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Atina gazeteleri 
1'TI1rist· 
: •yansaylavtar Alman1Janın cevabı 

\'e Yunanlılar l k I 
d0~ürkiyede bulunan Türk orto. dostça 0 QCQ mış • 
hu k arrndan Bay İstemat Zilıninin 

Azlık saylavları
mızı beyenme

m işler! 

eı Ek· 1 ~oynı s ışe ıirdcn namzetliğini 
ası ve m .. - k.l . 

olınasr y U:sta ı saylav seçılmiş 
tıı111Uı unan gazetelerinin hirtakı • 
teınat zc~hn~r sıkını!. Çünkü Bay f". 
" 

1 nı T·· k" . • ı iirkJ ur ıyedekı Rumlarm 
e•nıeısin • · 

r;J: ~ 1 ıstermiş. Fener put· 
atı.e-ıne k 

ıl lk 'l ~ aJ"şı ayrı bir Türk oı·to-
·' UIJ'u kT 

l:ftiır.-'' 1 ıse::;i kunnuş olan Papa 
ij· •n a<lamı imir.ı B ı·· ı·· h' . ı~te 1 :.:· u ur u ır gı-

<:ı.an ad K 
olıırak . ~ının uruitaya saylav 
lııkslu~ru1esı Türkiyede Türk orto· 
en e~un uluşal (resmi) bir yön· 

• ıı. • Peki§tirilmesine benziyormuı; 
ise nu ... 

dnYguf ın Ortodoksların ulusal 
• arını (m·ıı- h. l . ·; . . 'eeek b· ı ı ı-S erını ıncı • 

ıı- !\elnro. K 
~ıılıırı . • ~ • ... ış. endi ulusal duy· 
•in h ~ın çok kıskanç olan Türkle· 
~a aş alarının ulusal duygularına 

~aYgr ·· 
gosterme-ltri getkir imiş. 

tıi~~:~tusunu söyliyelim. Biz Yuna· 

ter~elu an gelen hu sözleri görünre 
bekle ~11 şaşırdık. Çünkü hunu hiç 
tlltin ~Yorduk. Dost Yunan mille • 

teııe h asıntnın (matbuatın) bu ker· 
~İttı.e ~sıı sözler edebileceğini dü • 

lllıyorduk. 
İs 

"ar. ~ttlda bir Rum patrikanesi 
kili e ~ul Rumlarının çoğu bu 

nlttıu~?. Çevresinde toplanmıştır. 
de 'ru khyoruz. Fakat Türkiyede bir 
l~ ol t 0 rtodoks kilisesi vardır. Az. 
de d ltıakıa beraber bunun çevresin
•~ .;:.._bittaJtnn lıIJ"isliyan Türkler 
~~liJt ~Lt. »•un• L-0 u- Lt. co• 

ı~1ıt:tak tanımak gerektir. 
~lttiıı huldaki Türk ortodoke kili· 
l~?tu Çevresinde pek az kİ§İ top • 
hiç g 

1 olması bunun yok olmasını 
iti etelcın~ . b .. T·· ki ll lt] ; zıra ugun ur ye-
lut't llsa} sınırları dışında birçok 
g~İst:ttodoks v~rdır. Nasıl ki Bul • 
''ll~lar~~ .. ve Roı~anyadaki (Gaga . 
Jette) . 0 Yle bir durumda ( vazi -
f' dır y 1 ".~a~~l · anız Ronıanyada olan 
hılldea aruı sayısı bugün iki yüz 
t'illde it attık (/azla) dır. Günün bi • 
1~tdaı:ı 0111atıyadaki Türk ortodoks· 
\~ıkıl>'l'~agavuzlardan bir parçası 
:~da ı..1~kiyeye gelmi§ olsalar hu • 
11 ~1 lse • 
lltı.Jaı: d sıı ıni kalacaktır? Elbet 

te\'tesi da Türk ortodoks kilisesinin 

t .. 
11 

e toplanacaktır. 
\\tk h· 

~:- ll.ttıtı ıt cürnhuriyet olan Türki-
tıtı~ lle k ortodokslarmın kilise işle • 
~r•dokıı} adar karışmaz ise Türk or • 
\~ atın kil" . · 

l't~tna~. ıse ışlerine de öylece 

l İ~te 1" · k. 
~r il Ut 1Yedeki Rum ortodoks· 

el'" k 1lı~lt d Ur ortodokslarm bu kar • 
hj .. l' ltruınu 1'.. •• •• • ·ı· • U 1 oOZ onune getırı ırse 
~it t-11. ortod k İ 

'lllitı· 0 su olan bay stemat 

B. Göring "Hitler Fransaya elini uzatb, 
bu eli tutmak gerek! ,, diyor 

Berlin, 10 (A.A.) - Havas 
muhabir;nden: 

Londra anlaşmalarından son -
ra Fransa ve Jngiltere elçileri ta· , 
rafından dünkü gün yapılan teb -
Jiğe, Almanyanm vereceği cevab 
perşembe veya cuma gününe ha -
zır olacakbr. 

Bu cevaplar, Almanyanm Pa • 
ris ve Londra elçileri B. Köster 
ve Fon Höş vasıtasile, her iki hü
kUmete tevdi edilecektir. 

Cevabın ana çizgileri tekarrür 
etmiş olsa gerektiı·. Çünkü .son 
günlerde hummalı faaliyet dur • 
muştur. 

Boğazmdaki iltihabın ıiddet -
lenmesinden olacak, B. Hitler 
Berchtesgaden'e gitmiştir. Harici
ye müsteşarı B. Fon Bülov da, 
Prensiıb itibarile kararlaşan ceva
bın kat'i şeklini vermek işini ha • 
riciye ser11isler!ne terkederek kış 
sporları yapmaya gitmiştir. 

Cevabın metni müspet ve dos· 
tane imiş. Almanya, Londra an • 
laşmalarmı, müsavat üzere ve 
ıerbest olarak kabul etmekte i · 
miş. Bilhassa bu müsavat kaydın· 
da israr ediliyor ve Almanyanm 
da aynen diğerleri gibi müsavi 
ıa.n1arla: mı::;ı;akure eder bir pan'"' 
ner olduğu teyid olunuyormuf. 

Almanyanm, Londrada teshit 
edilen müzakere esaslan üzerine, 
fmdiden sıkı bir münakaşaya gi • 
riımesi müsteb'attır. ihtimal ken
d:sini hassatan alakadar eden 
noktayi, - silahlanma mukave
lesini • İşaretle iktifa edecektir. 

Bay Makdonald 

doğunu da ayrıca ifade etmek • 
tedir. 

Almanya - Polonya arasında
ki yeni sıyasa ile, Alman - Ja -
pon dostluğunun, Almanyanın bu 

(Devamı 12 ci sayıfanın 3 cu sütununda) 

ilk kadın 
~aytarımız 

Bayan Merver ·ile 
bir konuşma 

Bayan Merver 
Bu yazıyı Türk Baytarlarr Ce

miyeti Mecmuasından aldık: 
ilk ba~an Türk baytarı, bir sö· 

mestr gibi kısa bir zaman sonra 
yüksek baytar fakültesinden dip
lomasını alarak ve erkek mealek
tqlariyle elele güzel Türk yur -
dunun ve Türk baytarlığının yük· 
selmesi için çah§ma alanına atı -
lacaktır. 

Malumdur ki Almanya, b!r ha
va antlaşmuınm aktine çok ta • 
raftardır .. Çünkü böyle bir antlaş· 
mada, kendisinin silahlanma hu· 
susundaki hak müsavatınm zımni 
tanınmasını görmektedir. D~ğer 

taraftan, Almanya, Tuna anlaş• 
ması hakkında Roma ve Paristen 
izahat istemektedir. İki memleket 
arasında mü§terek hudud bulun -
madığmdan, Sovyetle kartılıkh 
müzaharet muahedesine lüzum 
görmemekte ve binaenaleyh şar' 

antlatmasına, eskisi gibi, muarız 
bulunmaktadır. Almanya, Rusya • 
nın iki kıta üzerinde de hakimi • 
yeti bulunduğu için böyle b 7r ant
laşmanın~ kendis ~ni menfaatleri -
nin hiç de tehi ;kede bu1unmadığı 
bir alana sürüklemek ihtimali ol· 

(Devamı 12 ci sayıfanm 5 ci sütununda 

- Bu adam kimdir? 

Papa Eltim Erol 

Yunanlılara Papa Eftim Erol, 
karşılık veriyor 

Atinada çıkan yan resmi Katime- ı 
rini gazetesi, Türkiyde yeni yapılan 
saylav intihabatında Rumlardan gös
tailen namzetler hakkında Atina ajan. 
1
a tarafmdan verilen telgrafı mütalea 
ederken diyor ki: 

"Aldığımız malumata göre aalihi -
yettar mahafil, Türkiye Halk Fırkası 
tarafmdan Rum azlığınm Büyük Mil-
1Jet Meclisinde temsili ta.rzı hakkında 
verilen karardan memnun kalınamıı • 
lardır. 

Bunun da ıebebi ıudur: Halk Frr -
kası tarafından gösterilen namzetler • 
den Doktor Taptaı Ankarada otur • 
makta ve bilha11a azlığı te,kil eden İs
tanbul Rumlarından gelmemekte -· 
clir. 

t stemat Zihniye ıelince Papa Etti • 
min malum organlarmdan biridir. Tür
kiye hükumetinin bilvasıta Papa Ef • 
timi himaye ettiği görülmektedir.,, 

Gene Atinada çıkan Aneksaıtitos ga
zetesi de yazdığı bir fıkrada tarizlli 
bir §ekilde tunları yazmaktadır: 

"Türk dostluğunun yeni bir teza • 
hürü dün bize bildirilmiıtir. Meıhur 

Papa Eftimin Türk ortodokslan, ayn 
bir azlık olarak tannruılardır. Bu sı • 
!-atla J\nkara Büyük Millet Meclisine 
hir mümessil göndermek salahiyetini 
hai:ı: olacaklardır. 

Bu halden sonra Türkiyenin Yuna
niıtana kar§ı dostluğunun derinliğin
den ve yükseldiğinden kim ıüphe ede
oilir? Rum papaılanrun cübbeleri lağv 
ve Rum partiği her fırsatta tahkir edi· 

Jcbilir bunun ehemmiyeti yoktur. Şa • 
yanı ehemmiyet olan Papa Eftimin teb
-.il edildiği keyfiyetidir. Sanki o da Rum 
değil midir?,, 

Papa Eftim Erol, dün bu münasebet 
ile kendiıile gÖrii§en bir muharririmi
ze kendisi fU cevabı vermittir: 

"-Yunan gazetelerinin Türk or • 
todokslanna ve bilhassa bana. ve biz -
den saylav olan bay lstemat Zih • 
ni Özdamara olan hücumlannı oku -
dum. Bu hakaız hücumlara karşıbk 

vermeği zaid görürüm. 

Bazı Yunan gazeteleri bizim Rum ~ 
ları Türkle§tİrmek istediğimizi aöylü -
yorlar ve bize küfür ediyorlar. Biz bir 
mefkUre sahibiyiz, bunu on bet sene 
evvel ilan ettik ve bütün dünya gibi 
Y unanislan da öğrendi. 

Biz Türkiyede Türk olarak ve Türk 
ulusuna karı§mı§ olanlk yaıamakta -
yız. Mefkuremizi kabul ettirmek için 
hiç kimseye cebrimiz, tazyikimiz yok
tur. Bu bizim tahsi kanaatimizdir. 

Türklüğün Büyük Önderimiz Ka • 
mal Atatürkün son neırettiği lieyan· 
nameaile de tamamile anla~dan yük· 
ıek ideali uluaal birllk. ulusal kültür 
ve ulu.al duyıudur. 

Bu noktai nazardan memleketteki 
yurtta9lar arasında zerre lcaCfar uluıal 
bir ihtilaf tanımıyoruz. 

Bu akideyi tanmuyan ve ayn yaıa
mak istiyen azlıklara ne bir tazyikimiz 
ve ne de bir cebrimiz vardll'. Ve bu 
memlekette de böyle bir azlık tanımı -
yoruz. 

Yeni sayJavJarımızla konuşuyoruz 

Ali Galib Pekel ne 
yapmak istiyor? 

Hazır1anan nüfus kanunu Jayihasındaki yeni esaslar 
nelerdir, tatbik için ne masraf gidecek? 

- Allo, İskan Umum Müdür -
lüğü değil mi? 

- Evet. 

- Bay Ali Galib! Sizinle Kurun 
namına bir mülakat yapmak i~ti -
yordum. Ne zaman görüşebiliriz? 

- İsterseniz, şimdi geliniz bo
r ıum .. 

ı11 <le h· R . 
r.l'a ır um ortodoks olan .. , .. ___ .,_,.,.,D--·-··-··1-""1"""- · --------------. 
ııi;; · ~tas kadar ~arıavıık için nam· Başbakan, bakanlar 

T eıekkür ederek telefonu kapa
dım ve hemen yola koyuldum. Is -
kin Umum Müdürlüğüne giden 
kısa yokutu tırmanırken yeni T o
kad saylavınr nasıl söyletebilece -

• 1 t:lllt k 0 
qs <tnı 01nıağa hakkı olduğu pek ve Peker An karaya 
\ aşdır, 

~: tıkara iki . gittiler 
ı t sa"ı ncı seçmculet·i Dr. Tap· 
lltı.. ~ av ol k Saylav seçimi dolayısiyle şeh-

' 'I 'ltt d ara seçmekle ıiasıl bir 1 
tı 0 ok k rimizde bulunan Baıbakan smet 
, ltt ( • suna ar~r sıyasal bir 
s\· sıyo.,ı b. lnönü, C. H. F. genel katibi Bay 
l~~ehir ikin;~ ~ere/) vermişlerse Receb Peker, Dıtitleri Bakanı 

ıtt z·ı ı seçmenleri de Bay Bay Tevfik Rüştü Araı, iç İşleri 
dl)~] '1niyi seçınekle Türk or • 

ıı 1ttııı1n d Bakanı Bay Şükrü Kaya dün ak-
'ıt;·lav 1 a gerekince Kurulta· §am Ankaraya gitmişler, Atatürk 

t'ttı.i~l 0 
arak gireb ·ı w • • •• N ·d V 1. 

l'b,:_ 'tdir. B d 1 ece:;ını gos • namına Yaver Bay atı , a ı ve 
ı ~ tt}.. un a Rum Ortodoks. belediye reisi Bay Muhittin Os • 
~ h• "'8al d } · · 

lt ley . uygu arını mcıtecek tündağ, General' Salih, General 
· 
01trıadıktan ba§ka artık Halis, c. H. F. İstanbul idare he-

' ·ı Asım Us yeti reisi Bay Cemal Tunca ve 

~l "'1f•ıu.. a ~ıtcO ıİUtıımJiutı 1 bir çok saylav tarafından uğur -
ı lanm1,Iardır. 

Bugün 3 üncü sayıfamızın 
altlna bakınız; bu adamın 
kim olduğunu ögrene· 

cekalnlz! 

ğimi dütünüyordum ... 

• 
Yeni T okad aaylavı Bay Ali 

Galiıbe ilk olarak saylav seçilme -
sini nasıl kaqıladığıru sordum: 
(Bay Ali Galib) İn bu sorguma ı 
verdiği şu cevab onun dürwt ka • 1 

rakterini gösterir: 

- Bence, bu suali sormak bile 
fazla. insan bu kadar yükıek ve 
değrli bir itimada mazhar olur da 
memnun kalmaz mı, hiç? 

Yeni T okad SaylalJı 
Bay Galib Pekel . . 

Dedim. Ve ikinci sua:li kondur
dum: 

- Saylavlık vazifesinin en fay
dalı bir şekilde nasıl yapılabilece 
ğine inanırsınız? . . 

- Tam beklediğim gibi birce
vab! 

(Dev~ 12 ğ sanfanm Z ci sütununda) . ' 



Asya yürüyor .• Nereye ? 
Fransız - lngiliz hava anlaşması 

akim kalmağa mahkum! 
Kap, 10 (A.A.) - General ı haline gelmesi için çok ciddi se -

Smuts radyo ile söylediği bir nu- bebler vardır ve bu işe Jaıponya, 
tukla uzak tark müşküllerinin me Sovyet Ruıya, Çin, Amerika, in -
deniyeti tehlikeye koyduğuna İ§a• giltere, Kanada, Avuıturalya ve 
ı· et ederek demiıtir ki: yeni Zelanda karıtaıbilir. Pasifik 

Avrupa demokrasi - fa§izm <lenizi dünya itlerinde can alacak 
ihtilafları içnide yÜzerken, Asya nokta olmak istidadını gösteriyor. 
yürümeye ba§lamıştır ve nereye Böyle bir ihtilafın önüne geçmek 
gitmek istediği de belli değildir. için İngiltere ile Amerikanın be • 
Asyanm batında daha gimdiden raber yapılması §arttır. Avrupaya 
dünyanın en kuvvetli iki deniz gelince, Fransız. İngiliz hava an
devleti ile beraberlik isteyen Ja. !aımaıi akim kalmaya mahkiiın 
panya bulunmaktadır. Bu vazi • dur, Muvaffak olma.at için silah -
yet yanında Avrupadaki mütkü - ıı2:lanma ile Almanyaya ıi
lat ehemmiyetsiz bir aile kavgasm lah beraberliği hakkı lanm· 
dan ibaret kalır. Pasifik denizi - malıdır ve uluslar kurumuna dön· 
nin dünyanm en teh1ike1i noktası meıi icin çahşılma'lıdır. 

Amerika Cümburreisi Bay Molotof'un 
sözlerine kızmış 

Moskova, 10 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Molotofun, Sovyetler kon -
gresinin açılma meruiminde oku· 
dulu söylev, Moskovadaki ya -
hancı mahafile nazaran, Ameri -
ka Reiıicumhuruiıun, Rmyadaki 
diplomatik ve konsolosluk hiz • 
metlerin ~n tahdidine ve deniz ve 
hava ate§eliklerinin IAğvma müte- · 
allik kararlarında amilolmuıtur. 

Halle komiıerleri heyetin;n re-

Peştede mühim bir .... 
goruşme 

Peıte, 10 (A.A·) - Macar tel· 

graf ajanıının haber verdiğine 

göre, Naib Horti, Bqba.kan Göm

bö§, ve Kont Betlen, davalı siya
sal me$eleler üzerinde uz\Jri boy

lu görütmüılerdir. Bu ıörüpne 
neticesinde, §ahai ihtili.fl la an

la.§amamazlıklar tamamen orta

dan kalkmıttır. 

Mari Luize yazılan 
mektuplar 

Paris, 10 (A.A.) - Napole. 
on'un Mari Ltıize yazımı oldu• 
ğu mektuplar, milli kütüphane. 

de teıbir edilecektir. Fevkalade 
bir ehemmiyeti haiz olan bu 
mektuplar 318 IW?dır ve Fran
sa hükameti tarafından, Londra

da bir mezattan aabn almmıtbr. 

iti, yabancı iddi_alara ve e~cümle 
Amerikanm müddeiyatma kartı, 

Sovyetlerin bat eğmezliğinden 
balııetm:ıtir. 

Ayni GJahafile göre, bilh&Na 
yerli ehaliye hitab eden bu aöy -
levin bu kıımmı tahfif ederek, 
askıdaki meaelelerin teknik bir 

' 
tarzda izahım, prensip telikkile • 
rinde ıırar etmeksizin, dıt işleri 

komiserine bırakmak daha uygun 
düşecekti. 

Sürekli yağmurlar 
Son ıün1erde lodostan esen 

rüzgar memlekete bol yaimur ge
tiriyor. Kıtm ortalanndayız, bu -
nunla beraber yağıflı ve mutedil 
geçen havalar bize kıttan çok bir 
ıonbaharı hatırlatıyor. 

Dün öğleden sonra başlayan 
yağmur, sürekli o'larak, gece ya -
rıamdan sonraya kdar ıürdü. 

• • • 
Ankara, 10 (A.A.) - Ziraat 

veki.leti meteoroloji enstitüsün -
den alın~ malCimata göre, son 
24 saat içinde yurdun Trakya~ E
ge, orta Anadolu ile Antalya çev
reai yağı§h, diğer yerler bu1ultu 

geçmiftir. Y agıf lar Sıvaı çevre -
sinde .kar, diğer yerlerde yağmur 
teklindedir. En çok yağı§ 25 mi • 
limet~e olarak Somada ölçülmüş
tür. Diğer yerlerde yağıı 2 ila 10 
milimetre arasındadır. 

ı~~-----~~ 
Müstahsili 
Düşünelim! 

Son aünlerde Artvin mülha
katından bir köylü lstanbula 
kırk öküz getirmiJ, mallarını 

burada mezbahada ıatmqtır. 

Bu köylünün kırk öküzün aatıı 
bedelinden - muraf hariç • eli 
ne geçen paranın yekUnu 1441 
liradan ibarettir. Hayvanları 
buraya gelinceye kadar gerek 
baytar reımi, ıerek nakliye ve 
ıaire maırafı olarak 620 lira 
vermittir. Şu heaba göre Art• 
vin müıhakatmdan lıtanbula 
ıatıt için hayvan ıetiren bir 
müştahıil malının dörtte bir 
kıymetini maaraf olarak kaybe. 
diyor demektir. Eier Türk müı· 
tah•ilinin bir az belini doğrul • 
tabilmesini istiyorsak, ne yapıp 
yapıp bu türlü ağır muraflv• 
dan onu kurtarmak. gerektir. 

Hıristiyan saylavlar 
ve Yunanlılar . . 

.,... BO§nıakaleden devam 
(fazla) olarak Türkiye cumhuriye· 
tinde yurtta§lar arasında din bakı • 
mm dan hiç bir ayırdun (fark) bu• 
lunmadığmı anlatan bir güzel belge 
(delil) vardır. 

Türkiyede bulunan azlıklar bu 
gerçekliği pek iyi anlamtıla'tdır. A;,. 
lJJU4ctlaD Ba1 J11V aç~llçU1 yurrt3§lanD 
Tarlc ulmuna kaqı yaydıklan beyan· 
nUıelerin anlamı rmmıası.J pek a • 
çıktı:r. Bu i~in özlüğü (mahiyeti) 
böyle iken Yunanlı gazetecilerin İ§l 
pek yanlı§ anlatnnlara (ıefwkre) 

uğratmağa kalkması doğru değildir. 

Yalnız ıurasmı da eö.yliyelim ki 
ikide birde Rumluk, Hıristiyanlık, 
Ortodoksluk gibi konular (mev:u • . 
lar) üzerinde Yunan gazetelerinin 
Türk • Yunan dostluğunu bracak 
biçimde yazılar yazmaJan, letanbul
daki Rum patrikaneeinin eski im • 
runlarda olduğu gibi el altından sı • 
yasal bir tol oynamağa çalqtığmı 

ister İ&teb).ez hatıra getiriyor. Yu • 
nanlı gazetecilerin Türk Cüıiıhuriyeti 
katıunlımna çok aykırı olan bu tür· 
lü çalıımalarm, çabalamalarm, pro· 
pagandalarm doğrudan doğruya pat· 
rikane için iyi olnuyacağmı dil • 
ıüumeleri gerektir. 

ASIM US 

Titülesko 
Bununla beraber, birinci im· 

paratorluk devrinden ıon eafha
ıma dair daha bazı yadig&rlar 
tethir olunacaktır. 

Hava ıuhunetinde düne naza· 
ran yurdun her tarafında 4 dere • 
ce etrafında yükselit vardır. 8~ Balkan antantı başkanlığı 
gece suhunet doğu Anadol111u ve vazifesini üzerine aldı 

Bay Çaldarıaten Baır TitU· 
leakoya telyazısı 

Bükret, 10 (A.A.) - Bay Titü 
leıko, Balkan Birliii bqkanbima 
aeçiminden ötürü, Yunan Bqveki
li Bay Çaldariıten b:l' telyazısı al· 

nn§tu. Bunda, Baıvekil diyor ki: 

·- DSrt üJkemizin ıarsılmaz it· 
tilıadındl\n h5.ııl olan ibret man -

Dt-Aıu, muhakkaktır ki, Awuıpa ca. 
• 

m!umm U:-:~~·inde, Balk&n birliği· 
ft')\ Snayalc cıldulu ııiaın ve sulh 
pret>siplv.!'.n~n tatbikmi lıola.Ylat

tıraeaktar. 

Sıvaıtan macla yer!erde hep ııfı
nn üıtünde kaydedilm~ıtir. En 
düşük suhunetler sıfırın altında 
Karsta 19, Erzurum da 13, Erzin • 
can.Ja 8, Sıvasta 5 derecedir. En 
yüksek suhunet d.e 18 derece ola• 
rak Adanada kaydedilmittir. 

Ankarada bugün öğleden son
ra saat 14 de suhunet ııfmn üı -
tünde 12 dereceye kadar yüksel. 
mi,tir. 

Uluslar arası rugbi maçı 
Londra, lfl (A.A.) - Viken • 

hamda oynanılan uluslararası 
rugbi maçmda İngiliz takımı, lr
landa takımım 3 e kartı 14 &ayı İ· 
le yenmiştir. 

Bükre§, 10 (A.A.) - Bay Titü 
leako, Atina miıala mucibince, 
dünden itibaren bir ıene için Bal 
kan antanb bqkanlığı vazif eıini 
deruhde etmiş.tir. Bay Titü1esko 
ayni zamanda 1935 haziranına ka 
dar küçük antaııtm da başkanı ol
duğundan, bu ıuretle iki anatntın 
batkanlığıru kendisinde· toplamak 
ta.dır. Bay Titülesko, Balkan miaa 
kının imzasının birinci yddönümü 
münasebetile Bay Makıimosa aıa
ğıdaki telgrafı çekmittir: 

- Bir sene evvel bugün Atina-
. da baf kanbğmrz altında Ba1kan 
miaa.kmı imza etmittik. Eserimi • 
zin tahakkukuna imkan vermit o• 
lan devamlı f aaliyetinizi ve Bal • 

Kaşar peynirile kaşkaval arasındaki fark 
Ankara, 10 (KURuN) - Bulga • ı Gümrükler bakanlığı, ~ 

riatanla yapılan ticaret anlaımasm • lta§kaval arasmda fark olup 0 d 
da ka§kaval peyniri için 80 hin kilo dığmı Ziraat Bakanlığmdili 90rtl' 
kontenjan verilmiş, bunların yüzde 
55 tenzilatlı tarifeden istifade etmesi 
kabul edilmişti. Halbuki tUccarlar 
kaşar peynirinin kaşkaval dan f arks11 
olduğunu iddia ederek ka§arm da 
tenzilattan istifade etmesini istemek
tedirler. 

Soy adlarını tescil ettirenler 
Ankara, 10 (KURUN) - Son ye· 

di gün içinde aoyadlarını tescil et • 
tirenlerin sayısı 6 hini buldu. Bun· 
latm 4 bini yabancıdır. 

Zonguldak kömUr havzası 
mUdUrU Ankarada 

Ankara, 10 (A.A.) - Zonguldak 
könıU.r havzası müdürü bay Kemal 
Galili, kömür itleri hakkında ha -
kanlıkla temas etmek üzere buraya 
geldi •. 

Tarife kanunu projesi 
Ankara, 10 (KURUN) - Güm· 

rükler bakanlığınca hazırlanan tari· 
te kanunu projesini tetkikle me§gul 
konlieyon müzakerelerine devam et• 
mektedir. Komişyon, Kurultayın 
toplanmasından evvel tetkiklerini bi· 
tirecektir. 

ltır. ~ 
Diğer traltan Ökonomi B f 

ğmm katarla ka§kaval arasın~• -
bulunmadığı kanaatinde oldojtl 
itti maktadır. • t 

Meselenin Bakanlar hey.etill 
rileceği söyleniliyor. 

Pap••lar, mekteptetlfil 
kapatacaklar: 11111 ~ 

Ankara, lO (KURUN) - J( · 

kanununun tatbikinin yakla~oı"1 
zerine ecnebi mekteplerindeki ~ 
pasların §İmdiden' mtmlekeıi 
hazırlandık.lan, ve sen·e eo'O 'ıİ 
mekteplerini kapatacakları ~eld 
ki rivayetlere dair burada rtsıilİ • 

lfımat yoktur. · : 

Adliye bakanı h••~1 t 

Ankara, 10 {KURUN) - ). , 
Rakanı hafifçe haatalarıdL Jltt İ 
?.: adar istirahat edecektir. 

Adliye Teftlf te1•1 ıı 
Ankara, 10 (KUR.UN) - ;.d 

tefti§ · reisi hay Raıid teınyis ti§ 11 

. d'Jd' '~ na tayın e ı ı. . 

Irakla ltalya arasınd4~ 
dostluk andlaşma5ı ı· 

Roma, 10 (A.A.) - lran mu· Nuri Paıa ezcümle deıJ tı 
rahbulariyle, hudud müzakera • ki: · lt 
tında bulunmak üzere, halen Irak noktayi naz~rı~Er~~ 
l'\VD.lcr.\la. '"~U ara K l1G f l\.<11ç ucr. • lllUC:t.ıle0ellyt~nU MUtcAll"l 

zm Nuri Said Pqa, . ltalya ile lan muahedelere iıtinad e~ ıl 
bir dostluk andlaıması akdettik· olub, lran 2.000 kilometre ~ ~e 
ten ıonra, bu aktam buradan luğunda bir sahiJe malik bıJ f: 4rı 
Bağdada hareket edecektir. duğu halde, lrakın denize 

gane. mahreci Şattülarab' dıt~ ~ 
Nuri Pqa, Ciyornale Ditalya· 

ya beyanatta bulunuak, lran 
Hariciye nazırı Bay Kizıml ile, 
hel' iki memleket arasındaki mü· 
naaeb~tlerin doıtane mahiyeti 

hakkında mütabık kaldığmı SÖY· 

Viyana üzerinde 
şüpheli bir Alman . . 

tayyaresı 
Viyana, 10 (A.A.) - Dün, 

aat 15 buçuğa doğru Viyanın 

üzerinde, gamalı haçlarmı göı • 
terecek kadar alçaktan uçan bir 
Alman tayyaresi, uzun müddet 
Bqveki.let binası ve San Ştefan 
kilisesi etrafında dolatınıftır. 

Geçen hafta, gene böyle bir 
Alman tayyaresi. hava nizamla
nna muhalif olarak 100 metre • 
den qağı bir irtifada uçmuıtur. 

............................................. 
kan davasına olan bağlılığınızı 

tazimle yadederim. Balkan antan
tmın mevcudiyetinin ilk yrlı zarfın 
da mümtaz baıkanlığmrz altında 
banp yapabildiği müabet hizmet 
lerden dolayı müftehir olabileceği 
mizi zannediyorum. 

Bay Titülesko, diğer Dıtiıleri 
bakanlarına çektiği telgraflarda, 
müıterek eıere olan mutlak ıüven 

. hislerini ·bildirmi,tir. 

Ronıanya matbuatı, bu münaıe 
betle, Balkan antantı mem1eket • 
leri tarafından barıı lehinde ta -
hakkuk ettirilen eıeri kaydetmek
tedir. 

Irak, lranm Şattülarab l~ 
rinde ıeyrü•efer ıerhestisio' ~ 
bir suretle mani olmıyacelı',' ~rı 
denize olan yegane mahrec1 'Jı, 
rindeki, andlatmalarla mii'~t 
hükümran! haklarından d• ' 
vazgeçemez. 

Hoptman 
Muhakeme bitiyor; bÖ~ ' 

yarın verilecek Q 

Fl~mington, 10 (A.A.) --:. 
kü celıede yeni hiçbir §ef l'd 

·ı . . M"d f -ut• nı memııtır. u a aa, AO· i ı 

hile, delil olmadığı için ıoeı' 
hakeme taleıb etmiş ise do 
bu talebi kabul etmemifl~f·b 
te.leb kabul edilıeydi jii~t de) 
karannı vermek vaziyet•~ 
lacaktı. Pazartesi ittihald I 
sonra da müdafaalar bf.t j 
tır. Hükmün salı akıanıı 'f 
ği zannedilmektedir. // 

Bay ~aval gripten~ 
Parıı, 10 (A.A.) - . ~ 

hasta bulunan Dıt i§lerı . 0 
Bay Lava.lin ııhhi vaziye~ıı 
mekte İ•fı de, daha iki üÇ ıt· ı l 1 

dar dıtarıya çıkmıyacakt V. J 

dradan dönelidenberi, s~"' 
Hariciye işlerini çevirıııe 

an el çekmemittir. · ~ 

insanları öldüren fırtı 
Gro Eland, 10 (A.A·) .,...,, ~ 

tiddetli firtma1arda ~~:,.,~ 
ev yıkılmıt ve on zen<:• ~ 
40 zenci de yvalaıunıttıf• 
çok mühimdir. 



[_ İMLER 
l<adronun 

~ ~~Panması 
ır kcıç yıl .. 

t fflrıd 0 nce onun Joğu • 
an gene b ·· l 

ti •elnıi§tim. ş· ;.sulun arda bah-
,t kQdrod ım ı de atanikleıen 

/( an bahaed eceğim. 
b culro so 'k. ir n 1 ı •ayısını olğun 

rneyve h ı· d 
'orır ,_ a ın e verdikten 

a l(enrJ• • · - tceiJı ıaıne mukadder olan 
h Çerçeve • · · 

Kok kömürü fiyatlarında ihtikar 
"Beyker., müdürü 
Kabotaj kanununa uy

gun olmıyan işten 
mahkemede! 

Belediyenin tetkik
leri yakında bitecek 
Fabrikalar evvelce kok 

imtihanlar 
Yabancı ve azlık okulları 

ıçın talimatname 
hazır lanı yor 

S - KURUN 11 ŞUBAT 1935 • 

= 

il Kent Yazıları 

O ne biçim futbol 
yazısı öyle? 

oiıde b" •ı ıçıne saklanıyor. 
rıe k 1 ır mecmuanın çıkman 
bir i:. cır aı; hayret uyandıracak 
.ı ~ ıse bat k 
"c:ıll el f: ması, apanmaşı on-

"1cıı . ~:: f~~ bi~ rılaka uyandır. 
<llcır d v gu.n •tıce, nice mecmu-

"Beyker" şirketi müdürü Ed • 
vard Midlton aleyhine açılan bir 
davaya, lstanbul Üçüncü Ceza 
mahkemesinde dün bakılmııtır. 

kömürünü ~atmaz, 
denize dökerlermiş! 
Şehirde kok kömürü fiatleri 

üzerinde ihtikar olup olmadığı 
bir heyet tarafından tetkik edil • 
mektedir. Belediyenin teıkikleri 
yakında bitecektir. 

Yabancı ve azlık okullarından ha· 
zılan Kültür Bakanlığına müracaat 
ederek kendi okullarının tabi ola . 

cakları imtihan şeklini sormuşlardır. 

Eskiden top pefincle ben de bir 
hayli yuvarlandığım için her CU• 

martcsi günleri gazetelerin futbol 
yazılarına merakla göz gezdirir • 
dim· Fakat, ne yalan sö;yliyeyim, 
son zamanlarda ben bu yazılar -
elan bazılannı hiç okuyamaz, o -
kusam ela onlardan hiç bir tacl, 
tuz alamaz oldum. Bakınız, bu 
yazılardan birinin ulak bir par
çasını §araya aynen naklediyo. 
rum. Bunan içinde taclın, tuzun 
zerreıini bulabilirıeniz cqkolmn 

ı. "«ar k UQha .. • ve ar asından aon • 
1 1 r ru:ıf)' .. 

ıır tlib· · ... anna tutulan yaprak-
ğj beli~ saıırulur. Nereden geldi. 

• olm b llercy • ıyan u yaprakların 
• 2gıft' V od 

8 . .. tgı e pek belli olmaz. 
ır kav ı 

l(ılld gı~~ı mağazasının depo-
Q •• k 

llıc:ıtı-· rnııre kebe, çizğilere, 
• ııe haı t k tlflar b. re çe en akyüzlii ka-
4ebin: b ~,. zamanlar baakı mürek
~er : ır rcıstık gibi kCZ§larına re-

, lf.tpk l ::r 
rllıı k 121 boyalarla cladakla-
~rt ZZcırtır, bir zaman rotatifin 
L '«1t111 d' I 
'1'J'r " ın er. Resimler, yazı -

• ,,azılar • l . s rea11n erı kovalar· 
Ortrq bi .. V • 
hü/lii • r gun ya ezırhanı • 't bır oclaaında izbeye ka

"llıcl , Ycıhud bir bakkal dükka-
.. ., Qıin"tb· .. 
'"ilde ,,. ı ır pastırmanın us-
~cl Y~lanır. Bazan bir keşe 
"Ilı v' olrır, bir kilo lamlycı • 
el~: llahacl nohudun avuçlar • 
'lltdt ~· ıtp kaçmasına mani ol • 

& 11 ~ptiyelik eder. 
~ lfrıları büd. ... . • • • • 

t '»l ıgımız ıçın yenı 

lı~ ~tıa çıkıyormaı elenildiği 
it• tozıe • • • .. :~ d k .... tSl rımızın onun e agı-

~il:ricrzaşı ile bakkal clükka-
&:~ • J..,~ L ~ v fi ı ·1 • ~~· - «D"' arrnrn ı mı 

ıt, ~Qt~ 
e ~P aclronun ne çı1iqı, ne 

Mu·hakemenin dünkü ilk cebe
sinde, dava edilen, vekili ile bir • 
likte hazır bulunmuttur. Dava, ka 
botaj kanununun betinci madde • 
sine muhalif hareket davasıdır. 

Dava edilenin malı olan iki §ile • 
be, tabiiyetinde bulunmadığı dev
let bayrağı çekildiği iddiası, da • 
vanın mevzuunu teşkil ediyor. 

Edvard Midlton, muhakemede 
şöyle demiştir: 

- Bu tilepler, benim tasarru • 
fumda değildir. Nizamettin ismin 
de bir zata aitti. Ş~mdi de onun 
varislerinin tuarrufu altındadır. 
Nizamettinin bana borcu vardı. 
Bu borca karşı Jilepleri ipotek et· 
ti. Şileplerle benim alakam, yal • 
nız bu noktadandır. 

Mahkeme, mevzuu bahis şilep
lerin kime a !d olduğunu, bu hu • 
susta ne muamele geçtiğini Liman 
idaresinden aonnağı kararlaştır -
mıştır. Dava edilen, gelecek celse
de kendisi gelmeden avukatının 

hazır bulunabilmesine müsaade u 
temiş, sorgusu yapıldığı için, mab 
keme, bu isteği yerine getirmiştir. 
Mu·hakeme, Nisana hrrakdmrştır. 

Kok işlerinden anl:ryan bir 
zat bu mevzu üzerinde diyor ki: 

- Yerli kok kömüründe ihti -
kar yapıldığını kati olarak söy • 
liyebilirim. Çünkü gaz istihsal e
dilen kok imalathanelerinde kok 
kömürü üçüncü bir madde ola • 
rak elde edilmektedir. 

lstanbulda hava gazı yeni 
çıktığı zaman kok kömürü teahin 
vasıtası olarak kullanılmıyordu; 
ve denize dökülüyordu. Yalnız 
ikinci İstihsal maddesi olan kat
ran çok atağı bir ücretle satıh • 
yordu. 

Bu bize gösterir ki, kok kö • 
mürü gaz istihsal edildikten son
ra çok .kıymetsiz bir madde ola
rak elde kalır. 

Diğer taraftan kok kömürü 
imal eden fabrikalara gelince, 
bu fabrikalar aldıkları maden 
kömürlerini gayet ucuz elde et • 
mektedirler .,, 

Müddeiumumtlik icra ~ol· 
cu:ıduğu"~aki tahkikatı 

bitirdi 

• Resmi lise ,.e orta oku11ar için ya· 
pdan imtihan talimatnamesinin hu 
oku11ar taraf rodan da tatbik edilip e· 
dilmiyeceği hakkında henüz Kühiir 
Bakanlığı tarafından bir ceYab Ye • 

rilmemiştir. 

Duyduğumuza göre, Bakanlıkta 

kurulan bir heyet hu okulJar için 
yeni bir taJimatname hazırlamakta· 
dır. Bu talimatname yakında tamam· 
lanacak, tasdikten sonra bütün ya -
hancı ve azlık okullarına bildirile • 
cektir. 

Millet okullar1nın imtihanları 
Millet okulları 2 marttan itiba • 

ren imtihanlara başhyacaktır. 

İmtihanlar, her mmtakada ilk o-
kul müfettişlerinin merkez yapaca -
ğı ilk okulda okul baş hocaları \'e 
müfettişler taraf mdan yapılacaktır. 

Bu yıl açılan yüz elli dersaneden 

üç yüze yakm talebe mezun olacak· 
tır. 

Okullar buoUn açıhyor 
Grip hastalığı dolayısile bir lıaf

tadanheri kapalı buhman okullar 

bugünden itibaren açılacak, tedrisa

ta başlanacaktır. 

lstanbul Müdde umumiliği 
ve Adliye müsteşarlığı 

. , 
sıze • .• 

lıte o parça: 
" •••• Her iki takım ela çamu • 

ru yalnız ortada olan ıahanın Ü· 

zerinde çok güzel, temiz bir O• 

yun oynıiyorlarclı. Onuncu da • 
kika olmuıtu ki V elanın güzel 
bir akınından fayda gören En -
ver V elanın ilk sayuını topa 
bir lalso verdirerek yaptı, Vela 
0-1 galipti. Bu hareket epey cle
vam etti. V elalılar çok güzel O• 

yun oynuyorlar. Müdafaa ile hü
cum hattı oraıında iyi birer rabı
ta göze çarpıyordu· Galatasaray. 
lılar bana kar§ılık vermeye çalı
§ıyorlarclı. lıte bu sırada Galata
ıaraylılar sert bir initle ilk golle
rini 17 dakikada yaptılar. Oyun 
1-1 oldu. Bu vaziyet V elalıla -
rm üzerine çok tesir etti. Muka. 
bil hücumların birdenbire gev§e· 
eliği görüldü. Bir müddet sonra 
Velalıların güzel, kar§ılıklı o
yunları görüldü. Bu sıraclfl Vefa. 
lılar Galatcuaray 18 sahasının 

içinde üç gol biribiri pe1ine ka
çırdılar. Bu kaçırıı Ve/altların 
üzerine fena teıir yaptı .•.•• ,, 

Rica ederim, bu n.; bJFi!!1. l.f t • 
bol yazısı, ne çeıid maç tenkidi • 

~'ıtıec/i~~lfı bunlara benzer. Ben- Funun adı da Ziya amam, 
llcı.,.,.~1 içindir ki, çıkıfı gibi 

icradaki auiiatimal itine aid o
larak, müddeiumumi Ahmed Muh 

Saylav olnn İstanbul müddeiumn· Jir?. Bu yazıda güzel oynıyan 

~ da beni alakalandırdı. kendisi başka Ziya! 
lır Q,..~0 her §eyden önce bir ela- Ayetullahla Abdurrahman Zi-

r,~ b;, atan, anlatmak için ça • ya aleyhlerindeki yeni takibattan 
İJ!e ~ecmua idi. Bu davanın bahsetmiıtik. Üç ite aid tahkikat, 

"4i akımınclan bugünkü ve derinleştirilyor. Postahaneden a -
rılıı~ gerçekle yüzde haç uy- lınan yirmi beı liranın nasıl alm-

lis Tümay tarafından yapılan tah 
kikat bitmiftir. Dosya, tahkikab 

derinleştirmesi için, dün akşam 

üzeri istintak hakimliğine gönde
rilmiştir. 

misi Yusuf Kenan Korer, şubat so -
nunda müddeiumumilik işlerini hı • 
rakacaktrr. 

Yerine kimin tayin edileceği he
nüz anlaşılamamıştır. Ankara meba
fiJinde, adliye müfettişi Ferid, İs· 

hangi tara!, fena oynayan hangi 
taraftır? Anlayana ne mutlu/ .. 

Y azıc4 bu maç için bir şeyi er 
söylemek iıtemİ§ amma, ya 
ıöyliyeceğini ŞCl§ırmı~, işi böy -
le çorba edip bırakmıf, yalıut 

ne fi§ yansın, ne kebab! der gibi 
" t &ilin Vardı onu bilmem. Fa • dığma dair elde ettiğimiz malu -
~e'tle4en, görülen şeyleri ele mata göre, Abdurrahman Ziya, 

Evvelce de yazdığımız gibi, bu 
meselden dolayı ikinci icra katip

lerinden Kadri ile katib Refet, ko 
misyoncu Herant Manavyan, mu-

tanhul üçüncü ceza mahkemesi reisi 
iki takımı ela gevezelik ile fena -

Hikmet, İstanbul ağıt' ceza mahke • 
lık arasıncla lodosa tutulma§ ada 

/( gerektir. bir gün D~vanyolunda bir kahve· 
• Clc/ro k de oturuyormUf. O kahveyi adreı 
tsille :ırl endi nazanye kadro- olarak veren Ziya isminde binine 

~l>orJQ •
1 
ığ, beş arkaclafın bir 

·1 ı e r Bigada bir kadın tarafından gön-
1 'rla.:ı• t lYen ayak seıleri 

t '"'11 8' • derilen yirmi be§ lirayı gelip alma 
~l'rJIQ ,; /rrnci sayıdan 56 ın- sı için, posta memuru ihbarname 

, bit c/ Q ar, 56 ay tek tempo-
r el C:t•a getirmi§. 

ameleci İstavrİ, "Orozdibak" sa • 

tıcılarmdan Viçen ve avukat ~ • 
lahaddin haklarında takibat yapı 

lıyor. 
-"'""'*I &AIALIJllntnlNhRıtıtll1111H._..,.....,.......,.,_, .. "11111P'ıl~' 

mesi azasından Kemal, tayinleri ih • 

timalinden bahsedilenler arasmcla • 

dır. Bir rfrayete göre de, Adliye mü· 

fetti§i Ferid, saylav olan adliye müs· 
teşan Tevfik Nazifin yerine müste . 

şar olacaktır. 

eierc1· nın Yolunu tuttu. Bu 
'- ı. Bu Ziya ile posta memuru ara-<\cır , 
"Q]~ feri 'birbiri ile anlaşa • smdaki konuımaya kahvede ku • 

1 bit., ~~"Yana gelememek .
0 

• lak misafiri olan Abdurrahman 
"' 'nll11evv l'k . • Ziya, Poatahaneye ondan evvel gi 

istenilince de, "evde çocuk soıbaya Konservatuvarda sömestr 
abvermiş. Fakat, ne zararı var?. tatili bitti 
itte size hüviyetimi ves 'kalarla is-

·:'~. b.. er ı rçınde bu an-
ii~t· ~ dava b· 1 ..... c1·kk 1 derek, kulaktan kaptığı izahatı :. C·· tr ıgı ı ate 

. Ur.ki; ? vermi§, nüfus tezkeresini gösterip 
ou Yeni hareket -

kendisinin Ziya olduğunu tesbit Yirmi be§ lira meselesi hakkın 
' ~adri Ertem ı h · c llnr ·ı--.. ettirmiş ve parayı almıttrr. ı daki araştırma i e, u netı~cye va-

• oıa~'lt h 
-~ ı ıncı Bütnnund"-> 1 Bu arada i barnameyi vermesi rrlmıştır. 

~- - - ı< 

bat ediyorum. Yeni bir ihbarname 
dolduruveriniz !" demiıtir. 

Bay Gülüm Ne 

Konservatuvarda bugiin<len iti • 
haren ikinci sömestr derslerine baş • 
lanacaktır . 

Konservatuvara yeniden alınacak 

85 talebe için bir müsabaka imtihanı 
açılmıştır. 

Diyor? 

• · · Yarınki Kurun gazetesinin 
üçüncü sayıf asında .. 

vapuru gibi bucalatmı§ Jıırmuş .• 
Hele §Uraya bakınız: 
" •.••. Bir müddet sonra Ve • 

lalıların güzel, kar§ılıklı oyunla • 
rı görüldü. Bu ırrada Ve/alılar 

Galatcuaray 18 'ahaırnın içinde 
üç golü biribiri pe§İne kaçırdılar., 

Dikkat ediyor mu~ınuz? Bq 
on satır yazının İçinde V elalılar 
üçiincü clela güzel oynamıya ba§
lıyorlar. Ve üçüncii clela güzel 
oynamaya baılar baılamaz ela! 
18 adımlık sahanın (Mesafenin 
olacak) içinde biribiri peşine üç 

Osman Cemal Kay~ısız 
-- (Liıtfen sayıfayı çeoiriniz) 

... Beni bu sütunlarda tekrar 
1ıörecekainiz... · 



~4 - KURUN 11 ŞUBAT 1935 

Kadr.onun 
kapanması 
~ Ba~ tarafı 3. cü sayıfada 

ti. Münevvrliğe yeni çe,ni getiri
yordu, fikirde birletmek! 

• • 
56 sayı çıktıktan soma. KaJ.,. 

ro Jiııamoıa llozulmuı bir elek .. 
trik cihazı gibi Jurdu. Ampulleri 
karardı. Bundan sonra artrlı. o 
11adece statikler auuında yer tu. 
taıcaktır. 

Bunu da iki yönden tabii gör
melidir. Kadronun sahibi Tiirki
~den uzaklardadu. 

/ kinci6i Kadro mutlaka günü 
.:<Ününe çıkacak aktüaliteyi ko -
vdıyacak ve aktüalitenin ııy_aaal 
ve yahud türlü, türlü - bakımlar -
dan esansını ~ıkaracak bir baskı 
aleti değildi. Onan mu:-yyen da
vaları vardı. Siyasaı ökonomik 
balumlardan Türkiye için koy • 
duğu teılıi&ler. ve r~eteler. mev .. 
cuttu. Bunları ıöyledi, münaka. 
faları yapıldı. Zaten, nazariye 
kadrosu içinde lıalan bfr mec • 
mua için de bundan daha üeri, 
daha la.zla beklenuelt bir. ıey 
olamazdı. Bir de düfijnce, lilıir 
iD.Jıaırnda ancalı antiteziyle har
ıılafır onunla boy ölçiifür. Man • 
tılı ve fikir. yolanda çarpqmalar 

olur. Bu bakımdan hadro birli. 
ki:r lıareheti yapmıı, likiT maçla. 
rına girmiftir. 

Edepli bir. münaka§acı, ve güzel 
münazıra yapan Kcıdronun ka • 
panmcuını ben kendi huabuncı 
bir eksiklik •ayanm. 

Sadri ERTEM 

iLAN 
İstanbul Telefon Türk Anonim 

şirketinden: 

1 - Sayğı değer abonelerimiz 
§ehİr dahili telefon konu9malann

dan baıka hiç bir mukavele ve · 
muameleye mahal kalmaksızın ıe
hisler arası ve beynelmilel telefon 
konuımaları da yapabilirler. 

2 - Şirket şehirler arası ve 
beynelmilel konufmaları temin ve 
;_j_cr~tlerini posta telgraf ve tele -
fon umum müdürlüğü hesabına 

tahsil ve tesviye ile mükelleftir. 
3 - Şirket bu ücretlerin vak -

tinde tahsilini temin için 16 Ma -
yıı 1932 tarihli muKavelenamenin 
3 üncü maddesi mucibince tehir -
ler arası ve beynelmilel mükile -
name yapan abonelerden bunların 
şehir dahili pe§İn ücretleri bittik
ten sonra bir avans taleb ve tahsil 
etmek hakkım haizdir. 

4 - Hiç tehirler arası ve bey
n.elmiiel mükaleme yapmıyanla -
nn avana vermeğe mecburiyetle • 
ri yoktur. 
.............................................. 
golü birden kaçır.ıyorlar ! 

Sonra,. o ne çe§icl ifadedir öy
le? Vakia bugünlerde Türk,ede
ki eşki cümle tertibini parçalayıp 
laili, meluli, liili biribirne gesİ.· 
ren; gramer, sentaks kaidelerini 

· mçe sallayıp, imıe, tnlata, zami • 
re, edata, zarla, eklentiye cüm • 
leler arcuında zıp zıp köfe kap .. 
maca oynatan bazı zorlu yazıcı. 
lar yazı alanında pek güzel at 
kOfturuyorlar. Gel gelelim, aki -
de?.,, denüJiii gibi, onların bu, 
den: "Elendim neretle, biz nere
yepyeni ustaca ifade cambazlık· 
lan, beyan 11erendebazlılrları ne. 
reele; bu yukarıdaki. futbol yazı -
sut.da yapJan anlatı§ rekaketle:ri 
nered?. 

Benim anladığım bu lıadar 
çetrefil dil ve bu katlar peıten • 
knani tmlatqla hıtbol tmkidi ol-

O ne biçim futbol yauı öyle?. 
Osman Cemal Kaygrsnı 

Bay Hikmet dersine devam etti 

Osmanlı imparatorlu
ğunun büqük harbe 

sürüklenişi 
Menteıe Saylavı Bay Hikmet, Harpten sonra muhakeme e. 

İnkılap kürsüsündeki dersine dilen Said Halim Paşanın "Bu. 
dün de devam etıni§tİr· Bay Hik- günkü tecrübeme binaen, maka
met, geçen derste Osmanlı lmpa- mı sadaret hiç bir fey yapamaz. 
ratorluğunun son vaziyeti ile bü- Nazırların insafına kalmıştır. 

yük harb ve Balkan harbi ara - Onlar ne isterlerse yaparlar, sad
sındaki siyasayı anlattığını söy- razam bir şey yapamaz!,, dedi • 
liyerek büyük harbe nasıl süruk- gını, padişahın da sarayında 

lendiğimizi anlatacağını bildir - hapis yaşadığım, bir şey anla • 
mit ve dersine şöyle devam et - madığmı anlatmış, şunları söyle-
miştir: miştir. 

- Osmanb imparatorluğu - İmparatorluğun batmış ol. 
Almanya ile akdettiği ittifaktan duğu tabiidir. Şaşılacak bir fey 
sonra harbe sürüklenmiftir. yr1ktur. 

Balkan harbinde en çok Kaza- 28 Temmuzda ittifak projesi 
nan uluslardan biri Sırhistandı. hazırlanmıştı. 1 Ağustosta Fran-
Bu hülHlmdin büyümesi, Şarkta sa ve Almanya seferberlik ilan 
Bulgaristan, §İmalde Avusturya- etmişlerdi. Bundan sonra harp • 
nın zararına idi.,, ten içtinab hafif bir ihtimaldir. 

Bay Hikmet bundan sonra, Türkiye, Almanya RusyaY.a i-
Subistanın büyümesi yüzünden lanıharb etmiş, iki Ağustosta Al
d; ğer devletlerin onunla uyuş • man Osmanlı ittifakı İmza edil • 
mak ihtiyacım duyduklarım, A _ miştir. Bu ittifakın esasları şun· 
vusturya ile Bulgaristamn Sır • lardır: 
bistanı ezmek istemelerinin se - 1 - Akid iki devlet Avus • 
beplerini, Bulgaristanm bu işi turya - Macaristan işinde tam bir 
yapmak için Osmanlı imparator- bitaraflık muhafaıca edecek. 
luğu ile anlaşmak mecburiyetin • 2 - Rusya askeri tedbirlerle 
de bulunduğunu söylemİJtİr. işe karı§ır, harbi husule.getirirse 

Bundan sonra, Bulgar murah- ~ürkiye için de harbe girmek va
ziyeti vardır. 

hası Sava ile bir muahede parafe 
Osmanlı hükfuneti orduda Al

edildiğini, fakat bunun Osmanlı 
imparatorluğu için hiç bir mana man nüfuzunu tanıyacaktır.,, 
ifade etmediğini, ittifakın Bul - Bay Hikmet, Almanlara or • 

duyu idarede nüfuz verilmesinin 
gariatan lehinde clduğunu anlo.t-

bizi har.be s~rükl,ediğini anlat -
mış muahedenin böyle parafe e-

tıktan sonra harbin tedafüi mi 
diliniı ıekli ile kalmış olduğunu 
·ı · · :v.okaa •l'!Caviiıo;İ rni.-LI··~·· 1..-1-..__ 
1 ave etmı,tlr. 

kındaki münak:Malan izah et • 
Bay HiKınet, Avusturyanın, miş, Enveli P.aşamn o zamanın i-

Sırbistan aleyhinde tertibat alır- cabı iradeyi bile almadan, bat
ken, Osnıanli imparatorluğunu ti harp için lazım olan parayı 
beraberine almak istediğini de tedarik edecek olan Maliye Ba
anlattıktan sonra lstanbuldaki Al- kanına bile haber vermeden u • 
man büyük elçisinin, Osmanlı hü- mumi bir seferberlik ilan ettiği -
kômetinin sınır olduğunu: "Türk- -r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;::=;;;;;;;q--
lerin ilerisi için bir koz gibi sak- 1 Ö L Ü M 1 
lamasıdır,, demekte olduğunu -
anlatmış, 28 Haziran 1914 te 

İstanbul ve İzmir avukatJanndan 
Dramalı bay Nazif Süleyman Ödemi§· 

Avusturya veliahtinin bir Sırplı te vefat etmi§tir. Nazif Süleyman A • 
tarafından öldürülmesinden son- rab ve Aceı:n dilleri ile hııkuk muallim

J'a harbin ba,lamasına geçmiştir. lildcrinde. idar ve adli memurluklarla 

Bay Hikmet, Avusturya ve bidayet ve iatinal mahkemeleri reislik
lerinde bulunduktan sonra otuz sekiz 

Alman sefirleri, Türkiyenin kıy-
sene avukatlıkla meşgul olmuıtu. Bal-

meti olmadığında birleşirken, kan harbinin elemli neticesine kadar 

Enver Paşanın müttefik aradığı- Selanikte yevmi Kainat gazetesini neş
nı, Almanlarla, Fransızlarla, in- retmişti. Ta~oz adasını Mısır hidivliği 
giliz ve Ruslarla ittifaka çalış • namına idare ettiği zaman yaptırdığı 
tığını anlatmıf, Fransadaki de _ hafriyat neticeainde kral Heraklise aid 

bir meurla defineyi bulup Mısır mü -
niz manevralarına davet olunan zesine göndermesi Arkeolojiye karşı 
Bahriye Nazırı Cemal Pa§anın olan alaka ve merakınm bir delilidir. 

Fransaya ittifak teklifine memur Nazif Süleyman, Selanikte ilk kurul -
edildiğini, fakat atlatıldığını söy- mu§ olan Makedonya Rizorta Mason 
Iemittir. locasının ilk karde,lerindendi. Tepede· 

Fransadan ümit kesildikten lenli Ali paşanın hafidi ve muhanir 
Nizamcttin Nazif ile Ensari Nazif'in 

sonra Almanya ile konuşulduğu· ve Saniye Nazifin babaaıdır. Allah rah
nu, 28 T emnnızda bir ittifak 
projesi hazırlandığını anlatan 
Bay Hikmet, demiştir ki: 

" - lttif ak projesi yapıldığı 
zaman Büyük harbin başlaması 

da bir zaman meselesi olmuştu. 
Alman ittifakı meselesini Sadra
zam Said Halim Paşadan, Talat
tan, Enver Patadan, Meclis reisi 
Halil Beyden başka kimse bilmi
yordu. 

ittifak muahedesi, Cemal Pa
f&dan, Cavid Beyden de gizli tu
tulmuttu. Bu tarzda iş görmek, 
ondan sonra boyuna devam ede
cektir. lmı:ıaratorluk kimin tara -
f mdan idare ediliyor? Bilinmi -
ycrdu. Hükumet bu ,ekilde ba§
sız vaziyete girmişti·,, · 

met eylesin. 
\ '',11. ·' . .. • •• •·. 1. ',. • • • • • 

Selanikli Dr. Rifat 
öldü 

EUi yıldan fazla bir müddet, yükıek 
bilgisi, büyük deneme ve araştırmala· 
rile doktorluk alanında yararlıklar gös
termiş binlel·ce yurUaım ya§amasım, 

sağlığını kurtarmış olaJJ, kocam ve ba· 
bamız: 

Sellnikli Dr. Rifat'ın 
Tannsına kavuştuğunu kendisini ta

nıyanlara derin bir acı ile bildirir; ve 
11.2.1935 bı.ıgünkü pazartesi günü 
saat on buçukta: Şişli, Halaskar Gazi 
caddesinde Raifpa§a apartmanının 3 
numarasmdan kalkacak olan cenaze • 
ıinde bulunmanızı dileriz. 

Melelt Cezmi Şefik Vefik 

Kısa 
aag sa Şehir; ---·· 

Haberleri 
§ TALEBE YUROUNDAK.1 HA

DiSE -Türk Maarif Cemiyetinin Ka
dırcadaki talebe yurdunda, yurd mü
dürü ile bazı talebeler arasmda bir ha
dise geçtiği yazdmışb. Maarif cemiyeti 
umumi katibi, hadise tahkikatını yap
mak Üzere Ankaradan Jehrimize gel -
mi§ tir. 

§ PROFESÖR HERSUG - Oni • 
versite fen fakültesi ordinaryüs profe
sörlerinden Hersug'un lsviçrede bir ka· 
za neticeainde öldüğü öğrenilmi§tir. 

Üniversite rektörü, profeırün aile • 
sine Üniversitenin teeuiirlerini bildiren 
bir telyazısı yoJlamışbr. 

§ GOMOŞ PARALAR - Yeni gü
mü§ paraların baaılmasma darpanece 
devam olunma.ktadll'. Piyaaaya yeni· 
den 150 bin liralık gümüı para çıkarıl
mııtır. Maliye Bakanlığının daveti üze• 
tine, darpane müdürü bay Fuad An -
karaya gitmiştir. 

§ SÖMI KOK F ABRIKASI - Tür
kiye I~ Bankaımm Zonguldakta kur • 
duğu aömi antraait fabn1msı yapı ve 
teıisatınm hazirana kadar bitirileceği 
umulmaktadır. Yeni fabrika günde iki 
yüz ton sömi antrasit istihsal ede -
cektir. 

Gelen ıon istatistikler1 Zonguldak 
havzası kömür istihaalitmm bu yıl yfü;. 
de 25 nisbetinde fazlalaıtığmı göster -
mektedir. Bu seneki istihsal mikdarı 
325 bin ton fazlalığı ile bir milyon 650 
bin tondur. 

~ ZEHiRLi GAZLERDEN KO • 
RUNMA - Üniversite konferans sa • 
!onunda bu haftadan itibaren zehirli 
gazlerden korunma mevzuu üzerinde 
konfeı-ane]ar verilecektir. 

Sözün gelişi 

Bir yabancı dd 
mektub 

[Bay Piycr Gröle, /sv~re'~ 
ğerli bir j'a:ıcısı, gazeteci re 
ransrısıdır. Kendisi TürkiJ·~l 

~ d' t miş, bira: kalmıştı. Kcrı. '"'J 
likıc bir. ay lwıdar .ıııürcn bır 1 
da yapml§tık. 

Bir gün Lozan'dan bı~~ 
yazdığı kitaP.larla birlikte so:' 
ği bir melitupta güzel Tiirkı) 

.. "S' d 1· d l ~ vuyor, ız e ım ın .ara ~ 
hakkı v~rildiğini bir ~~ ~ 
dum. Bırçok Aı.'rupa ulkefe 
ride bırakan bu ilerle)i~ıeTI 
sizi kutlarını diyordu. 

Bay Piycr Gröle'nin. brı '\ı 
na bugün, bu sütunda ka~ 
meh, içimden geldi: ] 

Sayın dottum1 •• lıl! 
Bundan birkaç yıl önce 'füt . 

landa mutlu bir haber yazan it• 
l 

zeteıinin dedikleri artık ger ~ 
bulunuyor. 

Mektubunuzu aldığını ıa~ 
Kurultayımıza kadın saylav 
ğildi; fakat temel yaaamı:ı. o 
keğe olduğu kadar kadm;ı. dıı 
tuyordu. Saylav seçmek ve 
zim temel yasamıza göre •'he~ 
hakkıdır. Türk grameri, ö:ı 1 . 
sal türeleri gibi kadınla erkeJl 
alanda biribirinden ayı_rd e 
yaMJDı:adaki Türk aö::ı:ü kadıı" 
keğe de aid bulunuyordu. 

Bugün içinde ya§adığırnıı Ut 
her çalmı bÜyÜk buyruğu 
Atatürk, Türk kurultayında 
da saylav olrnağa, bu ödevi el• 
birlikte cörmeğe çf\i'tnnıı bol 

....... 1 .... muıı•m"u•ıı•ıııı1ıı"""''"'"'""rlMl' .. '111111111DBHmm1~ .. ~ Bir gün aiziule beraber 
ni söylemiş, §unları ilave ebnit • çinden geçiyorduk; vagonU11 
tir: sinden "İnönü" sırtlan göriİ" 

- Bet Ağustosta Rus büyük Siz, belki de yabancı bir göıle 
· elçisi çektiği bir telgrafta Rus • nız için bu sırtların ve oyu 

ıyaya şü haberi vermiştir: ıısmda hiç bir teY duymuy 
"Enverpaşa ateşemiliterimize: benim yüzümde pek beliren 

bir tebeb bulamıyordunuz. s· \ 
"Biz seferberliği ihtiyaten ilim trrlıyor musunuz, karıımızd• ' 

ettik. Adalar, Garbi Trakya bize sırtların adını not defteriniz' f, ' 
verildiği takdirde Rusya ile itti • mıştım: lnönü .•• 
fa.k edeceğiz.. ~ s.iı:e. otu.r.du~·--::- r 

Bay Hikmet, Enver Patanın fün· Ulaaal ve sıyaaal Turk I 
hu teklifini tenkid ettikten sonra uğiui haınlatırken oraya "-.,J ~ 

nan vakalar zincirinin baı h,ırl 
Y a.vuz ile Midillinin Türk •uları- ııdır. demi~tim. i 
na gelişini anlabnıf, tunları söy • Bugün bu satırları yazar!' 

lemiştir: bunlar ve bunlardan sonra ~· ~ 
- Büy:ük harp başladıktan zeteainin Türkiye için yaz~~ 

sonra muhtelif uluşların Osman- bunun üzerine sizin bana Y""~ 
lı imparatorluğuna karcı vaziye- derdiğiniz mektub hatmın3··,.k 

~ Siz beni yıllarca önce. Tıı / 
tini gözden geçirelim: Osmanlı de olacağı, yapılacağı gerçclı 
hükumetinia harbe karıtmasm • ilerleyiş hareketi için ku~ 
dan en çok ürken Rusyaydı. Se- ben cı. yıllarca sonra dedik ~ 
bebi Kafkasyada hemhudud ol • ğunu haber vererek size t•~ ~ 
mamızdı. Bundan bafka Boğaz • yorum. (191 11 

Sayın dostum, to9rakl• 
Iarı kapayabilirdik. Bu da Rusya •·i!' bir müddet kaldığınız Tür .. 
için bir tehlike idi. duğunuz her iyi, ileri ve doğt" 

?ngiltereye gelince, lngiltere • inanınız. . 
nin bu işte ba,Iıca iki gayeşİ ol - Türk uluıunun ciğerler'1 
muftur. Birincisi Osmanlı lm~a. ri ve devrimci havayı nefe• · 
ratorluğunu mümkün olduğu ka- - v~~ 
dar geç harbe sevketmek. Bu su- M. tfurtttin f~ 
retle Hindistan ordusunun SU • K. UR UN BAL~' ; 
ven kanalından geçmesini te • J". 
min ..• lngilterenin ikinci amacı, K U P O N ; , Si11 
Osmanlı lmparatorlu·ğu ile harb ~ u kuponu • kulp .~ 
olacaksa, bu iıe Osmanlıların 11 • 2 • 93B gl 

ıönce baflamıt. olması, Fransa da ı:::;;;~·;:::;;:::::: .. ~-- ~İr. 
' t1~ · I~ . 

. bu iıte pek ileri gitmemiş, afağı Okuyucularırtı , 
yukarı İngiliz aıyasasma uymu§-

hizmet l) , 
tur. N 

Alman ve Avu~turyanm sıya- K U P O ıı'' 
sasına geçelim: Bunlar baılan • Bu kuponu kes' p •• 

k d ik 1 
ı:---"'!"'!i!ı~~---=01ch' ıt: 

gıçta o a ar tazy etmem~§ er- }arının çocukları J,ı' J , ~1 

di. Sefirleri Osmanlı imparator- göstermitlerdir. Bu t~,t~~: 
luğunu zayif görüyordu. Fakat linde hiç bir hük~e~ ~lf ,,·• 
manevralar yapıldıktan sonra bu mezdi. Türk milletı hıÇ b''~'ıl~· 1 
kuvvetin hiç olmadığına onlar gösteremiyeceği bir ka 1 

. ' ... 
da kanaat getirdiler.,, lık, sebatı göstemıittır·. jıJ &.! 

Bay Hikmet, Mart muhare - Bay Hikmet, ıözlerJ.tlf~ it~ 
besini, §arkta yirmi T eşriniev • na doğru, Ruıyayı sor el ~.r .. 
velde baılıyan Bristul harbini an- sürükliyen amilleri k~~' , , ·~ 
lattıktan sonra Almanyanın Oı • mıf, Çanakkale Bog 01,.ıı '- i 
manlı imparatorluğunu harbe olsaydı Almanyanın '!'~ ~· 
girmekte sıkıştırdığını söylemit • dilmiş olacağını. R~"'' ı~:, 
tir. münistlik olamıyaca~el . '~ .. 

Bay Hikmet, sö::ılerinin birin • Harbin iki yıl daha e •1.d ~ d rs y • ~ 
de demiştir ki: olacağını anlatarak e 

Büyük Harpte Türkler ecdat· mi§tİr. 
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~ınon. ~nlı~cı ~ızını co~ ~eüennıisli. 
frun~es~a moror~ı~ca ıozellesiyor~u ! 

BayYevtiç 
iç ve dış işleri hak
kında ne diyor? 

Silahsız1anma ve Avus
turyanın istiklali 

Yugos}fivya Başbakanı, mütemmim 
ayan seçimi dolayısile mühim beyanat
ta bulunmuştur. Bu beyanat radyo va .. 
sıtasile :Yugoslavyamn her tarafına 
neşre-dilmit ve hatt1 Sofya ve Vama -

- ---~-===------=-=- -- ~ --- ------ - --- ----

Yedi Başlı Ejderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

--Hahralar. 28-lll!Ahmed Tevfik--

Jön Türkler arasında .. 
Avrupaya gidip Abdülhamitten me· 
muriyet alarak dönenler de vardı! 

- Affederaini d d' b' k dıf ınd z, e ı, ız a • 
lık"ıd a otun:yoruz.. 'Babam 
't. ktı;r· Hastalığınızı geç duy-
s. ura balanayın ' 

kat, onu bir defa görseniz, siz de 
iğrenirsiniz !.. O kadar çirkin, o 
derece hain bakışlı bir adam ki ... 

da da dinlenmi~ir. Bay Yevtiçin nut
ku hakkında gelen telgraf haberlerini 
yazmıştık; bugün son posta ile gelen 
fazla malumatı alıyoruz. Yevtiç "Kral 
hükumeti iş başında,, adı veıilen bu 
nutkunda hükumetinin, mim: hayatın 

Günün birinde Ustrumcanın 
Kokliş karyesine büyücek bir çe
te eşkiya gelir, mahalli hükUnıet 
ile askeri kıt'alar haber alır, müf
rezeler göndel'ilir; köy abluka al
tına alınır, köylülere ve eşkıyaya 
hiç bir vukuata meydan vermek -
sizin teslim olmaları bildirilir. 
MUfrezelerin bu ihtarlarına köy -
den ailah ve homiba ile cevaıb ve
riline() asker mllkabeleye mecbur 
olur. Kadınlar, çocuklar feryada 
batlarlar, ahaliden aklı başında 

olan birkaç Bulgar eşkiyayı köy -
den uzaklaşmak için iknaa çalı -
şır, muvaffak olamaz. Ahali köy 
drşın.a kaçışırlar, eşkıya sığındık -
lan evlerden müfrezelere silah ve 
ıbomba atmakla muhareıbeye giri .. 
şir. Bir taraftan da evlere ateı VC"! 

rirler, köy her taraftan yanmağa 
baş'lar. Ahalinin ka~ışmaları ara· 
sında eşkiyanın bir kısmı firar et· 
mek kasdile pu$udan çıkıp savu -
§Ur. Bir kıamı da e'le geçirilir; müf 
rezeler köye da.bil olur, yanmakta 
olan evleri söndürür, köylüleri yer 
leftirirler. HükUmet tahkikata 
başlar; vak'a müfettişi umumilik 
ve ajan ıiviller tarafından haber 
alınır. Ruıya ajan sivilinin tahkik 
memuru müfrezelerin e§kiya ara

mak bahanıesile köyü yaktığını i
leri sürer, hük\hneti mes'ul etmek 
iddia•ını ortaya atar, ihtilaf çı • 
kar. Avusturya memurlan hakika 
ti meydana çıkarırlar, Hilmi Paşa 
ıiddetli müdafaaya kalkııır, iş Ba 
bıaliye akseder, nihayet muhtelit 
bir heyet mahalline gider, yapı -
lan tahkikatta köylülerin itirafa -
tile hakikat meydana çıkar. 

dağının arasından çıkan tek bir 
söz en kudretli vezirleri felakete 
sürükleyebileceği için hiç kiııue 
Padişahın isteğine uygun düpne
yecek söz söylemeğe tetebbüa et • 
miyordu. Sade ıslahat sözünü ağ
za aJnıak değil, devlet idaresinin 
de~ii~tirilmesini dütünmek bile cü 
rüm idi. 

ına ... 
O n genç kızın yüzüne baktı. 

l'le se"'nıı· 
:th';ı.l ' ı, ne cana yakm bir 

- Cüce Hasan kaç yaşlarında 
var?. 

- Kırkını geçkin ... 
tekamülü için kuvvetli bir istinad olan 
1931 teşkilatı esasiyesi dahilinde çalı§
mak azminde bulunduğunu teyid et -
miş ve Kral Aleksandnn ölümünü ne • 
ticelendiren hadiseden alınan ibretin 
bütün hatalara karşı kuvvetli bir en • 
gel olacağını bildirmiştir. Sözüne de -
vam eden Başbakan demiştir ki: 

., · <{ tlu ! 
t:.lini ıua . 

ı: ttı. Çıçek demetini al-
- Babalığın onu kale muhafı· 

zına şik5.yet etmedi mi?. 

' O' e ~· .raz oturmaz mısın? Ben 
lr deniz . . B' 

- Baıbam benim için kellesini 
koltuğuna alacak k;adar cesur bir 
aclam o!saydı, kayığına atlayıp 

Venediğe gider, buralarda sürün • 
mezdi .. 

~1~ k cıyım.. ır balıkçı kı -
~.l'il •Cnu~ıı:aktan ne kadar zevk 
,.., tını, bilsen 
\lerı ... kı ... 
....._ B z sıkılarak oturdu: 

aham b .. b 1 v km 
• l'l ugun a ıga çı a.· . ~eı:f ı.. . 
qltl 1 oekler ..• Fazla kala-

' aslanını ! .. 
'-8 
t aban her gijn balıg"' a çı -
lllı?. 

'E.\tet ... 
......... a'Ugün d 
~ta. ltı , ne en çıkmadı .... 

1 • 

'li ayıt s· b . .... d 
etnıek . ·: •ze u ç•çegı te a -

l' ait ~Çın uzak bahçelere ka • 
... ıı:ege mecbur oldu. Geçik -
......_ S. da.n sonra balık tutulmaz .• 

ız bur l' . . . . ? ...._ t anın yer ısı mısınız . 
iltten \tet. .. Büyük baıbam Vene

teltn · B t.~ • ış.. urada yerleşmiş .. 
.. l'u~~}k Navarin muhasarasın· 
!·. & el' tarafından öldürül -

. ~~ ;ııa. bakan balıkçı, asd 
. e~il... Babanım arkadatı 

-.....; lf b 
tl, ;. attı Türkler ö1dürdü ae, 

l'ı~t\'> ı;,e bir Türke çiçek ıetiri-.. 
't 
._, ~hu. hir adettir. Hem, ba -
1o>. n öld" d. ., o ·11~ o)d·· urme ın ya.. , 
4.~.J u.. ' .. \(()i 
t~li \t 'n, &enç kızm çok temiz 
tt~~\r~ saf bir öksüz olduğunu 
'li 

1:\ ~uurllda.ki Türklerden mem -
f}· s4nu,2 ?. 
h -'e ao .J 'la.hk l\nı. 

~ "erde~ kı21 önüne bakarak ce-
ı: 1 

"li· 
\. ~~ç kil\Ueden 9ikayeHmiz 
11.ı anın T·· ki . v. "en.be . ur ere geçtıgı 

rı herk • · ...ı1 .. • ı Ul t -es ıJı, ,e, gucıy e 
~-:-tJ-q~··· Biz zaten kale dışında 

ı:.ıUtn\l •• 

r ~öru 
2 ıçın, yerlilerle sık 

'-ı fllley·,.,. Ba .. 1 ~ lr .... zan gun er, 
fi..• Reeer de •1.... •• .. •• 
~.rız .. ş .~ . .....an yuzu :go-
~a..,, ... ~dıye kadar kim&eden 

Siı. 3orıned ik 
'lilll • 

~l" ' bB.Jıkçı k .. .. . ., ()iu. G , ızının yuzune 
3~tan ell:'; kızın birden göz-

~iı-. tnıştı.. ' 
'I .,.~ L• 
' ~ · ~l"'az · • •cıl".ı • • ıtımad verici bir ta· ......_ t~U: . 

Atıın 'r. ' ne senin? r r.. • . 
"llce k C·· . s a .. 

h 0 .... 1 • 
11~) ""•erın , 1~ç1 k nccıen sulandı, 
h t 121 ı. 

~..,,h '-i<\§ını kaldn·ma -
'". \terdi· ...ı~b h· . . 
' lı~ 3':}) tnı s5ylerse:nı, btı\na bir 

- Denizden mi korkuyor?. 
- Yollarda yakalanır diye .•.• 

Kendisi çok iyi ve eski bir deniz -
cidir. Dalgalardan korkmaz am -
ma, Türkün yumruğu ve palası ~ 
nu yıldırmış .. Navarinden ayrıla • 
nuyor .•. 

- .Y enediğe kaçmağa muvaf • 
fak olsaydı, ıen de onunla birlik
te gidecek miydin?. 

- E}bette .. Siz benim yerimde 
ola.anız, ·gitmez miydiniz? • 

- Kim bilir 7. Belki de gider -
dim ... 

- Orada akraban falan var 
mı?. 

- Varya ... Venedilc şövalyele • 
rinclen sinyör (Kontarino) benim 
amcamdır •• 

Sinan biraz doğruldu .. Ve genç 
kızm elini avucunun içine ala -
raıc: 

- İyi ki Venediğe gitmemiş • 
sin!. - dedi. - Şimdi seni burada 
&Öremiyecektim !.. 

- Size, benden çok güzel ve 
kibar kızlar çiçek getirmişlerdir •• 
Ben elleri nasırlaşmış, ren~i ya -
nı.k bir balıkçı kızıyım... Denden 
çok mu ho~lrn-:!ımz?. 

- Ben, yü:.i1:ün.e güneş 'değme -
miş kız~nrüan hcıılanmam.. Gü • 
na~len yanr:ı•§ yüzün.den kızıl gül
ler aiı1mı, .. Gö·derinin içinde ye
ni tutuımuı volkanlar seziyorum! 
Sen, belli l:i 11imdiye kadar kok -
lan:mamıJ ve el değmemiş bir çi • 
çeksin! .• Ben senin yerinde olsay.; 
dnn, balıkçıyı kandırıp Venediğe 
kaçardım .. insan vatanından bu 
kadar uzun yıllar uzak kalır da, 
onun hasretini çekmez mi?. 

Frapçeska hafif bir göğüs ge • 
çirdi .. 

Sonra birdenıbire başını kal -
dırdı .. Sinanm yüzüne baka.rak: 

- Ben eğer bir erkek g'bi yel
ken kutlanmasını bilseydim... Ve 
bileklerim sizin kadar kuvvetli ol
saydı, kayığın küreklerine sarılır 
ve bir gece karanlığında Nava -
inden uzaklatırdım, dedi. 

Sinan 'gülümsedi: 

- . Bileklerine güvenemedin 
demek, öy'le mi?. 

"Büyük bir siyasal hareket üzerinde 
bulunuyoruz. Bunun neticesi daha he
nüz taayyün etmemiştir. Buna dair bir 
fikir söylemek mevaimsizclir. Biraz 
daha sabretmeliyiz. Sulhun ve emniye
yetin te§ekkülü Avrupa için faideli ve 
bayati başlıça iki meıele göıteriyor: 
biri silahuzlanma, diğeri Avusturya • 
nm istiklali. 

SilhsızJanma mesele1i uluslar birli
ğinin him'lY,esinde senelerce miaakere 
edilmi§ 1' b bir neticeye varaınamıttı. 
PPk iyi ı,mnen sebepler ve ıuçlu al • 
clatmalann sulh muabedelerindeki as• 
keri maddeleri hemen hemen tatbika 
imkan bırakmadığı artık kimse için bir 
sır değildir. Tehdid edilen emniyetler 
kartumda silahlanmak yan§mın mil· 
letlere çektirdiği sıkmbyı azaltmak ve 
uluslararası bir anlatmak yapmak ka • 
bil olacağını ıöylemek de pek güçtür. 

Londrada Fransa ile İgiJtere ara· 
mıda ıarfedilen gayret gÖlteriyor ki si 
ıahsızlanmak için bir anlaıma olmadığı 
takdirde uluslarara11 emniyetin, bugü
ne kadar aranan ba§ka esaslara dayan. 
maıı lazım gelecektir. Buna rağmen 
gene bir anlatmanın iıriklnııız ôlicatnu 
zannetmemelidir, Lakin yapılan tecrii
beler ve hakiki vaziyet yakın bir anlat
ma için pek de ümid verici değildir • 

Müspet bir hadise olarak Roma an
Jaımaları arasında bilhassa orta Av -
rupaya ve Avusturya nıeseleıine aid 
olanı kaydetmek lazımdır. 

Bay Laval ile Musolininin tavsiye 
ettikleri anlaıma uluslanı:l'Uı genel 
!-aklara riayet etmenin bir teyidi ve U• 

luılıır birliği misakına İ§tirak etmiı ola· 
caktır. 

Küçük itilaf ile Balkan anlaıma11 
kendi milli ve mütterek menfaatlerini 
sıkı sıkıya muhafaza etmekle beraber, 
bu devletler Roma anlaımalannı ciddi 
bir surette iştirak etmeleri İcab eden 
müıbet bir siy.ısanm ba§]angıcı olarak 
kabul ediyorlar. 

Tuna çevresindeki münasebetleri 
sürekli bir hanı zaruri olan •artlar i -
çinde tem.in etmek için İtalya ile bir 
anlaşma yapmğ'a muvaffak olan Fran
sanın ve Dıı Bakanı Bay Lavalin ıar -
fettikleri gayreti takdir etmek bizim İ· 
çin bir vazifedir. 

Yugoslavya Franaaya doıtluk ve 
ittifak münasebetlerile arla ulaya bağ
lıdır. Milli menfaat1erini feda etme • 
mek1e beraber kendi emniyetini muha
faza edecek ve en iyi ıulh teşkilabaı 

gerçekleştirecek ~ütün ihti~lle~. ~~ 
bir niyet ile tetkık etmek ıçın butun 
kom,ularile ve tabii olarak müttefik • 
lerilc birlikte çalıtmağa kendini me<: • 

bur sayıyor. 
istikbal için lazım gelen teminat ol-

duktan som·a 11'\Ühim neticeler vereb.i • 
]ecek olan bu sıyasada olgunluğu cıd
diyet ve emniyetle takib edebiliriz.,, 

Bunun gibi pek çok hadi$eler 
isbat etmiştir ki Rusyanın dahili 
işlerimize müdaıhaleclen maksadı 

hükumetin başladığı ıslahatı ileri 
götürmek cleğil, bilakis memleket 
te hadiseleri çoklaştırmak ve ira
de$izliğe her gün bir misli daha 
ilave~ile ıslah kabiliyeti olmadı

ğını Avrupaya göstermekti. Mali-
ye komisyonu üç vilayet bütçesini 
yoluna koymuştu, işler yolunda 
gidi~rdu. Ötedenıbe~i siyasi şe • 
killerde tikiyet vesilesi olan aşa
rın toplanması usulü de değişti -
rilerek tahmini uıulile köylülere 
terkedilmekte ve bunun tatbikatı
na devam lounmakta idi. Şikayet 
vesileleri birer birer ortadan kalkı 
yordu. Diğer tarnftan jandarma 
tensikat ve teşkilatına memur o • 
lan da Cordş Paşa kur'a efradın· 
dan intibah etmek suretile jandar 
ma taburlarına askerden zabitler 
intiha.b1n{l b~lamıştı. Bir jandar· 
ma mektebi de açılmı§h, öte ta • 
raftan da polisler arasında da mü 
him suı·ette tensikat vücude geti -
rilınişti. ~ı~.l\()tk lll:\zsınız .. Değil mi?. 

1 d tll", Yavrum! ,5 .. 1 ' ~ s"'n oy e •.• 
'h""a· d d '\:1} ,; ar ım e erim 

t. 'e~,_, ·•• 
l ı""'I ö.r1It ]/"afızla.rından Cüce 

Françeskanm ince parmakları 

çiçek demetinin üstünde dolaşır -
ken, Sinan, genç kıza biraz daha 
sıokulmuştu .. 

- Davos şehriue kardan 
kimse gidemiyor! 

Bu ıslahat daha iki üç,. sene de
vam edecek olsaydı Avrupadaki i
dare sistemi Rumelide tamamen 
teessüs etmiş olacaktı. "-.r·"~'ıy ır adanı •benim ~eşi-

·-.::,l'l or. Or. t '- l , ··· .c.an ço~ rorku -
P. ... ·.l}t.! 

..... h <?Jı. rı • • 
~e~. 1 •e ıslıyor?. 1 

~· ' tı.1··· ~ lt.e.. Ut>emden kaçn'lllak 
~. · Bann • Ot!'ğ b • """ ,, .. ..., l · c.. er enımle 1 · ~,. .. , "'tf 

l't ." ~e,.•1'' unr kt>paracağnn !,, 
~' t·~c .. 1 b' d ~ tiJn.} ~ lr a aın oha, 

lhba !Verirdim •• Fa-

Balıkçı kızı gittiçe morarıyor, 

morardıkça güzelleşiyordu. • 
(Arkası var) 

Bursa sesleri 
Bursada bu isimle haftalık 

bir gazete çıkmağa başlamıştır, 
kutlu olsun, 

lsvicre dağlarında ho! gündenberi 
fasıla~ kar yağ~tadır. Dağl:ıtdan 
u~ çığlar bµtün yolları kapanuttlr. 
Bazı ycr!crde münakalat dunnyştur. 
Grizon demiryolu ka:-1arla kapalıdır • 
Birçok yerleı·e otobüsler de gidemiyor. 
Karın yüksekliği iki buçuk metreyi 
bulmuttur. Davoı ıehri taınamilo tec
rid edilmiş bir haldedir. Çığlann teh • 
likesinden korkan seyyahlar Persen • 
deki binalara çckilmiderdir .. 

Fakat Ruınelideki halkın ve 
ordunun arasında günden güne 
büyijyen yeis ve fütur, lstanbul 
hükQmetinin gözi.ine çarpmıyoı· • 
du. Esasen Istan bul hülruı;qeti, 
saray ve Babıali, ne Rumelinin, 
ne Anadolunun sefaletin ... kulak 

. asm~rdu; .A!bdülhamidin iki du· 

Babıalinin, valilerin daima bi. 
dlsata karşı tedbir almalan, işin 
içinden en az zararla çıka.bilme -
leri büyük muvaffakıyet ayılır • 
dı; Said ve Kamil paşaların bü • 
tün maharetleri de bu noktada i
di. 

Memleketin her tarafı eıkıya 
çetesi ile dolu idi. Bunlardan 
birinin gönlünü almak lazım ge • 
lince jandarma ocağına çırak e • 
dilirlerdi. Bir kazaya ~eya liva ve 
vilayete jandarma ~andanı o • 
lurlardı; şakavet bozmaları poliı 
mesleğine alınırdı. Düşünce ve ka 
lem sahiblerine k~et verilmez • 
di. Jön Türkler Cemiyetine men • 
subiyet şöyle dursun, onlamı net
riyatından o1an evrakı eline alan
lar mahiv veya nefyolunurlardı. 

Merhum Büyük Kemalin eser • 
lerini okumak memnu idi. Kitap
çılar bunlan alenen satamazdı, 
Y enicami avluıunda sergi kuran 
Aoem kitapçılar gizlice ıatarlar • 
eh, bunların da etrafinı 1ha.flyeler 
almrıtı, bu kitapları iedarili et • 
mek isteyen merak sahipleri bin 
bir f eliketi göze aldll'ırlardı. 
Memnu kitaplar yüzünden Kon • 
yayı, Sıvası boy1ayanla.r, seneler • 
ce menfalarda kalanlar az değil • 
di. .. 

Jön Türkler kat'iyyen dahilde 
bir harekette bulunamazlardı, za
ten Jön Türklük taslayanlar için
de bir kısmı da külah kapmak i • 
çin Avrupaya gidip Abdülhami -
din oradaki adamları vautuile af 
fe mazhar olarak hürmetliçe bir 
maaşla bi'r memuriyete te.Y4J olu
nur, müftehiran.e avdet ederler • 
d., 
l. 

Abdülhamidin istibdadı hafi• 
ye teıkilitı artıtkça lttihf.t ve Te 
rakki Cemiyetinin de tar•ftarla.n 
artmaka idi. Bilhassa askeri mek
tepler talebesi arasmda hürriyet 
fikirleri meydan almış, Mülkiye 
ve.Hukuk mekteplerine de a~rayet 
etmiıti. Hele Mektebi Tıbbiıei 
uk~rİ,yenin gözijpek talebesinden 
alenen hürriyet fikirlerini ortaya 
koyanlar, Abdülhamidin çok en· 
dişeaini arttırmış o~ğundan bu 
mekteb sıkı bir kontrol altnıa alın· 
mış bir hayli talebesi TrablQ&ıar
be ve sair uzak yerlere aürülmüı 
idi • 

(Arkaşı v.r) 

Romanyada gripten 
adam ölüyor! 

Romanya.da ~ salğm bir hald~ 
b\llunan grip ölüm vakaları ver
meğc haşlamıştır. Yat tehrinde 
bin beş yüz basta kaydedilmit
tir. Eczr.cılar pek güçlülde ilaç 
yeti,ştirebil~yorlar. 

Bükreşte Sağlık Bakanhiı ile 
mektepler, üniversiteler, hattl 
bir takım bakanlıklar kapatıl • 
mıştır. 



Karşıyakadci umran 
Sağ'ık işleri yoluna 

getirildi, ağaç 
konuldu, 

dikiliyor 
su 

l::mir Sağlık Müdürü Doktor 
Cevdet Saraçoğlu 

İzmirden yazılıyor: Halkın sağ • 
lığını senelerc1enheri baltalayan ve 
Karşıyakalıların en çok korktuğu 
ı-i', risineklere heledive haskanmm • ıı 

, .c ~ağlık işleri çe\'İrgcninin açtığı 

~·üradele muvaffak olnıuş, güzel 
1\ 'r§ryaka tl!mamen sıtmadan kur • 

tulmuşlar, sivrisineklerin anayata • 
ğı olan Bostanlı ve Osmanzade mm.
takları deniz seviyesi doldurul • 

ınak suretile yükseltilmekte ve hu 
suretle de sivrisineklerin üremele • 
lerinden biri de Yamanlar yaylası· 
nm suyunu Kartıyakalılara içirme • 
sidir. En mübrem ihtiyaçlardan biri 
olan bu su belediyece büyük mas • 
raflar ihtiyarile getirilmi~tir; evlere 

dağıtma boruları yapılmaktadır, ya • 

km bir gelecekte hu işin bitirileceği· 
ni öğrendim. Otuza yakın kaynak • 
tan toplanan bu suyun mikyası beş • 
tir. Bundan ötürü belediyenin de • 
ğerli başkam Dr. Belı!;et Uzla bele

diye meclisinin üyelerini kutlula • 
mak gerektir. 

Türkiyede bulunan suların en i· 
yileri arasında yer alabilen Şaşal su· 
yu da, İzmirin sevimli ve şen valisi 
general Kazını Dirigin bozulmak ve 
usanmak bilmez emeğile yakın bir 

gelecekte İzmir kenti içine getiri · 
lecektir. Bu işe lazım olan keşif ve 
tetkiklere başlanmıştır. Bir taraftan 
Şaş al Foça ve daha üç değerli mem
ba suyu kaynaktan kente getirilmek

te ve satış biçimleri de yoluna ko • 
nulmaktadır. İzmirliler de Karşıya • 
kald:ır gibi sağlam ve temiz bir suya 
kavuşmak üzeredirler. 

• :f. • 

İzmir ve kazalarındaki bi1umuın 

KURUn'un Milli Romanı: 28 

lzmir Belediye IJQ§kanı Doktor 
Behçet Uz 

mekteplerin sağlık teftişlerile Hal· 
kapınar su şirketi, gazoz, bira fah. 
rikaları, otel, han, aile evleri, hal • 
ler, pazar yerleri, ve fabrikada çalı· 
fan amelelerin sağlık işlerini bizzat 
sağlık işleri tevirgeni hay Cevdet 
Saraçoğlu yapıyor. 

Halkapınar iplik mensucat ve 
şayak f abrikalarmdaki işçilerin sağ
lık düzenine uygun olmayan yemek· 
haneleri yerine güzel bir yemekhane 
yapılmasının lazmı geldiği bildiri! • 
ıniştir; şimdi burada HiJaliahmer 
tarafından tabağı beş kuruştan sıcak 

yemek verilmektedir. Diğer bütün 
büyük iş kaynaklarında da hu teşki· 
\atın yapılınaeı i.~ ._,.,blc.u. .. ı--

haşlanmıştrr. 

Güzelliği ve adı lierkesçe bilinip 
söylenilen Karşryakaya son günler • 
de belediyece fazla ehemmiyet ve • 
rilmektedir. Bilhassa bugünlerde 
cadde ve sokaklarına dikilecek ağaç· 
larm çukurları bitirilmiştir. 

Karşıyakada imar sahasında atı • 
lan adımlar gün geçtikçe çoğalıyor. 
Bu §irin nahiyede on bir senedenbe
ri Hrunid Erciyeş belediye hekimliği 
yapmaktadır. Bu yıl bütçeye beledi· 
ye hekiıninden başka bir de hükft • 
met tabibi ilave edilıni§ , -e Orhangazi 

eski hekimi hay Kazımın tayin edil
diği bakanlıktan bildirilıni§tir. 

Halkın sağlık düzeni için müşte • 
rek ve genel bir çalışma birliği ya • 
pan belediye başkanı Behçet Salih 
Öz ve sağlık işleri çevirgeni bay Cev
det Saraçoğlunun çalışmaları çok iyi 
kar§ılanmaktadrr. 

Dur mu§ Türkmen 

YAZAN : Kadircan Kaflı 
Bu Cevdet Bey, ne tuttuğu iş· 

ten, ne vücudünden, ne de halle -
rinden an1aşılmıyacak derecede 
hisli, ince bir adammış!.. . 

Bil' his adamiyle iş adamının 
tek vür.utb. bu kadar tam ve an • 
iaşmıf olarak ·birlf>.IŞtiğini hiç gör· 
medim. 

Yolda anlattı: 
- Doğum çok iyi oldu. Altm· 

eı gQn~ l•dar çok rahat geçti. in
ce y{kudürı.den umu'.nıyacak de -
recede sağlamdı. Fakat yedinci 

gün birden bire ateş yükseldi. He
men doktor getirttik. 

Cevdet Bey burada şehrimizin 

me§hur doktorlarından beş altı 

tanesinin adını saydı, devam etti: 

- Fayda vermedi. Son bir 
konsültasiyonda (humma) nın 

muayyen g :~ılerini beklemekten 
başka yapılacak ıey kalmadığını 

söylediler •• » Fakat bunlar beni 
kandırmıyor .• Sizin her halde bir 

çare:: bulacağınıza, onu kıntaraca-

• 
MIZD 

Eflanide 
Nahiye müdürü ıle Posta 

memuru arasında 

izahı giiç bır hAdise 

Eflani, (Hususi) - Son za -
manlarda Eflanide mahiyeti itiba 
rile çirkin şekil gösteren bir hadi
se olmuş, ve neticede nahiye mü
dürlüğü hakkında Zafranbolu 

Bartında gemicilik 
Mersin Liman Şirketi Ba~imdan ).~; 

gemici ve 15 gemi ustası istiyo 1>:• 

j Cümhuriyet Müddeiumumiliği ta
rufından tahkikata başlanmıştır. 
Hadise şudur: 

Bundan bir müddet evvel Ef -
lani posta idaresinin kapısına Na
hiye Müdürlüğü tarafından şu şe
kilde resmi bir ilan asdıyor: "Na
hiyede bir Nahiye Müdürü ile bir 
Başmuallim ve bir de muallim 
vardır. Posta Müdürlüğü yoktur, 
halkın bunu bilmesi lazımdır!,, 

Bu ilin idarenin amiri Bay Ah
med Tunça tarafından koparıla -
rak bir müzekkereye rapten Zaf· 
ranholu kaymakamlığına gönderi
liyor, hadisenin bu şekli, müdür 
tarafından iıidilince, Nahiye mü
dürü posta idaresinin önüne gele
rek müvezzi Emine ilanın koparıl 
ma.sımn sebeıbini soruyor. Aldığı 
cevaptan ilanın posta idaresi i.mi 
ri tarafından kazaya gönderildiği 
ni öğrenince hükUmete dönerek 
idareye gönderdiği bir jandarma 
ile müvezzii karakola davet edi • 
YOf· Jandarma posta dairesinde 
po·sta amiri Bay Ahmed Tunca ile 
karşılaşarak emri tebliğ ediyor. B. 
Ahmed bir memur sayılan müvez· 
ziin bili sdbeb ve haıber karako-
ı ... 6 u. .. .ı,., .. ~ı-;ra ......... gını, ~?S.yeı; KB.• 

nunen cürüm tefkil eden bir vak'a 
varsa resmen yazılması tazımgel

Bartın dan yazılıyor: 

Mersin Liman şirketi, lstan • 
bul Liman şirlcetine müracaat e· 
derek, Mersin limanında çalış -
tınlmak üzere Bartınlı 30 gemi • 

ci ile 15 gemi ustası bulunup 
gönderilmesini rica etmiştir. la • 
tanbul Lim_an şirketi müdürlüğü, 

gemi inşaat müteahhidi Bartınlı 
Bay Ömer Kemikoğlu va.sıtasiy -
le bu istekten Bartın gemicileri • 

ni ve gemi ustalarını haberdar 
etmiştir. 

lstanbulda bulunan Bartınlı 
gemi ustalarından on kiti kadar 

angaje edilerek Menine gönde -
rilmişlerdir; geri kalanı da Bar-

tındaki ustalardan seçilecektir. 
istenilen 30 gemici de Barbnda 

bulunan deniz işçileri arasından 
seçilmiştir. 

Gönderileceği bildirilen yol 
parası geldikten sonra gemiciler 

Mersine gideceklerdir. Mersin 
Liman tirketi gemicilere ayda el

lişer, kaptanlara 100 er lira üc. 
ret verecektir. 

Gemicilik ve gemi yapıcılığı 
Bartmımızın en belli başlı san'at
larmdandır. Bartın gemicileri, U• 

zun yıllardan beri, namuslu, ça • 

mil işçiler olarak her yerde ta • 
nınmışlardır. 

diğini söylüyor, jandarma gidiyor Bartmın gemi yapıcılığı da 
ve beş dakika sonra yanında di - me~hurdur. Bet altı yıl önceye 
ğer bir jandarma daha olduğu kadar Barbnda genit mikyasta 
halde tekrar gelerek Nahiye mü· ---·-•w•ıamı••'*•,_ıaı.,,,.,.,..,_, __ .,, __ _ 
düründen aldrkları emir üzerine ediyor. Bay Ahmed hükômet dai
müvezzii cebren götüreceklerini 
bildiriyorlar., Ahmed Tunca tek -
rar itiraz ederek bu kanunsuz em
re itaat edemiyeceğini ve reemt 
bir tahrirat olmadıkça müvezzii 
gönderemiyeceğini kat'iyetle söy· 
'lüyor. Bu müracaat karşısında 

jandarmalar silahlarını alıp gel -
mek ve Emini zorla götürmek üze
re karakola dönüyorlar. Bu esna-

1 da Bay Ahmed telgrafla keyfiyet• 
ten lı::aymakamhğı haberdar edi -
yor. Buna muttali olan kayma· 
kam Bay Ihsan mesele hakkında 
tafsilat almak üzere poata idaresi 
amirini hükUmet binasında bulu
nan telefon makinesj başına davet 

ğınıza o kadar inanmak istiyorum 
ki ... 

Hastayı yaman bir humma ile 
inler ve sayıklarken buldum. 

Doktor arkadaşlarımın haklan 
vardı. Bununla beraber hastanın 
ateşini hafifletecek, onu hiç ol • 
mazsa durgunlaştıracak ,eyler 
de yapılamaz değildi. 

Bunu yaptım ve hasta o gece 
ilk defa olarak oldukça rahat bir 
uyku uyudu. Arada bir silkindiği 
ve dudaklarının ·arasından bir ta· 
kım anlaşılmaz mırıltıların çıktığı 

görülüyordu. Fakat eskisi gibi çır
pınmıyordu. 

Humanm dokuzuncu veya o -
nuncu günüydü. 

Birden bire iyiliğe yüz tuttu. 
Cevdet Bey ellerime sanhyor: 
- KurtulJ.du. Kurtuldu değil mi 

resinde telefonla konutmakta i -
ken telgraf makinesinin (parlörü) 

işliyor. Müvezzi keyfiyeti amirine 
haber vermek üzere hükômete git 
tiği sırada nahiye müdürü kendi • 

sini yakalayarak karakol kuman
danının odasına bkıyor, orada 
jandarma Mustafa ile birlikte mü 

vezzie dayak atıyor. Hadise §8.yi 
oluyor ve Cümhuriyet Müddeiu • 
mumiliğine aksediyor. Şimdi Müd 

deiumumilik tarafmdan mesele 
hakkında esaslı tahkikata girişil -
mi§tİr. Bu hususa müteallik evrak 
yakında mahkemeye verilecektir. 

Celal Salih Güney 

doktor!.. Bakınız gözleri nasıl 

bakıyor. Anlıyarak ve bilerek ba· 
kıyor ! ... 

Son sözleri yalan değildi. Fa -
kat kurtulduğuna hemen inanmak 
da kendimizi aldatmak olurdu. 

Ertesi gün Selmayı daha iyi 
buldum. Beni tamdı. Yavrusunu 
istedi. Hiç kımı'ldanmadan, nem· 
li gözlerle ona baktı: 

- Zavallı yavrucuk! .. 
Dedi. 
Sonra ilave etti: 
- Yaşamayı yalnız senin için 

isterdim ..• 

Diye inledi. 
Ona kuvvet vermek iç:n: 
-Artık kurtuldunuz! Hep be-

raber daha pek çok yaşıyacakıı • 
nız!.. 

Dedim. 

küçüklü, büyüklü ahıab g ~ e 
yapılıyordu. Bugün nıubtt. 
bepler ve bilhassa iktı~dı 
ran yüzünden bu iş çok aı' 
tır. 

T• A O O ·yi ol 
ıcarı vazıyetin ı . 

bilhassa keresteciliğin 1 

halinde bulunduğu yıUard~ Q 
lan müteaddit motörlü g~~ • 'U 

le, daha önce işliyen bilY"' Rt t 

k 1. ·ı . h . B rtı~ '· en ı gemı erın epsı a 'i 
sanelerinde yapılmJ!tır. a~ 

B .. k •. 1 . b~tt ugun es ı ıt erın 

bile kalmadığı, bilhassa ııı 
leri ve bunların mürette 
geçindiren kereatecilik eakİ 
laklığmı kaybettiği için, g 
lik ve gemi yapıcılığı ile g 
bir çok aileler sıkınhh f' 

dütmüılerdir. 

Bu sefer kırk bet ge 
gemi ustasının Mersin liııı 
İf bu·Jma.sı, 45 ailenin ı"'1~1 

kurtulması demektir ki, J1I 

niyete değer. Gemici ve u!t 
mız, gittikleri yerde doğt\1 
çalıtbkları takdirde, öteki , 
cilere de orada veya diğer ı~ 
larda İ§ verileceğine enıiJ1 

lazımdır. Deniz işçileriıııiı 
teden beri maruf olduğıl 
yüz aklığiyle çabş~rak 8' 

Adıyaman ve Be 
arasında 

Adryamanla Be.ni araıl~ 
çen Göksu üzerine kurulJll 

lan 99 metre uzunluğund• 3 
betonarme köprünün in~1 

mittir. Köprü 66 bin lira 
cude gelmigtir. Bu köprii 
le Adıyamanı biribirine . ~ 
makla kalmamakta, bu i1'1 

ayni zamanda demiryolu11'' 

ve Gaziantebe de bağ'laııt 

Bir dvuar yıkıfdlı 
bir çocuk öıdii 

., ti 
Adıyamanda karın aıı, ~l 

~o . 
dayanamıyan bir duvar e ı )'~ 
o esnada oradan geçJJle1't

1
t Uıtt 

iki çocuğun üzerine yıkJI~.. l. .. 
•·ııiJV lu' 

cuk1arm ikisi de çöküntll ~~ 
tmda kalmıştır. Bunlardııı'b. 'di 
ağır yaralı olarak kurtarıl' ldr 
fakat birisi ölmüştür. ' 

C.e~det Bey ona do~j, 
ellerını uğuşturuyor, yu:z~ılt 
yatın en mesud rengi, go ı 
hayatın en taze kı"1Icr~jr 
putunun karşısında duraJ1 
zaman adamı gibiydi. ~e 

Selma ona baktı. lçind~ 
gi, ne bir kin sezilıniyerı 
lerini kaçırdı ve yunıdtl· ~~ 
· Yavaşça yerimden ~ 
Cevdet Beye: ~ 

- Uyuyacak .. Bi:z çı"g. 
Dedim. 
Selma birden·bire 

doğrulur gibi yaptı: ı 
- Doktor, siz kalırıa 
? ruz... 1 
- Bir ıeyiniz ıni ~ar',. 

maz mtamız? .. ~l~ 
- Siz yanımda 0Jur5 

i d 
b·rll" 

ha rahat .• o1uyorull1•• 1 
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esirleri 

Eski. Topancden bir görünili. 

TOPHANE hirıbazlar, lıkenderin izni ile tı • 
Galata aahilinden Tophaneye lısmıla yapılmıı bakır gemilere 

dönülen yerde eskiden Metopon binip lstanbulu muhafaza ederler
ad'lı bir liman vardı. Cenevizler, di. Sihirbazlar, bu suretle kırk 
Haliçte iti olm:ıyan gemileri 1bura· gün İstanbul mu haf ızhğını ya • 
da barındırırlarmıf.. Limanın o par, kırk gün sonra bakır gemi " 
kurundaki güzelliğini, durgun ıu- !eriyle limana gelir, gemileri bağ
larını anlatan bir kitap ıu ıatır • lfldrktan ıonra haıpse girerlerdi •.• 
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Ankara Mektuoları ....... ._ .................. , ..... 
Baytclrlar kongresinde 

neler konuşuldu? 
Atinaya giden Baytar heyetimiz dönüyor 

Ankara, {Hususi) - Dün An-ı olunmuştur. Bu maddelere göre 
karada Çocuk Esirgeme Kurumu b:r baytarlar yurdunun yapılma11 
konferans sa1onunda yıllık kong- için cemiyete gayrimenkullere sa
r esini yapmış olan Türk Baytar - hib olabilmek hakkı verilmiı ve 
lar Cemiyeti toplantısına Ankara bir de cemiyete hami reis seçilm~ 
da mevcud bütün haytarlarla Sı- d,için nizamnameye madde ko -
vastan Baytar Umum Müfeltişi nulmuştur. Bu münasebetle daimi 
Mustafa Faik, Kayseri den Müca • hami reisliğe General lsınet lnö • 
dele Baytarı Ferid, Eskişehirden nü ve daimi fahri reisliğe de frr
Hara müdürü Tevfik ve yeni Ur- ka genel katibi Receb Peker, itti
fa ıaylavı baytar Nuri iştirak et _ fakla ve alkışlarla seçilerek ke-y • 

mitlerdir. Konıre reisliğini Bar. • 

tar Nuri idare etmiıtir. 

Kongrenin ruznamesindeki bü-
tün maddeler üzerinde ayrı ayrı 

durularak görü§ülmüş, idare he • 
yeti raporu onaylanarak kendileri 

ibra edilmiıtir. Bu toplantıda en 
mühim olarak nizamnamede iki 

madde üzerinde deii§iklik kabul 

fiyetin kendilerine bir heyet va.11-
tasile arz ve kabulü dilekleri ka -
rarla1tırıhnı9tır. 

ları yazıyor: . Yezid bini Muaviyenin kuman • der . . !nsa.n ne idüğünü bilmez 
"Galata kale.inin duvarlar, bu da•iyle, İstanbul muhaf a2a edil ., f 

......,...1 ftn"'"""'ııııwıı ın1ıl'tt""""""'"lt.....a.~,.....-.-,,,,. 

Yeni idare heyeti reiıliğine ye
ni Çorum saylavı baytar Ali Rıza, 
umumi katipliğine de baytar u • 
mum müdürlüiü şube müdürlerin 
den Muzaffer Bekman aeçilmiıtir. 
Bundan haıka bu toplantıda bir 
de cemiyetin haysiyet diYanı aza
lıklarına Mara9 saylavı baytar 
Nuri, Kırşeıhrin yeni ıaylavi Bay
tar Ali R~za ve Baytar Umum Mü

düril Sabri ve zootekni müfettişi 
Ali Rıza seçilmişlerdir. 

düşmanlaıın kabzai ta.....~ıTU una 
limanın ayna aibi ıularr üzerine diği vakit, bu bakır gemilerin . k k . . • geçen kalelerı urtarma ıçın en 
aksederdi .. Diğer büyük 'binalar, paraları onlar tarafından yağma 

d ·ı · · mühim alat olan topların envaım 
limanın durgun ıuyunda titreıi • e ı mış ... 

d Bu efsane ile Tophanenin f s • işte bu karhanei kadimde yaprlur. C~miyetin buaün, 380 ni müte-
yor u.,, . b l 

k d f d kurul b. TOP KARHANESt · Lebı' Der cavıx azası u unm- ,_ ... adır. Anka-Bizanı kurununu yazan kitap - en er tara ın an mut ır · - ı:uu 
Iar, Tophane, Sahpazan ve Fın. semt olduğu anlatılmaktadır. yadan yüz adını ileruöe bir gühu rada hükumet caddesinde hususi 
dıklı hakkında ıayet az malumat Fetihten sonra burada küçük bülendin namenin dört tarafı du- bir dairesi vardır. Cemiyet her iki 
vermektedirler. Tophanenin Ji. bir tophane kuruldu. Beyazıd top· varları kale gibi ribattrr. Muhasa- ayda ·bir "Türk Baytar Cemiyeti 
manmı yazan tarihler, diğer semt- haneyi büyülterek daha çok i, çı - ra olunsa cenge tahammül eder Mecm\lası,, adıyla bir de ilmi ve 
'lerini aükôtla ıteçerek Galatayı kara:bilecek hale getirdi.. bfr metin duvardır. mesleki mecmua netretmeldedir. 

anlatmakla ıaıhifelerini dol .. Bura·da Evliya Çeleıbinin Top.. Anın vasatında gene çar köşe Bu mecmua memlekette baytari 
duruyorlar.. Bunlara istinaden hane hakkında verdiği malumah müesaeselerinin orijinal teknik ça 
Galata ile Fmd.rklrya kadar olan aynen yazıyorum. Çelebi "Evıafı kırk arşın boyunda yüksek bir du- lışmalarını ve memleket baytarlı-
7erlerin fetihten önce tamamiy1e Aaitanei Topçiyıan ,, ibathiı al • var vardlr. Uzeri çarpeşte pe • ğının görgü ve tecrübelerini hem 
orman olduğuna hU'kmedelbilirız. tında şunları yazmaktadır: ·davra tahtasiyle örtülüdür .. Kub- ortaya yaymakt• ve hem. de m;s-

Buna rağmen Tophanenin ef - Koca Sultan Süleyınam Han benin üzerinde büyük baca]ar var- lekte olan]ara geni, fayda ar ver-
aaneıi vardır. Bu efsane föyle kırk sekiz sene PadişahJrğr esna • dır ki tütün buralardan dışarı çr - mektedir. Mecmuanın her tirajı 
anln.ulmektadır: smda bütün düşmanlarını tahb kar. Bu pedavra dam üzerinde betyüzdür. Va·kit vakit Suriy~ ve 

Tophane bir orman halindey _ itaa.tma alarak Padişah ve kralla- adam gezecek yollar vardır. Ve Irak baytarlarile ecnebi baytarla· 
ken burada Jskenderi Ruminin bir ra sema ve taa dedirtmiş idi La • damın üzeri nerdebnn nerdeban - rı tarafından da alınmakta ve iı _ 
mana,lırı vardı. Hıriıtiyanlar, bu kin Alman kralı amana gelmeyip dır. tekle aranmaktadır. Mecmua genç 
manaıtrrı, yılda bir kere ziyaret daima adavet ederdi.. Süleyman Bu damın ta zirvesinde ve aört baytar mütehasııslarrmızdan Mu 
ederleTdi. Ziyaretleri, Aya Al ek- Han ise dört sene garpta, dört se. tarafında yüzlerce bal frçrlariyle zaffer Bekman tarafından tertib 
ıaqdr niyetine olurdu.. l&kender, ne acemde ve dört sene Venedik - su hazırdır. Tunç eridir iken a- ve neş;olunmaktadır. 
Hind seferinden dönerken bir ço'c te cenketmiş ve otuz altı ~ene de t b" d · 

ka"mı'len Nemse Çasan"yle ug"r!:ı.Q. eşten ır şerare aın:ı ısa.bet eder Bundart bir ay kadar önce Ati· 
eıir getirmiıti .. Bunları, Toph:aıı.e- ""')"~ se damında gezen adamlar 0 su 
de,' büyük bir mağara içine elleri• mrştır. naya gönclerilmit olan Baytar he-
ni, ayaklarım kurma lifleriyle Nihayet onların diyarlarında ile ateşi teskin ederler. yetimizin bugünlerde de Dedea. • 
bağlayıp lıapaetmitti .• Bu esirler, merhum olmuştur .. Bunları mağ. TOP KALIBI DOLAPLARI : ğaç üzerinden lstanbula dönmele
ekseriya gulyabani gibi, korkunç lUb etmek ve top tüfeğe muhtac Bu karhanede nice yüz dolaplar ri mukarrerdir. Heyet buraya ge -
beyaz devler, Elbruz dağının si ~ olduğundan Süleyman Han dahi vardır ki anlarda top kalıpları len haberlere göre orada işlerini 
hirhaz oburları ile Abaza vila .. topçulara rağbet ederek memaliki ·bina edip amade ederler. Kalıbın bitirmiştir. Heyet buraya döndük
yetindeki sihirb~zlardı.. mahruseden ve sair kafiristandan içine krrk, ellişer okkalık gülle ka- ten sonra Atina hükumet baytar -
Esirlerin ellerine bağlanan tılı - ihsan ve in'amlarla topçuları a- lmlığmda olmak üzere demir mil- larile olan temaslarının neticesini 
"lunlarla hareket edemezlerdi~ · parıp, ec'daaı Mehmed Han ve lere krrk, ellişer bin yumuı'ta ile bir raporla Ziraat Bakanlığına bil 

Kiliseyi ziyarete gelen seyirci • Beyazrd Harun bina ettikleri mahlut ve macun olmuş çamuıı.ı direcek ve ondan ıonra mükarre • 
~er, bunları bitmez bir zevkle tophaneyi yıkıp, yeniden bir top _ iplerle sarıp top kalrplarmın içine rat 'Ve sözleşlemelerin tatbikatına 
scyrede ... lerdi. · hane bina etmiştir ki gören bu bi- korlar. aid esaslar hazırlanacaktır. 

~ lsta.n'bula kıt geldiği vakit si - nayı azimi devler yapmış zanne - (Arkası var) Kadri K~mal Kol 
ğ • ltiı.cıl;,:-;:k~---~~~-..... ~--~-;;;....-----~-----~-:--:--:--:--ı~~~~~ ..... --...... -..;...~--------~~:=::: 1 tıtıi~t n atıuaıın! ... O ia. ğım! .. Sen iyi ol da... Benimle niçin yalnız kalmak iste· daha iyi anlatacağımı, zorluk çek hatta papaslardan zı"yade sır yol_ 

d.... •• yordu? Bu ne ol•bı"lı'rdı" '· Bu-... , il__ Diye kekeledi. Ayaklarının u • ... meden ıöyliyeıbileceg~imi ıanıyo .. daıııd la Ad ı d il-'~ ha -:s ır r... am ar var ırki en 
ıı ""de ı-· na döndü! cuna basarak odadan çıktı. nunla beraber kapıyı kapadım, rum... çok yakınlarına söylemediklerini 
it~ ıca ed~eiim, kah- · Cevdet Beyi oda kapısına ka • yanma döndüm. - • • • • • do·ktorlarına anlatırlar... Kadın • 

~' S•fıtta dar uğurladıktan ıonra hastanın Olduğu yerde başını biraz yu - - Ben ecnebi mekteplerinde lar bilirim ki hatta annelerine ba 
fi t'~t'-n Ya baka!'ak ıordu: yanma dönüm. Yanı batınaki kol- karı kaldırdı: okuduğum için iyi bilirim. Hıristi- balarına ve kocalarına açmad;kla 

~ " ll~ı'l d be~ d~ kala1ım tuğa oturacak, ıabah gazetelerini - Şu yastığı biraz yükseltse - yanlar son nefeslerinde, yahud rmı doktorlarına •büyük bir inanıt 
~ ~ı~l'i )e.t; krı~1ı1eyim.. gözen geçirecektim. niz !... y 

1 
. yaptıkları günah vicdanlarmı faz- la açarlar ... 

li apar ceYa·b ver- Fakat Selma yalvaran bir yüz- Dediğini yaptım. er eıtı. la üzdüğü zaman, bunu papaslara Her saniye artan bir hayretle onu 
...ı~ \)it!,, Si~ "d: . le kapıyı iıaret etti: - Te§ekkür ederim doktor!.. açarlar ... Bu sırrı hiç. olmazsa, dün dinliyordum. Selmanını ıböyle için 
JY~~~oJtr... ıı ınız. Size ih- - Lütfen kapamaz m191nız Dedi. yada bir kitiye anlatmakla biraz den konu,tuğunu ilk defa görü • 
. '~ •l~i .. ) doktor?.. Sonra eli'le oturmamı itaret et· feraıh duyarlar. Bazı insanlar bu yordum. Ne güzel, ne derinden 
ı h- '

0 >- erken güzel ,...;. Hava eüzeldi. Odanın büsbü • ti. Oturdum. adete gülerler ... Fakat ıiz ne der. k d 
\• ~~ ,__ ,1.. o onuıuyor u ... 
it l_ • "8.dar hW. aörme- tün kapalı olmasından, bir ol - Gözlerini yarı yarıya yumdu. seniz deyin Doktor &y, ben bu B' ·~ • d •y • Y ır günah .. Bir &ır .. Pişman-

~, •~"l. . ar 1• So!tun du • mana kapıdan hava alması daha Sol e1ini karyolanın kenarından adeti beğenirim. Çünkü hir ihti • • , -qqza ..,.,_ ,_. Irk . . . 
... lft .. - ,_ "--.atı&rı, dıtarı iyidi hatta lazımdı. sarkıtır gibi yaptı. Botlukta birtey yaçtan doğmuJtur. 

~ ~'" ~ Bunlar ne demekti?. Üzerinde 
..,. •1~.l'N...J _ikleri •e çB • _ Açık kalırsa daha iyi değil arıyordu. Onu avuçlarıma aldım - • • • • • • t.. 1 . . d 
ıı.. ~'tt -·r • b şeıonem erın htre iği taze bir gül 

l, ır mumyaya mi? Penoerelen· de armnroruz. ve sordum: - Bizde papaslık yok ... lçun· ı'z- ... · · d 
y AJ yapra.gr, ıçın e mebta.lbrn yıkan • 

~:~: - Onun için değil, sizinle yal- - Bir teY mi istediniz?.. deki pişmanlığı anlatarak hafifle- dığı durgun bir yaz denizi gibi:r-
, ~ b·ı· nız kalmak istiyorum. - Bunu istiyordum doktor!.. mek ihtiyacını doyuramıyoruz. di .... 

1 '1"1İn •~arıcı • Ş E I · · h · Fak d k 1 K atkın §atkın yüzüne baktım. · ğer e imı tutarsanız ııze er §eyı · at o tor ar da atağı yukarı, 
"(Arkası var). 
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lHlillAYIE 
Dalgıcın ölümü 

Karlı, tipili bir kış gecesi, ma • 
halle kahveainde her aktamki ta • 
nıdıklar toplanmıştı .. Dışarıda ka
ranhk, benekli bir duman gibi 
kaynaşıyor .. Vakit vakit geçen o. 
tomoıbillerin fenerleri önünde kar 
parçaları kıvrlcımlaşıyordu ... 
Yatsıdan sonra gelmesi beklenen, 
umulan artdc kimse kalmamı§h .. 
Ortadaki küçük demir soıbanın 

çevresini ihtiyarlar kuşatmıtlardı. 
Uzun yasemin ağızhklarda kahn 
cıgaralar tütüyor, isli tavan ma .: 
vimtrak bir sisle örtülüyordu. 

Bu kahvenin baş.kalarma ,ben • 
ziyen yeri, yabancı müfteriıi ol • 
mayışı idi .. Pek üşüdükçe güğüm
lerini kapıda bırakıp, morarmı§ 

ellerini ateşe uzatan bozacı Rüs • 
t em bile gedikliler.dendi .. 

Kolcu RiR, köşede kahvenin, 
biricik gazetesine aıbanmış, çakıl 
taşı öğüten bir değirmen aesi çı -
kararak sözüm ona olnzyordu .•• 

Herkesin saydığı Y aıar Reir o
na seslendi: 

- Yeter be kuzum'; kulakları -
mızın canına okudun.. Nedir bu 
sendeki palavra merakı?. 

Kolcu Riza, karayağız, kır bı • 
yıklı bir eıki kurttu .• Reji dalave· 
relerinden · kalma bir dadanı,la 
gazete okumumı severdi.. Fakat 
bu a.ktamki derin mütaleaaı on .. 
dan değilmiş .• Cevab verdi: 

- Yerle gök arasında hiç bir 
fey giz'li kalmaz ... Derlera, doğ • 
ro •• Ölüsü kandilli biri yedi yıl 

önce birini haklamıf .. Enaelemif • 
ler... ' 

.Bunu duyan1arm hepıi başla-;;. 
nı kaldırdılar; biri:birine karıp.n 
ıealer: 

-Kim?. 
-Ne?. 
- Nasd?. 
Diye sordular... , 
Rıza her gün .birine rastlayıp 

kanıksadığnmz kanlı iti. anlattı ... 
Bütün oradekiler yedi yılın ördü -
ğü kalın peı:denin kalkrıma fa..§ • 

mışlardı. Yalnız reiı, patlıcan 

rengi bağlamıf sadıot bumu ve 
şif göz kapaklarım buruşturan bir 
sıntışla gülüımıiyordu .. 

Birden bire içinden tepmiş gi -
bi: 

- Bo, lif! .. 
Diye haykırdı •• 
Bütün gözler ona döndü .. Nar· 

gileye ateş koyan çırak bile, ona 
bakayım derken lülenin istifini 
bozdu. Reis aldırmadan tekrarla • 
dı: 

·- Boş laf! .• Bıo, lafl .. 
Ve sonra sorulmasını bekleme -

denanlatmağa koyuldu: 

- Giz1i bir ıey kalmaz mı? 
Kim demiş onu?. Ben, biTini tanı· 
yıorum ki herif otuz yıl öıııce düı • 
manmı öldürdü.. Hala kollarını 
sallıyarak aramızda dolaşıyor .. Ne 
kimse bir şey sordu, ne de bu işin 
onun başı altından çıktığmı dütü· 
nen oldu .. 

Herkes toplandı, sandalyeler • 
de bir gıcırtı, bir depretme du -
yu)du .• Dinliyorlardı .• 

Reis sözünü kesmedi: 
- ismi iazım değil; bu aöyledi

ilm adam sayılı kabadayılardanı
dı. Bir gün Galatada patentalı bir 
Kefalonyalı ile çekifD'litler.. Bu 
domuz, konco!ozla arası iyi imi! •. 

Yazan: Z. A. 

Semtin zaptiye kumandanı işi 
duymu§. Dediğim adamı çağırta • 
rak: 

- Aman tosunum, demif .. Sa • 
km başımıza iş açma .. Bu kudur
muı köpeği yukardan tutuyorlar .• 
Devlete yük olur sonra ..• 

Kabadayı bu yalvarııı kırma .' 
mış... Fakat uzaktan uzağa kova
lamaktan da geri durmamış ..• Ke. 
falonyab, yavuz dalgıçmış, en de
rin yerlere iğne atsan çıkarırmış .. 

Nerelerde, nasıl çalıştığını iyi • 
den iyiye öğrendikten sonra ağını 
kurmuş. Peıine takdığı adamlar -
dan biri: 

- Yarın köprünün sağ yanında 
çalışmağa başlıyacak ... 

Haberini getirmişti .. işi bir ha
0

f. 
ta, belki daha Çok sürecekti .. Nü -
fus kağıdını alarak zaptiyeye git· 
mit, ve yol te~keresi çıkartmıf •• 
Zaten ilk patırdıdan sonra zapti • 
ye lrumandaniyle dost olmuş'lar • 
dı. Bu yüzden kolaylık gösteril -. . 
mış. 

Edirneye yollanmıf .. Oraya va· · 
rmca deftere kayıd düşer düşmez, 
ten yüzü istasyona kO§muş ve 
vagondan birinin altına sığınarak 
lstanbula dönmüş Haliçteki mav • 
nalan bilirsiniz.. Kefalonyalınm 

dalacağı yerin ta yanı . b&.§mda 
bir ıalapuryayı bellemiş .. 

Ertesi gün, muşambalar altm -
dan gözetlerken, kanına susadığı 
adamrn dalgıç sandalında giyin . 
diğini görmü, .. Dennnası karuı 

na giyip de hava tulumbaları işle
meğe başlayınca o da soyunmuş .. ı 

Süğüd yaprağı bıçağını ağzına 1 

alıp usulca dalmış.. Su hulanık, 
hava kapalı ... Her şey kaıbadayı -
mıza yardım edyiormuş ... Bir kaç 
metre aşağıdna yüzerek dalgıcın 
tepesine varmıJ ve lastik hava 
borularına bıçağı atınca, var kuv· 
vetiyle daldığı yere dönmüş.. iki 
mavna arasında biraz din1endik· 
ten ıonra gene muşambalar altına 
süzülüp gözetlemeğe başlamış •.• 

Dalgıç sandalında henüz bir te
li.ş yoktu ... Muçolar hava çarkını 
döndürüyorlar, sular üstünde kay
nayan kabarcıkları görmiy;orlar, 
yüzlerinden şakalaıtıkları anla -
f ılıyormuş .. 

Bizim Tosun, oradan kirişi kır· 
mış •• Tam vakti imiş .. Çünkü aşa· 
ğıdan hiç bir iıaret alamıyan san
dalcılar meraklanmışlar. iyi 
çekince de ayakları suya ererek 
feryada başlamışlar .. 

Etraftan üşüşmüşler, batka 
dalgıçlar indirmişler ve herifi 
kurfUil ayakkaplariyle kumlara 
upuzun yatar ibulmuşl~r ... 

Polis, zaptiye, gazeteci kala.ba
lığı hiç bir iz bulamamışlar ve 
nihayet kılıç balığı veya deniz ca • 
navan cinsinden bir hayvanın bu 
işi yaptığına inanmışlar .. 

Bir ha~a kadar .süren tahkikatı 
Galata zaptiye kumandanı yap • 
mıştı. 

Kefalonyalırun bu beklenmedik 
ölümü önce ona eski bir kavgayı 

hatırlatmışsa da ortada kuşkula • 
nacak bir şey yoktu .. Kabadayının 
Edimeye gittiği or-!- tr.en ve istas· 
yon zabıt'lsmdan gelen haberler • 
den anla,ılıyordu .. Öldüren adam 
da itte hila kollarım sallıyarak 
geziyor .. Hem öcünü almış, hem 

TAKViM 

• Gün doğuşu 
Gün batısı 
Sabah namazı 

Oğle na.mazı 
ltlndl namazı 
Akşam namız• 
Yatsı oamı.zı 

imsak 
Yılın grçen günlırl 
Yılın talan ıtünlcri 

Pazartesi 
! ı Şubat 

7 Zllkade 

7.00 
17.37 

6 
l~Y.8 

ı~. 18 
17.37 
19.0l 

S.20 
4[ 

3'2.5 

SAU 
12 Şubat 

8 Zilkade 

7.116 
17,3!) 

6 
l!.28 
l!I. !!; 
17,39 

19.10 
• s. 19 

42 1 
3'14 

Bugün 
lSTANBU 

18 fransızca ders, 18,30 opera plak 
ile, 19,30 haberler, 19,40 keman solo, 
20 konferans : Selim Sırrı Tarcan, 20, 
30 Bayan Jale, şan piyano ile, 20,55 
müzik Lejer : plak ile 21,15 son haber
ler, 21,30 bayan Bedriye Tüzün, şan 
radyo caz ve tango orkestraları. 

173 Klız. MOSKOVA, 7H m. 
11,16 Senfonik konser. ııs Sözler. l '1,80 

Parti neşriyatr. 19,SO Kan!jık konser, &arkı· 
lar. 21 Verdlnin . opereıarmdan parçalar. 
22 Alma.nca neşriyat. 28.03 İngilizce. 2 ı,oJ 
Almanca nc,riyat. 

S28 Khz. VARŞOVA, 1815 m. 
18 Dans. 18,50 Konferans. 19,eıs Çocuck 

• ne§rlyatı. 20 Hatif mucslkl. 20.45 Sözler, 2J 1 

Şarkılı senfonik konser. 21.!5 Söz1er . 22 
Ne,•eu neşriyat. 22,SO Spor. 2S Ilt>kl!\ınlılr. 

2S,15 Dans. 

Khz. PRAG, 470 m. 

. 17. Piyanobirliğilc şarkılar, sözler. 
18.55 Mu'1!lklll Almanca ne§rlyat, haberler. 
20,05 Pli\k, 20.Zil Karışık mo~lklli ne~rlyta. 
20.55 Sözler. 21 Fllharmonlk takımın Jrnnserl. 
23,20 PIAk. 28,25 Haberler. 2S,SO Caz musl -
klııl ve.hafll havalar. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550. m. 

18 Piyano birliğiyle ~rkıiar. 18,50 Karı
şık ıoıurare. 20,10 Çarlı Guadrio caı; orkestra
''· 21,US Sö:ılcr. 21,i5 PIAk konseri, 22,85 
Spor. 2S S.ıi.lon ve caz orkestrası, 24 Çtnıeue 
muslk191. 1,05 Son haberler. 

ŞEHİR TlYATROSU 
TEM Si L L ER i 

~':"'ul 81leİiqni 
$thirTiyaİl'OSU 

Bu gece Tepe -
baıı tiya~roıu ta. 
tildir. Eski Fran
~ nyınroım.~ ... \\\\\\\\\\\\\~ ~. 

ı l\IJ il 
Delidolu opereti 
nin temsiline çar 
şamba alqamı 

tekrar başlanıla
caktır. il 111111111 

K U R U N'ı 
GtındeUk, Siyasi Gazete 

lstanbUl Ankara caddesl, (VAKiT) yurdu 
TELEFON NUMARALARJı 

Yazı l§lert teletoım: 24819 
idare telefonu : '4S'10 

Telgraf ad.re.sl: lstanbul - ( V AKIT) 
Poata lrutum No. 68 

ABONE 8EDELLICRl1 

SenellJr 
6 aylık 

i a ayWı: 
ı aylık 

TQrklye 
1400 Kr 

ıı:coebl 

ııoo Kr 
150 
coo • 

• 
HSO 

• IJOO 
• 
• 

l.60 • 100 • 
tLAN uORETLEıiı ı 

ncar1 Ullnlarm uao ııayıtaJa.ııru!e ııan· 

UmJ SO kıt.rtı§t&n ba§lar. Dk aaytfada 2~0 
kuruşa kadar çıkar. 

Büyük, fazla, devıımb nan vereuJenı aJt 
ayn tenzUAt vardır • 

Re8lmU UAD!arm blr ııatm 10 tnıruııtur. 

. KUÇUK 1LANLARı 
Btr detuı so. w dc•u:ı eo, tıc; defası &~. 

dört defası 715 ve on detam 100 kuruştur. 

Oç aylık UA.n vereııler1D bir detam mecca· 
oendlr. OOrt 11&tın gec:en UA.ıılarm fazla 

sat.ırlım ~ kut'ufta.D beııap edlllr 

::m::nıı:ımııwwııaıaam:::::~::ı::::::::::::;; 

fi . Dit Doktoru H - -!! Hüsnü Masta.ta fi •• ~t •• - -ii lst. Aksaray Valide cami Si 
i! karcıısında ii d v L - -::-.:..::::::::::::~:::=ın:u::::ıınmm::ı=::::::::: 

de i§e kan karı§lırarak devletin 

başına bir İ! açmamıftı. 

Reis sözünü .bitirince ya1emin 
ağızlığında sönen cigarasmı yere 
üfledi ve! 

- Kim demiş ki yerle gök ara
sında gizli bir şey olmaz!. 

Sözünü tekrarladı.. Biribirine 

bakı§anların gözlerinde: 

- Acaba kendisi mi?. 

Diyen pal'ıltılar yanıyordu. 

Bir çok kimselerin se 
diği meşhur T arzaV 

22 dile çevriİdi, Radyoya. girdi, bir aJameri f 
olarak kullanıldı ve muharririni milyoner Y 

Son zamanlarda herkesi en 
çok saran, çoluk çocuğu sinema
lara koşturan bir ad var: 

Tarzan .. 
Tarzan kitaplarl 22 dile çev

rilmiştir: İngilterede, İsveçte, A -
vu·stralyada, ve ltalyada en çok 
satılan kitaplar, Tarzan kitapla-
rıdır. Anlatışa göre bu kitaplar 
Hintçeye ve Çinceye de tercüme 
edilmiş. Amerikada, bu kitaplar 
boyuna basılıyor ve boyuna satı
lıyor. 

Tarzam yazan Edgar Rice 
Burroughs hayatını yazıcılıkla 

geçiren bir adam değildi. Yazı -
cılığa 33 yaşında başladı. Daha 
önce süvarilik, polislik, seyyar 
satıcılık yaptı ve bunlara benzer 
bir s~rü işlerle meşğul oldu. 

1910 da arkadaşlarından biri 
mecmua muharrirlerinin büyük 
yazı ücretleri aldıklarını onun 
kul ağma fısıldamış, o da hemen 
yazmağa koyularak "Merih 
Pı:ens~si,, adını t~ş,'yan bri hika • 
ye yazmış, ve bunu bir mecmua -
ya vermişti. 

Hikayede, Merih yıldızına u
çan ve oraya konur konmaz bir 

-prensesle sevişen bir gençten 
bahsolunuyor. Hikaye ~abul o -
)unmuş ve muharririne de 400 
dolar verilmişti. Kendisi böyle 
bir meblağ kazanacağını aklına 
getirmediği için uğradığı sad -
me, beynindeki yaratma kabili
yetini harekete getirdi. Muharrir 
çahşmağa başladı, ~ir sürü ki -
taohu: nlom--k tA"'iht hi,. rnnı~n 
yazdı. Fakat bu romanın para 
etmemesi ona büyük bir ders 
verdi. Para kazanmak için fazla 
kitab karıştırmağa, edebiyata 
fazla koyulmağa lüzum yoktu. 
Onun için 1912 de Tarzanı yaz. 
dı ve harikulade bir muvaffaki • 
yet kazandı. Demek ki, yazıcılık
la sebat etmek, ona para getire • 
cekti. O da sebata karar verdi. 

Bu sırada Tarzan tefrika edi
liyordu· Tefrika tamamlandık • 
tan sonra kitab şekline girdi ve 
tam 3.000.000 nüsha sattı. 

Muharrir, yalnız bu ~erin te
min ettiği telif hakkı ile Los Ang
les'in civarında 15 mil gen itli • 
ğinde bir malikane satın aldı ve 
ona "Tarzan çiftliği,, adını ver
dikten sonra burada yerleşerek 
ayni vadide 30 roman yazdı. Ve 
bunların hepsi ona servetler ge· 

tirdi. 
Fakat iş T arzan tefrikaları ve 

kitapları ile kalmadı. 1918 de bu 
eserler sinemaya çekildi ve ken
disine bir milyon dolar daha te • 
min etti. 

1923 ten 1929 yılına kadar si
nemaya beş Tarzan daha sattık
tan sonra malikanesini de sattı 

ve her gün bir diktafonun karşı
sında dört saat çalı§arak 12 ro -
man daha anlattı. 

Sesli filmin çıkması T arzanı 
hiç korkutmadı. Çünkü T arzan 
konuşmayı da öğrendi. Vaziyet 
bir zaman böyle devam etti ve 
iktisadi buhran bile onun üzerin
de tesir etmedi. Bugün sesli fil • 
me geçen T arzanlarm sayısı on 
üçü geçiyor. 

On yıl önce Tarzan muharriri 
eserlerini radyoya geçirdi ve 
Tarzan oyunları tertib elti· 

Fakat Tarzanm istiımarı he. 

.. b" .. M barrir nuz ıtmemıftı. u ,1 

önce T arzanm gülüM pıı 
nı ayırdı ve bunları 160 ? 
lik gazete n~şrettikteJl bl! 
haf talık gazete de buıılsrı 0 

resimlerle çıkardı. 
11 Meğer muharrir t913 · 

zan,, ı bir alameti f arikll ~ 
ta tescil ~tmeyi düş~~ııı~ 11 

Tarzanın şöhreti bütilll 
tutunca bu adı mallarııı• 
mek istiyenler de çoğaldı 
harrir bu alaimeti f arikıı.>1 

ğa başladı. Bugün 'f a.rı'r 
lekleri, T arzan yakalar\ 
şekerlemeleri, T arzan 1'~ 
saire ve saire vardır. 
bütün bunlardan ayrı 9 

aldı ve almaktadır. 
Tarzan muharriri bllf' ~ 

mışına vardığı halde ~ tı 
lik görünür. Ata biner, tt 
nar, bir kaç ay önce ta.Y'-ı d 
lanmağa basladı. 

Rengi es~ercedir. 5ıı.Ç' }k 
. ··)( ' müştür. Gözleri küçll 
kindir. 

Bir kaç hafta önce ~ 
. f~ 

Bay Burroughs yeni bır. ~ 
sis etti ve Tarzanm yeJ11 

sini filmle çevirmeğe k9r' 
di. 

Bu da ona yeni bir sert" 
recektir·. 
~~~~~.;____;__~-___;./ 

Almany8 

Almanyada Sakı ıehrİ U.J 
paslan toplantıımda yeni~ 
suı)uğa karıı dini müesse ~ 
yatlı bulunması karan veril 
ıuıluk ıudur: 

Alman hükumeti bütün > •n 
cinsine mensup olanlarc!,ıı 1 li 
bunun haricinde bulunanJ,ı'I 
kına kabul etmek iatemiyof• ~ 
manlarm i.ri cinsinden ol~ ~ 
larla evlenmemesi bile ta•~ d 
ti. l!te bundan istifade e iif' 
bazı kimseler papaslara ııl ;ıi 
rek falan yahud falanıtJ 

' . mensub olup olmadıklartf'. 
Tabi bundan kendileri i~~~ 
temin edeceklerdir. EvaıtJe 
rı bundan sonra kat'i "jı 
bir lüzum olmadıkça bıı 5 

vermiyeceklerdir . 

lngiliz ordııS? 
eksiği ııe ı 

M aten gazetesinin LotıJo; 
susi muhabiri ıele/orılo g 
1ıavadisi vermi§tir: }'lıti 

Avam kamaraımd~, i-"" 
kanlığının bir müşavirı, I> ;LI 
beri orduda bulunan bO~ f 
durmak hususunda bÜY' ~~ 
tesadüf edildiğini anlat~ 
söylemiştir: "Eğer ınu~~ ~ 
muzla Hind ordusu te~1 ~j~ 
lursa iki yüz zabit ve u~ "'~ • eı>· 

küçük zabit ile neferJJ1 ııl' ~ 
görülür. ihtiyat ordı.ıın;et' elf). 
zabit, üç bin iki yü:ı ne 

. . ııt~ 
Jzmude k01 t. 

sıcakrar 

lzmirde Şubat ~~:.6 
yakıcı sıcaklar hüktı jrde 
dir. Ömürlerini fııt' ~ı' 
ihtiyarlar bile ~iıııdh'e ~~ 
mirde kıı mevsiIJlirıd1e ..,e l\li 

··y eır 
sıcak olmadığını •0 

0 1,0 ~ili 
ler. Tabiilikten u:ıak fııt' . bi~ 
caklarrn neticesinde 111'' l'~~ı 

l 'b tııtıl . hl ta anmayan grı e i~ı ., § 

mamı,tır. Her e~de ~~"il 
lııut~ v:ı:ııı·rtır 
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H~t Ku~b:~ı 
Filminin Böyle 
Oıuş Sehebleri 
"S a.ray · "li " sıneınasında bu hafta 
ayal kurb 1 · · ~öat . an arı,, ısmı altında 

di. e~:e~.f~lm,, İyi bir film olaıbilir 
ol~ .. a ılırdı demekle filmin iyi 
-adıgın ·· ı . den · . d. 1 ıoy emıt oluyoruz. Ne 

ıyı '"'ld" ırı egı ır? .. ~ Şimdi de iyi ol-
a.~~! ıebeblerini anlatalım! 

ırı, ib~ kere ıenaryo gayet insicam· 
bozuk anılı, safhaların teselsülleri 
lla olarak tertip edilmif bir se. 

tyodur . A · 1 . kı •en • Ynı ·şey erı, saca 
dtt"&ryonun tertib ve terkibsiz ol. 
hl guh~~ _notetmekle de yazınıt sa-

a ılınz! 
ÖyI k' iia·· 1 ~ ı, adı muvaffak film re-

or en a d 1\ rasın a geçen Gregori la 
d &.Ya da, bu hozukdüzen yahud 

a. düz · ba ensız ıenaryonun içinden 
~o~:lı olarak çıkamamş, senar
tınd denneçatmalığm tesiri al. 
tır ! a kalıb; adamakıllı bocalamıı· 

dı~dının tayyareci niıanlısı yan· 
Ya.rd 11 sonra tanıttığı, kendisine 
ka, lll'l eden erkek, hapse &İrib ÇI· 

11 doktor · k. d'' k'' serilik , ıç ıye Uf un ve ser· 
laıı. Yoluna ıapmıt adam, bat· 
ka.r:;:na kadar, arada bir batıp çı
l!ttıda' !~.1P batarak kadının ya
<lrt\ • R0 runüyor. Bu adam, bu ka· 
f ın~ •çten sevmekte Te kadın tara
lijq a.n ~a. öyle içten sevilmektedir. 
ı~ n, ıhtiau ve ibıular, bir tür
~e asiktan açığa sevgi bildiriıine 
bir~ eniıe yol açamıyor. Erkeğin 
cı,, efa.hk cesareti de, kadının 
~: llll dalgın çocuğunu düşündü-
~~ ,il . 
~ e raatlayıb, bu dalgınlık a-
~ S: \.\ynıyor. Kadın, erkeğe 
la.ı. tfediğini . ıoruyor, erkek söy. 
~"'ii . 

le, 's Ilı tekrarlamıyor. Dolayısiy. 
l~.tlt hildirişle açıktan açığa an
iJti~ temin edebileceği belki 
bir ta.t··ra.Fı da meaud edici neticeye, 

tırJ·· 
'ı:ıtıd \l \?anlamıyor. Doktor, en 
li l' a. biiıhütün uzakla§ıyor. ·Hay

Ot:ı:ıantik d "'"1 ·' ! ~> , egı mı. . 

ttqt ~er •enaryo, ustalıklı hazırlan 
der: •aydı, rejisör, senaryonun 
~,. esa.~alık tesiri altmda kal
etli ~l'dı, film, yukarda da İfaret 
di, ~ltnil: ııi,bi, iyi bir film olabilir-
a1.,.d 'llt itibariyle, düfünüı nokta-., an . . 
l:a.k. ' tnevzu manasız değildir. 
~,11 t, tert.ib ve terkib bozukluğu, 
~'~f laıtırmıı, berbad etmiştir. 

l" a beraber filmi de! 

dirı.a-'~il cihetine gelince, An Har 
ltiısuİt ~.to. Kruger v.s., bu arada 
lltr,0 I ıkı Mur hiç de fena oyna
l\tı\ın:;r. Ancak, bu filmde "Ta. 
llt,rı. b ' tayanı hayret ve tama -
~~ili .~~ba~ka bir şekilde,. görün
derı. .. 1 

an ed.ilen Klayv Bruk, sahi-
b O}'le go" .. .. y . d' "' kad runuyor. anı, şun ı-
tt?ttıı ar kendi~ini görmeğe alıştı· 
l~~iı ! b:ıu-vaf fak tekilde değil, bi· 

t l,llls"}' · · 
'l'li ·ı 1 ın onun §ahuna aid cİ· 

1 e•fil • 
l>,l' )' tnın fransızca dub1ajmın 
~\lı\l :r kulağı yoracak derecede 

r u olu•u f"J • • . I ''h t ~ n~ ı mın ıyı o mayı~ 
'aler· 

lil'? 1 arasına katmak gerek • 

~ a\l f'I 
~ç ''s·ı11.ın~en önce, geçende bir· 

t~ 1 ı Sınf · · · b tehi ..... onı,, sını irarada 
~~ )'"-z:~üz ve pek beyendiğimİ· 

ll' ea t~ıınız Volt Dizninin yeni 
l'lıiai ~r~ lrÖateriliyor. "Nuhun ge
~·ı '• tsınıı- 1 b i!e u 1 o an hu parç'l, ilan e-
i~i tıun "Bir harika,. dır. Volt 

r,~ , renk f .. f 't h ' ıgur, antezi ve ha-
~l te.h Usuaiyeti gösteren minimi -
~ eteti · ~lli '-h' nın cazibesine, seyre , 

. '~en ~anan bırakıyor! 

Haftanın Filmleri SAFO? 

o 

Kıyamet 
"Kıyamet günleri,. ismi altmda bu 

hafta "Sumer., sinemasınm gösteı-diği 

filmin "Büyük harbe,, ait yegane bir 

repol'taj,, diye ilan edilişini, bir dürüst· 

lüğijn ifadesi ıaymaJıyız. Çünkü, sine

maların gösterdiği filmler arasında, ba

zılannın olduğundan bambaşka §ekil • 

terde ilan edildiğini görüyoruz. Mese • 

la, şöyle böyle bir seyahat filminin dü

şünülmüş vakab, artistler tarafından 

oynanmış bir filmmiı gibi, üstelik "mu

azzam bir ıaheser,, damgası da yapış· 

tmlarak ilan edilişi, görmeğe gidenleri 

inkisara uğratıyor. Seyirci, ilana göre 

umduğu gibi bir şey eörmeğe gelmiı • 

ken, umduğundan bambaşka bir şeyle 
karşılaşınca, en hafifi, dudak büküyor! 

"Misafir umduğunu değil, bulduğunu 

yer!,, kabilinden bir şey! 

UzakJaıalı aradan ancak yirmi sene 

kadar bir zaman geçen müthiı bir ya

kın tarihe aid görünüıleri tesbit eden 
film parç.-IR.rı ~ide edilerek, bir araya 

.·;~'··"ti! .. ·J~ ... ••• •• ,.:~· ~:. 

ariçe,, sil 
lü ise, "Büyük Katerin,, rolü olmakla 1 
beraber, diğerile nisbet edilirse. onu 
öteki derecesinde büyük bir rol can -
Iandmş vaziyetinde bırakmıyor. Dola
yısile, bu rol, Marlene su gibi hafif gel
miş, temsilde kolayca muvaffak olmuş-

lerini atlı olarak çıkı§ sahneleri 1. Hem 
tabii olmayış, hem uzun sürüş. .. Hem 
de ayni atlıların tekrar tekrar ayni mer
divenleri çıktıklarının belli oluşu!_ Bu, 
ufak da olsa, elbette bir kusurdur. Bu
nun gibi daha başka birkaç cihet 1 

tur! 
Marlen Ditrihden başka Luiz Dre

sser, Sam Caf ve Con Loc tarafların -
dan üç kayda değer rolün muvaffaki -
yetle başarıldığı ••,Kml Çariçe,, filmin
de, rejisör Jozef fon Şternbergin yeni 
bir muvaffakiyetinc şajıit oluyoruz. 
Hulasa, fransızca sözlü olan bu film • 
de, ne reji, ne de temsil cihetinden üze· 
rinde uzun boylu durulmağı icab etti • 
rir bir aksaklık göremedik. Senaryo da 
derli topludur. 

Üzerinde uzun boylu durulmağı icab 
ettirir aksaklık yok da, kı,:;aca durula -
bilecek cihetler var mı? Evet, mesela so· 
na doğru Kazakların saray merdiven· 

getirilerek, oldukça tertibli bir halde 
sıraya konularak yapdmıı bir filin .... 
"Kıyamet günleri, iıte 1914-1918 har· 
bine aid böyle bir reportaj filmidir. 
Dünyanın kanşmasında büyük rol oy • 
namıı olan devlet reisleri ve ordu ku • 
mandanları gibi bütün politika adam •

1 
lan bayır bunlardan büyük bir kıs-,, ... , 
mı bu reportaj filminde görünüyorlar. 
o:niz, kara ve hava harplerine aid ba
zı safhalar da, eksik değil! .. Bu film • 
de, hatta büyük harbe hayli takaddüm 

HER HAFTA:. 
Bütün sinemalarda gösterilmesine 

başlanan yeni filmleri derhal görüyor 

ve program değişmesinden sonra ge • 

len günlerde, bunlann nasıl olduğuna 

dair görüşümüzü yazıyoruz. 

Fakat, toptan hüküm, filmin çok le
hindedir. Hatta, bu film için "tarzın
da bir şaheser,, hükmünü esirgememek, 
yerinde bir harekettir. 

Bahsi kapatmadan, Rus çarlığı 

tarihindeki muhitin, tiplerin, Rus ruhi 
haletinin, ağır, karanhk ve huşunetli 
vaziyetin, kasvetli havanın filmde kuv· 
vetle yer tuttuğunu, dekor kısnuıiın 
çok iyi seçildiğini de kaydedelim. 

Bu arada Marlen Ditrihin cinsi ca· 
zibesinden zamanla hi~ bir şey eksil -
mediğini, bilakis arttığını v.c hatta yd· 
dızın, rol icabı varlığına pek hususiyet
li bir çeşni katmağa muvaffak oldu -
ğunu da yazmaktan vaz geçmiyoruzt 

eden senelerdelci hadiselere aid film 

parçalan da görülüyor. Franıızca ola· 

rak vakalara dair izahat veriliyor. 

Topluca, büyük harbin anahatlarile 
ifadesi ve i:1libıu olan bu filmdeki ha
kiki ve belli hadiselere aid bazı film 
parçaları, cidden kıymetli tarihi vesi -
kalardır. Resim olarak gazete ve mec • 
mualarda görebileceğimiz bu hadise • 
]erin, harelcetli olarak gözlerimizin ö • 
nünden geçişi, alakamızı uyandıracak 

mahiyettedir. Bunun bir reportaj filmi 
olduğunu kestirerek, ona göre ne ıey-

redeceğ.ini bilgili olarak görmeğe giden, 

eğer bu tarzda bir film ıeyri ze,•kine 

uygun geliyorsa, muhakkak ki gittiği
ne pişman olmaz! 

Filme, muhtelif milletlerin Büyük 

harpteki vaziyetlerine aid olarak daha 

bazı film parçalan katılabilseydi, re • 

Filminin Kusuru 
Göze Çarpan 
Bazı Yerleri 

Fransız ~diblerinden Alfont 
Dodenin "Safo,, su, bellibaıh )j. 

sanlara tercüme edilmit, ~ınmıt 
bir edebiyat eseridir. Bu roman, 
vaktile hülasa teklinde Mehmed 
Rauf tarafından türkçeye tercüme 
edilmitti. Geçende de Haydar 
Rifat, tam olarak tercümesini yap· 
tı, "Dün ve Yarın,, külliyatı şıra· 
sında bastırdı. Dolayısiyle, bu e. 
ser bizde de bilinen eserlerden bi
ridir. 

Diğer taraftan, "Safo,, piyeı Je1c 
linde olarak lstanbulda. oynanmıt· 
tır. Artık sahneden çekilmİi bulu· 
nan Sesi! Sorel, ıehrimize yaptığı 
iki turnede "Fransız Tiya.trMU,, n· 
daki temsil repertuvarı arasında, 
en çok bu esere yer vermitti. Yük. 
sek artist, ya§ı hayli ilerlemİf ol
masına rağmen, ötedenbri en zi. 
yade muvaffakiyetle oynadığı rol· 
lerden biri olan bu eserdeki b~ 
kadın rolünü, tam bir benimseyi•· 
le canlandırmıf, seyredenleri- hay· 
ran bırakmtf b. 

"Türk,, sinemasında bu hafta " 
nın filmi, iıte bu "Safo,, dur. Re
jisörlüğünü LeomPertenin yaptığı 
bu filmde, batkadın rolünü Mari 
Marke yapıyor. Diğer rollerde de 
Franıova Roze, Jan Maks, Şarpen, 
Nadya Sibirskaya v.s. bulunuyor· 
lar. Film, fransızca sözlüdür. 1 

"Safo,, filmde nasıl olmuttur?. 
Baıarılması en güç rol, şüphesiz~ 
baıkadın rolüdür. Mari Marke, 
bu rolü benimseyişte oynayan, bıı
şarıklı hir artisttir. Ancak, film
de oynayan artist, daha ziyade sah 
nede oynuyomıuı intibamı uyan· 
drrıyor. O, filmde ıık ıık fllm ar
tistliği ile sahne artistliği arasın • 
daki hududu ıaıırıyor, kah bu ta
rafta kalıyor, kah öbür tarafa 
geçiyor. Bu mülahaza, filmdeki 
baıka artistler için de, az çok va
ri ddir ! 

Diğer taraftan, film, parça par .. 

ça muvaffak görünüıler, safhalar 
teabit ediyor. Lakin, bunların çok. 

Juğu, filmin bütünlüğünü, ekleme 
suretiyle vücude getirilmif bir hü· 
tünlük halinde göz önüne koyu
yor. Bunu baıka türlü de aöyliye
biliriz. Tef errüatiyle o kadar faz .. 
la uğrqıf, teferrüatm, mevzuda. 
ki ana hattı gölgelendirmesine, 
ana hatta bir ağırlık vererek yük. 
lenmesine sebeb olmu§tur. Ayni 
zamanda, bu teferrüatı parça par
ça dolduruJa düşkünlük, filmi 
lüzumundan fazla u:r;abnı§ln' ! 

Romanda ne var, ne yoksa fil. 
me nakledit arzusu, barizdir. Hal

buki sahne eserinde bu arzunun i
fadesi yoktur. Sahne eseri, tiyat· 

ro tekniğine ustalıkla uydurulmuı, 

piyeste içaıkıcı oluı tehlikesine uğ-

ranılmam ıtbr. 

Bununla beraber, ana battı gö]. 

gelen diren bu tef errüatta, hoı o .. 

1an, yerine ve zamanına göre ma • 
haUi safhalar yok değil.... Hatta 
başkadın tipini sırasına göre si -
likleıtiren bu teferrüatta böyle ba
zı hususiyetlerin bulunuıunu, 

filmdeki kaybe karıı lwmen ka • 
zanç say~lım ! . 

Bu yazılar, en bitaraf görüşü tesbit 

ecFyor. Yeni filmler hakkrnda bir fikir 

edinmek isterseniz, sinema sayıfa ve 

sütunlanmıza muntazam surette göz 

gezdirin iz ! 

portaj bir kat daha zengin olurdu. An· 

la,ılan bu kadarla iktifa etmek çare • 

sizliği ile karşılaıılmıı .. Eh, bu kadan 

da az fCY değil! 

. Hülasa, "Safo,, filminde temıi 
le 'biraz, fakat senaryo ile rejiye 
bir hayli dokunmak, yerindNirl ı 



Yukandaki relim, bir İngiliz katikatUriidür. İngillderin ruht haletine inceden 
inceye dokunu§ mahiyetinde olan bu karikatürde, bus llatünde kayarken, ayağı 
altındaki buz tabakaamm kınlmaaı üzeri ne, yan beline kadar vilcudll au içinde 
kalan bir İngiliz Aristokratı göstcriljyor. Bir taraftan birkaç ufak, perde kordo • 

nile efendilerini çckib çıkarmak için yaklaJIYorlar. Diğer taraftan bir u§&k. m1f • 
ayycn saati ta§lrmadan, asilzadenin zcvklne uygun itiya@ıı yerine getiriyor: 

- Viski - sodanrz hazır. Buyıirunuz. may Lord 1 

" Hamlet ,, in Pruvası/ 
T'ıyatroda Vilyam Şebpirin 

"Hamlet,, ilimli taheaeri pruva 
ediliyordu. Dahi edibin bu ,.he • 
aerinde bq rolü yapan aktöl', 
birden bire hastalanmıı, temsilin 
ıeri kalma.muı için, bu rol ıöyle 
böyle lllrtörlerden birine veril • . . 
mifti. 

Bu aktör, kendi aan'at kabili. 

Şarabtan Renk I 
Minimini kız, prap dolu har -

dağa serçe parmaimı sokup çı • 
karıyor, parmağının ucuyla ıara
bı bebeğinin ağzına sürüyordu. 

Onun bu halini gören babası, 

sordu: 

- Kızml, ne yapıyonun ora • 
da?. 

- Bebeğimin dudaldamu bo
yıyorum, baba l Düdaklarmm 
rengi pek uçuklqmlf da! 

- Kazım, ıarabla dudal. kır· 
mızı olur mu hiç! 

Kız, baıını salladı: 

- Olur elbette! •. Annem, ıe -
. nin yüzünün ıarab içmekten kı • 
ı:ardığmı söyliyor hep! 

yetinden üstün olan . hu müliim 
rolü hir türlü liyildyle batara • 
Mıyor, rejiıôr, sinirlendikçe ıi • 
nirleniyor, küplere biniyordu. 

Bh· hayli t.t-krarlandırqtan, 
re]isörün a-ık ıık ve atef püık.ü • 
rü?U1ine çrkıtmumdan aonra, ni
hayet son perdenin pruvası da 
yapıldı· "Ha"mlet", zehirli kılı~ u
cu vücudüne deierek, düıüp öl
dü! 

Şimdi, .-ejisör memnun görü • 
nüyordu. Bu hal, göriinü1te kal • 
madı. Rejisör, aktörü fohr!k etti: 

- Bravo, size ı itte böyle öl • 
meli. Ölüıünüzden o kadar mem
nun oldum ki, sevincimi sözle ta
rif edemem! 

Aktör: §&fırdı. Hayretle sor

du: 

- Demek ölüı aahnesini pek 

.beyendiniz?. Sahiden iyi oldu 
demek?. 

Rejiıör cevab verdi: r 

- Evet, evet!.. Nihayet öldü
ğünüz pek iyi oldu. Sizin bu rolü 
berbad editinizi görerek sinir • 
lenmekten kurtuldum! 
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- Bu ev pek kuU<.ım§lı bir evdir, Efendim. Bakınız, burada gizli bir 
çül vardır. Yol, doğru bir meyhaneye çıkttr! . 

· - Sw, .• yavtl§ söyle, karım duyma sın! Bu kolaylık benim iıi~ ge61 
ma o duyaraa, sonra ~ bozulur! 
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O Yemek Tarifine Göre 
- Seni kendime kan olarak l rek, kanımı memnun etmeği ta.· yordu .. lçerden kulajına d 

seçmekle, yanhı bir it yapbğmı sarlıyordu ! .. cızırtıya kulak vererek, 1 

muhaıkkak!.. Salonda oturan koca, arada di: . 
- Bunlan anf yemek pişirmeyi mutba.k tarafına doğru ıidiyor, - Karrcığmı kabağa bit ~ 

Lilmediğim için mi IÖylüyonun oradan gelen ;yemek kokusunu, mi oidu?. ~ı .. 
bana?. · . bunm kanadan titriıye titriye içi- içeriden karum1n ıesi, ~ 

- Evet, sırf onun için ••• Bqka ne çekiyordu. Fakat, bütün ittiya• ti: l it! 
hiç bir tikiyetim yok ıenden ! ... · lana rağmen, mutbağa ayak ba • - Gelme, ıelme !.. So.,.rJ ~ll 

- Benim de ıeriden yalnız bir aamıyordu. Kar111, orada tek ha- rırmı, ha!.. · du 
tiki.yetim var.. od~ boiazma tma bulunmalı evvelden f&rl • Koca, kapıdan göz attı·. \>a_ 

pek dütkün oluıunl. • kopnıqtu. Onu tam minuiyle nıı, elinde yemek piıirnıe. a.b 
yemek piıinne ııruında kızdır • hı, ·kabağa gözlerini :l' , 

- Ca.n boiazdan ıelir •• Ben ö- mak hiç itine ıelmiyen koca, i!ta• bekliyordu. Fakat, .. koca, 0 f 
tedenberi ağız tadıyla pifirilen hı arta arta ıalonda dolqıyor, o • ja baktı, kahaim Y f~e 
ev yemeği yemeğe abfkmnn •• Lo • turu~ oturup kalkıyordu! Bekle • oldu~nu ıörünce, yuait .~~t 
kantadan -len yemekleri midem 1 '1...-'-' • , 1 ... ıııv" 0

- yiı, ••• bay i uzun ıiUen DC1Ueylf •• unuttu. Sellemübü11e iııı ,.. ıa.l 
kabul .etmiyor!. Bu hekleyit, boğuma dütkün ko- ğa daldı t 't (il 

- Aman, ne de nazlı miden ca 1•,,.1·n he...,-· ... lı, ,aynı· zamanda S ı · ··yted ~ f 
~ ., ... _ - ana ıe memenı ıo ~ e 

var aenin !. • ne zeYldi bir bekleyiftİ ! . . halde.... · ~!~ 
Kan koca Ua.amda işte gene Bir aralık, burnuna bir yanık - Öyle, amma kancıiıısı· 

yemek meselesinden dolayı kav • kokusu gelince, gene mutbağın az daha bekleıek, kabak k tü 
ıa çıkmqtı. Onlar, \atka hiç bir tarafına dÖiru yürüdü. O, kabak den farksız bir hale ıel~ " 
ıeyden dolayı kavga etmezlerdi • kızartdırken buruna gelen hu ya• Baksana, kukavnık o)nıUf ~ 
Kavga ediıleri hep, bu y:üzdendi •• nlk kıolruıunun manasını biliyoT • Kadın. bu müdahal.ır• ;:JA.i""~ 
Şu halde yapılacak !ey, fU yemek du. Evlenmeden ev.ve!, anumın, 8.lDI ı sinirlendi, kocunıa h 1 .\ 

meselesini kökünden halletmekti.. babasının evinde otururken de, la gözlerini çevirerek, eliııd'~~k 
Bunu halletmek de, kadına dütü • kızartılan ka:bağm ateı üıtünde tuğu kitabı uzath. Oıtün;,'4t1~r 
yordu!.. 

1 kızara kızara karardığı olmuştu. mağmı bastığı bir satırı I ' &.k 
Kocumı sf:Ven ve kocaamm Bu yanık kokusunun manası di: . ·~~t" 

da kendisini aevdiğini bilen kadın, bu!. • - Sen, kitaptan daha ~l~ lld 
baktı, baıka türlü olmıyaca.k, Koca, karııınm kat'i yuaiına misin sanki bu huıuıta? • flf ~ 
yemek pİfİnneyİ öğrenmeğe ka • rağmen~ mutbak kapısmm etiği • taki tarife göre, daha on d lhfcı.k 
rar verdi. Derhal bi:r yemek pişir· ne vardı. Ne yapsın? Dayanamı· beklememiz lazım! AC!b· l.l 
me kitabı tedvik etti. Oradaki --·-------------------' ~.:l 
tarifleri gözden geçirdi.. Bir kaç '! 
kere gözden geçirişten sonra, ıı • lcı.ı-
vandı, çevrendi.. Kocaama ~ğız de, 

dri tadiyle bir kabak kızartması hazır " 
laınak için, mutbağa girdi f. ~d~,. 
Kocas~ ağzı kulaklaırma va- " 

rıyordu. İşte, artık eslmi gibi 
ağız tadiyle yemek yiyecekti. Ko
caamm' boğazmı diifünerek, hiç 
sevmediği yemek pitirme işini ü
zerine atan, mutbakta uğraşmağa 
katlanan kadm, jimdi lrocuı ta• 
rafmdan bir kat daha f a:zla sevi
liyordu~ 

Onun bu fedakirlığmı muka • 
bele.iz bırakmak, doğru değildi •• 
Koca, terzi ile daha ıık kaqılaı • 
maktan zevk duyacağını söyliye-

1 il.ı 
·~ıu 
dit s 

' bit' 
·. ,. ~~ .' • llıt~ 

~ . _.· ,, ~, . ib 
lltj 

- B~e i~lerile uğra§ırken, böyle gömlek giymenin, kravat t~~~l() 
ı----..... -------- nası vtrt ~ya?. 1ll 

lşık, Söner 1 - Mana.sı olup olmadığını bilmem. Fakat. mulıakl«ık ki faydllP Pil ble 

Okuyup yamıah bilmiyen iki kadın arasın/. "r Tı mıqma: 
- Şu ihtiyarı görüyor musun?. 0, neler büiyormuş neler! A.nlatılanUrra 

bakılırıa, tam yetmi.§ iki b~uk düden kQnU§u~! 
- ~man, ne iyii.. Hadi ıu ihtiyarla. ahbab olalım. Onunla kar§t kar~ıya 

ge,er, ıam r.et~ i/;i b~uk mi_lletin dedikodusunu yapa_nz! 

mıyor. Eğer berıi bu halde görmeue, ko~unun bahçevanı kirrı 0 .,,,u~ llt\i 
Kadma •tkmdan bahia açan unutup, stmki b~arınu.şım gibi, ze ı %CtJat nükteleri ya[J<Jrak, befJI ı~e, 

adam, sağına, soluna 11k ıık tük- ba kaba fQkafu§mağa yelteniyor! ~ l'et 
rük çisletiyordu. Onun bu halin- ttı.d 
den tiksinen kadın, çiılentinin Ü· p •• t D • f ~1tıd 
zerine ııçramamaaı için, boyuna araşu ersı. . d"(i~ttll 
geriye çekiliyor, bu geriye çekili • Bir tirkete yeni giren pilota yen alaycı aenç pılot, I> 4 . 
ıin sebebini arqbr&mıyacak }ta- talimat veriliyordu: püktü ve sordu: ~~d~ 
dar yanıp tutu•an ifık, onun her T k ti k 1 "t ~1 f iltt ~ - ayyare sa. a anaca o ur- - Peki, ya paraıu 11 . 
rekili•inde biraz daha yaldaıı • "ti · • · B 17 s .... rno· · ~ ,. aa, parqu e yere uıersı~ız. un- ıa. . onra ne yar: ,ti S~ 

yordu. lan ta.bit bilirıiniz, amma usulen Kendiıine par&futle ~~ .. h 
Bir aralık, iade, •öyle dedi: ı,· ta. "f etm""l• · B ı· · ·ı-h• ~tı .,. ~ ız rı .. ıyız. e ınıze pa • ti tıırif eden adam, pı ~ ilt' 
- Siz, benim bar-tımın IfI • raıütü bağlayıp kendinizi hava· ayağa kadar süzdü ve ıo t~ı, t 

fıımız ! ya bırakınca, bir, iki, üç, diye sa- .}h, ~ 
Kadın, söz gelitinin hazırla • yanınız. Ondan sonra, derhal ipi lılıkla, fÖyle dedi: · k pl1~ ~!e 

dığı fırsatı kaçırmadı: çekersiniz ve para,üt kendilijin- - Sonra, size bo~ ;~' il.tt f 
- Fakat, siz bu .gidiıie ıtıfı den açılır! verdiğinden dolayı. t 

B "f" l · k d nı· · · · b"l' ıini~ ! söndüreceksiniz! U· tarı ı gii ümııyere i ı - tazmınat ııtıye ı ır 



H Savaşta: SÜ var i 
_ '2,' a\'a sisli olursa itimada değer haberler getirebilecek 
' ' o!an vasıta gene "süvari .. dir 

Akdenizdeki Fransız 
filosu zayıfladı mı? 

Fransız donanması, gittikçe büyüyen 
Alman donanmasile nasıl boy ölçebilir? 

ğa bit ~ ~ 
t. • .lt~b d 

ı , . e e ateı tesirinin art-
• l' ·'latı · h ı, Jl'ltca. t , ~ın arb faaliyetini ol-

. aı1dıd ed' F . . 't!e .. · d ıyor. akat ıstık-_.,. ı •tn e ·· . !J<>p.1- ~t\ ıuvarı umumi harbin 
duır~uharebelerinde çok itler 

alfl· ı:;U iı'bi d" 1'i "aıif uşnıan avcıları o • 
e .:;ta.bet telerini ınüş'külleştirmekle 
dı 1;· ayyare ile istikşaf a rağ -

:t\taı; b 
fiti . undan sonra dahi iı • 

Y., f~et t:t~~de ihmal olunacak bir 
i1 .~~le .. ! ıl edecektir. Umumi 
rıı~P' 1lll>a • • • . ~a.J~ rı ıstıkşaf müfrezele -

, t>lttı Sok işler görmeğe muvaf
öyleJ ~ fela~nıı§lar, ayni zamanda bir-

. ~lerd· etlerin bile önüne geç -
ı~~'tto ş'Q.7· ~lnıan generallerinden 

k &ti ~\ ı ıtivari istilqaf mm gör .. 
ge~,l~~ttletlere dair yazdığı bir 
uf~ "~~~de diyor ki: 
a.;~."-~~ \ 14 c;le Alman eau or

a h ~· .\Jllt ll ettikten sonra Fransız-· 
iııd1r\ k &\t}' ~tı •ağ cenahını ihata et -
ün!ı~erizı ~tile harbi neticelendire -
ı~ ' \k ~l ı~nnettiler. Buna mani 

• J t ra.. llıanlar için zordu. Çün-
'lf . "1lı a ~.Jtl ~d•tt . la.r kendi §İmendifer .. 

. r.ı~l~~ la l&tifade ederek bu mak • 
f'lf ıe . .... d hf ak of ku"Vetler getırmege mu 
/. a. ~ ~U§lardı. Almanlar ise 

fllllll' j1:h.:ıtlı:k ~~snf el erden asker ge-
'lllıf t ,_ tç.ın alelacele tamir e - I 
~ı e.tt b' 

il.rdr. a lr hatta malik bulunu-
l ı ' de t ll hatla getirtilen asker-
i ' , 'llctrh 

dött .. •ahnesine yetitmek i -
• n. tun ....:~ .. .... b d 
~ vtıu • • J "rumege meo ur u· 
dqla.r ~.•çın getirtilen taze ko • 

'• edeh·~~er birer düşmanla te. 
Sıı..... 1 1Yordu. 

iten.ah 
tr ku ta harb eden kol yaı--
lle d·~etlerin gelmesini ve bu 

~ u~rnan 'k' d ku t... ,, l\ııtı1 d .. ın tazyı ın en r· 
dlılii~ Yi o~t gö~le bekliyordu. 

, ~i q Soı:xı~~ı beşinde birnici ko -
>: ~d~ ~~ha ~n cenubunda şiddet

ql>ı.t lle t~ eye girişmişti. Bu ko 
.it iha.t nıden tehdid eden düş .. 
llt• a.aınd 1 koı an kurtarmak irin 
~ C>td • 'S 

1,ı()l()rd u ıındadına koştu. 
~ u enı . . . 

J clotd" tı nıucıbınce 26 ey-
, ~ ble1 ii u11ıcu piyade fırkası 

. ,,11~~c4 !)iy:~inden Guille mont' e, 
ı· e, Uı . e fırkası da Boucha-
ıy erın.d M 

eceltti D·· en aurepas'ye i -
... ;ildi\ ce~ ordüncü piyade fır -
bl t\da.ki erat Henigst'in kuman 

1. ~\l Yed :n · . 

!}rott bir müddet teviliuta karar 
verdi. General yarım fırka ile be· 
raber bulunuyordu ve Alman sağ 
cenahının en ucunda duran fırka -
nm sol kısmı ile irtilbatı yoktu. 

Bu esnada üçüncü piyade fır -
kasının ucu Boudhavesnes'e yak. 
laşmıştı. Cambrai'den Bapaume'e 
ilerliyecek ve fırkanın sol cena -
hını temin edecek olan 14 üncü 
ihtiyat kolordusundan henüz hiç 
bir haber yoktu ve ordunun ikinci 
süvari kolordusu saat 14 de Bou • 
chavesnes:in civarından iki kilo • 
metre u:ı:aktaki Allaines' e henüz 
yetişmif bulunuyordu. 

ikinci kolordunun kuvvetlerini 
te!kil eden bütün kıtalann dikkat 
nazarları hep gaye dönmüştü. U • 
mum kumandanlık herteyden ev .. 
vel ti.d.detli hii-be tutüfnlUJ o.lan 
birinci kolorduya yardım etmek 
istiyordu. Bu kolordunun sağ ce -
nahı oraya doğru ilerliyen on bi -
rinci ihtiyat kolordusu ile temin 

ediliyordu. Bu aralık bir tayyare
ci Bapaı<ımede büyük düşman kuv
vetleri gördüğünü umum kuman • 
danhğma haber verince herkes o 
tayya~ecile alay etti. Gördüğü kuv 
vetlerin çoktanberi bekleni')mekte 
dan on dördüncü Alman ihtiyat 
ko'ordusu olduğu tayyareciye sÖY· 
lendi. Hatta umum kumandanlık 
garba doğru daha süratla gidilme
sini bile emretti . 

Fransız bahriyesinin genç AJ • 
man donanmasından ürktüğünü i
leri sürerek Brest limanındaki i . 
kinci Fransız filosunu takviye et • 
mesi ve bu suretle büyük kuvvet • 
lerini Akdenıizden Manş kanalına 
geçirmesi İngilizleri çok kuşkulan
dırıyor. Bu yeni nakil keyfiyeti ta
mamile bittt:kr r1 sonra Fransızla
rın Atlas Okyanusu sahilindeki do 
nanma!arı aşaaıdaki kuvvetleri ih
tiva edecektir: 5 safıharb gemisi, 
2 tane beheri 10000 tonluk 3 ta• 

rar etti, atların t'ransız ordusunda ne beheri 8000 tonluk ve bir tane 
olduğu gibi kesik kuyruklu olduk- mayn kruvazörü ki ceman altı kru
lannı ileri sürdü. Süvarilerin geç • vazör, sekiz filotila kumanda ge -
tikleri yerl!!rde tQSeden kalkan ke- misi (daha doğrusu küçük kruva • 
sif tozun görüşe mani olmasına zör), 14 destroper, 19 birinci smıf, 
rağmen, umumi harbin başlangt.. 14 iki~ci sınıf der.izal~ı. gemisi ve 
cında çok defa görUldüğü gibi ba- 3 denızaltı m~yn gemııı .. (demek 
zı Fransız askerlerinin kırmızı ceman 36 denızaltı gemııı) ve 30 
pantalonlarını görmeğe muvaffak 1 tan~ seri mot~rlü.torpido veyahud 
olduğunu da ilave etti. denızaltı gemılerı avcısı. 

Fırka kumandanı gene inanma- F ransanm ti.mal aularmdaki 

dr, süvari zabitini yeniden istikta· 
fa gönderdi. Fakat her ihtimale 
karşı garbe doğru ilerlemekten 
vaz geçerek fırkasını şimalden ge 
)ece!• düşman kuvvetile harbede
cek bir şekle &Oktu. 

Mülizim Heineck, Les Boenfıin 
timali §arkisindeki tepelere vanl 

olunca, kendisinin evvelce Beou • 
lencourt'un şimalinde gördüğü 
Fransız kuvvetlerinin o aralık 
Le Transloy'ye eriştiğini ve diğer 
bir kuvvetin W arleneourt' dan 
Flerse doğru gitmekte · olduğunu 

ve Guedecourt'un şarkmda. bir 
Fransız kolordu karargahı kurul -
duğunu (kumandan bayrağından 
anlaşılır.) gördü. Bu mühim habe
ri saat on ikiye doğru fırka ku -
mandanı:na bildirdi. 

Fırka kumanıdanma artık kana
at gel·di. Sağ cenahında birçok 
düşman fnkalarmın ilerlemeket o1 
duğunu anladı. Hücum için terbi • 
ye edilen ve ayni zamanda süvari· 
den yetişen bir Alman zabiti 11f a· 
tile fırka kumandanı hücumu bek· 
leyip hücum etmeğe karar verdi. 
Kazanacağı muvaffakiyet yarı mu 
vaff akiyet olsa bile bütün düşman 
kuvvetini bozacağım ve ricate mec 
bur kılacağın hesab ediyordu. 
Düşman esaı kuvvetlerini garb 
cenahında topladığı için Alman 
fırkası kumandanı Fransızların 
sa~ cenahına hücum etti ve şid • 
detli bir muharebeden sonra şi -
male doğru ricale mecbur etti. 

harb gemileri, bundan otuz sene 
evvel kunılan "itilafı müselles,, -
tenberi bu kadar kuvvetli 
olmamıştı. 

Naval and Military Record na• 
mınıdaki lngiliz askeri mecmua• 
ımm Paris muhbiri Gostreau bu 
iıten bahsederken Fransız deniz 
kuvvetlerinde yapılan değişiklik -. 
lerin lngilizler tarafından yanlıı 
telakki edilmesine kar§ı diyor ki: 

"lngiltere ile Franşa arasında 
bir harb çıkması tasavvur edilemi
yeceğinden Fr~nsız bahriye neza
reti, harb ~em;'erin1n bfr kıtmmı 

Atlas Oky~usuna naklederken in 
giltere tarafına gelecek bir tehli • 
keyi katiyen nazarı dikkate alma
mıştır. Fransa, lngiltereye bir a .. 
kis olarak yalnız denizden değil, 
karadan gelecek tehlikeleri de göz 
önünde bulundurmağa mecbur -
dur. Onun içni harb zuhurunda ti· 
mali Afrikadan Fransaya asker 
naklini himaye altına almak Fran
sa için hayati bir meseledir. Fran
sız donanmuınm mevcudiyetin -
deki maksad bu ıevkülcey§- ehem. 
miyetidir. Onun için Fransa ile İn· 
giltere arasmda tedafüi bir ittifak 
mevcud olmadıkça Fransa, §İmal 
sularındaki deniz kuvvetlerin-deki 
yavaş yavaı arttırmaktan batka 
bir §ey yapamaz. Ancak bu sayede 
Fransa kağıt üzernide görüldü • 
ğünden pek çok kuvvetli olan ve 
gittikçe büyüyen Alman donan -
maaile boy ölçmeğe muvaffak ola
bilir.,, 

MalUnı olduğu veçhile Fransız .. 
fo.r, Provenci ve Pretagne namm • 

da beheri 24000 tonluk saf ıharb 

gemilerini Toulonden Breat lima -

nına geçirmiılerdir. Bu gemiler -
de tadilat yapılmıt ve mazotla 

tahrikleri temin edilmiştir. Onlar 

bu aayede aaaUe 21 mil katedebi\ .. 
• • • • mektedir. Gemilerin llarb kıyme • 

ti büyüktür, çünkü her birinde o • 
nar tane 34 Jük top vardır. Brestde 
top1anan büyük Fransız filosunun 

fl,,.,,ft>n futmlam rt>ririniz) 

d" ı il Yord ' cı pıyade livası 
I~~~ 4 ilttcu~. Beşinci süvari ala -

· .Jı... I e li\>il sahra bataryaaı, diğer 
,,w:ı1 ~ı- l gı ve k 1 d 
ı: ı . 1 oir !?ii .. 0 or unun ağır 

r= 
ı S nlük yol geride idi -

Gueudecourt' e gönderilen ve o
rada düşman kuvvetleri bulunup 

bulunmadığım keşfe memur olan 
süvari mülazimi Heineck saat 10.-
25 de geri geldi. Mülazim o köyün 

şarkındaki bir tepeye kadar çık • 
mı§tı. Maksadı şarktan da bir teh
like gelip gelmediğini anlamak -
tı. Bu mülazim Bapaumeden Le 
Transloy'a giden yol üzerinde kuv 
vetli düıman kolları gördüğünü 
veıbu kolların 9,45 de Beaulencour 
ta viaıl olduklarını haber verdiFrr 
ka kumandanı görülen kuvvetlerin 
Fransız askerleri olduğuna gene 
İm•nmak istemedi. Mülazim ise is· 

Süvari mülazimi Heineckin ku
mandası altındaki süvari istikşaf 
kolu tarafından verilen haber a • 
lınmamıı olsaydı fırka emredildi 
ği veçhile garb istikametindeki yü 
rüyüşüne devam edecek ve ümid 
etmediği ve hazIT olmadığı bir za
manda sağ cenahtan çok faik düı· 
man kuvvetlerinin hücumuna ma • 
ruz kalacakb. Oradaki düşmanın 
kuvveti, bilahare öğreni!d;ğine 
göre üç fırkadan mürekkepti. Pi
yade kuvvelteri 6 defa, topçu kuv
vet!eri de üç defa fazla idi. 

Almanlann yeni imal ettikleri )'Ük :.e/;; kudretli ordu, tralaörlerinde'l'I 
"Rübezahl,, ismini verdikleri traktörün ön taraftan göriinii§ü. Bıı traktöriln 
müteharrik dingilleri sayesinde en arızalı yerlerden bile J.·olaylıkla geç11ıek· 
ıe olduğu bu resimde göriilmPktedir. 

~b~tı 
~ı· Q eyi 
ilt~ l>il>ad il saat 9,15 de dör -

tllı '~ııt e fırkası Combles ile 

~ 
}h,.,, f!I&.~ c a,-asındaki Boisdes 

ti'•~ ~lel': ~ruı gecerek b"" ··k 
f""4~ • C ~ uyu 
e il f1l'4 1\lıtıbies' e y ak!aştığı 

tlnrıandam gooerı\.l 

Vakıa tayyare ile istilqaf ve 
muhabere teşki'latı aradan geçen 
yirmi sene zarfında çok ilerlemiş
tir. Buna rağmen seri ve çevik aü-

varı mütrezeı.eri vaanasile ı:ara • 
dan yapılacak istilqaflar ihmal e
dilemez. Bu müfrezler br:lda 
mevcud olan siperlerden aıksık is
tifade ederek düşmanın en yakın 
noktalcu-ma kadar ilerliyebilirler. 
Hava fena ve ıiali oluraa, dü.§man 

suni sisten istif-a.deye kalkışına ve 
yahud iıtikpf tayyareleri çok yük 

aeklerden uçmağa mecbur kalırsa 

yegane kat'i, mühim ve itimada 
• 

değer haberler getirebilecek olan 
vasıta gene süvaridir., 



1!!!!!!!!!!!1 f'l - Y.ORCN 11ŞUBAT1935 

kwnu?anlı~~ ~İs Amiral Dar- . Yeni saylavlarımız-
brf tayın eelilmı~tır. 

Fa.kat Fıan!ltZ bahriyesinde 
yapılan bu yeni taksimat Akde -
nizae Fransız küvvetini zayıflat .. 
mı§br. Fransızlar bu hakikati ta. 
bii e\~eliı.clen nesal>a katmıflar • 
dır. Buna rağmen Fransız bahri • 
yesi mahafilinde bu lial oldukça 
endişe uy-andınr:ağa başlal'Uı§hr. 
Fransız!arm J .a France Militaire 
namındaki i."Skeri mecmualarında 
bu bahs~ dair yazılan bir makale
de deniliyor ki: 

"Brest'deki Fransız donanması 
nın tnkviyeai üzerine Akdenizdeki 
deniz muvaz~neainde İtalya lehi -
r.e b=r değişiklik hani olmu!fur. 1-
talyanlar Akdenizde hakimiyetle

rini t~min etmek ve orasını (Mare 
Nostrum - B;zim deniz) halirie ge
tirmek İçin senelerdenberi var 
kuWe~brile çalışıyorlar. Bu mak
satla ! talya bahriyesi denli: tiıy -
yarelerine malisus <>lan tesisatını 
geniş mikyasta kuvvetlendimıit • 
tir. İlalya dalii Fransa gibi yedi tiı· 

ne onar bin tonluk kruvazare ma· 
liktir ve bundan lia~ka bize Karıı 
yedi Din ile yedi bin be§ jüz ton 

arasmda on iki l<ruvazör çika.ra -
bilir. ltatyan)ann iki tane 35 er 
l>in tonluk baro gemisi inp etmek 
te oldukları malU:mdur. BUıidan 

'başka İtalyanın Akdenizde dana 

müıaid vaziyetlerde deniz istinad 

noktaları vardır ve buralardan is

tif ade ederek Afrika ile olan im -
hatlarımızı bozmafa çalqabilir. 

Provence ve Bretagne namın • 

aiiki ıilfıhaı1> gemilerinin A1fde -
nizden uzaldqtınlmaıı ve Breste 
ıööıderilmesi İtalyanın deniz va~
yetini esaslı l>ir iüi'ette düzeltiiılt· 
tir. Politika ile· diplomasi iki muh• 

• t~ ~~mtirr, mtfyilli'fi devanı 
ettikçe her şeye meyyaldirler. Fa· 

kit F,J'ansarun emniyeti en ziyade 
bu meyle iıtinad eder. Oııun için 
liu vaziyeti göz önünde büiundur • 
mağa mecburz, hatta daha ileriye 
giderek nazarlarımızı liugüiikü va 

ziyetten daha ileriye göndererek u 
zak istikbali de kavramağa ntec. 

bur bulunuyoruz. Ali-va) ve Vikayi 

nasıl bir şekil alırsa al11n, ~ -

la konuşuyoruz 
-- (Baş taralı 1 inci salıi~cde) 

- Fırkamızın vereceği direk • 
tifJer dahilinde hareKet etmekle ... ' 

- Bir idare adamı olmak iti -
barile bittabi Mecliste idare işJeri
le daha çok meşgul olacaksınız? 

- Tabii. Yalmz idare işlerinde 
muvaffakıyetin sırrının disiplinli 
çalıımakta olduğunu tekrar et -
mek isterim. Bu esasa bir idareci 
ıtfalile daima sadık kalacağım. 

- Nüfus işleri hakkında yeni 
kanunlar teklif etmek niyetinde 
misiniz? 

- Y:eni Nüfus kanunu layihası 
hazırlanmış. Layiha nakkında lier 
vekaletin ayrı ayrı mütalealan a • 
lınmış ve Başıvekalete gönderil -
mİ§tir. Kanunun Meclise sevliedi
lebilnteıi için lizımgelen bütün 
hazırlıklar yapılmıştır. Bu kanu -
nun Meclisten bir an evvel çıkma4 
sını temine çalışacağım. 

BU kanunla 'Kabul edilen esas· 
larla nem liallCın, hem devletin ih
tiyaçları teY em bir güvenç ve i -
nançla yürüyecektir. 

Kanunda liabul edilen e.ııas bü
tiln ileri memleJietlerde olduğu gi
l:ii, ııü(us vakalannın zaBıt usulü 
ile tewiti esasıdır. Zaıl:iıtlar, iki 
nüsila olatalC tesbit edilecek, biri 
nüfus idarelerinde, diğeri de ken .. 
dnie mahsus bir usulü olan 
nüfus maHzenlerinde saklanacak
tır. 

Çox mühmel olarak kalmakta 
hulunan doğum, ölüm ve diğer nü 
fus vallalannın vaktinde nüfus 
kütüklerine geçmeleri için gerekli 
bütün tedliirler kanuna konmuş -
tur. 

Memlt!kette doğum ve ölümiin, 
nerelerde, ne Kadar azalıp çoğal .. 
dıjı~, azalan yerlerde azalma se-o 
beıbl~rini arayıp bulmak ve bunla~ 
rı kaldınnağa çalı§mak için bütün 
Dokümler telbit edilmiJtir. 

Hüli.sa ileri memleketlerde etas 
ivil işlerinde mevcud doküm -
ler yeni nüfus ltanununda esaslı 
l>ir surette yer almıştır. 

Bu kanun ile kabul edilen mü -
him esaslardan biri de, bütün 
memlekette (zabıt usulile umumi 
yazım) drr. Bu suretle memleket 
içinde ya,ayan bütün insanlar tes
hir edilerek yeni kütüklere kay de· 
dilecel<tir. 

kaça mal 

- BU paranın yeni sene bütçe
sine Jmnu1maır kabil olabilecek 
midir? 

ral Corc saatte 64 
ngiliz lirası alır! 

Avam kamarasında 
aleyhinde şiddetli 

hanedan 
sözler 

Lonarada Avam Kamarasın

da işsiz ameleye yardım hak • 
kındaki yeni kanunun müzake -
resi esnasında İngiliz Kralı hane-
danını tahkir edici sözler sarfo -
lunduğu yazılmı~tı. 

Gelen fazla malfunata göre 
müfr~t sosyalist mebuslardan 
Mak - Govern lcral hanedanına 

mensub olanların tufeyli bir ta -
bakanın eczasından oldukları 

m söylemiş ve demiştir ki: 

- Kral haftada 10750 lira, de-o 
mek ki, saatte 64 lira alıyor. Kra-
lın dördüncü oğlu olan Kont Dü -
kü senede 25000 lira, yani gün -
de 68 lira alıyor!,, 

Mebus tufeyli kelimesini söy
ler söylemez Parlamento dahilin
de müthiş gürültüler çıkmış, re -
is, Mak - Govern' e ihtaratta bu
lunmuf, fakat amele mebusu söz. 
ferine devam ederek Kral Jorjun 
bu seneki yirmi beşinci taç giy -
me yıl dönümü münasebetiyle 
yalnız Glasgov şehrinde yapıla -

cak ıenliltler için otuz, kırk bin 
lira sarfedileceğini, halbuki bu 
para ile kara bayraklar satın a -
lmmaaının ve bükUınet tarafın • 
dan sefalet ve aç)lk içinde hıra -
kılan bir çok inaanları hatırlat • 
mak üzere milli bir matem gü • 
nünde bu bayraklann asılması -
nm daha münasip olacağını söy -
lem ittir. 

İ§siz İngiliz amelesi tarafın -
dan memleketin her tarafında 
haftalari:lan beri yapılan propa
gandalar, 7 Kanunusanide tatbi~· 
ka başlanacak olan İ!&İz amele • 
ye yardım hakkındaki yeni ka • 
nunun kaldırılmasına selieb ol -
muttur. HükWnet tarafından A • 
vam kamarasında vukubulan be
yanatta kısılan paralar hakkın
daki kararın hük:ümsüz olduğu 

bildirilmiştir. Yapılan zamlar ot. 
duğu gibi kalacaktır. Yeni kanun 
mucibince daha az para almıt a. 
mele varsa, aradaki farklar der
hal verilecektir. 

Almanganın cevabı 
dostça olacakmış! 

... (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 1 ni uzattı ... Bu eli tutmak şimdi Ö· 

tarzı hareketinden müessir olma- tekilere düşüyor.,, 
sı ihtimal dahilindedir. Esasen, Hevat müdafaa anlaşması 
Alman matbuatı Rusya aleyhinde nlCjin yapalmış? 
tekrar tecavüzkarane neşriyata Birkaç gün evvel telya21ılan 
başlamıştır. tondradan bize i:likkate deger liır 

Resmi m!l.hafil vaziyetin düzel- haber getirmişti. Bu ,habere göre 
mekte olduğunu tahmin ediyor. lngilfa Batvelrili Makdonald Fran 
larsa da, Alman bükUınetinin hüs uz • İngiliz .konuımaları neticesin 
nü niyetine şekil vermelt lazım ge de kararlaştırılmıı o!an havai mü 
lince müşkülat yeniden baş göste- dafaa aiateminden bahsederek fÖY 
recektir. Bundan ötürü, andlaıma le demişti: 
ların kat'i hükümlerini tesbit ede- - Havai müdafaa sistemi her
cek olan umumi -bir konferansın hangi bir devleti!l diğerine teca • 
icabında toplantıya ça.ğırdması vüzüne karşr öyle müessir ve ko
için uzun uzadıya diplomatik mü· ruyucu bir tedbirdir ki şimdiye 

zakerelere girişilmesi bekleniyor. kadar diplomasi usulü bunun bir 

Hit1er, sulhün başıl 
Berlin, 10 (A..A..) - Bay Gö -

ring, Dresdcr.'de beyanatta 'bulu -
nar ak, demiştir ki: 

"- Hitler sulhün Başvekilidir. 
Eğer hak müsavatı istiyorsa, bu 
sulhün istikrarını temin içindir. 
Zira ulus1ardan biri kendini mü -
·dafaadan aciz kalınca, sulh tehli
keye düşer. Sarda kazandığımız 
·f evka1ide zaferden sonra, Bay 
Hitler, garptaki komşumuzla an -
lapnama için artık hiç bir en.gel 
kalmadığını söylemitti. Hitler eli 

benzerini bulup ortaya koyama
mıştır. Bu tedbir sayesinde dünya 
nm neresinde olursa olsun bir dev
let diğerine tecavüz etmek istedi
ği takdirde muzafferiyeti imkan
sız kılan bir kombinezon karşısın 
da kalacaktır. Öyle sanının ki ya
kında Almanya Milletler cemiye
tine dönecek, milletlerin teslihatr 
işi üzerinde beynelmilel bir itilaf 
yolu bulunacaktır.,, 

- Fikrimce olabilir. HükUmete 
biç.bir yük yükletilmiş olacak de
iitdit. Umumi yazım yapılınca her 
ketin dOğUm kağıtları yenilenecek 
tir. Bir doğum kağıdı Deş kuru§u 
pala aid olmak üzere yirmi ku • 
rufttli. Nüfusumuzu 17 milyon o -
iarak ka&ll edersek on yedi mil -
yon kişinin dotum kağıdı değişe. 
cek demektir. Doğum kağıdı yir· 
miter I<utuf olduğuna göre 17 mil· 
yon doğum kağıdı 3 milyon dört 
yüz Din lira tutacaktır. Bunun ya
rısının parasız dağılacağını kabul 
etsek 'bile gene geri kalan yarısı 
bunun için bütçeye konacak pa • 
rayı kar§ılar. 
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Biz ln·giliz Başvekilinin bu söz
lerini okuduğumuz vakit sevin -
mittik. Kendi kendimize ''timdi • 
ye kadar kararlarını kuvvet ile te-

yor. Biz de ayni auretJe hateket e
delim ve kendi işimizi kendimiz 

yapalım. Onun için biz tiddet1e ta
!eb ediyoruz: Dunkerque ve Straı 
bourg zırhlılarının i04au tesri • 

~-" .. •Ur ki Provence ve Breta • 
goue mhlıları hir an enel Akde • 
n~?.t'1el:i Nk: yerlerini ift"al ede • 
hibinJer. 

- Yen\ nüfus kanun layihasın
da, nüfus teıkilatma dair kaıhul e• 
dilmit yeni etaelar var mıdır? 

- Nüfll8 kurumu kadrosunun 

mevcud nüfusla münasip bulun - yid edemiyen Milletler Cemiyeti 
ması zaruridir. Nüfus arttıkça artık dünya sulHünü koruyacak 
kadroyu da genişletmek İcab eder. beynelmilel bir müıtere:K kuvvet 
Bugünkü kadro eski kadronun de- bulacak:,, demiştik. Fakat bü ıe -
vamından ibarettir. Ve ihtiyacı ta vincimiz çok sürmedi. Çünkü bu 
mamen karşılaymamaktadır. Ye - telgraftan ıonra gelen Avrupa 
ni kanun tatbik edilince, kadr<> • postası Makdonaldın sözelrini te
nun gerek kemiyet, gerek keyfi • yid etmedi. 

yet itibarile genişletilmesi İcab Bu gazetelere göre Londrada 
edecektir. Bunun için de benim İngiliz ve Franıız diplomatlarının 
yaptığım hesablara göre üç yüz düşündükleri havai müdafaa an • 
bin lira tahsisat kabul etmek ka- !aşması bütün dünya sulbünü de
fi gelecektir. 1 ğil, sadece garbi A~pa devlet -

B. Galib Pekel'i daha fazla meş lerinin sulhünü, daha doğruau in -
gul etmeyi doğru bulmadım. Ken giltere, Fransa, İtalya, Belçika ve 
disine saylavbk hayatında muvaf Almanya arasındaki solhü temin 
fakıyetler dileyerek yanından ay • İçin kurulmuttur. Diğer memleket 
rıldım. ler plan haric:inde kalıyor demek-

ömer Nakib Köstem tir. 

ilk kadın 
Bayt arımız 
.,,.. (Baş tarafı l inci 

En güç şartlalf altında d 
gene en güç bir mesleği ne 
layr tercih ettiğini bize ,; 
Bayan Merver Rasyanın 

borg şehrinde doğmuş "e 
Tıp fakültesinde 3 sene 0 b6 
tan sonra baytarlığın tabıı r 
hasında ilim yönünde şiiı11 11 

varlığa sahip oldağtın11 , 
baytar olmağı tercih efJlli1 
ııdığı öz kan kendisini 1 
çekmiştir. ali 

Müstakfjel İlk kadıD 1 , • 
d

. ~: 
tarı Bayan Merver ı:or di 

"Ben ve bugün fakult~ 
yan 15 kadar Türk kızı bt 
mesleğinin ne kadar gilÇ 0 

nu bilmez değiliz. fakat 1 

hizmetin ölçüsü güçlük 
değil, muvaffak olmak k' 

dir. ,ı' 
Biz m~üstakhel Türk S-

tarlarmm tecrüibi ta~ 
anıda olCluğu gioi gıdai 
lerinde, mezbahalarda .,,e 
müesseselerde muvaffak 0 

ğımız için hiç bir şüpheOJi! 
reddüdümüz olmadığı gibi• 
ki sahada erkek mes!eldll~ 
dan bir adım bile geı•i k~. 
.., . . B •• ı• 
gımıza mubnaınız. un... .. 
mek için geçireceğimiz g 
kadar çok değildir. 

Bulgar kabinesi 
yeniden değişi1'1 

olacak 
Sofya - Bulgaristancı' 

nizon kümandanlanndaıt 
keB olan askeri şura dün fi 
ki gün iK:i defa toplanm1' 
latef ltabinesin.de deği!ik 
masına karar vermiştir. 

N.elie serlcr miife 

hırsızlar 1 
Glaakov, 10 (A.A.) / 

ajanlarından B. Con J-1 
dün gece, evine giren 
binlerce isterlin lirasnıd~ 
Van Dayk imzalı üç U~ 
f ağfurların.dan ve lran ~ 
dan mürekkeb birer el~ 
kolekaiyon çalmışlardır· ~ 
rm, çaldıklal'ı etyayı ·~~ 
ıuaunda göster,dikleri ~Jı 
nefis .,.erler mütehassısı 0 

rı anlatılmaktadır. 

Tok atta Atatürk ~eı 
> Tokat, 10 (A.A.) - i 

heykelinin açılma şenli1'~ 
geç vakte kadar sünniittlV~ 
kel elektrik ışıklariyle ıl1~ 
mış, halk büyük bir fe~~r Je 
tip ederek heykelin önı.J11 •• ~ 
mittir. Belediyede bugll~~ 
fine büyük bir akşanı ıı J 
rilmiş ve kolordu kut11~11 

ziyafete gelmişlerdir. /j 
Fon Rintelen sod 

çekilecek 
Vyianoı, 10 (A.A.} /~ 

hiyanetle itham edileı1 fo~ 
telen 2.3.1935 tarihinde , 
llarb tarafından ıor~ · 
cektir. J~ 

Nazi isyanı srralarııı 
elçiliğnide buluna, s3bı~I 
Bakanı ve esbak Styri• f 
telenin 25 temmuz 193.f 
vridiği rol hatırlarda.drr· 

d. re 
Paris Bele ıye ff 
Paris, 10 (A.A.) -

!ediye meclisi reisi 13. y' 
bir ctcmobil ka:ıaaIJJcı-

b. yat~ 
mıştır. Baf ında •r . •it 
Bil' de omuzu berelenIJ'.llf jt 
yeti hiç bir end:,eyi @'1' 
di11. 
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Dün ve Yarın Kitapları il 
Dünyan k ... · · l · Yı ın en ço tanınmış ve begenıJmış eser erı 

;ı ~UNDAN BUNDAN 
u,.dumuzun en salahiyetli bilginleri elile 

'f· güzel dilimize çevrilmektedir. Artık buruşuk •• yok! •r1111 kit b • · k"" a r birden edinmek ve ~ok de§erh bır u· 
D .. tUphaneye sahip olmak istiyorsanız 

yuz 
~bllb~ un ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

~~:U Yu Bu kü!~?on~~k ~! ~r~~~.:ı. olan oku-

115 Ingiliz lirası verilince, 
buruşuklar kesiliyor, 

lngilterede !Jıkan Deyli Ekiı • 
pres gazetesinin kadın muharrir
lerinden olan Elezabel Marga -
ton birkaç gün evvel yüzii üzerin
de bir ameliyat yaptırml§, ameli
yat neticesinde yüzünü tamamile 
Jeğiştirmif ve yenilemiıtir. 

1 

cerrahın bıçağı işliyor, 
yüz tazeleşiyor 

~ cularun h" k I A. ıza 1r . olaylık olmak üzere abone §art arını yazıyoruz. 

1"! "11:!6?~.ne Şartları! Onar kitaplık ı inci serinin fiati '! .. ' ıkınci ıerininki "504,, kuruştur. 
0.deme şartları: 
ıçın "20 0 r'ıl 4,, kurut pe§İn alınır. 

tnek ·· 

Birinci seri için "236"' ikjnci seri 
Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

\Uere taksite bağlanır. 
tl - Ha:ı;ıi seriye abone olursanız olunuz, peşin alınacak pa-
r~"!dı Rönderir göndermez on ki tabı birden ahrsrn1z. Kitaplar taş-" ak· 
~a 1 okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın-

!. -

ıtı~ Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
~'°rnu~sa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mek~
tırı ıondernıeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu hır 

~f veya t•· • • b·ı· uccara ımza ettıre ı ır. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. M .. 
Ura.caat Yeri • Yakıt Matbaası - Ankara caddesi. - İstanbul 

o .. skeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
g~ ·ı~ .8.ir Oleom fabri)laıı teıia edileceğinden ali.kadar firmaların taf 

t •sın 21 - Şubat - 935 tarihine kadar her gün öğleden sonra 
1
'da Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Fen Şubesine müra-

Ueri. (685) 

v Maliye V ek3.letinden : 
't ~p edilmekte olan Gümüt paralardan dört milyon liralık kısmı 
• 1l' ~nıan zarfında tamamen tedavüle vazedilmit olacağından es· 

:;ıuf paralarm 1 Şubat 1938 tarihinden itibaren herhangi bir kıy· 
t'\ lrıUbadele vuıtaaı olarak kullamlmıyacağı hilafına hareket e-

"Jti ~ ~ında kanuni takibat y apılacağı 2257 No. lu kanunun 
~ci nıaddeıi muciliince illn olunur. ( 558) 

Dün ve Yarın tercüme kül· 
liyatının 10 kitaphk birinci se
risinin aboneıi 634 kurut ve 
10 kitaplık ikinci ıeriıinin •· 
bonesi de 504 kuruştur. 

Kendisi b'l§ınclan geçen buma· 
cerayı şu tekilde anlatıyor: 

"Müracaat ettiğim doktor ev -
vela, yüzümü muayene etti. Son
ra derilerimi çekti ve on yıl önce 
tenimin ne kadar gene olduğunu 
gösterdi. Daha ıonra ameliyat 
başladı. 

Beni evvela beyaz ketenlere 
sardılar. Elleri eldivenli bir has
ta bakıcı omuzlarıma ve ba,ıma 
sargılar sardı. Daha ıonra bun • 

lara benziyen sargılar başıma sa
rıldı. Doktor ile yardımcıları el
divenlerini atarak yeni eldiven • 
ler taktılar. Fıkır fıkır kaynayan 
aletler getirilili. Ve yanı baımıa 
konuldu. Yüzüm, alnım, kulak· 
la.rım, boynum antiseptik mah • -IUllerle yıkandı. Daha sonra o • 
peratör, bir aletle gözümün kırı· 
§ıklarmı bir araya topladı ve ha-
mı: 

- Bunları izale edeceğim. Bun
lar izale olunduktan sonra bir da .. 
ha hasıl olmaz. Bunlar, elastiki· 

yetini kaybetmiş derilerdir. Deri 
elastikiyetini kaybetti mi, insan 
ihtiyar görünür. 

Doktor hem konuıuyor, hem 
çalışıyordu. Daha sonra bu kırı • 
şıklar üzerinde bir ütüme hisset
tim. Bu Ü§üme hissin mevzii ipta
linden ileri geliyordu. 

Doktor radyo iğnesini eline al-

dı. Bu iğne hem kesiyor, liem ko
terize ediyor· En ince beyin ame
liyatında da bu iğne kullanılmak· 
tadır. 

Doktor radyo iğnesi ile çalı§ .. 
mağa batladr. Evvela, bir araya 
toplanan kırı91klar üzerinde hi .. 
lal teklinde bir yer açtı, sonra hi

lalin iki ucunu biribiri~e dikti ve 
bu suretle yapılacak işin bir kıs-

mı bitti. Doktor daha sonra ya • 
naklanmla çenemin derisi ile met· 
gul oldu. 

Doktor çalıştığı müddetçe be
nimle konuştu. Ve anlattı. 

- Hergün hana yüzlerce adam 
müracaat ediyor. Kimi burnunun 
düzeltilmesini istiyor, kimi kulak-

larının §eklinden hoınud olmadı
ğı çin onların tadilini istiyor. 

Sordum: 
- Mü§terilerinizin çoğu ka -

dın mı, erkek mi? 

Balık sanayiinde 

'Ameliyat olurken ve 
olduktan sonra 

- ...., 
- Tabii kadın, erkekler de ' 

var. 
Saate baktım. Yarım aaa.t ka • 

dar geçmiıti. Fakat yüzümün ya .. 
rısındaki bütün kırıtıklıklar kay. 
bolıiıuı, yüzüm yenilenmit ve 
gençle§ID.iıti. 

Yarım saat dah·a ıeçtikten IOll

ra yüzümün diğer yanıı da ta • 
mamlandr ve elime bir ayna tu • 
tutturdu. Hayret ettim· 

Yüzümde tek bir çizil blm~ 
mııtı. Dudakla.rımm sarkıklığı, 
çenemin düşüklüğü yok olmuştu. 
Gençliiim gözümün önünde can
landı. 

Fakat \;u çe§id ameliyat olduk
ça pahalıdır. Çünkü gffilerin ite· 
narını düzeltmek yirmi bet ister· 
line, burun ve ağzı düzeltmek yet· 
mit beı isterline mal oluyor. Yüz 
on bet isterline İnsan yepye -
ni, genç bir yüz sahibi olmakta • 1 
dır. 

inkılib 
Her ay bir lira •ermekle 

"20" kitabı birden 1:ılde ede • 
bilirıiniz! Vakit matbaa ve 
kütüpbaneıine müracaat edi-

Canlı olarak dondurulan balıklar daima taze 
ve canlı kalıyorlar 

00111111~~~ 1 ı~ı 

Sel inik 

ruz. 

11111 111111 

Bankası 

Londradan Parüer Tageblatt 
gazetuine bildiriliyor: 

l Tesis tarihi: l88R _ 

qQ,.e merkezi: IS1 ANBUL (Galata)~ 

Tahakkuku pek yakın olan 
heyecanlı bir proje, yakın za • 
manda balık sanayiinin teknik it
lerini esas ve temelinden değiıti· 
recektir. Bu teknik, yenilik, bal. 
lıkların halk gıdaıı olarak iıtih • 
la.ki ve kıymetlenmesi bakımın -
dan da büyük bir ehemmiyet ka • 
zanacaktır. Çünkü avlanıp tutu • 
lan bahklann bu teknik yenilik 
sayesinde sonsuz bir zaman için 
konserve edilmesi mümkün ola • 
caktır. Ve bu itin büyük bir mik • 
yasta tatbiki bütün acunun 11lusal 
ekonomisinin değişmesini intaç 

TUrkiyedeki Şubeler: 
IstanbuJ, (Galata Yeni - Cami) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanlstandaki Şubeleri : 

SeJAnlk • A tioa • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

edecektir. Bütün mühim yenilik -
= , ler gibi balıkları taze ve canlı o • 

larak muhafaza etmek işi de çok 
basit ve kolay ve bununla bera • 
her şimdiye kadar hiç tatbik edil. 
memit olan bir prensibe istinat 
ediyor. Otedenberi malfundur ki 
balıklar şiddetli kışlarda canlı o

larak donarlar ve sonra buzlar e
rimeğe başlayınca kıt uykuların • 
dan uyanırlar· Bu hakikatten il -
ham alarak tecrübelere giritil • 
miş, mümkün olduğu kadar her 
cins balıklar tutularak aun'i bir 

1 
tarzda dondurulmuş ve buz blok- J 
lan içinde muhafaza edilmiı, son

ra ihtiyat ve itina ile eritilmittir. 
Buz bloklarının erimesini müte • 
akip bir yıl müddetle bloklar için
de donmuı kalmıı olan balıklar 
hemen canlanarak donmadan ev
velki hallerini almıtlardır. 

Bu tecrübeler bitirildikten ıon
ra, tasvir edilen bu usul ve ameli
yenin ıanayide tatbiki için bir tir. 
ket tetkil edilmittir. Bu yeni tir • 
ketin müdürlerinden olan kuman
dan A. Jbhnaon Stone tirkf'tİn te
tehbüsleı-i hakkında tunları söy • 
lemittir: 

"On balık vapurundan mürek. 
keb bir filo teşkil etmeyi tasarh • 
yoruz. Bu vapurlar 70 metreden 
uzun olacak, yani timdiye kadar 
mutad olan bu gibi vapurlardan 
20 metre daha uzun olacaktır. 
Vapurlarımız yağ yakan makine
lerle işliyecek ve süratleri 11 ınil 
olacaktır. Bu vapurların her biri 
56,000 liraya mal olacaktır.; hal
buJı i alelade bir balık vapuru 16, 
hın liradır. Alelade halık vapur
Jarrnda balıklar vapurun amba • 
nnda buz parçaları arasmda yer
leştirilmiıtir. Vaourur '1arelcet 

ve sarsıntısı yüzünden litızlar lia- · 
rekete gelerek balıklar zedelenir 
v en altta bulunan balıklar is hiu 
kullanılmaz bir hal gelir. Biz ken
di balık vapurlarımısda bambq. 
ka bir dondurma metodu takib 
edeceğiz. Avı ve balıklarm tutul
maa ı u mUteakib hemen balıklar 
birer birer ve canlı olduklan hal
de bir makine tarafından bir ta • 

kım müteharrik kazanların içine 
nakeldilir. ilk dört kazanda sıfır 
altındaki hararet derecesinde so • 
ğuk hava ve müteakib dört kazan 

da ela daha soğuk tuzlu su vardır· 
Balıklar bir kazandan diğerine 
geçirilir, en sonra da donmuf o· 
larak meydana ~ıkarlar. Ondan. 
sonra bu donmut balıklar 300 
ton istiap haddinde olan vapur 
ambarlarına konurlar. Tabiidir k 
bu ambarlar dahi ııf ır altında bu
lunan bir hararette tutulur. Bu 
suretle günde elli ton balık don
durulabilir. Dondurulmut balık. 
ların sonsuz bir zaman için mu • 
hafaza edilebilmesi, yeni balık 
vapurlarına Grönland ve Neu
fundland gibi uzak mesafelerde 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz). 
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Atalarımııın adJarı 
Çocuk esirgeme kurumundan: 

Yüksek iktısat meclisi üyesinden 

ve eski Mersin Saylavı Bay Niyazi 
Ramazan Yüreğiroğlu (Atalarnnızm 
adlan) isminde bastırdığı kitabını 

kurumumuza hediye etmiştir. Bir ki· 
tahm değeri 10 kuruştur. Soyadları 
henüz almamış olanlara bir kolaylık 
ve hem de çocuk esirgeme kurumu· 
na bir yardnnda hulunulmug olmak 
üzere ( Atalarmıızm Adlan) ismin • 
deki kitaptan bir tane almız. Çocuk 

esirgeme kurumu merkezinde satıl •. 
maktadır. 

Istanbul Dördüncü Icra Memur 
luğundan: 

Tamamına yemnili ehli vukuf 
taraf mdan iki bin yedi yüz otµz 
altı lira kıymet keailen Edirne.ka
pısında kariyei atik Ali paşa ma
hallesinin yeşildirek sokağmda es 
ki 46 No. lu bahçe ve mahzeni ha
vi natamam kagir hane dairemiz 
ce açık aı-thrmaya çıkarılmıt o -
lup şartnamesi 28-2-935 günle 
mcçinden itibaren divanhaneye 
asılarak 12-3-935 günlemeçine 
rastlayan ıah günü saat 14 ten 16 
ya kadar açık arttırma suretile ıa
tılacaktır. Arttırmaya girmek için 

1 
yüzde 7,5 teminat akçaıı alınır. 
Birkimiş vergi belediye rüıumları 
ve vakıf icaresi mü§teriye aittir. 

2004 No. lu kanunun 129 uncu 
maddesine tevfikan artırmada ke
silen kıymetin yüzde 75 ini bulup 
birinci derece mükellefiyet mik -
darını da geçmek §artile üstünde 
bırakma yapılır. 

Aksi halde en son arttıranm 
taahhüdü yerinde kalmak üzere 
artırma 15 gün daha uzablarak 
27 / 3/ 935 günlemeçine rastlayan 
çarıamba günü ayni ıaatte ikinci 
arttırma yapılacaktır. Bu art -
tırmada da satış bedeli birnici de
rece mükellefiyet mikdarmı geç -
me'zae sah) talebi düşecektir. 

ipotek Wıibi alaca.kldarla di -
ger alakadarların ve irtifak hak -
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını husuaile faiz ve 
maıarife dair olan iddialarını müı 
bet evraklarlie birlikte ve 20 gün 
içinde dairemize bi!dirmeleri li. -
zımdır. Aksi takdirde haklan ta -
pu sicillerile sabit olmadrkça talı§ 
bedelinin payl8.f1Daımdan hariç 
kalırlar. Daha geniş bilgi edin • 
mek isteyenlerin 34/ 3868 dosya 
No: sile dairemize müracaatları 
ilan olunur. (7970) ' 

İstanbul altıncı icra memurlu · 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
karrer 1 tane plise makinesi 16.2. 
1935 de saat 10 dan 11 e kadar Be · 
yoğlu Galatasaray Aynalıçarşıda 17 
No. da açık arttırma ile satılacak · 
tır. Taliplerin mahallinde hazır hu· 
lunacak memuruna müracaatları ilin 
olunur. (5270) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bulunan balık sahalarında, yahut 
Afrikanın ıimal sahillerinde av • 
)anmak ve avlannı iyi bir halde 
İngiltereye getirmek imkanını 
verecektir. İngiltere sahillerinde 
depo binaları yapılacak ve bun • 
lann içine donmuı balıklardan 

büyük mikdarda depo edilebile • 
cektir. Bütün yıl devamınca bu 
depolar balık pazarlarına taze ve 
'a'liı balık verebilecektir. Çünkü 
donJarı çözülmüt balıklar yeni 
tutulmu§ balıklar gibi taze ve can
lıdır ve hiç bir suretle onlardan 

uir.ncı Klasik Eser 

Yarın Tercüme Külliyatının 25 inci kitabı 

Lasedemonyalılar ve Atinalılar 

"Cümhuriljet ,,leri 
Ksenofon - ·Haydar Rif at 

Fiatı: 50 klı.nış. Dağıtma yeri: Va kıt Matbası - Anliara caddesi: İstanbul 

"Dün ve Yann tercüme külliyatını, parasnu taksitle vererek de elde edebilir siniz. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar ı:tanbul Di
vanyolundaki (118) numarah hu· 
ıusi kabinesinde hastalarını kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
2?.398 Kışlık telefonu 21044. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali. Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 

alacaklanna mahsuben otuz sekiz kuruştan alınmakta olan beher me· 
cidiye. gümüş fiyatının yükselmesi hasebile kırk beş kuruta çıkarıl 1 
mıi ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için Malaandıklanna tebligat 
yapılmı§hr. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safi meakUlc 
ve gayri meskUk halis gümÜ!Ü 22 kurut 50 santimden satın alacaktır 

(557) 

Kiralık Daireler 
Sab günleri meccanendir .. 

tefrik edilemezler. Bu suretle Posta ve Adliye bin<> .. ma en yakın yerde Ankara caddesin· 
projemizin b.tbiki balık fiatlarım DIŞ DOKTORU de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 

Dün ve Yarı 
1 ercüme Küllig__att 

1 SAFO Bif~ 
Alfona Dode - Haydar 

tamamen mustakar kılacaktır. Zi· u•• be'nr sa•ıt oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· • , 
ra fırlmalı ve fena bavalann ar• J fi, lere. gazete. mecmua idarelerine mükemmel daireler... Daılztma fefl • 
trk piyaay blık çıkarmry hiç tesi • Fatih Karagümrük tramvay •• V AKIT idareevine müracaat •. VAKl6T JWatbS 
olmIY~ac-akt~-ır~·~~~~~~~~~~~~d-ura--~ğ~ No. 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==--~~J_--
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1 
-1 llllilb~ lltıılı KlilYlllB illnl1r1 
~!~ K-.ııc1an1ııma J nab 30 liradır. Şartname ve nü· 

İstanbul Altıncı Asliye mahkeme· 
ıinde"u: 

Memnune tarafından kocası İs · 
tanbulda Şehremininde Melek.hatun 

Jinhisarlar U. Müdürlü~ünden:I 

- -J~7J ibti.-- ı~ L!L L-. 1 d 1 ·• 20 ı-. VMI ano ... muneaini her ıün öi e en ene mahallesinde Pa~a bakkal çıkmazın· 
da 5 No. Ju evcle oturan l\Ielımed Ali 

200 Adet 25 milimetrelik ali yaldızla bobin 'f ılm Gold,. 
200 .. 22 " Maatarh Bobin 

20 Kilo 40 X 60 eb'adında düz alaminyon klğıd. ldJo _, lcdo alır beuin Ye Fmdıklıdaki komisyonda ıörüle-
' ko lb kapalı zarfla ek.ı bilir. 

bedtli ::;uıı~.-· lhnai1'in tah 2 - ihalesi 13 Şubat 1935 
--· 3 hra 8') laar\at aaf ç&rf&lllba ıünü saat 15 tedir. ls

t tın ~deli 141 llta ehli) taldilerin temind makbuslarile 
eınınatlan .. lirl 10 Tıoaret o4uına kayıtlı oldukları-

aleyhine açılan ihtar da,·asmda müd· 

deialeyhin ikametgahı meçhul oldu
ğundan hukuku usulü muhakeme • 
leri kanununun 141 inci maddesi 

mucibince arzuhalin on bet gün 

müddetle ilanen tebliğine karar ve· 

rilmi§ olduğundan bir sureti malı · 
keme divanhanesine asılan dava ar· 

zuhaline ilin tarihinden itibaren on 

gün içinde cevap vennenis lüzumu 
tebliğ makamına kiam olmak üzere 
ilin olunur. 

idaremiz içia bu üç kalem malzeme saba alınacaktır. Jıtekli· 
lerin örnek ve ••rlnımeyi gördükten ıonra panrhia ittirak 
etme~ için _7 ~ 3 / 93.5 P.euembe günü 11at 14 de % 1,S ıüven
melerıyle buhkte Cıbalıde alım, 1atım komiayoauaa gelmeleri. 

• 
2 - ş na dilr veaikalarile birlikte vak • 

~ttnaıneıini her ıün öi· tinden evvel komiıyonda hazır 
.ı_ l FıacLJdıdaki latanbul bulunmaları (394) (629) 
't41ft)ı'" s 

da t'' .. I• . atınalma komiıyo • • • 
3 _ ~rulehiJir. ı - lstanhul kumandanblı 

~-~- i tü:~.•ıi 18 Şubat 1935 Pa. kıtaatı ihtiyacı için 45 büyük 45 
u •aat 18 da yapılacak- küçük kazan, 500 karavana Ye 

4 ..... !le . 500 kapaklı bakraç kapalı :rarfla 
• ~ 11 ı:;!bneye rireceklerin te· ekıHtmeye konmuttur. Tahmin" 
''l e blaı:ı •e para makbuz beledi 8187 lira 50 kuru• olup KAYIP 

(653) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Erenköyünde, Suadiye}mahallesinin Baidat caddesinde, Kara

kol sokajında 15623 metre arazi üzerine yapılmıı iki kötk, büyük bir 
ahır, uıak odası, mutfak, büyük bir hamamı, çiçekliii, takriben 60 

~~ ~ :~.tırma eksiltme kanunu • muvakkat teminatı 462 lira 75 
~fit uncij maddelerindeki .-e. ''•le bi~li~e teklif mektubla· 
,..__ıunu _.at 15 de komis-

eler:. (3S7 ) (S06) 

kmuıtur. 

2 - ihalesi 21 ıubat 1935 per· 
~embe ıünü saat 16 dadır. 

3 - Şartname ve nümaneaini 

Türkiye İş Bankasmm adm1a ya • 

zıh 42217, 42218 ve kızını Emine •· 
dma yazılı 26873, 23195, 21/ 46017, 

15/47813, 76687 numaralı hisse se • 

metre uzunlujunda rıhtım meyve ve sebzeliii olan eski 6 yeni 2, 2, 
3, No.lı kötkün 3 hi11e itibariyle hazineye aid 1 hissesi muhammen 
9644 lira üzerinden 12 Şubat 935 Salı~ .. ünü saat 15 de kapalı zarf u

suliyle satılacaktır. Parası birinci taksit peıin, ikincisi bir sene sonra 
olmak üzere iki müsavi taksitte alınacaktır. isteklilerin 2490 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde muhammen bedelin yüzde yedi buçuiu 
nisbetinde teminatlariyle teklif mektuplarını arttırmayı açma saatin· 
den bir ıaat evveline kadar Jstan bul Milll Emlik Müdürlüjündeki 
Satıı Komisyon Reisliiine vermeleri. (M) (417) 

1 • • • 
'la~ı, _ ,_ ~ • ul. kumandanhiına 
~ t ıhtıyacı için 6SO kilo 

il kilo V~~, IO kilo Gres •e 
•l•aaın ~ık ebiltmeye 

l-\ ~ T &lunln bedelleri 371 
ay 1 olup muvakkat temi

t, l lira 8S kuruıtur. 
L -. haleıi 18 Şubat 935 Pa. 
~' liiıı" a ..... s...~'"' ti dedir. -
.._~üüal her liin öile
.-. .._ F1acblcbclald S.tmalma 

4 ..... -, ... .._.... .- alrtıleltillr. 
• ~ltane,e ıireçeklerin 

h~r ıün 6ileden evvel Fmdıkb • netlerini kaybettim. Yenisini a1a • 

Jalci komisyonda ıarülebUir. cağnndan eskisinin hükmü yoktur. El k • k 1 
4 - Ebiltmeye ıirecelderin Univeraite rektCSrll e trı ma zemesi 

teminat makbuzları Tef& para Cemil Bilıe 

:.:!'::~:~ ;~ ;:::d;!1~!~ ... ---------.. ,Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
deki vesikalarla birlikte teklif Çocukları koruyalım T•hmiai bedeli 80000 lira olan Elektrik maJıemcıi 23 Şabat 
mektuplarını ihale ıünil aaat 15 e 955 taribiade Cumartui •"'al uat 15 de Aıkeri Fabrı·ka1-r Kıı seldi. Kııın aoiutunclan Ye bu •.. .. 
kadar komisyona vermeleri. solutan ptirditi butalıldardan yok· Satıaalma Komiıyonunda pazarlıkla satan ahaıcaktır. Şartname 

(392) (830) •• JUttatlarmmı lconım•k hepimi • dart Jin mukabiliade Komiayoadaa verilir. TaJipleria muwakkat 
• • • sin ~ borçtar. Ba borcu a • teminatı olın 5250 lira ve 2490 numarala kaaanan 2 ve ' inci 

1 - 3 CÜ kolordu kıt'atı ihtİ· denıit olmak için kullaaamadıjnmz maddelerindeki YeHikJe mezldlr filD Ye llltle komiıyeaa müra• 
yacı için 40 büyük 10 küçük ka • uki çamaıırlarnnm, çocuklanmmn eaatlan. (612) 
an 2000 karavana ve 500 kapak· eskilerini Çocuk Eairreme Kurumuna 
h bakraç kapalı arf1a eluilbne- "Hüna-,el Etfal Ceml79tl,, ...Hm. 

1 latanltul Evkaf MUdUrlUIU lllnlan 1 " .... ~ teminat makhuz. 
a_ f__,... ektiltme kanunu-

'-a •4elerindeki .... 
~ ,!:_,ikte bmia10ncla ha· 

.. (388) (S07) 

ye konmuıtur. Tahmin bedeli 9489 
lira olup muvakkat teminatı 712 
liradır. 

2 - lhaleıi 21 ıubat 1935 
...-he aGnCl uat ıs declir. 

3 - Şartname ve nfbmmeıinl 
hertGn ıtted_. mel Fmdıkb • 

daki komiıyonda ilJıllebilir. 

teminat mektuplan veya para 
makbmlan ve arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 cü maddelerin • 
deki vesikalarla . birlikte teklif 
mektuplarını ihale günü ıaat 14 
de kadar komisıona vermeleri. 

lneada nahiyesinde Lonioz Vakıf Ormanlan içinde ve ötede 

beride daiınık bir surette tarla kenarlarmda bulunan ve mahsul ver· 

miyen otuz dokuz tane ceviz ağaçlanndan yapılmak üzere 18, M.3 
gayri mamul ceviz kerestesi açık arttıniıaya çıkanlmıttır. lsteklile • 

4 - Ekailtmeye ıireceklerin 

...., O. tür1'çe IW11lıklar ---.... __________ .... ______________________________ _ 
aeJıne, 8. Yükaelme. 

S..cw ._-, 1. Ağınmak, 2. Ağ 
:ak, aymak, 8. Çıkmak, 4. Orle • 
~k, 5. Y anlmak, 6. Yukan çık • 
'ffl~T!~' 7. Yücelmek, 8. 

8
5._, Yatan, yakıcı. 

1 W, 1. Sorav (Keyfiyet, mese-
8' ınan. 2. Soıp (nticvap man.) 
~ SOnı, 4. So~, 5. Soruk, 6. So
tuk.ca, 7. Sonınç, 8. Soruş, 9. Su-

ıo. Tanıe danış (Sadet, mev
~u b~hs man.) 11 • . Tirkek cı.if
u •rn, tstfovab, iatint.ak man.) 12. 

tndu (Matlap, emel man.) . 

l'lıt~üal •bn•k, 1. Ayıtmak, 2. Kol· 
aıaı.. a. Kolurutıak, 4. Sorakla • 
"I ~ 6. Sormak, 6. Soruşturmak, 
~-!~ak, danışmak, 8. Tan. 
-..:, danmak. 
Su.ı ol..._ak, Ayttlmak. 
SiiaJ eoran, Ayrtgan. 

au!iial (TeeeüJ man), Dilencilik, 
ttıne. 

$'•JaL ... __ o '* --ılah, 1. An Tann! 2. 
kat~:: (T~cübman.) 8. Şqtmı 

"41D !. 

4 ~· 1 · Alçak. 2. Alt, 8. Aşağı 
• QU."a'" s ,, gı. 

S::ı'· 1~ Ulardı, 2. Söz. 
tün •. ,..,daz, 1. Çeçen, 2. D~ 
~ _,Yler, ~. Sözel (Hatip man.) 

1 .. 1. GbQl
2 
~ 1. Genezlik, 2. Kolay • 

..., . Kuy. 

. ~i, 1. Gen., 2. Kolay, 8. -.. ... ~ ,,.,._, ~ 1. Amır, 2. 
""'61, 8. CtltL 4. Din, 5. Dinçlik, 
... 319.:... ~ 

6. 'Dinizlik, 7. Durgunluk, 8. Enç · 
(Huzur man, 9. Ençlik, 10. Ençü 
(Huzur man.) 11. Erinç 12. Enç· 
kü, inçkü, 13. lnç, 14. Sılan, 15. 
Tepsime, tepsinme, 16. Tes, tenş, 
17. Tını, 18. Tmıma, tınma, ~9. 
Tmçlık, 20. Tniıçlık, 21. Tışlrk, 22. 
Tızı, 23. Tinik, 24. Toktaş. 

SiikGn bulmak, 1. Amnlmak, 2. 
Balsamak, 8. 'Basılmak, 4. Basır • 
ganmak, ö. Cıvanmak, 6. Dinlen· 
mek, 7. ·Dinmek, 8. Dölenmek, 9. 
Durmak, 10. Dülcünmek, 11. E • 
milmek, 12. Emr.ülmek, ıs. Imıl • 
mak, 14. Pazınmak, 15. Sarçımak, 
16. Smgırakmak, 17. Tımmak, 18. 
Tmcaymak, 19. Tdımak, 20. toğ
şalmak, 21. Toktamak, 22. Tölen
mek, 28. Tuktamak, 24. Yatışmak 
25. Yılmıak, 26. Yumuşamak. 

Sükbeti ihW etmek, Sobır • 
mak. 

Sükut, 1. Sessizlik, 2. Söyleme· 
me, söylemezlik, 3. Susma, sus -
muşluk. . 

Süldine ica.br etmek, 1. Sustur· ... 
mak, 2. Tıyıltmak: 

Sükiln etmek, 1. Hösmek, 2. 
Susmak, 8. Tınmak, 4. Tıyılmak. : .. 

Sükünl, 1. Ismık, 2. Sessiz, 3.' 
Söylemez, 4. Susmuş, susğan, 5. 
Tomay, 6. Tumay. . 

Sülale, 1. Arka (Akap man.) 
2. Döl (Zürriyet man.), 3. Döl ·;· 
döş, (Zürriyet, çoluk man.) 4. Irk, 
5. Soy, 6. Süyök, 7. Tire, 8. Uruğ,. 
9. Unık. 

Sülisi Üçlü • 

rin ihale ıünü olan 23 - 2 - 935 Cume.rteıi ıünü saat 15 e kadar 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi kalemine ıelmelcri. 
(391) (631) - - (681) 
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2. Bağmak, S. Baymak, 4. Büğüle
mek, büyülemek, 5. Büğü yap -
mak, büyü yapmak, 6. Göz bağla. 
mak, 7. İliklemek. 

Sikke, 1. Akça, 2. Annak (Pa
ra, altın man.) 3. Damga, tamga, 
4. Yarmağ, yarmak. 

Silih, 1. Belik, bilik 2. Buladı, 
8. Cebe, 4. Etme, 5. Karbiçi, 6. 
Kanpçm, karpçın 7. Kural, 8. Ku
ran 9. Kündeyi, 10. Opçin, öpçin, 
üpçin, 11. Posat, 12. Pusat, 18. 
Sağıt, 14. Sağut, 15. Savut, 16. 
Tağay, 17. Talum, 18 Tiriğ, 19. 

· Tolum 20. Tümeğ, 21. Yabduk, 

Silah arkadatı, Südaş, ( Sü = 
asker. 

Silahlanmak, 1. Beliklenmek, 
-.2. Sağutlanmak. 8. Tolumlanmak. 
. A. Yaraklanmak. 

Sillhh, 1. Sazlığ 2.Tolumlu. 
.. Silah takımı, Pusat. · 
Silahtar, Torkak, Turkak. 
Silindir, 1. Tapan, 2. Tarla ta. 

panı, 3. Yer basan 4. Yivgi, 5. yiv
gi ~ı 6. Yuvak, 7. Yuvgu, 

Silk, ı. Dizi 2. Sıra, S. Takım, 
. 4. Yol. 

Sille, 1. Buşak, 2. Şamar, 3 . 
'Şaplak, 4. Tokat. 
· Sille wrmak, 1. Şamarlamak, 
?.. Tokatlamak. 

Sito, ı. Ora 2. Onı, 3. Sarpun. 
Silsile, 1. Kezik, 2. Sıra, 3. Te

. zik, Sarpun. 
Silsileli cibal, 1. Balkan, 2. 

pağ sah 8. Seğir, 4. Sıradağlar. 
Silıite teıkil etmek, Samsa • 

mak. 
Sl1uet:, ( Silhouette), KaraltL 

karartı. 
Sim, 1. Gümüş, 2. Mönün, 
Sima, 1. Beniz, 2. Bet, 3. Ça • 

ray, 4. Çıray, 5. En, 6. Onlük, 7 •. 
Srray, 8. Tüs, 9. Yü·~ -" 

Simetrik, U yukas. 
Simıar, 1. Helekeci, 2. Komsı • ., 
Sin, 1. Çağ, 2. Çer, 8. Yaş. . 
Sine, 1. Bağır, 2. Büksük, s: 

Döş, 4. Göğüs. 5. Köğüz, 6. Kök· .. 
rek, 7. Ok, öğ, 8. Töş. 

Sinebend, Gömüldüriik. 
S 

. 1 
iparlıf etmek, 1. Ismarlamak, 

2. Tapıştınnak, 3. Tapşunnak. 
Sipeıhtar, Barlas. 
Siper, 1. Ban, 2. Gerelti, S. Kal

kan, 4. Kama], 5. Katağ, 6. Or, 7. 
Perk, berk, 8. Sek, 9. Seneıer, 10 • 
Senger, 11. Senir, 12. Siner, 14. 
Tığa, 15. Tukurka. 

Siperlenmek, Kuytulanmak. 
Siperli yer, 1. Koyak, 2. Koy. 

suk, 3. Kuytak, 4. Kuytan, 5. Kuy
tu. 

Siraç, 1. Işık, 2. Yala. 
Sirayet,, 1. Bulaşma, 2. Calkan; 

3. Geçme, 4. Sıvışma, 5. Yoğuş, 6.> 
Yuğuv. 

Sirayet etmek, 1. Dula.~mnk, 2. 
Geçikmek, 3. Geçmek, 4. Kutuz • · 
mak, 5. Kündelmck, 6. Okmak, 7 •. :. 
Ötkennek, ötkürmck, 8. Otmek, • 
9. Oymek, 10. Sınkmak, l 1. Sı. 
vaşmak, 12. Ulaşmak, 13. Yayıl·~~ 
mak, 14. Yokmak, yukmak. 

Siret, 1. Gidiş, 2. Kıhk, 3. Kı( 
. -· 
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Tam bir Roman 5 Kuruş 

Kara Gölge 
E.n yeni ve mükemmel ;>olis romanlarım toplayan bu serinin 

ikinci ~ayısı: 

ı Saçlı Adam 
r ~~n: ".l.l'J'lUftur. t\.ilcı .t'~ ılardcı gazete miıvezzılermde, tütüncü 
ciükkinlarmda satılmakt \dır. 

• C E;. KM 1;..K • 
iJ"TE;M ~:2S~N 

BiR 

k:UMBARA 
AL 

•AOAPAZAQ.l·T~RK TCCAQET· l!>ANKASI • 

1.: 
Son derece meraklı ve heye-.anlı vakaları hikaye eden bu ro . 

manlardan he m be, ~uncle bir kitab neırolunur. 
Her kitab başı. bııı,ı••a bir romandn ve hah ya)nı7 5 kuruttur. 

--·--l!m!!!!m·•1,-D eniz yolları Dün ve Yarın 
külliyatı 

1 ~ 
ıŞLETMES 

Po ;~a T. 1". E-inalar ve Levazım 
ı\l:cnı~lcrı I< :ıralto, Korrüba.)ı Tercüme 

Konya: Bay Sabri E~ 
Halk kütüpa..-ı, 

Kayseri: Halk tic:areıaoe" 

1 -ı.4~M>2 - "ırke.ı Mühürdar ~.adr 

f\1üdür~üğünden: 
ır·-- l l::ı.n rcıeını. ~7.W --·· 

Anadolunun her köıesinde ıa -
blır. Başlıca bayilerimizin adlarını 
neırediyoruz: 

St JO ii.i 8000 Kilo boru ve Levha halinde hurda kurşun açık l 
eksiltme ile c:a.tın a:ınacaktır· Muhammen bedeli "1, 750,, liradır. Ek- ' 
siltme 27 - 2 - 35 tarihine rastlayan Çarıamba günü saat 14 de An

isken deriye }'olu 
ANKARA vapuru 12 Şubat 

SALI günü saat 11 de lskende
riyeye kadar. (679) 

Ankara: Akba kitab evi 
Aydm: Bay Kırmıi Ömer ve 

KAznn 

Lüle - .~ 

':ı" ..ıcla Posta T. T. ahm satım komisyonunda yapılacağından istekli- •-----·---------ı• ı Adana: Bay Necati Maarif 
kütüpanesi 

bwpz: Özdilek ~ 
Milaı: Doğu kütü~ 
Menin: Bay Sedad s.bi', 
Ordu: Bay ŞükrÜ f: 

lcrin o gün tayin olunan saatte ( 132) liralık iğreti güvenmelerini vez
neye yatırdıklarına dair makbuz veya muteber bir banka teminat 
mektubu ile ve 2490 No.h kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesaiki hamilen komisyon riyasetine müracaatleri, ıartname her gün 

1rabzon Yolu Antalya: Bay Kemahi zade Nail 
Amasya: Cemaleddin kütüpanesi 
Afyon: Doğan matbaası 

kitapçı rıtJ 
Samsun: Bay Mahmud • CUMHURİYET vapuru 12 

Şubat SALI günü saat 20 de Ri
zeye kadar. ( 696) 

Ankarada binalar ve Levazım Müdürlüğünden, lstanbulda Beyoğlu [lll------------• 
Bursa: Bay Esad • MektepJiler 

Pazan . 

Halk kütüpaıse" · 
Sıvu: Kamil kütü~ 
Tokat: Bay Ati Sabt'dc 
Trabzon: Polathaneli :ıa Postahanesinde Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak alı-

nabilir. {695) 
Sultanalııned Sulh Mahkemesin· 

den: 

Balıkesir: Bay Mustafa Fehmi 
kırtasiyeci biraderler ~ 

Tekirdağ: Bay İsmail tJ 
kitapçı • nıııı11111uııııııııııı 1mıınııııımıı11mıııımııını·qmut1 1111 z ı ımı aı •ıw..,.111111""•""""'-•""'" 

)Öz Türkçe karşılıkla~ 
~ Okuyucularımıza bir kolaylık olmak üzere, her gün dört say· 
i fa halinde neıretmekte olduğumuz - Öz Türkçe kartıhklar -
\ :;erisinin yüzüncü aayfadan iki yüze kadar olan ikinci formasını 
1 muntazam bir tekilde forma halinde ıa~ çıkardık. 

Gazetede bunlan buntazam ıurette takib edemiyen okuyu- -
ı .!=.rımızm bu formaları almak için acele etme~eri lazımdır. 

Bu formanm değeri "20" kuruıtur. 
Bundan ıonraki kısnnlar forma halinde çıkanlmıyacağı için 

oliuyucularmnzın gazetemizi muntazaman takib ebneleri lazım· 
drr. 

Da\'acı Hak.krom Eminönünde 

Sebzelıane sokağında l\lesutbey lıa -

nında 6 No. da Hiristo Ninidisden a

lacağı olan 147 lira 9 kuruşun talısi· 

Ji hakkında açtığı dava üzerine müd

deaaleyhe yazılan celpname arkası • 

na rnüha~ir taraf mdan müddeaaley -
hin semti meçhule gittiği hakkında 

verilen mC§nıhat üzerine müddeaa • 

Jeyhe ilanen tebligat if asma ve mah

kemenin dalıi 25.3.1935 ı;aat 10,30 

Denizli: Bay Fahri Akçakaça 
Diyar· 

bekir: Ayyıldız pazarı 

Eskiıehir: Sakarya kütüpanesi 
Edime: Bay Şevki Evrensel • 

kitapçı 

Erzurum: ilim ocağı 
Etaziz: Turan kütüpaneıi 
Erzincan: Bayan Fahriye kitapçı 
Giresun: Bay Lütfi, Tasarnıf 

Gazi. 
antep: 

Hopa: 
Imıit: 

pazan 

Bay Said Apardım oilu 
Bay Nafiz • kitapçı 
Şark pazan 

Zongul • ~ 
dak: Bay Resneli fi 

kitapçı 

Dün ve Y ann tercüalf 
bu bayileı-de İstanbul fia:ı 

- Vakit Matbaası, De r/.ı . ,, 
baası neıriyabnm umUJlll .,ı 
dır. Bu b3yiJerde bütün D~ 
baası Mttiyabnı da bulal). ·~ 

llu /;.'il!iyatı edınmek 1 

acclo edini:! .,) 
Bayiim.iz olmayan 1"" ~ 

kitaptan satmak istiyenler " 
bulda Vakıt Matbaasm•,,,,., 
müracaat etmelidirler. 

Izmir: 
Isparta: 

tarihine talikine karar ,·erilmiş ,.e Mektepli kütüpanesi 
Bay Lütfi Y unuı oğlu 

Bunlan toplayanlar, en iyi tekilde Öz Türkçe sözlüğe malik yevmi mezkurda mahkemeye gelmez 
oJoçaklardD'. ~ ... h· ....... da ~-- -··=.1·~ 

........_.........._ 1111111 nmı ınırrıı • lacağr ilanen tebliğ olunur. (5255) 
At'HM 

REFİK Ahmed SEVENCIL 
'"""""""'"""'"""''•ıımwanmıııwmn"""""""'"ınııı·"···ıınnını•""''""'"''""ııı ınınınıı ınınııınr tını 

1!1'11111!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!{21 lkincı Te(irln 193t aayuıuzd!-'1 beti ıUrU)·or.)~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~ 

Oz Türkçe karıılıklar 

lınç, 4. Kılk, 5. Konuş, 6. Oruk, 7. 
Y onk, 8. Yoruk. 

Sirkat, 1. Hırsızlık, 2. Karaklık, 
3. Uğurluk. 

Sirkat etmek, 1. :Aşınnak, 2. 
Buldurmak, 3. Çalmak, 4. Engez
leı~ck, 5. Uğurlamak, 6. Urlamak, 
.7. Y rvrtmak. 

Sirkat ettirmek, Çörletmek. 
Sitare, Yıldız . 
Sitayif, 1. Oğdü, 2. Oğme, 3. 

Ogü, 4. Oğüş, 5. Oktii. 
Sitayiş etmek, 1. l\faktamak, 2. 

Oğmek, 3. Okmek. 

Söyleşme, 10. Söz gelici, 11. Söz 
sav, 12. Tanışık. 

Sokak, 1. Dölme, 2. Giremiç, 
Oram, 4. Sapkı, 5. Sokmak, 6. 
Sokpak (Dar yol man.) 7. Yol. 

Step, 1. Bozkır, 2. Konıray. 
Su, Kötü. 

Suikasd 1. Kuturuk, 2. Öldür. 
meye kalkışma, 3. Yağanç, 4. Ya~ 
ğanma. 

Suimuamele, 1. Kötü davran -
ma, 2. Y mannak. 

.... Suiniyet, 1 . Kötülük isteme, 2. 
Ya\oıız sanu. 

Sitem, 1. Çıh~mtı, 2. Kalı~, 3. Suişöhret, 1. Adı çıkma, 2. Se • 
K· ... u, 4. Tapa, 5. Yanı, yanu. linti. 

Sitem etmek. 1. Çıkışmak, 2. Suizan, 1. Köüt sanı, 2. Yavın: 
Gücernlemek, 3. Kartağalamak, 4. anma. 
Kerçetmek, 5. Yanı y;mm~k. Suıbh, ı. Tan. 2. Tanla. 

Siyah, Kara. Subhü kizib, Ertelik, ertemle 
Siyaha mail 1. Karamtak. 2. Subhü sadık, Çin tan, 2. Tanla-

K«rnıntrk, 3. Karastık. cik. 
Siya.hlatmak, Karartmak. Sudur, Çıkmak. 
Simsirah, L Kapkara, 2. Tüııı Suhf, Biti. 

knrn. Suhunct, 1. !sı, 2. Isılık, 3. Krz. 
Siyak, l. Gel;ş, 2. Sıruğ. gmlık, 4. Sıcaklık. 
S · yakı kcHm, Sözün gelişi. 1 Sukut, 1. Düşme, 2. Düşüş, 3. 
Siyatik, 1. fümf!i. 2. Koyangu, üii~ü~, 3 !n~. 

ko~·,ı·ık. kuyank. Sukut etmek, 1. Düşmek. 2. 
Sofra, l. Aşamhk, 2. Aşyağhk, 

1 

İnmek, 3. Ozelenmek, 4. Sepsi • 
3. ')irgj, 1. Tirki. mek, (Yaprak dökülmek nıan.) 5. 

Sofu (Sofi), 1. Arzıl•, ırz1k, 2. Uçmak. 
I\irtgün~lüğ, 3. Salanç, 4. Tap. Sulh, 1. Abır, 2. Amır, 3. An -
rak. laş, 4. Arıç, armç, 5. Barı!3, 6. Ba • 

Sohbet. 1. Arkadaşlık, 2. Bir - rı~ık, barış~klık, 7. Baysal, 8. Baz, 
liktc otunım, 3. Görü ;mc, 4. Kef, !l. im, il (El bolmak, - düşman -
k~p, gep, 5. Keleri, 6. Konuşma, lar z ;ınresindcn çıkıp yakınlar 
'1. Konuşum, 8. Ukırdı etme,, 9. sırasına geçmek, baıışmak ınan.) 
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10. tllik, 11. 11 oturuşma, 12. Tatu 
(Rıza ve hoşnudi man.) 13. Tevs, 
tefs, 14. Uyuşma, 15. Uz, uzlaş -
ma, 16. Yabaşlık, 17. Yaraş, 18. 
Yaraşık. 

s;lhan, Uyuşarak, uzlaşarak. 
Sulhcu, Sulhperver, 1. Amrrak, 

2. Baz. 

Sulh etmek, 1. Anlaşmak, 2. A
ralamak, anlmak, 3. Barışmak, 4. 
Baz kılmak, 5. Genizmek, 6. llleş
mek, 7. Şuklamak, 8. Tatulanmak, 
9. Tepsetmek, 10. Tepsolmak, 11. 
evsetmek, 12. Tevsolmak, 13. tü -
zelmek, 14. Undurrnak, 15. Uyuş -
mak, 16. Uzlaşmak. 

Sulb (Katı man.) , 1. Bek, 2. 
Berk, 3. Katı, 4. Ket, 5. Kurç (Se
labet ve metanet sahibi man.) 7. 
Perk, 8. Sert, 9. Tutuş, 10. Yalt. 

SuLh (Nesil man.), 1. Bel, 2. 
Bil, 3. Döl, 4. Göbek, 5. Kuşak, 6. 
Sekirden, 7. Soy. 

Sulbi, Oz. 
Sulta, Başlık. 

Sultan (Erkek için), 1. Altan, 
2 Erki türk, e!'k türk, 3. Han, 4. 
Kaan, 5. Kağan, 6. Kan. 

Sultan (Kadın için), 1. Bikim, 
bim, 2. Hanım, 3. Hatun, katun, 4. 
Kanış, 5. Kunçuy. 

Sun'i, 1. Düzme, 2. Kaltağay, 

3. T:ıkma, 4. Uydurma, 5. Yap -
ma. 

Sun'i tepe, Hüyük, üyük. 
Sur (Düğün man.) 1. Düğün, 2. 

I\· ~,:1n, kurban, 3. Şenlik. 
,. Sur (Baıu man.) 1. Bom, 2. 

Buğ, 3. Burgu, 4. Burkaz, 5. Puğ· 
Sur (Hisar man.) 1. Ban, 2. Ba.· 

nı, 3. Ora, 4. Pahsa, 5. Senger, 6. 
Tağam. 

Suret, 1. Abak, (l\Iüces.5em sıı
ret, sanem man.) 2. Biçim (Tal'Zi 
şekli, man.) 3. Cosuk, (Tarz, hıl 
man.) 4. Çalu (Şamanilikte put, 
sanem man.) 5. Edisi (Tarz mall·) 
6. Gidiş ( Mişvar man.) 7. G~ ... 
rünk (Şekil man.) 8. GörilnuŞ 
(Şekli harici man.) 9. Kesi~ 
(Tarz, şekil man.) 10. J{JII 
(Kıya!et, şekil harici man.) ı.~· 
Sın (Şekil man.) 12. Som (eŞkl·İ 
resim man.) 13. Somı ( şeJ<ı 
man.) 14. Sür (Put, t.asvir, tarıı 

~ı·ıcte nevi man.) 15. Şalu (Şamanı ı ,, 
put ve sanem man.) 16. TeJlg 
(Tarz man.) 17. Tevil, tefir (T~ 
man.) 18. Yusun (Usul, ka1 ) 

man.) 19. Yusunluk (Tarz ınaJl· 
20. Yüz. 

Sureta, Görün~ı:;te. 
Sureti muhayyele, ŞalYa. d 
Sureti münasibede, SırasııJ tl 

Sırasiyle. 
Sureti zahire, Görünüş. . g, 
Suubet, ı. Boşar, 2. ÇetinJıl<, l 

Güçlük, 4. Zorluk. 
• ıec: -Suret lieabetmek, 1. Çetin .,. 

mek. 2. ÇeygeUenınek, 3. GüçleŞ -
rnek. 

Suretle, 1. Gücün, 2. GücilneJ1 
("Güç ile,, den). 3, 

S '"'d l Aw '> Ag"'ınlT131 uu , . gım, -· yu • 
Ağma. 4. Qrleme1 Ş. Yiş, 6. r: ·rii· 
karı çıkma, yü~seğc çıkma, '· 
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