçenlerde lngilizlerin bo • 
roloji müe11eıesitarafından yapı • 
lan bir toplantıda iki Jngiliz aa • 
tromonu, kürei arzın dönme.ini 
yavaılatan gizli kuvvetler bulun. 
duğuna kanaat getirdiklerini töy· 
lemi!lerdir. inceden inceye yapı· 
lan tetkikler neticesinde anın 
dönmeaindeintizam olmadığı an • 
laıı1mıftrr. Dönme wr'ati normal 

Useyin •. ır. 
...... F 1" ıoıe karıttı: 

e iket ., F 
mı • a.kat, ne de 

oldu? 
( Arkaıı var) 

değildir. En dakik ve en ince a • 
letllerle yapılan ölçülerden alınan 
neticeye bakılacak olursa kürei 
arz diğer yıldızların sür'atine nis· 
betle geri kalmaktndır. 1925 aene
sindenberi arz her ıene 45 saniye
lik bir teahhur iÖ•termektedir. 
Bu teahhur, astronomi rın hiç iti· 
ne gelmiyor1 çünkü hesaplarını al
tüst ediyor. Gecikmenin sebebi he
nüz tamamile anlaşılamamrıtır. 
Her halde ayın, güne!in ve etraf
taki sair yıldız1arın çekme kuvve
tinin tesir ettiği zannolunmakla -
dır. Arzın mihveri yerini değifti
riyor, kutuplar vaziyetlerini de -
ğiftiriyorlar, kıt'alar da ona göre 
yerlerinden oynuyorlar. Valhasıl 
iUmler, kürei arza ne olduğunu 

artık anlıyama.z bir hale geliyor
lar. 

ltalyanlar Lüks eşya 
almıyorlar 

Türkofisin dün yaptığı bir teD 
liğ piyasada mühim akisler bırak 
mıştır. Bu tebliğe göre İtalya tica· 
ret mÜvazenesini tanzim için it
hal ruhsatiyelerini tahdid ve lüks 
eıyaların ithalini menetmittir. 
Bütün İtalya gümrük taıifesine 
şamil tutulan bu rühsatiyeler an
cak mübrem olan ihtiyaçlar için 
verilecektir. Rüh atiycler her ül
keye ayni şekilde verilecektir. An 
cak İtalyan mnh almak istiyen ül 
kelere fazla rühsatiye verilecek • 
tir. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası idare heyeti ev • 

velce haf tada yalnız pazartesi 
günleri toplanır ve mutad mese • 
lelerle uğra§ırdı. Fakat son çı • 

kan artırma ve eksiltme kanunu 
dolayısile bundan mali müessese
lerin alım işleri de oda idare he
yeti tarafından konuşulduğundan 
toplanma günleri haftada pazar
tesi ve per§embe günleri olmak ü 
zere ikiye çıkarılmı§trr. • 

Köylerde teftiş 
Maarif müdür muavini Bay 

Şevket Süreyya ve müfettİ§ Bay 
izzet Çatalca, Şile köylerini tef. 
tİften dönmüılerdir. Neticeyi ra
porla müdürlüğe bildireceklerdir. 

Üniyersite rektörü 
Tetkikat için Cenevreye git • 

mi§ olan Üniversite rektörü Bay 
Cemil önümüzdeki hafta zarfın
da lstanbula dönecektir. Bay Ce 
milin dönüıte burada ıeyahlltine 
aid bir konferans vermesi muhte 
meldir-
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J u LKEMIZD El Samsun say lavı Bayan Meliha Uf aş 
Çanakkalede Balıkesir de - w 

Hastalık Bir kadın 

_... BG§ tg,raft birinci sayı/o ··· yan Melihanın mektebi, iki yıl İ• muhiti.mi naad iç.den ıelen .J 
rağmen benimle bir saatten fazla çinde 1her türlü konföru mükem• ıevgi iıle benimıedim ıe J1I 

konuttu. ilk ıorgumla hayabnl mel, en son ve yeni terbiye tedris rem Samsunlular da değerli 
öğrendim: usulleriyle muntazaman İ§liyen veccühlerini benden esirgetııt> ' 

Yeni saylav, lıtanbullu doktor modern bir mekteb haline gelmi§· ler. . 
Hüseyin Kamilin k1Zidır. 1901 de tir. - Intihab dairenizin dilek 

yol ve okul Köy muhtarlıg" ına Sinobda doğmuştur. Tahsil çağın· En ufak teferruatına kadar in- veya yapılacak işleri var n1ı'? 
dan çc:;k erken 'bir yaşta aile oca· ce bir zevkin ve yorulmaz bir e· _ Samaun ikt:ıadiya.tının ~ 

çalışmaları seçildi ğmda okuyup ya.zmağa ıbatlamıı meğin mahsulü olan bu müe11eıe· kemiğini tefkil eden rrhtıın aıt 
ve ilk defa KüçükmU$tafa pqa nin İstanbul mekteıblerinden da- lesinin halli batta gelir. B~ 

Çanakka1e, (Hususi) -Çanak. Bahkesirde C_andır köyu .. nde ye- · · d d f · h .. t" b' bal ]d'w• · 1 -A f f rüştiyesinın ör üncü smı ma gır· a us un ır e ge ıgmı veKa· başka Çartamba veya Bar 
kale özeğinde ve lmroz ve Geli - niden muhtar ve ihtiyar heyeti ıe- · t' Orta ı· t ·h ·ı· · a Jet erkan' ve mu"fetfr"leri bir kAr b kt b 1 5-... • 

mı§ ır. ve ıse a sı ını, o z - s- .,- ir orta me e açı ması, ..,.. 
bolu kazalarında salgm ~ine çimi yapılmqtır. Köyun·· arzusu ü- 1 ş-11... d b d M d f t kd' l ·· 1 • l d" B d..,. ·man ar tınza e atın a ünir e a a ır e, soy em:ş er ır. u orta mektebinin bina ve ka .... ,. 
yakm başbyan grip dolayısile yal- zerine vilayetten verilen bir em~·- k d · l • ·· ı ·· ··ı.. il t t 1 J f -'ır ... Pata onağm a yem açı an ve J· goz e goru ur, e e u u ur ça If" t:ıbariyle genitleme&İ, yol P'· I' 
nız orta okul 4 gün, İmroz ve Ge- le yapılan bu -.rime köyun'" kadın d d ı E h. · d • 

-""3' dare heyeti Belçikadan getirilen, ma an o ayı rzuum mu ıtı e ti ankarada takib edeceğiın ıtır 
libo1u orta ve ilk okullan da bi- erk k b""tü· 1 • · t' ak t k ı B 11· e u n seçmen erı ışır e - kız sanayi mektebinde yapmıştır. ço memnun ° muştur. e~ .sene dendir. Talebe velilerinin en 
rer hafta tatil edilmiJlerdir. Şim- mit ve seçim rok alakalı olmmt - n d · ih k d :1_ 1 B M I'h 933 .... , 

~ ~ 1Dun an sonra ımt an verere ora a A& an ayan e 1 a, raretli dileklerinden birisi bıı•vJ 
di grip azalmış ve tesirini kayb~- tur. D 1 k d l k d l S ı· .ı r. arü fünuna abul edilmiştir. E.. ers yı ı a rosuy e amsun ıse.. bir kız lisesi açılması yolunu• ( 
miştir. Seçim neticesi bayan Saniye debiyat ıubesinin ilk mezunlann• sine verilmiştir. Burada da iki yıl· de, bunlara, önümüzdeki yı~ ~ 

Umumt meclis toplandı muhtarlığa, pehlivan Kamil karı- dandır ve "çok iyi,, derece ile çık· danberi muvaffakiyetle çalışan, kek liıeainin muhtelit 0 )aca1JI si 
Çanakkale, (Hususi) - Yeni sı ayşe, Abdullah oğlu Eyüb, Ah· mıştır. ·herkese kendini sevdiren değerli vahmı verdim. Gene bir çok ~~lı' 

seçilen umumi meclis üyeleri mec- d "'l H·· · H ı·ı wl y M kt b kü ük 1 be l ·bı· h d f vı· d me og u useym, a ı og u. u- e e in en ··ç·· ta f! si o· r oca ır. lbelerle veliler, lise son smı ı 
Iis salonunda toplanınııı., vali Sü - f ·ht' h t• J w ·ı d b d tk' · ıı· ı·k ,ı_.. JJl~ 

Y su ı ıyar eye ı aza ıgma seçı .. duğun an, · ir gün erste, profe- ıncı sorgum, mua ım ı ~ur· besinin bu ders yılı orta• 
1 reyya Yurdakulun bir söylevile · 1 d' A l Ah d " k ·· ·· d · h t · bll' mış er ır. sör ğa oğ u me , genç ız susun en sıyaset ayama geçer· mekteblerini terketmek nıeG 

meclis açılmıştır. Anıklanan büt- d .., d' d'W k ı d ı ı ··t h · e Çandır köyünün yeni muhtarı nere e.,, ıye sormuş; ·ıger ar- en naar uygu ar a mu e assıs yet::nde kalmalarına bir çar.~~ 
çelerin, vilayetin i·htiyaçları düşü·- köyde bir cami ve büyük bir mey· kadaşları biz iht:yar mıyız diye ü- olduğunu öğrenmekti. Buna şöyle ranınasmı yana yakıla anlaı:ıı'" 
niilerek en kısa bir kurunda göz - züfmüşlerse de o günden itibaren cevap verdi: lardır. Kış ortasında her biri~ 
den geçirilmesi ve onaylanması i- danlık yaptırmış ve daha buna B M I'h d iL l O d k 1 h )ti' 

benzer birçok güzel eserlere vü. ayan e ı anın a ı noca arı ve - n ört senedir Ü tür aya· mekteplere nakledilen ge~ • ..:kı 
çin hemen tedbirler alınmış ve en- k d 1 d " k d 1 d d tJW 

d · l Ü ar a aıı. arı arasın a genç ız,, tında durma an din enme en e- bu derdi cidden mühim ve te . ,. .. n] t 1-·ı d') · t" At cu vermış o an mmet adında Y ı~ 
cume er eşKı e 1 mış ır. a - olarak kalmıştır. 18 yaşında da· rin bir meslek aşkıyle çalıııyor• muhtaç ise de bunun aebeblerı ;, 
t .. ·1-' B·· ··k Ul K it B bir zatın kxzıdır. Bu itibarla köylü _,Aır 
urt.K e uyu us uru ayı aş- rülfünunu bitiren genç kız, Selçuk dum. Bu yeni vazifem, mühim ibir çareleri hakkında ~imdilik b\l•· 1 

kanma, Baıı.bakana, lş Bakanına tarafından çok sevilmektedir. I I 
:r Lİ$esi muallim iğine tayin edi • değişiklik, yepyeni ~ir hayata ge.. bir ıey söyllyemem. 

saygı tel yazıları yollanmıştır. · f ka b k h h ·· · · b ..i ı 

Ed 
• d mıt, a t u ço genç ayata a.. çiştir. Cüm uriyet re1ımmın, ü- _Kadın-erkek meseleleı~ 

Yol ve okul ~ahşmalar1 Jrn e e tılmanm tuhaf ve gülünç bir sah· yük şefimiz Ata Türkün yüce in.. ya kadınlar birliği hakkJ11 
Vali Süreyya Yurdakul yanına nasiyle ta ilk günde karşılaşmq• kilaplanndan sonra kadınlara ıı- fikriniz nedir? .J 

kültür çevirgeni Latif Öktem ve B ... l k d'l tır: Henüz tayin emri çıkmadan yasal haklannm verileceğini bek· Bayan Saylav, ayni z~ 
B 1 agcı ı ıhya e ı iyor kt b' ·· ~ · ·~· ı· d k T k k d b · v ayındır ık başölçeri Asımı alarak me e ı gormege g~ttıgı zaman, ıyor u . ür a ınının u yenı kadınlar kurumunun birinci f 

(Ayvacık ve Bayramıç) kazaları Edirne, (Hususi) - Vilayeti- müdürden ilk işittiği söz: - Kı- alanda da vazifesini yüz aldı:ğıy- kanı, bu suale daha ciddi vebt 
ve köylerindeki yol ve okut çalış- mizin tarihi bağcılığı herkesçe ma zım aeni kaçıncı sınıfa kaydede • le başaracağına inanıyoruz. Bütün canla cevap verdi: _ .-' 
ma ve gidişlerini yakından gör - 1umdur, Bir zamanlar bir ço::t aile- ceğiz? Cümlesi olmuştur. "Ben varlığımla fırka prensiblerine, a• _Ben ka m- erkek ~ıt 
mek ve tedbir almak üzere yola }er yalnız bağcılıkla geçinirlerdi. buraya muallim olarak verildim, maçlarına uygun bir ıekilde, ulu- diye bir ikilik tammıyoruın. ~ 
Ç&m:r~tır. Seyahat iki gün sürmfrcı F k emrim gelmek üzeredir,, diyince, suma en faydalı bir tarzda çalışa· d b. · d .... r 

"S Y a at bilgisizlik, filoksora hasta- a ır esırgeme emegı va · V' 
yeni açılmakta olan Ayvacık yolu l ~ . .1 .. I b I b müdür Bayan Sadiye, gözlerini cağım. da memlekette ne kadar -..lt o ıgı ve ıstı a ar u yemyeşi ağ - ~ 
ve Balıkesir şosesi ile Ezine ~e- ları birer harabezara döndürdü. açarak ve inanamıyarak, - A· -Kurultaya yeni kanunlar tek· sa muhtaç kimseler 0 kadar f~ 
sini biribirine bağlamak üzere a - man yavrum bir yanlışlık olma· lif etmek niyetinde misiniz? Da- yardım görmüıı. olacakt. . ı.r· .. S11 

Son zamanlarda bu harabeler- b' · d b k 1 b -s }ft çılan 4 ki1o metrelik yeni yol ve sın, ızım sen en üyü ta e e- ha ziyade hangi sahada çalışacak- yeni kurumun gayeıı ılk guo ·,j 
liöprüler ve köy yolları ve mekteb de yeniden yeniye kütükler belir· miz var, sen on1lara nasıl ders o· sımz? ı nl ld ... · · ce f 

miye, Edime bağcılığı biraz kal· yan ıt a aıı ıgı ıçın epey ı t 
binaları yakından tetkik olunmuş, kutabilirsin? diJ:e hayretini sakl.ı- _Şimdilik tasarladığım bir la· kodular, hücumlar oldu. fak•~ 
ih · ı · d'I · · kmmıya, halkta yeni bir alaka dog" >L- .. tryaç arı tespıt e ı mış, yenı se- yamamışuc. yiha yoktur. Bu ileride olacaktır. tün gayretimiz yurda hizıne~ı / 
ne bütçesi hazırlığı olarak notlar mıya başladı. Bundan sonra Kandilli İsesin- Bittahi kültür işleriyle daha ya - kaç kim$esize §efkat elini ~ 
alınmıttır. Vi1ayetimizin biitün Bunu nazarı dikkate alan vi - de üç buçuk sene edebiyat hocalıw kından uğraşacağrnıJ orta mek- maktan ibarettil". Bayle teş .. e ı,;' 
kazalarını biribirine bağlıyan yol- IS.yetimiz hu sene fidanlıkta Ame- ğı yaptıktan sonra terfien lstan- teblerin çoğalmasına, liseyi t:ıtllc~b krln hergün biraz daha çog•. ~ 
ları ve köylü tarafından yapılan rikan asma çubuldarı yetiştirmiş bul kız lisesine tayin edilmiş, fa- edemiyen çocukların kabiliyetle- ar memleket he9a:bma değerl1 ~ 
muntazam ve şose halindeki köy ve köylülere parasız dağıtmıya kat burada Türkçe ve edeb:.yat rine göre san' at mektebleri açıl- kazanç, yaıamaması da büyii~ ~ 
yollan öğünç verecek bir şekilde başlamııtı. Lakin bunun azlığı ve derslerinin fazla gelmesinden ve masma çalışacağım. Bilhassa Ma- zarardır. Samsunda ilk -~ı 
görülmüttür. Oku1ların yapı ek· kifayetsizliği anlaşılarak Tekirda· bun1arın ayrılması mümkün olma- arif kanunlar çıkarken bir "kadınlar esirgeme kurumu,, ~ 
sikleri ve derslerin gidişi, okutan- ğmdan ye~i yeni çubuklar alına - dığmdan istifa ederek Amerikan "müddet,, ile mükayyed olmasını ba§kan·lığına seçilmem lba~ ( 
1arın çalı§oması ve okurların sıhhi rak dağrtıhmya başlanmıştır. kız 1rollejine geçmiştir. Burada üç istiyeceğ:.ın. Çünkü bütün meslek· büyük kıvanç vermişse, çol' I 
ve terbiyevi ve içtimai vaziyetleri Edirne bağcılığının inkişafı için yıl hem Türkçe hocalığı, hem de daşlar bunların sık sık deği,me- çalışmaya başladığımız b\J f' 
birer birer gözden geçirilmiı, kül- atılan bu adım bağcıları çok se _ lisan kısmında talebelik yaparak sinden şikayetçidir. Her yeni ka- manda arkadaılarmıdan 'i-'I 
tür i•lerinin ülküye giden yol Ü· • d' · · lngilizcesini adamakıllı ilerletmiş nun ve nizamın kaç yıl tatbik edi· maktan da üzüntü duydum. f :.~· 

ır vın ırnııştır. er ... 
zerinde çok canlı olarak yürüdü - tir. leceği önceden bilinmelidir. bu şerefli vazifenin gene üı itle 
ğii görülmüttür. i~timai yardım 926 da sinir hastalıkları müte - - lntihab daireniz hakkındaki de kalmasiyle ruban taııışııı 

Samsunda grip Şehrimiz Halkevi ile Hililiah- hassısı doktor Bay J.brahim Halid- düşünceleriniz nedir? burrwa bağlı bulunuyorunl· ıi' 
Samsun; (Hususi) - Grip do- mer cemiyeti fakirlere odun, kö • le evlenmi'§, kocasının şark hiz- - Sıyasal diri.mde kurultayrmı· Son gününde yüzden fa.Zl' ~ 

]ayısile okullardaki talebe devam· mür, un ve ekmek dağrtmıya ka - meti do)ayıınyle kendisi de Erzu· za ilk kadın üye olarak girmem yaret yaparak bir hayli yorlll~e~ 
sıilığı yüzde elli nisbetini geçti _ rar vermiş ve bu hususta şehrimi· ruma nakledilm:ştir. Burada ilk bana ne büyük onur, verm:şse, öbür salonda misafirleri ı,elı ıerte 
ğinden vaziyet aağhk Bakanlığı ~ zin ileri gelen tüccarlarının yar· açılan kız muallim mektebinin Samsun halkının hakkımda göı- saylavımızı daha fazla ·~~ Jr 
na bildirilmitti. Bugün Ankara - dımını istemişti. Bu bayırlı teşeb- baımuavinliği vazifesi kendisine terdiği teveccüh ve itimaddan da yormak istemedim. Teş~ıete' 
dan gelen emre göre bütün Sam - büae tüccarlarımız iştirak ederek, verilmiş, her türlü yokluk içinde o kadar mütehassisim. Bu derece rek ve hayırlı yolculuklardı , 
sun okulları on gün müddetle ta - bilhassa Gazozcu Bay Hasan 30 leyli bir müessese kurmak zorlu· samimi alaka ve tezahürle kar§lr' rek ayrıldım. V 
til edilmiştir. ton odun dağıtmıştır. ğunu muvaffakiyetle başaran Ba· lanmama çok memnunum. Ben Y. 
_.. __ _._..,,_..,..__, ______ ....... ._. ... _. ________ _.._. .... __ ..,. ____ ..,... ..... _..._....--. ................ --.-...------------------.-·-------..----.--------: o'' 

fedakarlık yaptığınızı biliyor mu· Söz arasında münasebet düşür- ev var. Bir kaç gün evvele 1'ş bİ' KURUn'un Millt Romanı: 44 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 
- Pek aceleye gelmez! .. Daha 

hir iki gün bekleyin!.. Şu nezleyi 
kese!im de .. Madem ki yalnız o· 
lursan canın istemiyor, ben de bu. 
rada yerim ... 

- Ah öyle iyi bir kalbiniz var 
ki •.. Çok te~ekkür ederim V edad 
Bey •.. 

Benek benek hareli san halka· 
rfarın ortasında bir l§Ik yanıyordu. 
Bu bakı~1ar ancak mezarından 
kalkarak hayata dönenlerin göz· 
lerinde olabilil'di. 

Y 8.f&ma:k onun ic;in ne büyük 
saadetmiı ! .. 

içim, derin bir hazla köpür • 
mii§tü. Eminim ki hiç bir insan 
yaptığı iyiliğin mükafabnı bu ·ka· 
dar çabuk görmemiş; hiç bir ak. 
tör yüklendiii rolün bu kadar iyi 
netice verdiğini görmemişti. 

Merdivenden indik. Kapının 
etiğinde bir kaç saniye Aziz Fik· 
ret Beyle b~ba9a kalmıttrk. Ba • 
na yavaşça şunları elSyledh 

- Sevgili doıtum, n~ bürilk bi~ 

ıunu? ... Korkuyorum ki Solmazın düın ve onlara uzun bir konferans boştu. Eğer tutulmadı ise bıı.ııt 
kurtuluşu sizin hayabnıza mal ol- verdim. Araya bir çok doktorca çilmiş kafatndır. 0~ 
maeın!.. Yüz tane Selma aa.ğ ol - Uflarıda karıştııımak, ağız kala - - Evet! ... Bucamn ha~ıı.t• fıır 
saydı bunu ödeyemezlerdi. balığı yapmak, hatta yalanlar uy- iyidri. Hep beraber gitsek de 0ete' 

- Şimdi ben kendimi diifün • durmak lazım geldi. du. Fakat gidip gelmesi ı.or 1 
müyorum doktor? ..• Zaten neyim Geç vakit onları epeyce inan • cek bana! ... 
ki? ... Bundan ıonra ne olacağım dırmq bulunuyordum. Bunu dayım söylemişt. , ot' 
ki?.. Son söz olarak dedim ki: Yengem de ona hak ~erıf 

Halbuki yalan eöylüyordum. - Üç beş günde hastamız iyi- du. ·~ot 
Bu fedakarlığı So1mazı kurtar - leıecektir. Şimdiden Bucada be - - Ben Solmazın beniIJI el';ô:rlİ' 
maktan ziyade, kaybettiğime ye - nıim oturduğum bahçede bir ev benimle beraber kalmaııııı ıı o' 
niden kavutmak arzusile yapıyor· tutalım. Rahat edebilecek şekilde yecektim amma, belki rtıh3t\tef 
dum. döteye1im. Bu yazı orada geçir - lur, diye söylemedim. Eğer ı 

O gece bütün aile Solmazın o· s~n. Hava güzel, etraf ağaçlık, seniz ... 
dasında toplandık.; Benim gÜn - manzara nefis! ... Hele bağ zama• Dayım sözümü kesti: 0şbll 
düz söylediklerime raimen da • nı da bir bağa göç edersek ömür - Neden rahatsız o!Jul1ı ,, Jd 
yımla yengemin yüzlerinde hala olur .... Böyle içi ıaraılmıf, hafif çok rahat eder. Zaten başkıa erşo• 
füpıhe vardı. Vakit vakit genç kı· hastalar için krr hayatı kadar iyi tutsak ıenin de her halde 

0 şe' 
zm da halinde aY.ni ıeyi seziyor· ilaç yoktur. Zflnnederaem benim kalmanr rica edeceğiz ... oıı~şıııı' 
dmn. oturduium evin. ileriıinde bot bir ce gündüz dikkat etme1c 
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Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -71-

Beqoğlu kliseleri ve mezarlıklar 
le d~~L ve SEN PIYER : - Ku
tar·~ · ınde bulunan bu kilisenin 
h· 1 1 de oldukça alaka değer ma· 

1YP.ttedir. 
B,, ki1" "A dınd .ıse, ncelo Zakarya,, a· 

İt~ d Da V(:nedikli bir asil tarafın -
ı; a om· ., l ıtat bu ın~Kcn ere verilmişti. Fa-

,J Yortu v~.rı~.' bir şartla idi. Şart, 
, ı tlt gununde kendi namına 

ı. tını Ya.kılması ve her hafta hem 
~end· h 
sin ... 1 

• em de akrabasının ruhu i-
ayın Yapılma!ı idi. 

(Dom· 'k de ını en) papazlar, 1535 
tlt 1A~apların İspanyayı istila et· 

e erı .. • d uzerıne Sen Pol kilisesin -
eıı ko I d, S VU muılardr. İ§te bu eına -

\ttr e: P!yer ve Pol kilisesi ileci-, GALATASARAY -Yazısr yarın-
ı. 111 aki araziye sahih olan Za-~l'Ya. onlan k b I t . k Kilise bir defa 1660 da Drape-1 lunan Dö Jermini de Beyoğluna 

Yazdıg"' ımız rtl k"l" . D tıs aı esın en ırı tara ın an ve ge mı§ ı. er se ır ve se aret a • ~, a u e mıf, yu arı f . ·ı . d b" . f d J • t" H f' f h 
~i "k şa a ı ıseyı o· . . . . 

0 r enlere verm. t. dığer bır çok yangınlarda da bat- nenın taıınması, cemaatın de ta • 
kilise pap I lf ı. 

1
. 

20 
. kaları tarafından kurtarılmıştır. şmması demek olduğu için Fran-

'' az arın e ıne nı - . . ı d tı 1535 de . f Bugünkü şeklını 1769 da al- sız ar a yavaş yavq bu semte ta-
B k geçmıf 1• d B"' .. 1 d b" .. d 1 l U iliae z I k · d .... · · · ı. utun yangın ar a ınanın ıu· !ID ı ar. 

6Q3 _ 1604am~ln a e; 1 ıgı. ~çın tünele bulunan Meryemin tas,·iri 1628 de Fransız rahipleri, se • 
)lpıJd1 Bı"r· .YAi harındakyenı en, kurtarılmıtlır. farethanenin yanında Franıız ço-
}ıM.... • ıncı me urunun • . . . 
vva de de b" f .

1 
F SEN ANTUAN: Galatadaki cukları ıçın bır mekteb açtılar. Bu 

,,... ır erman 1 e ran- b · ••tn himay . "ld' Sen Fransua kilisesi 1696 da yan- mekte , yavaş yavaı kılise haline 
L 1660 Ya esıne ~~~ı ~· akt f dıktan sonra Franıiskenler Beyoğ· geldi, 1628 de de kilise kuruldu. 
"il.t lllukadndgmı,t 1 ııeyık!1 . ı,ha- lunda 1725 de kurdukları kiliseyi Buradaki papazlar 1665 de ilk 
l'lp b es anman ı ıse, a- .. l ıra.kılın d t kr 1 k Sent Antuvan dö Pado'ya ithaf et- once Fransızlara, sonra Levanten-
~~02, ı 706 :il 1' ed ar IyapıGar1a mişlerdi. fon mahsus bir mekteb açtılar. Bu 
" F J. arın a ya nız a a· l d kt k l ı. tanıızlar k'l" · h 1. Bu kilise, birçok yangın ar a me epte şar isanları okutul • 
coııd · mın ı ısesı a ıne k "d" u. yanmı~tır. Fakat her yanıştan son· ma ta ı ı. 

l
. Sen Ph. k'I' . b .. _,..!! k ra yenilendi ve bugünkü şeklini Sen Lüi kilsesi, 1788 de tatlan 
llli }DA ·3, r ı ıaesı uguımu şe • ltlıta.dl de aldı. O vakte kadar aldı. Sent Antuvan gilisesi, lstan- yapıldı. Fakat bu şekli de yangı:ı 
~li tn'an olan kilise, bu yıl lsviç- bulun en büyük katolik kilisesi - sonundaharab' oldu. Bugünkü şek· 
.Unt-'.ınıar _Fosati tarafından bu- dir. lini 1831 de aldı. 

~\l !~k.lıne kondu. · SENTE SPlRI: Pangaltıda Al- lstanbulaa ölen Fransız sefir -
" V\l kıl · h ·..ı 5 t b kk lda b 1 n b k'l" leri burada gömülüdür. u0ın. . ıaenın mi rabınoa en ın a a u una u ı ıse 

'llık'· h 1846 d 1 t MEZARLAR ~hu ın ayalini canlandıran a yapı mıı ır. 
•r t>a.rdr Ödiktriya Meryemi levha· Papa, 1876 da bu kiliseyi Ka· latanbulda Latinlerin gömülmele 

ri üç deyreye ayrılmaktadır. Bu 
tasnifi yapan Emest Mambur· §ÖY 

le anlatmaktadır: 
S 

ır. tedral yani büyük kilise ilin et • 
il" ~ ıa.g tba.raf havluda Fransanm mi,ti. Büyüklük itibarile Beyoğ -

~!),ın ~- ak çiçeği ile arması bu.. lunda ikinci gelmektedir. 
'"tad SEN JORJ: Galata kulesinden 

SEN ır. 
•etnr . MA.Rt: Bu kilise, Gatata 
11tJ)d~~~ Yaıarken Sirkeciden ko -
kenıe arını yazdığımız Fransis -

F r r t~rafmdan kurulD\uftur. 
teçu~~·ı~kenler, Galata semtine 
l~du"' erı vakit, bu kilisenin bu • 
>.,Utııhga.u Ye~de Galatada bugünkü 
~'~ ~nın bulunduğu yerde o
t.hta.d kla~a Bartula Draperis'in 
)tııı· an hır evi ile üzerinde Mer-

aşağı doğru inilirken Çınar soka
ğında bulunan bu kilise, Galata· 
mn en eski kilisesi sayılmaktadır. 
Bu kilise de bir kaç defa yandık
tan ~onra yapılmıştır. Kilise, 1882 
de Alman Lazaristler tarafından 
satm alınmıştır. 

SEN LÜI: Fransa sefarethane-
sinin bahçesindedir. Bu kilise, Be
yoğlunun en eski kilisesi sayıl -

l.·ı 111 ta.av· · b 1 k"' "'k b. ~ ia • ırı u unan uçu ır 
lt,111e•ı \?ardı. Bunlarr, fransis _ r 1581 de Galata pek kalabalık 

r: ete hıraktı. , ve sıkıtık bir hal alınca, yukarlar-

maktadır. 

lil tanaiıkenler kendilerine ve • da da yazdığımız gibi ilk önce se-
Cn kT ' h l "B "' l l " ~&.I 1 ••enin etrafında bugünkü faret ane er -eyog u yan arı 

&.~~ llta.aarayın buluduğu' dört yol diye anılan bu semte taşın~ışiar· 
ltıda. Yerleştiler. dı. işte o kurun Fransa sefırı bu -

~tlttıeı . ? 'll~t illi •.• Sen rahatsız olma _ duvar halinde kesilmi~ yeşil mer-
lı.~:::. '<>nra. bizim için bulunmaz sin kümeleri, taflanlar, yeryer pa· 

ır... patyalar, menekşeler ve yab~ni 
b s<>ltııa. laleler, evin üstüne doğru şemsıye 
'tsir . z~n y~zı benim yanımda k hilird~eaını birdenbire de söyliye- gibi genitliyen yeşil çam, a asya 

ıın F k ve dut ag"' açları görünüyordu. 
""di'"· · a at ne bileyim, onu ~~lciı!:?1den füphelenirler diye Pencerenin etrafı boydan boya 
~l ıi ıştirn. Halbuki bu şekil da- rmaşıklarla bezenmişti. Bol çi-
.:ı. Ya.de •u" h I d' . . . 1 b")' çsaeklı' hanımelleri, b.ir tarafından 
qı, llk· ~- P e en ıracı o a ı ır-
)~ g l~n böyle bir şey kimin ak- çatıya kadar yüksehyordu. 

1\ e ıtdi? Solmaz bunu gör~üğü zaman 
arar v "ld" il .. bu"yu"k bir sevınçle çırptı: f)'· erı ı. e erını 

Satı : gün sonra Solmazla, bir - Bu~ası ne güzelmiş Vedad 
lıJc. ında ya-.amagv a ba•lamış - B b rada insan hiç ihtiyarla • 

y ,. ey, u . r .. 1 b 
(J maz ve hayatı yüz mıs .1 guze u· 

ç oda t ş· d' e kadar hıç farkına 
tilıeli • m. vardı. Bunlardan en ur... ım ıy 
~c ~ona vermiıtim. Buranın varmamıştım. . . . . . 
!il l>a e bi1' Penceresi vardı. Ye • Dedi. Sonra elleriını mınımını 
flltııı;curlarx açıldığı zaman kar- avuçlarına aldı: 
>iti tat af beyaz bir yol, bu yolun - Beni buraya getirmekle ne 

~ ınd . . ? Ah ize nasıl te -
a. geniş ve alçak bir 1yı yaptınız... ı ıS 

Birinci devre, Ceneviz devridir 
ki bu devride cenazeler, kilisele -
rin dahilinde ve surun da dışına, 

fakat yakın bir yere gömülürdü. 
İkinci devre de - Türk devri -
ölülerin kilise dahilinde yahud çev 
resinde gömülmeleri mecburi idi. 
Bu mecburiyet yalnız veba salgını 
olduğu vakit tanınmıyordu. O • 
çüncü devre Taksim ve Ayaspafa
daki mezarlıklar devridir. 

Bu mezarlık ilk önce 1561 yı
lından başhyarak yalnız vebadan 
ölenlere ayrılmı§tı. 1600 den 1615 
senesine kadar herkese açılmıştır. 

F eriköyündeki mezarlık ile ki • 
lise 1863 de Fransa, Avwturya, 
Belçika, İspanya, İtalya hükfunet· 

şeKkür edeceğimi bilemiyorum • 
içime doluyor, bana sonsuz bir sa· 
adet veriyordu. 

İki gün sonra Behice Hanımla 
iki oğlu lstanbuldan geldiler. Or
han mühendis mektebini bitir • 
miş, Turhan da kaptan olmuştu. 
ikisi de yakıııklı iki genç idiler. 

Turbanı gördüğüm zaman ar~ 
tık hiç üzülmedim. Selmayı sade~ 
ce kafamla hatırladım. Kalbimde 
onun yerini artık başkasının dol· 
durduğunu kuvvetle anlıyordum. 

Zaten o da eski günlerden yal -
mz ıu bir kaç sözle bahıetmitti: 

- Vedad ağabey, aiz benim i· 
çin bir deniz fen eri gibisiniz ... 
Kaptan olmak hevesini sizden al
dım. Çokte,ekkür ederim. 

Evi çok beğendiler. 
- Biz de burada kalalım!. 

7 - KURUN l MART I 935 -
Adapazarı Türk Ticaret 
Bankası idare meclisinden Vapurcu uk 

TUrk Anonim Şirket ı 

f stanbul Acentalığı 
Liman ban, İ elefon : 22925 

Adapazarı Türk Ticaret Ban -
kaıı hissedarları umumi heyeti se ' 
nelik içtimaı 31 mart 1935 tarihi 
ne müsadif pazar günü saat on 
beıte Ankarada ıtıklar caddesın- 11--------------1 
de banka merkezinde yapılacak- Mersin Yolu 
tır. Esas mukavelenin muaddel 
yirmi dördüncü maddesi mucibin Dulupınar npuru 3 Mart 
ce iıtirake salahiyettar olan his- PAZAR saat 1 Oda Mersine 
sedarların yirmi altıncı maddeye kadar • 
tevfikan içtima gününden laakal 
iki haf ta evvel duhuliye varaka • 
sı almaları lazımdır. Vekillerin 
de hissedarlardan olması me§rut 
tur. Hissedarların duhuliye vara
kası almak üzere banka merkez 
veya ıubelerine müracaatları mer 
cudur. 

Bartın Yolu 
B a r t 1 n vapuru 2 Mart 

CUMARTESİ saat 19 da 
Cıdeye kadar .. 

Ayvalık Yolu 
MÜZAKERE RUZNAMESi 
l - 1934 senesi muamelatına 

aid idare meclisi ve mürakaba 
heyeti raporlannın okunması. 

2 - 1934 senesi bilanço ve ka 
ru zarar hesaplarının meclisi ida 
re raporuna göre tetkik ve tasdı
ki ve meclisi idarenin ibrası 

3 - İstifa edenlerin yerine 
meclisi idarece seçilen azalann 
tasdiki ve müddetleri bitenler ye 
rine aza intihabı. 

4 - Mahkemece tayin olunan 
mürakiplerin ücretlerinin takdiri 
ve yeni mürakiplerin intihabı. 

Yahudinin muhakemesi 
Bir müddet evvel Ratel ismin

de bir kızı, ailesi kendisile evlen 
mesine müsaade etmediği için öl 
dürmekten suçlu J .. eon Behann 
muhakemesine lstanbul ağır ce .
za mahkemesinde dün devam e -
dilmittir. 

Muhakeme, ikişer lira zaruri 
masraftan verilerek bir kaç müda 
f aa şahidinin çağırılması için bat 
ka güne bırakılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ierinin verdikleri iane ile 
kurulmuştur. Bu ianeler bir komia
yon tarafından toplanarak mezar
lrk ve kilise yaptırılmıftı. 

Mezarlıkta birçok abideler var
dır. Kırım muharebestiıCle öten 
bin beı yüz Franaız askerinin ke
mikleri bulunan kabirle ayni mu· 
harebede ölen doksan altı zabitin 
mezarları da buradadır. Ayni mu
harebede ölen yetmit beş Fransız 
doktor ve eczacı için de burada 
bir taş dikilmiştir. 

Tarabyada:ki Fransız mezarlı -
ğında da 1854, 1856 Kırım har • 
binde ölen Fransız gemicilerinin 
mezarları bulunmaktadır. 

Protestanlar 1860 yılına kadar 
Beyoğlundaki büyük mezarlığa 

gömülürlerdi. Bu tarihten sonra 
Feri köyündeki katolik mezarlığı
nın garbı cenubunda bulunan me
zarlığa gömülmeğe baş1anmış • 
tır. 

(Arkası var) 

Demelerinden korktum. 
Fakat ikisi de mektebin dört 

duvarından, onları her tarafların
dan zincirliyen kitaplardan yeni 
kurtulmutlardı. Şehrin kalabalığı
na hasrettiler. Yalıya döndüler. 

Behice Hanım bile: 

- Ben de oturmıyacağım. Yal
nız ara.sıra gelirim. Burade. Sol -
mazın tam bir sessizlik ve rahat 
içinde ka1ması lazım!.. 

Dedi. 
- Allah razı olsun senden!. .. 
Diye içimden söylendim .. 
Acaba niçin bunu istiyordum?. 

~ ~ ~-

Evin kapısı yerden bir buçuk 
metre kadar yüksekti. iki tarafı 
yanlara doğru biraz uzatılan ge _ 
nitç.e bir balkon haline getirilmit
ti . . Üstümüzde bir çardak vardı. 

Seyyar vapuru 2 Mart 

CUMARTESİ saat 19 da 
b:mire kadar. 

Karadeniz Yolu 
Güneysu vapuru 3 Mart 

PAZAR saat 20 d~ Ri:ıeye 
kadar. 

lıtanbul Altıncı icra Memur • 
luğundan: 

lıtanbulda: Aıır Efendi ıoka· 
ğında Elkatiphamnda oturmak -
ta iken elyevm ikametgahları meç 
hul Elkatiphandan ve Hacı Ali 
zade Ali ve Zeynebe: 

Haçiğe borçlu Elkatiphan hi ... 
sedarlarından Cemilenin ipotek .. 
li hissesinin 12/ 2/ 935 tarihinde 
haczedilmiş ve hanın tamamına 
47292,50 lira kıymet konulmuş • 
tur. icra ve iflas kanununun 103 
üncü maddesi mucibince 3 gün 
içinde bir diyeceğiniz varsa söy -
lemeniz için altıncı icra dairesi • 
ne gelmeniz için ilan.dir (5590),. 

""KURUN 
GUndcllk Siyasi Gazete 

lstıınbul Ankara caddcai, (\'AKIT) yurdu 

TELEFO LAP..X: 

rıa:r.ı ı.,ıcrı tdcıonu: 24879 

tdııre telefonu : US70 

Tclgmf adrcııl : tstıuıbul - (KURU · ) 

ABO!lı"E BEDELLERİ 

Posta kutusu No. 46 

ncl lk 

6 aylık 
I• 8 ll) IJk 

1 R)lık 

Türkiye 
1400 Kr. 

730 " 
400 • 
ı~o ., 

tın n ü~retlcrl: 

Ecnebi 
2700 Kr. 
1450., 
800 ,. 

300 " 

Ticari na.nıann na.n sa.yı!alannda san • 
tim! 80 kun.t§tan bajjlar. llk sayıfad:ı 250 
kunı§tı. ltıı.dıı.r çıkar. 

Bilytlk, fazla devamlı U!n verenlere 

{esimli ilanlan n bir satın 10 kuruıtur 
KUt Uk llAnlar: 1 

ald ayn tenzllAt vardır. 

Bir defa 80, fkl defası 50, Uç dc!ıısı 65, 
dört defası 75 ve on dıı!ası lOO kunıştur. 

Uç n.ylık ilft.n verenlerin bir defası bcda· 
vadır. mrt sabn geçen tıa.nıarm fazla 
satırlan beş kuruştan hesap cdiUr. 

Yeşil yaprakların arasına tel u • 
zattım, ucuna da bir ampul koy • 
dum. Kahvaltı ve yemekleri bu • 
rada yiyor, günün en çok zamanı
nı burada, hasır koltuklara, şez • 
longlara uzanarak geçiriyorduk. 

Ben erkenden uyanıyordum. 
Hizmetçi kadınla beraber kahval
tıyı hazırlıyordum. Kapının önün
deki beyaz örtülü tertemiz sofra 
çabucak doluyordu. Taze tereya
ğı, koyun sütü, reçel, kızarmış ek
mek, kaşarpeyniri ve beyazpey -
nir, azıcık havyar.... 1 

Güneşin ilk ıııkları çam dalla
rının arasından kayarak oraya dü
şüyordu. Kuşlar yeşil yaprakların 

arasında sabah şarkılarını ıöylü. 
yorlar, uçmağa hazırlanan yavru
lr cıvıld§ryorlardı. 

(Arka~ var) 



! -ıt'URUN 1MART1935 . " 
HH~AYE 

Yazan: Z. A. 

Bir Yanlışlık/ 
- Japon edebiyatından -

Beni biç aevmiyordu .. 
Nerede görse bapnı çevirip ge 

çiyordu. 
Hayatta bir emelim vardı: 
Ona malik olmak. 
Yalnız bunun için yaııyordum. 
Bu emelimin tahakku~u için. 

••• 
Onu bir gün aokakta gördüm .• 

Bir araba ile evine doğru gidiyor 
du. 

Ogün ne kadar sevimli .. Ne ka
dar tirin •e güzeldi, bilseniz .• 

Her zamanki gibi · sol tarafına 
yıktığı büyük WD' p.pkasmın al 
tından bana bakıyordu. 

Gülümsedi. 
Y olua üatüııcle durdum. 
Ben de gülüyordum .• sm~ ve 

nete içinde çıldırırcasına gülü • 
yordum. 

Arabacıama: 

" - ~liraz dur!,, 
Diyecek sandım .. Bu ümitle bi 

raz daha kenara çekilmittim. 
Şapkasını sol gözünün üstüne 

iğdi .• 
' Ben de yolun solunda duruyor 

dwn. 
Arabacıya bağırdı: 

- Neden yavatladm? .. Yürü· 
sene ... 

Yolun kenarındaki ağaçlardan 
birine dayanmıttnn. O, gözümün 
önünden bir rüzıAr ıibi uçup git 
ti. 

Sarsıldım .. Eridim •• Mahçup ol 
dum· Ağaca dayanmuaydım, yo 
lun orta•ında devrilip kalacak • 
tun. 

Sevgilim gözümden kayboldu. 
Beni aevdiiini zannediyor • 

dum .. 
Aldanmıtım ! 

Y (UOlı: t skend.er F alıreJJin 

te değilim. Neden beni sevmi · 
yor?,, 

Dedim. Ta • Su bana, dıvarda 
asılı duran büyülü çivilerden bi • 
rini uzattı: 

- Bunu al.. Sevğilinin kapısı
na -· kimse görmeden - mıhla! 

Aradan bir gün geçmeden sev • 
gilin ayağına gelecek ... 

Dedi.. Sevindim.· Bana uzattı
ğı büyülü çiviyi aldım. 

O gece sabaha kartı sevailimin 
kapıaına çiviyi mıhladIID. Hem de 
kim1e görmedi .. 

Yorgundum. 

Kalbim teTgİ Ye ümitle dolu .• 
Eve ıelib yattım. 

O gece, yıllardanberi hasreti • 
ni çektiğim tatlı bir uykuya dal
mqbm. 

••• 
Gözlerimi açtığım zaman İç.İm 

de bir seyahat arzusu vardı· Ken 
dimi sokağa attım. 

Tuhaf ıey! 
O güne kadar çirkin gördüğüm 

kadınları şimdi güzel görüyor • 
dum. 

Sevgilimin hayali kafamdan si 
linmiıti. 

Onu dü9ünmek deiil, ıörmek 
bile istemiyordum. 
Düğün için verdiiim ıipariıf e

rin hepsini durdurdum. 
Bana ne oldu?!. 

Ona malik olmak arzusu, bir 
gecelik tatlı uykudan sonra, içim 
den ne çabuk silindi ! 

Sihirbaza kottum. 

- Ayaklarım aevıilimin otur· 
duğu ıokağa gitmek istemiyor. 
Beynimin içinde başka kadınl~· 
rın hayali yer etmeğe başladı. Ha 
niya, bir gün ıonra beni ona ka-

1 TAKViM 

• Gün do~u 
Gilo bataı 
Sabah namazı 

Oğ!e namazı 
tırındJ ııamuı 
Akşam aamaz:ı 

Yatsı namazı 
imsak 
Yılın grçeıı günleri 
Tıho lı:alan e:llnleri 

CUMA 
l Mart 

25 Zilkade 

6.4~ 

18.00 . 
ı-.so 

' 12.'ı7 

15.3~ 

[8.00 

1 19.Y.9 

( 
4.56 

59 
207 

Cumartesi 
2 Mart 
26 Zilkade 

6.:\3 
18.00 
s.~o 

12.21l 
l!l.35 
18,00 

19.:'o 
4.~5 

60 
306 

=ıı RADYO jf 

BUGUn 
İSTANBUL:· 

12,30: Plak ne§riyatı, 13: Tokatli· 
yan Otelin<len . nakil - Çay saati, 
Telsiz caz, 19,20: Çocuk saati; Jıiki. 
yeler, 19,50: Haberler, 20,10: Ke • 
nıan solo - Nejat piyano refakatiy . 
le, 20,30: Havayen kitar: Şirket ve 
arkadaşları. 21,15: Son Jıaherler. 
21,30:- Radyo orkeatruı, 22: Rady ·• 
c:t...: ,.e T'.l!'lgo o~ :.. ~-ıraları. . 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Hafif mwıiki. 18,50: Söz · 

Jer. 19: Haberler, 19,10: Sözler, 19, 
15: Konferamı,. 19,45: Konferans, 
20 PHik, 20,20: Aktüalite, 20,30: 
Şarkılar, 20,45: Sözler* 21,l.5: Fil • 
harmonj taraf mdan senfonik kon -
ser, 23,30: Şiirler, 23,40: ::_~Ja~ 
" • "~ -- . "ki • _ ... , : - ... r:ıusı sı . 

175 Khz. MOSKOVA: 1724 m. 
18,30: Konser. (Rus şarkıları.) 

20,30: Gürcü ve Azerbeycan ulusal 
şarkılan 22: ekçe. 23,05: İsveççe 
neşriyat. 24,05: İngilizce. 1,05: Al • 
manca. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
18.35: Salon orkestrası. 19,40: 

Spor haberleri. 19,55: Konferans. 
20,30: Operada verilecek temsili 
nakil. 23,30: Çingene musikisi 24: 
İngilizce konferans. 1,05: Son ha 

, herler. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. 
Sarrenin Almanyaya iade edil · 

mesi münasebetiyle ulusal .neşriyat. 

BUKREŞ: 

· 13 - 15: Gündüz plak neşriyatı, 
18: Askeri musiki, 19: Haheruer, 
19,15: Askeri muaikinin devamı, 20 
Konferans. 20,20: Operet plakları, 
20,45: Konferans. 

21: Sözler, 21,10: Sonfenik kon
ser, 21,45: Konferans, 22: Senf enik 
konserin devamı, 23,25 Haberler, 
23,40; Plak. 

• • 4. 

Kim ne derse desin: 
VU§turacaktın ?.. B o R s A 
tu~!!b~~ :::: d!!!rin::ı.~ 1 llinlannda 7ıldız iıoreti olanı" ttze·l lnıanların aldanmağa ihtiya • 

cı var! 

Fakat, ben ,ok aldanmıfun •• U 
zun zaman aldanmqmı.. Dalıa 
fazla aldanmağa ihtiyacım yok. 

Büyülü çivileri gözden geçirdi.. rinde 28 2 de muamele görenler· 

Sonra, af dileyen bir bakııla ba· dir. J Rakamlar k .ıpanış fiatlanoı ,;österir 

ıını bana çevirdi ve ıülümsedi: lliı===n=u=k=u=t=(=s~=a=t=ı =)===ı:tı 
- Kusura bakma, oğlum! Yan 

lıtlılda batkasmın çivisini sana 
vermitim... Vaziyetinden mem • 
nun deiilıen, yeniden yapayım!. 

Onu seviyorum. 
Ona malik olmak i'in, ne müııı 

künse yapacağım. 

Tehdit .. Para .. Sihir.. Hepsini 
<teneyeceiim. 

••• 
Tehditten korkmuyor. 
Para ile avlanmıyo~. 

Ne ya;>mah? 
Nasıl elde etmeli? 
Sihirden batka bir silahım kal 

madı. Y ann bu ıiliha da bat VU• 

racağım. .. . . 
Ta- Su .. 
Bu, tehrimizin meıhur bir ıe

hirbazıdır. 
Ba~a: 
- Seni ona kavuıturacaiım •. 

Merak etme! 

Dedi .. Söz verdi. 
Ta - Su ne derae o olur. 

TEPEBA$1 

ŞEHİR TIY A TROSU 
TEMSiLLER; 
Bugün saat 14,30 da 

Bu gece aaat 20 de 

1 \ Taıı~uı Bıltliııni 
$ıhirTiyatl'OSU 

111111 ~~11111 u· 
Müfettiş 
Komedi 

5 perde 

Yazan: 
n. Gogol 

IHITilll --· 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bugün saat 14,30 da 
Bu gece saat 20 de 

O, birÇok çiftleri biribirinden 
ayırmıf .. Birçoklarının da çöple- Delidolu 
rini çatmıttır. Operet: 3 perde 

Bir ocaiı yıkmaımı da bilir .. i Yazan: 
İltplMID" U. Ekrem Reıit 

•-len bir JU\'a kurmak iıti. Seıteliyen: Cemal 
Reıit 

: yo:11111 •. Onu mesut edecek param 
ve servetim var. Çirkin bir erkek Son haftaıı 

• Londra' tıOJ. • Stokhlm 3.:10 -
• Nevyork 0.79975 • Viyana 4.2618 , 
• Paris 12.06 · • Madrlı 5.8(80 
* Millno 9.38~6 • Bcrllo 1,98!5 
+ Brüksel 3,4040 • Varşova 4,22-
• Atina. 84.4960 • Badapeşte •.4475 
* Cenevre 2.4~3~ • Blltres 78,97KO 
+ Sofya 66,707~ • flelgrat 53.2475 
• .Amıterdam J.1775 • Yokohamı 'l.8238 
• Prag 19,0436 • Moslrovı 1086.75 

I_ ES H A M 1 

I~ Bankası 10. - rramvay :ıı.~o 1 
+Anadolu 2S.- * Çimento as. 13.:SIJ 

Reji Vl7 Onyon Oej!. -,-· 
Slr. Hayriye [5.- Şark Det -.-

•Merkez Ban tası 63, - Balya -.-
U. Sll(Orta -.oo Şart m. eczı -.-

' Bomontt U,94 Telefon -.-
istikrazlar tahvll•er 

ı. İ933Törlı: Bor. 1 30.10 Elektrik 
,, . . il 28,20 Tramva" 

• . - lII 28.SS Rıhtım 

lsttkrlzıDahilf I 9-4.- * Anadolu 
• Ergaııl lstlkra:EJ 

1928 A ~J 

98. - • Anadolu ı ı 
- ,00 Anıdoln ı ı ı 

-.-
31.75 
{7,30 

4'3,-
48. -
46,-

Raldat - .OO • \1ünıessll •\ 53 60 

,lllUllllllll l llllllllUllll!lllllllllllllll lllll lllUllllWnllllllllll~llWlBllBlllİlll•mTI~llilll. 

: Adananın Kurtuluş 
~ Mücadelesi Hatıraları 
\ı;nııııırııııııınııııııııı~ııııııııım Yazan: Kars Saylavı Esad mmıınıııııııını•• 

-8-

İşğal memurlarmm yaptıklan J Türk memurları. memleket rrı~~ 
f enalıklarmdan, haddini aşan mü lıayyizanı ile görüşmek tanıP"' 
haleJerinden hükıiınetleri haberdar istiyormuş. Geldiği gün vilayet ~ 
değil mi idiler, diye bir fikir ve mü- knmmda valinin yanında bunl..
talea varit olabilir. görü§tükten &0nra "Bizim bd ' 

Malllın olduğu üzere Kilikya Ju. raya gelmekten maksadımız; •: _,ıııJ 
valisi General AIJenbi sonradan dıt diferleri, muamelat~ mürak~~ 
Fransız Generallerinden Dofyo ve ibaret olacak Osmanlı devleıP"" 
Goro gibi maruf kumandanlarmnı kanunları cari olup başka müdsb'' 
emir ve kumandası altm'1a idi. Bu- lemiz olmryacaktır. Herke~ ~~ 
nunla beraber isimleri geçen bu böyle bilsin, ona giire vazif esını ~ 
Fransız Generalleri ve Saro Dövaro sün. Y almz hiz Fransızlar 0sl11 ıJı 
namındaki Fransız amiralı da muh- devletinin dostu olduE;'llmuz lıV 
telif vakitlerde Adanaya gelmi~ler • sar.ıimiyet g&terme<liler. Bize.~ 
di. Bundan b:ıfka halkın feryatlar: harb ilan ettiler.. diye bazı sıı 
protestolan tnatbuata abetrni§. bii · de ila\'e eylediler. 
tün cihana ilan ve iblağ edilmişti. Bremon müdahale olmryacaiJIJI 
Şu hale göre nasıl olur da görmemi!· söylemiş iken açıktan~ aksini ilt~ 
ler ve doymamışlardL eylemiştir ki, bunları sırasiyle 1 , 

Amiral Saronun ismini zikreder- '\'e vesaika istinaden isbat eyJiyecC 
ken hatmma gelen bir hadiseyi hu · ğim. 
rada kaydetmek isterim: Amirahn Bremon geldiği gün ilk önce ~ 
Mersinden Adanaya geleceği '\'e is • Iediye hin.umı "şimdiki "Halk~ 
tikbal için gidileceği makamı vila • hususi ikameti ve hiikiiınet daiJ;. 
}'ete malfunat verilmişti. Bir eseri • sinde mektupçu ve diğer kal~ ~· 
nezaket olmak üzere Adana istasyo· Iarmı da kendi maiyeti için i_şgal r 
nuna kadar iomi§tim. Memleket mü· ti. Buna kanaat etmiyerek hükU~ 
talıayyizamı da vardı. Amiral doğ • tin en üst katında açık ve geı 
ruca Bremonun ikametgihma indi mahalli olan yere bir kaç oda ~ıa;; 
ve gece §erefine Bremon tarafında ."! ten yaptırarak kendilerine tah!ı5 _. 
bir ziyafet hazırlandı. Beni de davet ledi. Ermeni kilisesine gidip ool

1
.,. 

etmişlerdi. Amiral makamı vilayeti la görüşmeği Boğoı Nohar Pa~.~ 
ziyaret etmediğinden pretosto ma • getirmİ§ olduğu selamı da ken<U>e 
hiyetinde olmak üzere, ne davetine, rine söylemeği unutmadı. On~ 
ne de avdet ederken - urarlarma sonra faaliyete geçti, tertibat ,.e I' 
rağmen - teşyie gitmedim. Çünkü kilata ha~ladı. Sancaklara, kazal , 
böyle harekette lıaklı idim. guvernör sıf atiyle zabitlerini f.0~ 

Adananın işğalde arzeylemiş ol • derdi. İdari., mali, inzihııt, hat~ 
duğu vaziyeti umumi bir şekilde i · zai, muamelata müdahaleye ka ~ 
zah eyledikten ve Bremon'un lıatı • Resmi, hususi muhabereleri şi~....&I' 
ratma da icap eden cevaplan ver - sansöre, maliye varidat ~ sarflJJı 
dikten sonra Adanaya ne münase • nı kontrola, cleYlet mathulttmIJl J 
betle geldiğimi ve sonra nasıl ayni· siline, memurların azil tayin ta~ 
dığnnı ve Bremonla aramız<laki ~id- . hus~slamıa, j§lerine gelmiye~li~ 
detli muhabere ve münalta1&lar11t - her kim olursa olsun - vıl , 
neden ileri geldiğini - mevzu iie hududu haricine çıkanlmasma ~ 
pek ziyade alakasını gördüğüm i - dar ileri gitti. Bu sebeple Er~e~ 
çin - biraz hah is ve cereyan ctl~:l büsbütün şımardılar, tec&\·uzl jlt' 
hadisatı veaikalara istinaden arzede · arttırdılar. Müslümanlar ve Tür jl' 
ceğim. bu hallerden müteessir oldular. ~ 

'Adanaya 21 Kanunusani 331 ta- tabi heyecana da dü§tüler· - ~ 
rihinde vilayet mektupçuluğuyla hela ve f eJakete uğramamak iç~ 
gelmiş, Harbi umuminin devamma geceleri rokağa çıkmak şöyle dil İ 

· · gündüz bile çarşı pazara çıkaınaS 
meş'um mütarekenin netıcesıne ya· dular. Bu uralarda Vali Nazun. B. e~ 
ni Teşrinisani 335 tarihine kadar " 
orada kalmıştmı. İşğal kuvvetleri fendi Dahiliye Nezaretinden ız::;,ı 
gelmeden evvel tedavi için izinle dı, hana vekaleti vererek İs~ dsJı' 
fstanbulda idim. Adanaya dönÜ§Üin· lıareket eyledi. Zaten kendisı ,; 
de Vali Nazmı Beyefendinin istü.ı evvel istifa eylediği, vekaleten.; 1'i' 

f e görmekte bulunduğu cihetle etmiş. yerine asil bir valinin tayini-
ne inıkan lıisıl oluncaya kadar Ada· dalıa gelmedi. ~ 
nada kalmaları zaruri olduğuna da • Vekalet işini üzerime ald iid' 
ir Bahıliiden cevap almış olduğunu, dakikada İ§gal memurlarmm P1 , 
bunun üzerine vazifeyi vekilet SÜ • halelerine kartı nasıl hareket ed• , 
retiyle gördüğünü anladnn. İstan • ceğimi düşünmü§ ve kararımı ,·er,, 
bulda iken limanda ve Beşiktaş ön· mİ§tim: Hakimiyet haklarımız• , 
lerinde mulıaı;nn devletlerin donan· esas menfaatlerimize uygun olrıdtl' 
ma1an karada da askerleri, şimen • yan daha açıkçası aykırı ve zat•, • 
diferle gelirken dahi İzmit, Eskişe· olan bütün teklifleri asli yap~''' 
hir, Konya istasyonlarında bunların mak, hu kabilden yapılmıı eınrJ "" 
kezalik askerleri vardı. Güzel Ada- kilerin - mümkün olduğu kadı~ · 

ak ·d· ŞüF · namızm da bu vaziyete ginni§ ola • kalkmmaıuna ç,are aram ı ~·. ~ 
cağını, daha acıklı manzaraları gö • hesiz bunlar kolay şeyler degıl, fiO' 
receğimi derhal hatırladım. Bozan • güç ~e te~ılike~i ~ir hareket idi. Çut • 
tiye "eldi"'gciınde huna şahit oldum, kü · ıstediklennı her halde yaP e'i' 

ö ' • b• aO tren durduğunda Adanaya telgraf mak, asıl maksat1a~ı ne ıs: . ır ,ttfı. 
yazmak için istasyon yanındaki tel· vel talıakkuk ettırmek ıstıyorl 
graflıaneye gittiğimde telgrafhane • (Arkası yar) 
nin sansör, buna bir Ermeni askeri· __...,.-: 
nin memur edildiğini gördüm. Yer· 

li halktan bir iki kişiyle görüşürken ı:~.' =•• Bu gece 
( (Lejiyon Ermeniyan) denilen ça • No-betçi eczaneler 
tal kasketli bir manga Ermeni aske· 

h rde: 
ri önümüzden geçtiler, çirkin, a • Samatyada: Rıdvan, FeP~ 'O. 
in nazarlariyle bize bakarak mml • Hüsamettin, Şehzadeba§Dldajı ııı· 
dandılar. Görüştüğüm bu adamlar niversite, Şehremininde: A. »· 
"Ermeıti askerleri ve sivıl Ermeni • • eli, Karagümrükte: M. Fuad,. J,.. 
ler Türklere çok eza vt cefa ediyor· sarayda: Sarım Eminönüode·.

0
• 

lar, hatta bir kaç gün evvel Halep· g gob Minasyan, Ankara cadde~il • 
ten gelen bir Türk zabiti dışarıya ii de: ' Eşref Neşet, Be§ikta§taC ırıilı 
çıkmı§tı, otururken zabiti öldürdü • jl leyman Receb, Beyazıtta: 1'; b • 
ler,, dediler. Adana istasyonuna ge· Zeyrekte: y orgi, Galatada / 

00
• 

!inceye kadar yollarda, Ada nada mudiye caddeainde: Mi§~l So ~tiılı 
Ermeni ve Fransız askerleri vardL yad.is, Taksimde: Nız~eopO· 

Kolonel Bremon henüz gelme · Kalyoncu kolluğunda: Za ır J(• • 
mişti. Kolonel Nonnanla isimlerini 1 los, Şişlide Hamamda: Halkkö'f'de 
bilmediğim başka Fransız zabitleri 1 smıpaşada: Merkez, Has · 
mevcuttu. Çok geçmeden "düşman Halk eczanesi.. ~ 
şimal arazii meşgulesi baş adminis • pıı:::ıum:mr.::::~ 
tatörü,, ünvaniyle Bremon da geldi. 



~~!!!11!!!1!1------~~~~===~=~~-~ : ~-

Çeza kanunumuz tleğiştirilm~li mi? 

ş Ankara avukatlarından 
ı Bay Him7din fikirleri 

''Ceza kanunumuz, 1 ürk ulusunun 
dileklerini kavramağa uygun değil,, 
Eaki. An'-- "dd' ,. . Yeni E 1'Ura mu ıumumuı nı 

C rzurum Saylavı Bay Fuaduı, 
eza kanunumuzun. deği~tirilmeğe 
~ olduğu yolundaki fikirleri 
'4ki ri';. ~.u~.ukç~lanmı::ın bu husu!· 
tık. B "~~nu§lenni tesbite b<Z§lanu~· 
8a ~~ Ankara avukaılaruıda;ı 
yn!. Htimid incenin. müıalealann• 
-.ıyoru.z• 

"' . 
lıa - Türk Ceza lianununun ula 
ğ1 h~taç hükümleri olup olmadı · 
Yol'! rnda, benim de reyimi soru" 
t' unuz. En·eJa ve derhal §U ciheı 1 lesh't d . . . ' leh 1 e ey un ki, ben, hır ceza mil• 
lıinı aeı~ı. değilim. Bu sualinizi; he · 
nı~1 a~Ji kanunlar üzerinde u 
h' tetkikler ve tatbikler yapan 
lt l\ıtlc ta d .... . 
~ a egıl, fakat bılhassa hu· 
~ cezada otorite olarak tanınan 
deki Y~lardan beri kürsüleri önün· 
lilli T~k gençlerine feyiz saçan 
ttae v~~ı~ profesörlerine teveccüh 
lıt Y ınız çok isabetli mütalealar ·a· 
lltı v~ karilerinizi müstefit kılardı 
ütıi ll. otoriteler bence, İstanbul 
ta hersıtesindcki Bay Tahir, Anka· 
Ve n ukuk fakültesindeki Bay Baha 

tay Yusuf ~iyadır. 
det f,tan_.hul avukatlarından Bay Cev· 
tını k1tle Bay Tabiri bunlar raeya· 
zcv a atabilirim. İşte ancak bu gibi 
ı~tnı teyleridir ki, hem okuyucu· 
l'tnt zı, h_atıa hem de kanun vaznla· 
iated~~'ı.r edebilir ve şu suretle de 
tah~ni2: gaye parlak bir §ekilde 

}' uk eder. 
~ h akat hu bahis üzerinde matf em 
çiz d 8JJ.a da müracaat ettiniz ve na • 
Sa 1 •. e olea benim de reyimi sorma· 
gi:itii u~ ~ördünüz, o halde kendi 
tiğU: ktınu ve tatbikattan elde et • 

11 1 anaatlerimi size söyliyeyiın: 
~ h~ en illeri ceza kanunumuz, ha~· 
ttı.ı: hl~letin siyasi, ahliki ve içti· 
lara1c. ttlıgını korumağa müvekkel o· 
ve hi tedvin edilmiş bir müessesedir 
aiy88taenaJeyh kendisine mahsu.ı 
o1an l~liJU ve içtimai duygular! : 
kavrarn ~~ milJetinin dilek1erını 

Fi1h ag~ bittabi müsaid değildir: 
Çok nı .. altika medeni milletlerin hır 
ti vardUŞterek tefekkür , ·e telakkile· 
lekett rr. M'eselô. kati fili, her mem· 
land e ceza tehdidi altındadır. Do· 
Jj nı 'tıcdıJt suçu, her diyarda bir fi· 
hn beınılltndur, Fakat buna muka • 
\·e hu 6uçlulara verilen cezalarda 
hir çu keıa1arm infaz şekillerinde 
hir 

6 
° farklar vardır. İka olunan 

kaca ~Çttn her içtimai muhitte hıra • 
:tı.i rı:• acı tesirler, şüphe yok ki, ay· 
larda r~ce<le değildir. O halde cez~ · 
dir a ayrılık bulunması zarun • 

Jar~tu kısa eözlerle şu büyük hükmü 
E'- hlak istiyorum: 
~ser k d · l'etin aııllnlar, müşterek me enı· 

~lu·J ana Prensiplerinden istifade 
di ın~r_; fakat aeıl membalarını kcn· 
~atıc1

1 1 
•• <luygularmdan ve kendi ya· 

lar. ' 1YUkseltici teamülJerinden alır· 
btttht:l~ah~ırlar da.... Ben henüz, 
lllrıtı 1 

.. rnılletlcrin umumi hayat • 
t a do"rud d ... .. ·r '>eytı 1 . o an ogruya muessı 

)'- he nıılel bir kanun - umumi ve· 
~.Ususi bir kanun - tanonıyo • 
~a, ilci Ve esasen böyle bir kanunla 
~Çtiınai ve!a daha ziyade milletlerin; 
•:tı.ltj~ar' sıy~si, ahliki varlıklarmm 
leee:;· ve ınzihatma hizmet edebi • 
hifi}~~~~i bulunmuyorum. Zira 

ıı k.ı: 
6lts h~l' lnilletin kendieine mah· 
lliyer

1
r. tnaıisi, bir tarihi ve bir şe·· 

s . 1 
' ardır y b · ltsıyet) . · . e unlar, bırer (hu 

\·~ lek ı· tir kı, medeniyetin yüksek 
dıni seıJ.~1 altmda hile derhal ken· 
leşkilatı ırırl.er. İngiliz. Alman, Rus 
ce](İln . 1esasıyelerinin teır01leri, t~ . ...rı .. k -6•Yaseline ur . telakkiyat ,.e tatbikat 
~&tıunlarda hı~ ~enzerler mi? Esas 
llılltııara, i ~o~Ien . b~ mütebayin 
alarda d çtırnaı ve ınzibati mevzu· 
H~ ı,. b a nıü§ahede olunmaktadır. 
~et fXJ.:;;,kf.t ve bu mebdeden hare· 
1 .kanllnl ben, Ceu kanununu mil
llıilletler· ard:ın sayıyor ,.e yabancı 
lutJattn 

1~.~ıleklerini ta§ıyan düs • 
' urk nıilletinin husmi ve 

hukuki bünyesine tatbil: edilmesini 
muvafık bulmuyorum. Bittabi anla 
dmız: Kanunlarda tam ve mutlak. 
bir tercümenin aleyhtarıyon ... 

Erzurum Saylavı Bay Fuadm aç· 
tığı tadil çığın, binnetice hukukçu· 
lar 11 '..t mda iyi bir fikrin kayna§ • 
masma sebeb oldu. Fakat gönül bi
hakkın beklerdi ki, İtalyada mük • 
tesebatını tevsi eden hu genç hu • 
kukçumuz, noktai nazarını daha ge· 
niş bir ifade ile yapsın, yani l\lec • 
liste çalışacağı c~aslar etraf mda ~im· 
diden meslektaşlarını ikaz ve ihzarı: 
çalışsın. 

Bay Fuad böyle yapmadı, ortaya 
yalnız bir (tadil) tohumu atmakla 
iktifa etti. 

Yani esaslı hiç bir mütalea ver • 

medi. . b • ·? Tadil mi, yenı aştan tanzım mı .• 
İşte bence en güzel ,.e en geniş bir 
etüd mevzuu! Gazetenizin hu bahi 
üzerinde mütehassısların reylerini 
istemc~i, hangi kanunların terciimc. 
hangi kanunların tedvin tarikiyl~ 
memleketimizde yaşatılması icah e· 
dece~i hakkındaki noktai nazarlan 
topl:masr pek faydalı olur. Buna in· 
tizar edeceğim. 

Maaheza henden mutlaka Ceza 
kanunumuzun tadili hahFinde bir 
ce,·ab almak istiyorsanız diyebili • 
rim ki: 

1 _ Milli nizamı, al1laki inzibatı 
bozanlara karşı tertih olunan cezai 
hükümleri tadil: yani bu h~ünıl~ • 
rin cezalarını teşdid eunehyız. Bız. 
yeni ve hızlı bir varlıkla büyük m .. 
küsüne kavu§mağa savaşan gen~ .hır 
milletiz. Bize lazım olan şey, ~ıs~p • 
linli bir hürriyet, münener hır ı~ • 
zibattır. Bunun i~in, milli ahlakı 
k ak umumi adabı yükseltmek orum , 

1 gayesine müteveccih menua amnız, 
onu ihlile kalkanlan yere serec ... ek 
kadar §iddetli olmalıdır: Hırs~zl~ga, 
. . lan yere ,.ahadete ıctısaı· 
ırtışaya, ya > 
ve hürriyet ve iffete taarruz e~enle· 
re kar§ı daha ağır cezalar tertıh et • 

meliyiz. • .. ~ .. 
2 - Türk ınilletme, hükumetı 1

• 

çin derin bir itimad telkin ederken 
hükumet memurları tarafmd~ da. 
vatanda§m kanunen ve • tabıa~u 
mahfuz hak ,.e hürriyetJenn~ bu: 
·ük bir ihtimamla hürme~ ed~~~~sı· 

Y. A .... in edici daha müessır hukum· 
Dl t~UAa" 

)er koymalıyız. . 
B"naenaleyh meseli: Halkı daı • 

l 
1 

•• ünde süründüren, vatanda· 
re herakon e karşıhyan, işleri yüı 
ııı are ıı.ı · · ~. .. akan memurları (u emurını 
ustü hır kanununun) haricinde 
muhake~at manız bırakmalı ve 
~a. tak!~~~d eden takdiri tevfik 
burnyeu '4&1· ı·d· A . . .. nüne geçme ı ır. y · 
lenn senan 1~ de yıllarca süren 
larca v~ be halinden sonra beraetle 
mevkuf ıyet .. tler karaısında . l vazıye -> 
netıce enen ukahil kanun, bu 
duyulan az~alm. . bu..:~ ... ı..n ahka· 
I·ı· .. bbıp erını t;ı.u..,. l 
ı ın muse 1 1 ka..,.ılama ı· 

r ki de ceza ar a & > 
mm ev n 

dır. . b. dal eti cezaiye isti . 
3 - S~n ır.~ yıl süren bir tah· 

yoruz: Bır yıl, 1 •1 k hüküm, İ'ı:· 
kik da verı ece • 

at sonun "h • t ~irlerinı ya· . . u1 . intı aı ec 
timaı m ııtte . ın muh:ı · 

O i~ın usu 
ratamıyor. nun di"'i anlaşılan 
kemenin fayda verme g 

" ltalyan orduları, sarp Habeş 
dağlarında mahvolabilir!,, 

........... 1 Yeni kitaplar ··:: .. ··-··········· .. ····-H Bay Kıvameddinin (firabi. n 
Ü den Seçilmit Parçalar) adlı U 
İ! kitabı DEVLET matbaası ta - ii 

-- (Baş tarafı ı inei sayıfada) 

meğe koşacaktır. Ve sevinçlerini 
gece ıabahlara kadar ateş yak -
malda gösterecektir. 

İtalyanlar Habeı&lerin ne ka -
dar harbcu, ve ceaur olduklarını 
bilirler. Başkumandanları kırk ya· 
§mı geçkindir. Bunıınla beraber 
biz de halyanları tanırız. Kralla
rın kralı da kırk )Mfını geçkin 
bulunuyor. 

Biz bütün ordumu:ıun yalınayak 
olduğunu itiraftan !rekinmiyoruz. 
Ayni tekilde İtalyanlar da dağla· 
rımızm ne kayar yalçm olduğunu 
itiraftan Çekinmezlez. 

Meydan açık, gelecekleri varsa 
1 

görecekleri de var. l'talyan ordu -
sunun bu sarp dağlar karıuında 
mahvolacağı muhakkaktır. Bu dağ 
larda ltalyan kuvvetlerine kartı 
yalmayak bir ordu pek ala kartı
koyabilir.,, 

ltalya boyuna asker 
yUklUyor 

Roma, 28 (A.A.) - Şark Afri
kasına kıtaat sevkine devam edil
mektedir. Dün akıam saat 18 de 
Meıinadan kalkan ''Leonardo de 
Vinçi,, gemisile 1200 nefer ve 110 
zabit gitmiştir. 

Napoliden de mühimmat ve le
vazım yüklü "Arabia• vapuru dün 
kalkmı§hr. 

Roma, 28 (A.A.)' - İyi haber 
a1an mahafilde, Habe.şistanm, sul
ha teşneliğini filiyat ile ispat et • 
mesi liznn geleceği söyleniyor. 

Yine bu mahafile göre, Roma· 
daki Habef maslahatgüzarının 

sözleri, Habeşistanın şimdiye ka
dar defalarla ifade ettiği şeylerin 
tekrarından ibarettir. Ancak, ha • 
disat bu sözlerin akıini ispat ey • 

lemİf olduğundan, ltalya ihtiyat ii rafından basılmıf Ve satı.ta ÇI• n 
tedbirleri alamğa mecbur olmuı - H kanlmıtbr. Değeri yirmi bet ii 
tur. U kuruttur. H 

ı· •• 
Ayni mahafil, İtalya hükUmeti- l!f Sabf yeri: VAKİT matba - H 

. k rk h k . 1 :. •• nın ço aç are et etmış o du • ii ası - Ankara caddesi - la • H 
ğunu ve tavizat taleplerinin, vu - U tanbul ii 

~ ~ 
kubulan hadiselerin vehametine :ı VAKiT'" T·· k" · h ·• :: ın ur ıyenan er ii 
kıyasen pek mutedil bulunduğunu H tarafında bulunan bayilP.rinden H 
ipret etmektedirler. n de tedarik edilebilir. li 

................. __._._ . ._ ............................ ·I Bedeviler, bitaraf mıntaka· ....................... _ ................................. . 

dakl au kuyularından Türk - sovyet bilgi 
istifade edebilecek münsasebetleri 

Temps gazetesi, İtalyan - Ha
beş ihtilafı hakkında şu haberi 
neşrediyor: 

İngiliz kaynaklarından öğrenil
diğine göre Adisababa' daki İtal • 

yan sefiri Romadan aldığı talimat 
üzerine bitaraf mıntakada bede -

vilerin sukuyulanndan istifade et· 

mesini kabu1 etmiı ve bunun Afua 
ile Ado araaında altı kilometrelik 

bir mesafeye inhiıar etmesini tek
lif eylemittir. 

Diğer taraftan Habeı büldlmeti 

bitaraf mmtakanm tayininde biri 

İsveçli diğeri Belçikalı iki zabitin 
bulunması fikrini terketmittir. 

Ger1oguebi civarmdaki Habet 

kuvvetleri kumandanı, V arder' de 

bulunan İtalyan askeri erki.nile 
hemen münasebete giritmek ve 
bitaraf olarak kabul edilen yerler

de intizamı muhafaza etme!t için 
İtalyan kumandanile anlqmak 
emrini almıttır. 

Alman ıon haberler, ltalyan ku
madanmm Romadan henüz böy· 
le bir emir a1madığını ve emir al • 

madıkça da hiç bir müzakereye 

giriıemiyeceğini bildirmekte-lir. 

Moskova, 28 (A.A.) - Bilgiler 
akademiıinin Türkiye ile bilgi 
münasebetleri komiıyonu Mart 
ayı içinde Moakova radyosunda 
verilmek üzere Türkçe konf e • 
ranslar tertib etmiıtir. 

Bu konferanslara akademi i . 
zumdan Smoiloviç ile Vavilof 
ittirak edeceklerdir. 

Samoiloviç Sovyetler birliği 
ve Türkiye arasında bilgi rabıta
smm ehemmiyetinden ve Vavi. 
lof da acun kültürünün betiği o. 
lan orta Asyadan bahsedecektir. 

Rusyada nekadar mektep 
ve ne kadar talebe var? 

Moıkova, 28 (A.A.) - Sov -
yeller Birliği Halk komiıerleri 
heyeti Komünist Fırkası merkez 
komitesi tehirlerde mektez inıaıı 
m~elesini tetkik etmiılerdir. 

Bu tetkikat esnasında, birinci 
ve ikinci bet senelik program 
müddetleri zarfında talebe ade -
dinin 11,300.000 den 24,000,000 
a ve mekteb adedinin de 118.QOO 
den 167.000 e çıktığı teabit edil· 

miştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Matbaa makineJcri 
aranıyor müteaddit tebliğ ,.e itiraz yollarmı 

azaltarak maznunu derlıal hakim 
huzunına sevketmelidir. 

4 - 1609 numaralı kanun (Bazı 
suçların takibi hakkındaki usul) de 
mevzubahs mecburi mevkuf en mu • 
lıakeme yolunu, cezai adaletle teli( 
etmeli, yani hu mecburi tevkif tari· 
kından çıkarak hem tahkikat hiki • 
mini, maznunu mahkemeye sevke • 
derken gayri mevkuf olarak yolla • 
mak, ve hem de hüküm hakiminin 
suçluyu hini mürafaada tabii · 
ye edebilmek salalıiyetiyle techiz et· 
meliyiz. Bu, acil bir ihtiyaç halinde 
yaşıyan esaslı bir mevzudur. 

Size çok garih ve hatta feci bir lıa· 
dise söyliycyim: Nakli memuriyet 
münasebetiyle nezdinde kalan üç 
kurşun kalemi ile iki blok notu ay • 
nldığı daireye iade edemeden yeni 
vazifesine giden bir muddeiumumi 
tanırız ki, bu hareketi, 1609 numa • 
rah kanunun icaplarına uygun bir 
(zimmet) suçu mahiyetinde göreu 
bir miiddeiumumi ile o görü~e işti • 
rak eden bir karar hakiminin \•erdi· 
ği bir karar yiizünden heş altı ay bir 
müddet mevkufen muhakemesi de· 
nm etmiş ve maznun müddeiumumi 
binnetice zimmet suçundan beraet 
karan alarak hukuku amme namına 
muhitinde kendisine verilen cezai 
mürakahe ve takibat vazifesini yap • 
mak üzere tekrar memuriyeti başı • 
na dönmüştür! Binaenaleyh 50 ku • 
ruşluk bir (zimmeti hukukiye) veya 
{zimmeti adiye) filinden ve iizerin· 
de pek kuvntli müdaf anlar yapıla 
bilecek bir (müzayedeye fesad ka • 
rıştrrmak) s1:çundan dolayı :naznun 
olan miinevver bir vatandaşın ay • 
larca hürriyetten mahrum bir halde
bırakılma ı, hiç şüphe yok ki, amme
nin içtimai ve ahlaki nizamı hesa 
hına tecviz edilecek hallerden de • 
ğildir. 

Görülüyor ki, bir galatı mütale 
•, telafisi imkanı bulunmıyan mane
vi zararlar ve haysiyetşiken \'aziyet 
ler doğuralıilir. Onun için 1609 nu • 
maralı kanundaki (mecburi tevkif) 

usulünü terkle (takdiri tevkif) ta • 
rikini ihtiyar etınekliğimiz ç.ok mü· 
birim bir ,·aziyet almıştır. 

Son ııözüm: Mütercem kauun 
Jarla milli varlığımızı korumak ve 
yürütmek yoluna girmek istiyen 
)erle lıemEikir hulunmamaktayon. 
1'eskilatı esasiyesini, kendi tarih ve 
duyğusuna dayanarak yaratan Türk 
milleti, on he§ yıldır en parlak eser· 
lerini hu (hayat kitah) mdan ve bu 
(siyasi kur'an) mdan aldığı kuvvel 

\ 'C hızla yaşatmakta ve bundaki ta· 
dillerini de, gene kendi tarihi kay . 
naklarmdan ve milli duygusundan 
nebean eden feyizli işaretlerin İsa . 
betli kararlariyle tedvin eunektedir. 

O halde ceza kanunu gibi mil· 
1i karakterle yakından alakadar o • 
lan hir ana kanunumuzu ecnebi Ji. 
sanlarmdan naklen almak ve haya· 
tnnızı o kalıpların içinde ya§atrna • 
ğa savaşmak hence doğru olamaz 
Nitekim hu rnütaleayı güdenler tez· 
}erinde muvaffak ta olmuşlardır: 

926 senesi Temmuzunun birine: 
günü meriyet mevkiine giren Türk 
ceza kanunu, 933 senesi Haziranı • 
nın 20 inci günü tatbik sahasına ge
çen 84 maddelik kesif ve esa!h bir 
darhei tadil ile delik deşik bir hale 
selmiştir. Altı senelik bir tecriibe~ 
ltalyan kanununun Türk hünyei iç· 
timaisine uyğun teşrii bir libas ol • 
madığını göstenniftir. 1-faliimdur ki, 
kanunlar, kısa bir zamanm ihtiyacı· 
nı karşılamak için tedvin olunmaz • 
lar, ayni zamanda yürüyen hayat~ 
,.e (münevver yarın) ı da tatmin et
mek kaygısiyle yarallhrlar. 

U3Pl .t?q ~nı.{ ~8'1 '(uı.ıe.<) o 
mülü kucaklanıalıdır? İ§te hu nokta 
pek mühimdir ve pe.lı: değerli ve pek 
ilmi bir mev::ndnr. Bu mevzuun ü . 
zerine giderken, lıem milli tarih ve 
milli tecrübe \'e teamüllerimizdeu 
istifade edeceğiz, hem de başka mil· 
letlcrin bizimle birleşen hayat ve 
hareket mevzularından seciyemiz~ 
uyğun bazı notlar ,.e bazı parçalar 
alacağız. Lakin asla iktibas usulün;l 
terdh eunir.eceğiz. 

Bir vilayet matbaaıı iç!n en az 
68X 100 eb'admda bukı, pedal, 
keski, dikit makineıi isteniyor. 
Makineler kullanılmıt, fakat iyi 
itler, iyi muhafaza edilm'.t olabi· 
lir. Satmak istiyenler (T) itare
tiyle matbaamıza bildirmelidir
ler. 

Hizmet edecek bir kadın 
Bir yqlı kadm yanmda oturup 

ev itleri yapacak yalnız ve yqlrca 
bir kadın aranıyor. Matbaamız 
kahvec:sine müracaat. 

Yeni çıktı 

Hilmi Ziya ULKEN 

Uyanıt devirlerinde 

Tercüme 
ninrolü 

g 
lıtanbul - 1935 

Flah 100 Kurut 
Dağıtma yeri: V AKIT Matbaası 
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lal..anbul Yedinci icra memur - J 

lıığundan: 

Bir borçtan dolayı paraya çev • 
rilmesi mukarrer olub, ehli vu • 
kuf tarafından tamamına 3300 1i 
ra. kıymet takdir olunan Beyoğ -
lu.ıda Kamer Hatun mahallesin
de Kuyulu sokağında. eski ve ye
ni 7 No. lu hanenin 1/ 4 hissesi a
çık arttırmaya vazedilmif olub, 
6/ 4/ 935 tarihine müu.dif cumar 
lesi günü saat 14 • 16 ya kadar da 
iremizde birinci açık artırması ic 
ra kılınacaktır. Arttırma bedeli 
kıymeti muhamminesinin yüzde 
yetmi, beşini bulduğu surette mez 
kUr gayri menkul mü§terisi uhte -
sinde ihale olunacaktır. Aksi tak 
dirde son artıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere 21/ 4/ 935 tarihi 
ne müsadif Pazar günü aaat 14 • 
16 ya kadar keza dairemizde ya

pılacak ikinci açık arttırmasm -
da dahi artırma bedeli kıymeti 

mu-hamminesinin yüzde yelmİ.f be 
şini bulunmadığı takdirde satıı 

2280 No. lu kanun ahkimına tev
fikan geri bırakılacaktrr. Arttır -
maya iştirak etmek istiyenler 
mezklir gayri menkulun kıymeti 
muhamminesinin yüzde yedi bu • 
çuğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mek • 
tubunu hamil bulunmaları lazım· 
dır. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla di
ğer alakadarların irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarının hususi 
le faiz ve mesarife dair olan id. 
dialarını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün zarfında evrakı müshi
telerile birlikte dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olma 
dıkça aabş bedelinin payl&Jma -
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi vakıf icariyesi tanzifiye ve 
tenvirattan dolayı belediyeye 
aid rüsumlar borçluya aiddir· Da 
ha fazla malfunat almak istiyen • 
lerin 16/ 3 / 935 tarihinden itiba -
ren herkesin görebilmeleri için 
dairemizde açık bulundurulacak 
ıartnamesile 934/ 248 No. Iu dos 
yada meftud mahalli mezkur ev· 
saf ve mesahası ve sairesine havi 
vaziyet ve takdiri kıymet raporu
nu görüb anlayabilecekleri ilan 
olunur. ( 469) 

Beyoğlu Üçüncü. Sulh Hukuk 
H likimliğinden: 

Mahmut ve Hasan tarafından 
Beyoğlunda BüYük Parmakkapı· 
da Hayat apartmanının 5 numa 
rah dairesinde mukim Harikliya 
aleyhine açbğı 275 lira alacak da 
va11ndan dolayı gönderilen da -
vetiyede mezkUr mahalli terk ile 
hali hazır ikametgahı meçhul bu 
lunduğu bildirilmit ve iatek veç 

, hile yirmi gün fasıla ile ilanen teb 
ligat icrasına k~rar verilerek ta -
yin olunan 30/ 3/ 935 saat on 
dörtte müddeialeyha Harikliya 
mahkemeye 1ıelmediği ve tarafın 
dan bir vekil göndermediği tak 
dirde gıyabmda muhakemeye de 
vam olunacağı davetiye makamı 
na kaim olmak üzere ilin olunur. 

(5588). 
---------

lstarıbul Beıinci icra Memur -
luğunJan: 

Mahcuz ve paraya ~evrilmesine 
karar verilen, kas~, portmanto, de 
mir dolab, klasör, Yust marka 
daktilo makinesi, yazihane maru 
ken koltuk Undervut marka dak 
tilo makinesi 7 mart 935 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 10 1 
dan on bire kadar Galata.da Ka- ı 

1 

lafat yerinde 6/ 12 numaralı ma- l 
ğaza önünde açık artbrma ile sa 1 
tılacaktrr. Almak istiyenlerin 
yevm ve vakti mezkOrda bazrr 
bulunmaları ilin olunur. ( 468) 

Dün ve Yarı Tt:JRKiYE 

llRAAT 
1 ercüme KüLliy~ 1 SAFO 

Alfona Oode - Haydar ttift 

BANKA51 
100 Krş ~ 

... ~I 

Dün ve Yarın Kit~pları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elife 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve fjOk de§erli bir kU· 
tüphaneye sahip olmak istiyorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz. 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku· 

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone §artlarını yazıyoruz. 

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

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci ser· 
için "204,, kuruı pefİn alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone olursamz olunuz, peıin alınacak pa· 
rayı gönderir göndermez on ki tabı birden alırsınız. Kitaplar taı
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın-
maz.-

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
eınaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri - Vakıt Matbaası .. Ankara caddesi. - lstanbul 

lstanbul Altıncı icra Memur -
luğunclan: 

Bir borçtan dolayı paraya çev 

rilmesine karar verilen Ev eşyası 

Y eniköyde Said Halim Paşa cad 

desinde karşısında 33 No. lu ha

nede 6/ 3/ 935 tarihinde saat 10 

dan 1·2 ye kadar paraya çevrile
ceği ilan olunur. .(557). 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

eo krt 

-----------·----;:::li 
Rahi hayatta laşaa: 
Dr. Yung - Dr. Haynılls 

60 krt 

Sultanahmecl 3 üncü Salh Hu- 1•--=/.ım-:R::""as-in:--ll!K"ull?!_·~ll~iy_a_t'!""'ı""1 
kak Mahkeme.sinden: Ah t R •t H N ......ı me eıı - . a;ı;•...-

Peruzun Beyoğlunda Kamer 75 krı 
Hatun mahallesinde tek kuyu 
sokak 21 No. ]u hanede mukim 
Arıak ve Leon aleyhine ikame 

eylediği Beyoğbmda Kamer Ha- il·-----.-.----: 
tun mahallesinde tek kuyulu ıo • 
kak 21 No. lu hanenin izalei ıüyu 
davaaı üzerine müddeaa)eyhim 
ikametgahlarının meçhuliyeti 
ıerh verilerek bila tebliğ iade Ja. t•---::=::---;----ı~~~~~. 
hnmıt ve bermucibi talep 15 gün 
müddetle ilanen tebliğat icruma 
kararverilmiı ilanen tebliğa.t dahi 
yapılmıı olduğu halde tayin olu
nan celsede müddeaaleyhler ha· 
zır bulunmadığmdan müddeinin 
talehile davanın gıyaben rüyeti
ne karar veril.mit ve müddei ta -
rafından mahallinde keıif icra et 
tirilerek 15 gün müddetle gıyap 
kararmm muameleli olarak teb
liğine karar veri)mif olmalda mah 
kemece tayin olunan 25/3/935 
tarihinde mahkemede hazır bulun 
machğmız veya bir vekili kanuni 
göndermediğiniz ve bet gün zar 
fında itiraz etmediğiniz takdirde 
vakıalan kabul etmit addolunaca 
ğmız ilanen tebliğ olunur. (5580) 

lstanbul Üçüncü lcr4 Memur -
lağurulan: 

Merhun olup sablmaıına ka • 
rar verilen bir adet ra.dyo maki -
nesinin 1 /3/935 tarihine müaa • 
dif perşembe günü saat 13 de İs
tanbul Sandal bedestanında bi -
rinci açık arttırma ıuretile satıla 
cağı ilin olunur. ,(5566)_. 

llim ve Felsefe 
Moriı Şilk - Hilmi z;y,. 

30 kurut ~ 

Cemiyetin Asıl~f~iP 
Frederik Engelı - Muhıd 

100 ku1!!.,._~ 
·--------~----" - t Yeni ilmi ZihnıiJe 

Bacberlard - H. Zifl" 

•---------'·•5•k•ur•~ 
ü ümdar mill~f 

Ruasel - Galib Ke~1 

Komünizm . 
Lenin - Stalin - Buh•ril' 

Haydar Rifat •. 

•-----------,S•Omk•ur.!!!...--;:;:::::( 
Günün iktısadi iş/eft 

Prof. Dr. Suphi Nuri 
Fiyatı 60 Kr. ----

Dağıtma Yeri: ı 
V AKIT Matbaa' 



Askeri mekteplere 
muallim aranıyor 

1 Istanbul Belediyesi ilanları 

1 - Askeri liaelerle Kmkkaledeki San'at mektebiae Yeaskeri 

ı.tanbul Belediye Reisliğinden: Ölçüler nizamnamesinin 170 inci maddeıini değiıtiren nizamname 
mucibince ölçü Ye tartıların 934 yıla senelik muayeae Ye dam~a müddeti 31 • 5 - 935 tarihine kadar 
uıatalmıı olduğundan : 

orta mekteple aıağıdaki yazılı dersler için ~uall~m ah~ac~~tır. 
a ) Kuleli liseıi için: F clıefe, riyaziye, fizık, kımya, ıngıhzcc. 
b ) Maltepe Aı. Jiıesi içia: (Topkapı) Fiıı:ik, riyaziye· 

Q) Bursa As. lisesi için : f;zik, riyaziye. 

Esnaf Ye müesseselerde damgasız olan baıkiil, kaDtar, terazi, tartı, &içi ve a!çtilerin •uayeneleri 
yapılacaktır. Hangi tarihten hangi tarihe kadar nerelerde damga yapılacağı apğıda yeıılıdır. Ayar 
memurlarına müracaatla damgalatbnlma• Ye 31-S-935 tarihinden sonra damguız 6'çii ve tartı kul· 
JaJlanJar hakkmda kanuni takibat yapaJacağı alAkaclarlarca bilinmek üzere ilan olunur. (1042) 

~ ) Ktrıkkale San'at Mp. : Edebirat, felsefe, musiki, riyaziye. 
ı ) Enincan As. orta Mp. : Riyuiye. 

EM!NöNO AYAR GRUPU 

2 - Bu muıllimliklere Maarif liselerinde Ye orta mektep· 
lcrinde 926 ıeoesindeo sonra muallimlik yapmıı olan, yahud 
branılarrna göre okutmak HIAhiyetiai ye kanuni vasıfları haiz 

27/ 2/ 935 
19/ 3/ 935 
8/ 4/ 935 

28/4/ 935 

tarihinden 
» 
» 

» 

18/ 3/ 935 
7/ 4/ 935 

27/ 4/ 935 
3ıisıs35 

tarihine kadar 
)) » 
)! » 

ll » 

. . 
: . . 

Beyazıd Nabiye merkezinde 
Eminönü K. lığı binasında 
K. Pazar Nabiye.i merkezinde 
Grup Ayar merkezi Beyazıd nahi· 
yesinde. 

bulunan muallimler alınacaktır. . 
3 - isteklilerden bııka yerde İfİ olmıyanlara mektebın 

bu~u:ıdu~u yerin uukhğına ve istekli oldoiu derse göre ayda 
84 iiradan ı 26 Jiraya kadar Ocret Yerilecektir. Maarif mektep· 
lcrinde dersi olan· muallimlere gene mektebia bulunduğu yere 
'e istediği derse göre okutacağı her ders saati için bir ~li~adan 
dart liraya kadar ücret verilecektir. Ucret miktarını askerı hıeler 

BEYOGLU AYAR GRUPU 

. 1llllfettiı1iği tayin eder. 

4 - Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 15: 20 
1•ıt ders Olutmağa mecburdur • 

27/ 2/ 935 
14/ 3/ 935 
24/ 3/ 935 
1/ 4/ 935 
6/ 4/ 935 

14/ 4/ 9'35 
22/ 4/ 935 
4/ 5/ 935 

10/ 5/ 935 
21/ 5/ 93$ 

tarihinden 

• 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

13/ 3/ 935 
23/ 3/ 935 
31/ 3/ 935 
5/ 4/ 935 

13/ 4/ 935 
21/ 4/ 935 
3/ 5/ 935 
9/ 5/ 935 

20/ 5/ 935 
31/ 5/ 935 

tarihine kad• 
» )) 

» » 
» )) 
:ıt lt 

)) )) 

)) » 
» )) 
)) )) 

» » 

. . 

. . . . 

. . 

. . 

B. oilu K. lıiı binaamd• 
Galata Nahiye Merkezinde 
Kuımpafa Nahiye merkezinde 
Hasköy Polis merkezinde 
Pangaltı Nahiye merkezinde 
Taksim Nahiye merkezinde 
Betiktaf K. lığı binasında 
Arnavudköy Nahiye merkezinde 
Sarıyer K. lığı binasında 
Ayar Merkezi Beyoğlu Kayma • 
kamlrğı binuında 

5 - istekliler istidılanoa aıaiıdaki klğıdlara iliıtirerek 
.\akarada Milli Müdafaa Veklletinde askeri liseler müfettişliğine 
~Örıderirler. 

•) Fotoğrafla ye resmi makamca tasdikli fit (hal terclmesi ) • 
b ) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnühal kiğıdı ve yabancı 

KADIKÖY AYAR GRUPU 

kadınla evli olmadıiıaı gösteren k iğıd · _ 

c) Sıbbi heyeti tam olan bir askeri hutanedea alacağı tasdikli 
sıhhat raporu. 

d ) Ehliyet dereceaiai g6steren ıabıdetna?'e.' ebliyeb:~ame, 
tasdikname ve bqka vesikalarının tasdıkh YC fotografh 

suretleri • 

27/ 2/ 935 

27/ 3/ 935 
13/ 4/ 935 
23/ 4/ 935 
1/ 5/ 935 

11/ 5 935 
21/ 5/ 935 

tarihinden 26/ 3/ 935 

)) 12/4/ 935 
)) 22/ 4/ 935 
» 30/ 4/ 935 
)) 10/ 5/ 935 
» 20/ 5/ 935 
)) 31/ 5/ 935 

tarihine kadar 

ll> » 
)) » 
» » 
)) » 
)) » 
» » 

. . 

. . 

. .. . . 

K. köy Hal binası altm"da Ayar 
dairesinde 
Oıküdar K. lıfı 4>inumıda 
Beylioz » » 
Büyükada » » 
Yalova Belediye binasmda 
Kadıköy Ayar dairetinde 

e ) Noterden ta.dikli taabh&d aeaedi bu aenede .tunlar ya-

ıılıcakbr. 

( T . d'l .. · mektebin dersi 27 / 2/ 935 tarihinden 13/3 935 

HA'JılH AY AR GRUPU 

tarihine kadar Fatifı K. lığı 'Ayar dairesinde 
Fener Nahiye merkezinde ayın e ı eceiım . . 

llltıallimliğinden herhangi den senesi içinde çekılm~m~yı, ~y~t 
tatil zamanında çekilecek olursam en ~z iki .. ay aace. bıldırecegım~, 
böyle Yapmaıı:sam alacağım ncr~tin ikı ayhflDI taımınat olarak bır 
defa.1, öd .. ·m·ı bundıa baıka tayin olundağnm halde ka· 'i eyecegı , . 
ııunuo gösterdiği zaman içinde yaıifeme baılamazsa~ gene_ aynı 
t,Zllrinah 6deyeceğimi ye ne ıuretle olursa olıun a1kert lııeler 
11lliftttiıliğinin preceii lliıı:um Ozeriae herhangi .bir za~aa~ . b~ 
'•tiftden çıkarıldığım takdirde hiçbir bak iddıa etmıyecegımı 

14/ 3/ 935 )) 22/ 3/ 935 
23/ 3 935 » 27 / 3/ 935 
28/ 3/ 935 )) 2/ 4/ 935 
3/ 4/ 935 )) 7/ 4/ 935 
8/ 4/ 935 )) 14/ 4/ 935 

15/ 4/ 935 » 20/ 4/ 935 
21/ 4/ 935 » 30/ 4/ 935 
2/ 5/ 935 )) 11/ 5/ 935 

12/ 5/ 935 » 31/ 5/ 935 

» )) 
İl 

» )) 
» » 
» » 
)) )) 

)) )) 

lt » 
» » 
)) lt 

. . . . . . 

. . 

Eyüb Nahiye merkezinde 
Karagümdük Nahiye merkezinde 
Şehremini Nahiye merl<~zinde 
Samatya Nahiye merJCezinde 
BakırköY. Nahiye merkezinde. 

Fatih Ayar merkezin"de 
....,tltlılıud ederim). (1043) 

(il bWıcl '.l'etrlD ltH aa,yunızd.an berı ı1lrlljor.) l!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!9 

Oz Türkçe l<artıhkla~ 

lnek, s. Kapmak (Hakkı olmıyan 
§eyi zorla almak man.) 4. Tut
lnak, sıkı tutmak, iyi tutmak. 

Zir, 1. Ağliyan, 2. lnliyen · 
Zarafet 1. tncelik, 2. Yaraşık • 

l k ' l . • 

Zarar, 1. Artak, 2. Eksiklik, 3. 
iY azık. 

Zarar etmek, zarar görmek, 1. 
Sarsılmak, 2. üsw vennek, 3. Yan
llıak, 4. Yutulmak. 

Zararsız, ı. Eyice, 2. Güzelce, 
8. Oldukça iyi. 

Zarar vermek, 1. 'Art.amak. 2. 
ıYakma;k. 

Zarf, ı. Bürüm, 2. !dış, 3. İzış, 
4. Kap, 5. Peçek . 

Zarfında, tçinde. 
Ziri, (Ziraat edici man), 1. 

Ekinci, eken, 2. Sürüçü, 3. Taran, 
er. 

Zarif, ı. Çiçin, 2. Çökçek, 3. 
Gökçen, 4. İnce, 5. Keleş, 6. Se .. 
lek (Cömert man da.) 7. Yara§ık. 

Zaruret, 1. Ayduk, 2. Bun, bun .. 
luk (Muza.yaka, sıkıntı man.) 3. 
l3uYlln (İhtiyaç, iktıza, buhran 
lllan.) 4. Darlık (Muzayaka man.) 
5 Düşkün1ük (Sefalet man.) 6. 
Eınsizlik (Naçarlık, istırar ınan.) 
7. Geı~klik (İcab man.) 8. Kısık -
~ık, 8. Sıkıntı, 9. Yokluk, yoksul -
uk. 

Zaruret çekmek, 1. Bunalmak, 
~~~nalnıak, 2. Darda kalmak, 
~hk çelanek, 3. Sıkılmak. 
l)'~urette olan, 1. Darda, 2. 

U§kün, 3. Yoksul. 

-386-

Zaruri, 1. Diler dilmez, 2. Ge
rekli 3. İster istemez. 

Z~t, ı. İS&, (Sahip, malki 
man.) 2. Kendi (Şahsı, özü man.) 
3. Kendisi (Bizzat, bizatihi man.). 
4 Kim kimse kimsene, 5. Oz. 

' I I 

Bir zat, 1. Bireği, 2. Birev, 3. 

Birisi. 
Zati, ı. Doğu§tan (Fıtri, cibil~i 

man.) 2. Kendiliğinden 3. Kendı-

lemek, 
Zat (Zahire man.) 1. '.Ağız, 2· 

Azık, 3. Yiyecek. 
Zatülcenp, 1. Eğe ağrısı, eğe al

tı ağrısı, 2. Eği ağrısı, 3. Yan zarı 
yangrsı. 

Zatülkürai, Enek yıldızı. 
Zatürrie, 1. Dombalak, 2. Oy • 

gen ağrısı, 3. Oyken ağrısı . .. .. 
Zavahir, 1. Görünür, 2. Goru • 

nüş, görünüşler. 

Zavallı, Acınaca. 
Zaviye, 1. Aça 2. Bucak, 3. Buç 

4. Burç, 5. Buruş, 6. Bük, 7. Bü • 

küntü, 8. Büküş. 
Zayıf, 1. Al~, al~~' 2. Alız. 

3 Arık 4. Cılız, 5. Çuruk, 6. Et -
: 7 Gevc:ı>k 8. Güğenilmiyecek 

sız, · ';t- ' 

9. Ilız, _ 
Zayıflamak, 1. Argımak, arıg -

k 2 Arıklamak, · 3. Anklan -
ma ' . B l k k .1 Aı1k olmak 5. ozu ma , 
ına ' . 7 D"" k 6 Çalrunak, . uşme ' 
· z'ayıflık, ı. Arıklık, 2. Tınklık. 

a. Tun1kluk. İ . y· k' 
f "tbünye 1. tık, 2. ıt ı, 

Zayı u :. 
. k' yı'tik (Mut.) • 

yıt ın,. k ı Elden kaçırmak, 
Zayı etnıe , · 

Oz türtiçe 1iarıı1ık1ar 

nişl'emek, 2. Kinürmek . 
Vüıuk, 1. Güvenç, 2. Güven -

me, 3. lnan, innaç, 4. hıanma. 
Vüıü, 1. Güç (Kudret nıan. 

"gücü yeren,,) 2. Ommı:şma, 3. 
Yapabilme. 

y 
Yabiı, 1. Kurgak, 2. Kurgak, 2. 

Kurgaz, 3. Kuru. 
Yadeı (Tutuşmak), 1. Oceş -

mek, 2. Ocüşmek, 3. Oç tutmak, 
öç tutuşmak. 

Yadigar, 1. Ancak,2. Andaç, 3. 
Andıracak, 4. Andmç, 5. Andı. 
örncr,. 

Yahut, 1. Ya, ya da, 
Y akaza, 1. Saklık, 2. Uya -

nrkhk. 

Yakin, 1. Apaçık, biliş, 2. lnan, 
3. İrim, 4. tyi biliş, 5. anış, kanma, 
6. S~lam, biliş, sağlam, inanış, 
sağlam kanış. 

Yakinen, 1. Açıktan açığa, 2. 
Apaçık, 3. Dipley, 4. tyice, iyiden 
iyiye, 5. Sağlam, sağlamca, sap -
sağlam. 

Yakut, Baraz. 

Yani, 1. Demek, 2. Demek ki. 
Yar, ı. '.Arkaaaş, 2. Balım, 3. 

Bildik, 4. Eş, 5. tnaç, inağ inka, 
6. Sevgili, 7. Sevik, sevük, 8. Yar. 
dımcr. 

Yit, 1. An, 2. Ep, eyp, 3. tp. 
Yad etmek, 1. Anmak, 2. En • 

gitmek,. 
Yave, 1. Bılşıl, 2. Boş lalordı, 

boş söz, 3. Saçma, saçma, sapan. 

Yavegu, ı. Saçmacı, 2. Yala -
can. 

Y evg(iluk etmek, 1. Krtılmak, 2. 
Saçmalamak. 

Y ayer, 1. Çora, 2. Y aı·dnncı, 3. 
Yasavul. 

Yazıhane, 1. Yazak, 2. Yazı o
dası, yazı evi, yazı yeri. 

Yegi.ne, 1. Biricik, 2. Bir kiye, 
3. Tek, 4. Tekçe. 
Yeğin, yeğin, 1. Birer birer, 2. 

Tekwk. 
Yeiı, 1. '.Acık, 8. Umutsuzluk , 
Yeise dütmek, 1. ThıncuK.mak, 

2. Gücenmek, 8. Tuneulanak, 4 .. 
Umut kesmek. • 

Yekçeıim, Tek göz, tek gözlü. 
Yekdiğer, Birbiri. 
Y eknasak, 1. Bir düzüne, 2. Bir 

düzüye, 3. Bir türlü, 4. Bir yolda. 
Yekpare, 1. asguk, 2. Bitevi, 3. 

Bütün, 4. Som. 
Y~a, 1. Benzersiz (Bimisli 

man.) 2. Bir, biricik 8. Tek, 4. Te
kin (Cinlerden hali man da) 5. 
Yalmrz, 6. Yiğ. 

YekUn, 1. Buby, bulgav, 2. Bü
tün, 3. Hepsi, 4. Top, 5. Tut:lr 

Yemin (J{asenı man.) And. 
Yemin etmek, 1. Andctmck, 2. 

And içmek 3. Andrkmak, 4. An
dıksamak, 5. El h:ısınak (mec.) 

Yeminli, andlı. . 
Yemin vermek,l.Anddannak 2. 

Andgannak, 3. And vermek. 
Yemin '(Sağ taraf man.) 1. On 

2. Sağ, sağ el, sağ yan, 3. Sağ kol 
.(Askerlikte sağ cenah man.) 4. 
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~ 12 - KURUN 1 MART 1935 

H Atatürkün Nutku n 
Türk harflerile basıldı ·ı 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin -
den: 

Kadıköyünde Osmanağa ma -
hallesinde Riza Paşa çe§mesi cad 
desinde 63 Numaralı hanede F at 
ma Canyarin Fatihte Hirhir çeş
mesi caddesinde Molla Hüsrev so 
kağmda avukat Mustafa Faik ha 
nesinde Melek aleyhine açtığı vi
sayetten azil davasından dolayı 

tebliğ edilmek üzere dava istida
sı sureti gönderilmiş ise de müd- 1 

deialeyhaMeleğin mezkUr hanede 
olmadığm~an tebliğ edilemediği 

şerhile mübqiri tarafından iade 
edilmit ve ilanen tebligat icrası
na karar verilerek bu baptaki da -
va arzuhali sureti ve 2/4/ 935 sa-

1 
h günü on birde mahkemeye da
veti natrk davetiye varakası mah j 

Kara Gilge 
CıçüncCı kitab 

~~ 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur ) 
~~ Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır- ~ 
J~ kası büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa- ~ 
~Ş sı tarafmdanTürk harflerile zarif bir şekilde yeniden basılmıt • ~ 
:\ !ır. Nutu.k, üç ci~tte? ~ürekkeptir ve hu kitaplar ~ir arada mukavı' 
E' vadan hır kutu ıçerısıne konularak satışa çıkarılıiııştır. i 
.~~ . :. 
~j Üç cildin değeri (600) kuruştur. iF 
~~ VAKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayilerinden,~ 
~~de bu tarihi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. ~ 

() Müracaat yeri - "VAKiT,, lstanbul - Ankara caddesi ) 

. • ~ ' i . 

ASILMIŞ KAD1 
Fiyatı 5 Kuruştur 

Bu meraklı ve heyecanla romanlar aerisinden her on b 
günde bir kitap oeşro 'unur. 

Her kitab bıılı baıına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : ~ 
Numara 

" 

1 Bir Mühim Cinayet 
2 Sarı Saçh Adam 

Gelecek Sayı ... 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - Ankara Cad.: lstan 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü keme divanhanesinin talik kılın· ~·••••••••••••••••••••••~ 
mı, olduğundan yirmi gün zarfın Muhtelif kimya malzemesi 

Müdürlüğünden: da dava arzuhaline cevah vermek 

ve tayin olunan yevmi mezkUrda Askeri fabrikalar u. müdürlüg~ ün 
Mikdarı Cinsi 

1 O kilo o.gar agar birinci 
150 kilo gliserin bidistile 

-Merk- Şering 
S kilo pepton vite 

15,000 aded normal glas renkli, 
lastik mantarlı S. S. M3. lik 
§İfe. 

10,000 aded normal glas renkli, 
lastik mantarlı 1 O. S. M3. 
lik tife. 

25 adet 12 litrelik damacana 

Fiatı 

5CrO 

160 
2600 

3 

. 
6 

sepetli 250 
75 baş Kobay yavru olmıyacak 200 

Tutarı Karuş 

Lira 
50 00 

240 00 
130 ()() 

450 00 

600 00 

62 50 
150 00 

1682 50 

Teminat 
L. K. 

122 14 

Ankarada Etlikte Ziraat vekaleti merkez laboratuvarları için Pen 
dik bakteriyoloji ve serom darüliıtihzarı müdürlüğü sabn alma ko 

misyonu tarafından 3. Mart. 193& pazar günü saat,.14 de Fındıklı 
da güzel sanatlar akademisinde yüksek mektepler muhaıebecili 

ğinde açık eksiltme suretile ve §attnamesi mucibince mikdarlan yu 
kanda gösterilen bakteriyoloji ih tiyacatI ile kobaylar satın alınacak 
hr. Şartnamesini görmek için bergün Pendikte bakteriyoloji enstitü 
sü müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek istiyenler de yukarıda gösteri 
len gün ve saatte Fındıklıda Yük sek mektepler muhasebeciliğinde 
alma ve satma komisvonuna gelmeleri (738) 

mahkemeye gelmek üzere ilan 
olunur. (5S87). Tabmini bedeli 100,000 lira olan ve 9 - Mart -

taribinde pazarhjl yapılacağı ilin editen kim1a malıemel 

Göz Hekimi 
Dr. Şü'krü Ertan 

Babıali, Ankara cadde.i No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir .. 

l•tanbul O~üncü icra Memur--:' 
luğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer bir adet çini soba ve bir 
adet büfe ·bir adet Masa bir adet 
Sahibinin sesi salon gramofonu 
ve dokuz parçadan ibaret oda ta 
kımı birinci açık arttırma auretile 

6 mart 1935 tarihine müsadif çar 
§8.Dba günü saat 10 dan 11 e ka -
dar Taksimde Sıra Servilerde Hü 
daverdi Apartmanının 1/ 2/4 
No. lu dairelerinde satılacağm • 
dan taliplerin yevm ve mahalli 
mezk:Urda hazır bulunacak me • 
mura müracaatlan lüzumu ilin o. 
lunur. ( 5589) 

tediye ,artJannda deiişiklik yapıldığından bu malzeme paıa 
tarihinin 19 - Mart -935 Sab gDnüae talik edildigi ilin o'o 

(1060 

Af yon Karahjsar belediyesinde 
5436 lira S9 kuruı beJeli keıifıi yeni yapdmalda olan 

ve ııhbi mezarhia yapılacak tayyare ıebidler abidesinin yı 
ıün mllddetle vukubulın mllnakaaasmda talib zubdr etmediğin 
keyfiyetin bir ay zarfında pazarlıkla icrasına belediye eocD 
nince karar Yerilmiştir. Talib olanların dairei belediyeye bu 111 
det içinde milracaat etmeleri illa ol•nur. (1068) 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünd 
Kmkkalede istihdam edilmek ilzere elektrik tenvirat 

~ unct teıiaatından Ye motörlerindea iyi anlar usta elektrikçil 
ihtiyac vardır. Taliblerin nüfuı teıkereıi, bal tercümesi ye b 
seniıleri suretlerile tahriren: Kırıkkale askeri fabrikalar ku 
merkezi müdfirlüğDne müracaatlan. (1058) 

Sahibi: ASIM US 
Neıriı'at Müclüci: 

REFiK Ahmecl SEVENGlt; 

VAKiT Matbaan - latanbul 

DIŞ DOKTORU 

ilbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tranı'fff 

durajı, No. 4 
~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~!!!l'!!!~l21 lk1ncl T~rin 1934 .saymıızdarı bert etırUyor.)~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!:~~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!ıe!'P'I 

Öz Türliçe liarıılık1ar 

Ung. ı Henezimek, 3. Olletmek. 
Yesar, (Sol taraf man), 1. Sol, Zafı b~sar sahibi, Çerliğ, kö-

sol el, sol yan, 2. Sol kol .(Asker - zü ççerliğ. 
li kte sol cenah man.) 

Yesar (Servet man.), 1. Bolluk, 
2. V arlrk, 3. Zenginlik. 

Yeıir, 1. Az, 2. Kısa (Müddet 
hakkında, 3. Kofay. 

Yet; 1. El, 2. Elik, 3. İley 4. 
llik. . 

Y etbeyt, 1. Doğrudan, 2. Elden 
ele. 

Yetim, 1. Öğüsüz, 2. Öksüz. 
' Yevm, Gün. 

Yevmi kıyamet, yevmi hesap, 
yevmi mizan, yevmüddin, 1. 
Biçgü günü, 2. Odek günü, 3. Ya
nut günü. 

Yevmi sabık, 1. Dün, 2. Tüne. 
Yevmiye, Gündelik. 
Yevmi, 1. Gündelik, 2. Günlük. 
Yubuset, 1. Kuraklık, 2. Kuru ~ 

hık. 

Yümn "(Yüınün), 1. Kut, 2. Mut, 
3. Uğıu·, 4. Yüm. 

Yümünsüz, 1. Kutsuz, 2. Ovün
fiiz, ı1. Y altu. 

Zabıta, 1. Yasakçı ( Zabrta me· 
muru man.) 2. Yasavul. 

Zabit, Buyruk (Askeri kuman· 
dan, amir man.) 

Zaç, Kara,gu (Kör, yekçeşim, 

kara boya man.) 
Zadegan, 1. Alpağut, 2. Alpa -

vut, 3. Sayıt, 4. Uyur. 
Zaf, ı. Arıklık, 2. Çöoon, 3. 

Giiçsüzlük. 
Zafa uğramak, 1. Anlmak, 2. 
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Zafer, 1. Baskan, 2. Cingü, 3. 
Kazanç, 4. Yan. 

Zafer bulmak, 1. Kazanmak, 2. 
Onalaınak, 3. Utmak, 4. Yenmek. 

Zag, 1. Bidercik, 2. Karga, 3. 
Kuzgım. 

Za!hif, 1. Sürüncü, 2. Sürünücü. 
Zahir, ı. Açık, 2. Bel, 3. Belli, 

4. Belli belek, 5. Besbelli, 6. Gö -
riinen, 7. Görünür,. 

Zahiren, 1. Dıştan, 2. Görünüş -
te. ı 

Zcihiri, 1. engiz, 2. Dışarğr, 3. 
Görken, görüken, 4. Görünen, dış.. 
tan görünen. 1 

Zahir C\Jmak, 1. Aylanmak 2,. 
Baş vermek, baş göstermek, 3. 
Belgünnek, 4. Belirmek, 5. Çık -
mak, 6. Görünmek, 7. Sızmak 
(Güneş hakkında) 8. Türemek 
(Husule gelmek man.} 

Zahir, (Yardımcı man.) 1. Ar
ka, 2. Arka çıkan, 3. Basut, 4. Gü
venç, 5. Kuhlaguç, 6. Söykeği, 7. 
Yardımcı. 

Zahire, 1. Ağırlık, 2. Aşlık, 3. 
Azrk, 4. Yeygi, 5. Yeyi, 6. Yeyinti 
7. Yiyecek. 

Zahit, 1. Arı dirlikli, 2. Arzr, 3. 
Erni. 

Zahmet, 1. Ayaksınma, 2. Boşuş 
3. Emek, 4. Ezgi, 5. Kıyın, 6. Sı -
ktlcım, 7. Sıkıntı, 8. Sıkış, 9. Yor· 
gımluk, 10. Yük, 11. Zorluk. 

Zahmet çekmek, 1. Armak1 2. E-

Öz Tür1Cc;e liarşrlrldat 

mek çekmek, 3. Katlanmak, 4. 
Sıkı~m..ık, 5. Srlantı çelonek, 6. 
Yorgunluk çekmek, 7. Yorulmak, 
9. Zora gelmek, zorluk çekmek. 

Zahmet çektirmek, Gücündür • 
mek, 2. Güç üzmek, 3. Kıyama -
mak, 4. Küçlemek, 5. Sıkmak, 8. 
Yormak. 
Zaıhmet keş, Emekçi. 
Zahmetle, 1. Düşe, kalka,, 2. 

Güç ile, güçlükle. 

7ahmetli, 1. Ağır, 2. Sıkmtılr, 
3. Yoran, yorucu, 4. Zor. 

Zahmetsiz, 1. Kolay, 2. Sıkıntı. 
sız. 

Zahr, 1. Arka, 2. Art, 3. Dal, 
4. Eğin, 5. Geri, 6. Sağrı; 7. Sni! 
8. Ters, 

Zaika, 1. Dadak, 2. Tadım, ta -
'dış. 

Zail (olmak), 1. Alkınmak, 2. 
Çıkmak (Boya, leke, v. s. hakkın
da), 3. Emenmek, 4. Geçmek, 5. 
Gitmek, 6. Kıyılmak, 7. Savılmak, 
S. Savulmak, 9. Solmak (Renk, 
boya, v. s. hakkında} 10. Uçmak, 

Zail, 1. Artan, 2. Artık 3. Çok, 
4. Daha. 

Zalim, 1. Asız, aysız, 2. Güç, 
krlıcr, 3. Çüçlü, 4. Km, 5. Kıyan, 

· kıyıcı, 6 Öngü, 
Zam, 1. .A:rtmı, artış, arttII'IŞ, 2. 

Çoğaltış, 3. Katış, 
Zammetmek, 1. Arttırma., art -

tırmak, 2. Calganıak, 3. Çoğalt -
mak, 4. Katmak, 5. Koşmak, 6. U
lamak, 7. Uste vurmak, 8. Yanaş -
tmnak. 

Zammolunmak, Koşulmak. 
Zaman (Vakit man.) 1. Adak, 

(Muayyen bir zaman man.) 2. 
Adar, (Mevsim man.) 3. Çağ 
Çak, 5. Gez (Defa, kerre man.) 
6. Gün, 7. Kurun, 8, Ucur, uçur,. 

Zaman, 1. Aı·a sıra, 2. Öğün ö .. 
gün, 3. övün, övün. 

Zan1anı cahiliyet, Bilmemezlil{ 
çağı. 

Ne zaman, Kaçaı. . 
Zaman (Kefalet man.) 1. A -

yandahk, ·2. Odek, 3. Odelek, 4. 
Sayış, seyiş. 

Zamin, Odeyen. 
Zimin olmak, Odemek. 
Zamk, 1: ' Gelim, 2. Karha, 3. 

Kasm, 4. Kırba, 5. Şilim, 6. Tut • 
kal 7. Yelim, 8. Yilem, 9. Yilim .. 

Zamme, 1. Otrii, 2. Ötüre. 
Zan, 1. Eşkil, 2. tşğil, 3. İşkil, 

5. Sam, 6. Sezgi, sezi, 7. Sezme, 8. 
Sızma. 

Zannetmek, 1. Oranlamak 
(Tahmin man.) 2. Öylemek, 3. 
Sanmak, 4. Sizikmek, sizinmek, 
5. Ummak (Zan ve ümid man.) 6. 
Urunlamak, 7. Yalım. 
Zannıma göre, 1. Bana kain-sa, 

2. Bencesi, 
Zanu, 1. Bağış, 2. Diz. 
Zanubezmin olmak, 1. Diz çök· 

mek, 2. Yükünmek. 
Zapt (Zabıt), 1. Dwtut (Asa" 

yiş, nizam, zaptü rapt nıan.) 2. 
Tunurgu (zaptü rapt man.). 

Zaptetmek, 1. Almak, eline al· 
mak,, zorla almak, 2. Jine geçir .. 
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