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"Darüşşafdka 
Lisesinde .. ,, 

Yarınki sayımızın içinde 
"Gene Kurun,, da okayunuz 

İhc:i Yıı Sayı 8137 • 75 Yuı lıleri Telefonu: 24379 Çar,•mba, 8 ŞU dAT (2 inci ay) 1935 

C, lf. Fırkasınca gösterilen kadın 
"Ylav namzetlerinin hal tercümelerj 

ldare Telefonu: 24370 O S ayıaı 5 Kuruş 

reni saylav namzet/erile konuşuyoruz 

·!Q~l1l rıamzetten beşi mekteb müdürü, altısı belediye meclisi 
esı, ikisi .çiftci, ikisi muallim, biri Mulıtar, b!Ti do."tordur 

arılı Ve 1·nand1ran Saylav ıeçimi 
öbür gün Türki -

Bay Tevfik Bilge neler 
düşündüğünü anlatıyor 

S •• } yen:n her tara -
lJ oz er fında birden ya-

lu Önder At r· k 1 pılacaktır. Se -
eriııj a ur 11ay av nam· 
i ha 

1 
ulusa bildirdi; hu arada çim hazırlrkları 

§ ayan ı t b•t · ~k ça ı~ma devrinde gü· amamen ı mıt-
~- anıarf ·ı f ~ ,... ;,- ar ı e gidilecek ''olta- :r. 

oO lerJ· U " 
• da,.), 

1• TJus i~leri ile ilişikli 
lb...ı olanlar için bu s()zlerj 
-~ 'e d' 1 

Şehrimizde 
yapılacak ıeçim 

alayının f evka -
lide olacağı ya -
pılan hazırlık • 
lardan anlqıl -
maktadır. Şehir 
yarından itiba .. 
ren donanacak 
br. 

~ ı-.. 

hir k ın emek gerçekten hü - Benli Nevzad Mihri Pekttlf Seniha fılaliz 
(Trabzon) b t\ançtır. 

011 6Ö 1 (/zmir) (Malatya) 
"· z er '·arın ''lk . c;ı iyiJ'k ". m u emıze getı-
11~ • 

1k~erı, güzellikleri, mut · 
"atı ı .. 1 

<ıla ._ goz e görülecek kadar 
ra~ b ı· da11 "' e •rtmektedir. Bu ha· 
rıtatürk''" . 

Csiıı· un son seçım beyan· 
ın en .. 

fı ı· goze çarpar ayırtsanı 
. arıJcı) 1 D 1 
•tıaııı ıer vakit olduğu gi· ün neıro u • . ı \'e • 
ılirit_ ınan<lırıcı olmasıdır di· nan C. H. F. liı • 

h teıinde aörüldü • oıı s" • 
Ozferin b k v 'b" 1 1 dırıc u adar inanlı "e i· gu gı ı ıay av ı · 

·
1 

; 0lr11ası bir kez yürekten ğa namzed göı • Hü•nÜ Çakır 
• 

0 rııasrn·'and B .. 1.. .. terilen kadm!a - . (/zmir) 
itıcaJt . ~ ır. · u tur u ııoz· 
~oıı·· '•Ptıgı ve yapacağı işlenu rm ıayııı 17 dir. 
LG~U hilen ,.e bunların iyiliği- Bunlardan beti halen mekteb 
-0,ı· "atlığı ile inanmış olan • müdürü, albıı be!ediye azası, biri 
tditlye~ilir. Ve gene bu türlü muhtar, iküi çiftçi, ikisi muallim, 

lttt ~ dinHyenleri eöylenen biri doktordur. 
r.._:iirek.ten inandırabilir. 
" lUraanu da unutmıyabm ki 
~ ~~ip Q'l)o,.intf,.fı-i ; • 

ı, . gticu yalnız yürekten 
ler 0~ llıazıJı (samimi, imanlı) 
Laıt _ asından da değildir. Bun· 
~~ bu .. ı 

•atılın &oz er geçen yıllarda 
l~İneı~ olan büyük islerin ger· 
~dar e dayanmaktadır; şimdi • 

. · '"rııı/aPılrnış olan işlerin anımı 
İtı <iıı" da kendiliğinden giizleri . 
ı İrin Utıe gelmekte, bundan son· 

• söylenen sözlerin de~erini 
c 

ASl.'1 US 
~.... ~ 
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Kadın namzetlerin kııa birer 
hat tercümelerini. yazmayı f aideli 
bulduk. 

Doktor F•l111• fakir 
903 de Zafranbolunun Akriran 

köyünde doimuıtur. Sekiz yqma 1 
kadar köyde ka 1mq, 1911 de ba • I 
bası furuncu Şakirle İıtanhula 
gelmi§tİr. Bayan Fatma Şakir Ba
!azıd Kız nümuneıinde, Biz!m i · 
lem Hıeı=nde okumu§, 929 da tıb 
fakültesini bitirmittir. Fatma Şa • 
kir altı yıldır Gureba hastaneıin • 
de hek:mlik yapma1ttadır. Bir bu· 

Devamı 9 Oftf'!U ıuayıfıınıa ı uıcı eOtuııunda, 

Fatma Şakir 
(EJirne) 

Muzaller Kılıf 
(Gire.un) 

Müstakiller 
Müstakil saylav/ık için 
namzetliğini ko!,•anlar 

10 u buldu 

Bay Df'1amandi Ke,eoğlu ve Bay 
Jbrahim Nom 

Müıtakil namzetliğini koyanlar 
tJ onu bulm\l§tur. Bay Ali Haydar 

ı-1111a barışının mukad· --· - . .,~w • .... '°'""""'' 
rie,.atı Bitlerin elinde Dikkat 
~l>erlayn diyonAlmanya eter isterse 
Çellıber içine almak imkansızdır! 

~ aQ.)I Çernberlayn 
1._t. tt, S (A 
.. •li~ .A.) - Londra-
~li) .._Polonya klübünde 

" '~·ı._y Auıtin Çember • 
!:' ::"11' ki: 

ı · .-_llıız 1 '>i b• - ngiliz antlat-
, ~~~t' iı.u-et olarak kartı· 

bu doıtane ulaıma 

Bay Flanden 

Lokarno fikri dahilinde yapılmıı, 
br. Bay Hitlerin, bu yeni teklifi, 
ciddi bir tekilde tetkik edeceii 
haberine sevindim. Kendi hükG
metini antlatmaya ıirmeie ça
ğırılan öteki hükUnıetlere ittirak 

(Devamı l2 ci sayıfanrn 1 el ıUtununda) j 

...... :::::::::::::::::::::::: 
Endülüste Kemal 
Reis Romanımız 
Bir l•tei• yer.ne getl· 
r iyor ve bugUzel Roma· 
ıun fimdlye kadar 4;•kan 
ın•ımıaranı yar1n ayrıca 

ver yoruz 
"Endülüıte Kemal Reia" adfı ye

ni deniz romanımız okuyuculanmıa 
tarafından çok bejenilmittir. Türle 
denizcilerinin kahramanlıklannı an· 
latan, Kemal Reiıin kahramanlıkla 
kanpn be1ecanlı ıevgiıinden bah • 
ıeden bu süzel romanın bat tarafla
nnı okuJamaımt bulunanlardan ro

manı takib edebilmek için, timdiye 
kadar çıkımı Jaannlann olduğu gibi 
fakat aynca tekrarlanmamu iatiyen. 
ler oldu. 

Bu iıteii yerine setiriyoruz: 

y annki gazetemizin dört sayıfa
anu bu ite a)'Jl'dık. Okurlanmız bu 
dört Ayıfada ıimc:liye kadar çıkan 
kısımlan bulacaklar ve devamını tef. 
rika ıütunlannda takib edebilecek· ı 
lerdir. 

"Atatürk, talebe iken bulunduğu sınıfa 
hiçbir lıoca hazırlanmadan giremezdi,, 

Diyarıbelıir •ay/avlığına nam· .. ,--F-... ---
zed göaterilen Bay T evlik Bilge, 

' Atatürk'ü talebe ilıen tanımak •a· 
adetine ermif yurtda,lardan biri-

. J 

;idir. Dün kendiaile konuıtuk: 

- T ahı ilimi Manaıtır askeri f 
idadiıinde bitirdim, dedi. Ondan 
sonra "Mühendiıhanei berri" de 
dört sene topçu zabitiiği dtim, 
ondan ıonra da Manastır uker~ 
idadiıi tarih hocalığına tayin o
lundum. Atatürk bu ıırada bu 
mektebin talebeaindendi. Balkan 
muharebesinde lıtanbula geldim . 
Kuleli askeri liıeıile latanbul kız 
liıeıi tarih hocalığına tayin olun
dum. Bu esnada kaymakamhia 
terfi edilmittim. Ferid Pqa hü
hUıneti zamanında tekaütlüğe 

sevkt?dildim. Fakat ıonra gene 
ayni mekteplerin tarih hocalığı

Bay Tevfik Bilge 

bili bu mekteplerde boca ve Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti azaıın • 
dan bulunuyorum. DoğuJ!l tarihim 
1283 tür. 

na ücretle tayin edildim. Şimdi •Devamı thmcu Ayıfaıım 4 ln<'D .otanunda) 

Orta Avrupa ve Balkanlar meselesi 

Uzak Şarktaki vaziyetin 
Avrupadaki rolü 

Roma anlaşması ile Yunanistan ve Balkan 
antantı üzerinde görüş'er 

Atinada ,ıkan Katimerini BG· f 
ute•i, Roma anltıfmaları ile Yu
naniatan araındalıi münaebeti 
tetkik eden uzun bir melıtub al-
mııtır. Gazetenin aöylediğine ba· 
kılıraa, mektub neıredilmezJen 

eovel .iyaai mühim bir ıahaiyetle 
uzun uzadıya görüıülmüttür. Ka
timerinide ~kan bu mektubun 
belli ba§lı parçalarını alıyoruz: 

"Balkan antlqmuı bize, Bal

kan devletleri ile bulutauz en mü· 
kemmel birlik çalııma kaidesini 

temin etmiıtir. Eğer ltalya pek 
doıtane münasebetlerle buna it· 

tirak ederse Yakın Şarkta çok fa· 

ideli bir rol yapabiliriz 

(Devamı 12 ci sayıfanm 3 cu ıütunu9da) 

Şehir plinı kime 
yaptırılacak ? 

jüıi dün gene toplandı, hararetli 
münakaşalar sürüyor 

Salah Cimcoz Celôl Eaatl Ziya Hlil Etem 

lıtanbul planının kime yaptı- ı aör Egl, mazeretlerini bildirerek 
nlmuını tayin için teıekkül eden ıelememiıler, söz söylemeleri bu· 
jüri heyeti dün lıtanbul belediye- güne kalmıfbr. Dün önce Bay 
ıinde Vali ve Belediye reiıi Mu- Feridun Manyas aöz aöylemiı, üç 
hiddin Oıtündağ'ın baıkanlığı al- ecnebi mütehua111n raporlannı 
tında toplanarak çahımalanna tetkik ve profesör Elgöç'ün tek· 
devam etmiıtir. Dünkü toplanb· liflerini tercih eden komiıyon a-
da münakaşalara devam edilmit· zuının bir gün evvel ıöylt!dt1de
tir, dün için önceden ıöz almıt 0 • ri ıözlere cevab vermif, onlarm 

lan Bay Yahya Kemal ile profe- Dnaau , llMD ...,.,_.. 1 1nt11 dtaallllda) 
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Şehir planı kime 

yaptırılacak? 
~ (Ba:: tarafı 1 inci sayıfada) 

mütalealarını tenkid etmiştir. Hıf
zıssıhha mütehassısı doktor Zeki 
de ayni şekilde mütaleada bu
lunmuştur. İmar bürosu mimar· 
larından ve jüri azasından Bay 
Sabri, hazırladığı yazıyı okumu§
tur. Bay Sabri, Ağa§m ve Lam
berin tekliflerini tenkid etmekte 
ve ElgPç'ü üstün bulmaktadır. 

Belediye fen İ§leri müdürü Bay 
Ziya, üç mütehassısın raporlarını 
tetkik ve Elgöç'ü tercih eden ko
misyon azasındandır, bu komis
yon namına söz söylemiş, evvelki 

günkü ve dünkü tenkitlere vecab 
vermiştir. Buraya kadar olan mü
nakaşa umumiyetle bu üç müte
hassısın tekliflerinin maddeleri 
üzerinde geçmiştir. 

Bundan sonra Şehir meclisi ü
yelerinden Refik Ahmed Sevenail 
söz alm1ştır: 

Refik Ahmed Sevengil, üç mü
tehaaaısın raporlarından ve bun
lar hakkmda yapılan tenkitler~ 

den çok istifade ettiğini. üç mü

tehassısm da değeri üzerinde ko-
nut ulmaımın pek haklı olamıya -
cağını ve böyle bir safhaya giren 

müzakerenin istenilen iyi netice
ye var~bilmesi için önce bu yol· 

dan çıkarıhrıuı lazım geldiğini 
söylemiştir. Refik Ahmed Seven
gil, üç müteha.ssıım raporlarını 

hulasa eden komisyonun prof e· 

sör Ağa~'i fazla hırpaladığını, bu
na cevııb verenlerin de kar§dık 

olarak Elgöç' e yaptıkları hücum-
• \r.:qn ~ yerinde sayılamıyaca

~ ,..ı ileti ,şürmüş, önce ortadaki 
·;şunet havasını kaldırmağa ça
:ını§tır. 

Refik Ahmed Sevengil, bilhas
il müza.kereye mev:ıu olan rapor
arın karın verilir verilmez he
men tatbikine geçilecek kat't 
~lanmı§ gibi !U maddesi föyle, bu 
maddesi böyle olmalıdır şeklinde

ki konuşmalardan da büyük bir 
fayda umulamıyacağına, işaret 
elı:ni§, "bu mülcha.asıslardan her 
hangi birisine doneler verilmiı 
olsaydı acaba bugünkü gibi ha
yali tekliflerde mi bulunacaklar-

dı? Hiç zannetmem. Tekliflerin 
hepsinde kilid ta§ı limandır, li
manın nerede olacağını tayin et
mek de hükfunelin hakkıdır; li
man hakkında bir kararımız ol
saydı ve bu adamlara bildirsey

dik elbette bugün elimizde olan 
bu plan teklifler\ büsbütün ba~ka 
bir !ekilde olacaktı." demiştir. 

Bundan aıonra her üç ecn-ebi mü~ 
tehnssısın raporundan aldığı u. 
mumi intibaları anlatmıf, netiçe-

de "duyJum Ağaı'ın arkasından 
gidiyor, onun teklifleri §iİrlidir; 
fakat aklım Elgöç'ü ilstün bulu
yor, onun teklifleri makuldur; o-
nun taraf ındaynn ve onun ~iir ek
sikJiğini taıı:amlıyabiliriz.,, demİ§
tir. Refik Ahmed Sevengil, bu 
mütehaasıslardan hangisi seçilir
se seçilsin bunlann teknik bilgi
sinden pek çok istifade edileceği 
muhakkak olmakla beraber plii
na Türk ruhunu verebilmek için 
Türk duygu ve dü~ünce adamla
rmm mutlaka çalııtırılması lazım 
oldusunu ilave etmiştir. Bu arada 
şehrin planı yaptırılırken önceden 
;ehrin knrakterinin çizilmesini. 
İstanbuhın seyyah şehri mi, sa
nayi §~hri mi, al'ş veri§ ~ehri mi 
olarak inkişaf edeceğinin konu· 

~ulmasım lüzumlu gördüğünü söy
lemiştir. 

Eski müzeler müdürü lstanbul 
saylavı Bay Halil Etem, Feridun 
Manyasla Refik Ahmed Seven
gilin düıüncelerinin bir kısmına 
iştirak ettiğini söyleyerek, söze 
ba§lamıt, kendiıinin meseleyi yal· 
nız aıarı atika ve abideler nok-
taıından te'kik ettiğini, bu değer .. 
li eaerlerin günden güne hakım-
ıızlıktan harab olduğunu, Ağat'ın 
planında bunların daha fazla e· 
hemmiyetle kartıland1ğını, ken
disinin Ağaı tarafında olduğunu 
söylem ittir. 

Celil Esad Arseven söz almı§, 
Refik Ahmed Sevengilin mütale
alarma tamamen iştirak ettiğini, 
ancak mütehassıslara önceden 
clonelel' vermenin doğru olmadı
ğını söylemittir. 

Eski Nafia Bakanlarından Bay 
Muhtar, üç mütehassısın raporu
nu hülasa eden komisyon azasın

dandır; dün Bay Muhtar da söz 
alarak Ağ~'ın bu komisyon tara
fından fazla hırpalandığı yolun-

daki sözlere cev~b vermiş, Ağa-
ş' m muhakkak değerli bir ilim ol· 
duğunu, fakat tekliflerinin ilmi 

mahiyette görülmediğini söyle
miştir. 

lstanbul sayJavı Salah Cimcoz 
üç ecnebi mütehassısın da değeri 
üzerinde elbette hiç söz söylenile
miyeceğini, hepsinin yüksek de
ğerli olduğuım kaydetmiş, bunlar-

dan L&mberle Ağaş'ın daha çok 
§İİr ve hayal tarafını tuttuklarını 
ve galiba planlarını yaparken 

pe!-c fazla ehemmiyetle meşgul 
olmadıklarını, halbuki Elgöç'ün 
ciddiyetle, ehemmiyetle, bir va
zife almış adam gibi çalışbğını 

ve onun tercih edilmesi lazım gel
diğini söylemiştir. 

Jüri, bugün saat on dörtte tek
rar toplanaca~tır. 

--------
Kısa 
••Şehir 

.·_ , • ~~ • • • ı. Haberleri 
§ GALATA YOLCU SALONU -

~lataclaki yolcu salonunun geniıletil
mesi karar!aıtırılrmştır. Giren ve çıkan 
yolculann geçecekleri mahaller biribi· 
rinden ayrılacak, yolcu uğurlamağa 

gelenler için de ayn bir yer yaptmla -
caktır. 

(,\ LiMAN ŞtRKETI MEMURLA
RI :._ Mefsuh liman ~ir:ıeti memurlan 
nizamname muciltjn~ kendilerine ik -
ı·amiye verilmesi İ&teğile alakadarlara 
mitr!lcaatta bulunmuılardır. Liman 
§İrketinin muamelelerini tasfiyeyle uğ. 
ratan komisyon bu mevzu üzerinde 
tetkikler yapım§, eski §İrketin yeni i • 
d~u·ede vazife ıılQ13yan nıemurlaı-ma 

tuminat verilebileceği neticesine var • 
mııtır. 

§ l>ÖRT GiZLi EV - Ahllk :ı:abı
taıı memurları son bir hafta içinde şeh
rin başkn ba§ka ıemtl~ri:ıde gidi dört 
randevü evi ortaya çıkararak kapııtmış
tır. 

Afyon ahmı başhyor 
Uyuşturucu maddeler inhisarı 

afyon satm almağa cumart~si gü . 
nü başlıyacaktır. 

inhisar son ıünler zarfında 
Avrupaya: oldukça mühim mik
darda afyon satmıştır. Türk -
lran afyon konuşmaları lran mu. 
rahhaslarınm, memleketlerinden 
istedikleri talimatın henüz gelme
mi~ olması dolayısile ilerlememek 

tedir. 

inanlı ve inandıran 
sözler 

W"' Ba{malmleden devam 
bir kat daha artırmakt~<lır. Ökono -

mide, maliyede, baymdırhk işlerin· 
de, sağlık ve soysal yardımlar yö -

nünde her ~ün, her ay ve her yıl bir 
az daha ileri)·e gideceğimizi apaçık 
görmekteyiz. 

Iliiyük Savaştan ııonra ülkemizin 
ve ulusumuzun üstüne ~öken kara 
günleri bir yana brrakalun; çünkü o 

günlerdeki ulusal iğim (biiyiik fela
ket) içinde Büyük Kurtarıcıdan ha§· 

ka hemen her yurtta~ azçok §a§ır • 
mıştı diyebiliriz; bundan dalıa dört 
yıl önce acun (cihan) ökonomi bun
ğunluğu haşladığı ' 'akit bile birçok 
ki~ileı· alman düzenlerin yararlığına 
bugünkü gibi inanabi] iyorlar mıy -
dı? Aradan ancak birkaç yıl geçtik · 
ten sonra bu düzenlerin doğruluğu 

güneş gibi parlamağa ha§lamadı mı? 
Omm için şimdi artık her kişi yarı· 

na karşı daha umutlu bakmaktadır 
ve Atatürk'ün yüreklere yeni bir güç 

ve giiven ''eren güzel ıözleri hu u • 
mutları bir kat dnha arttımıaktadn. 

Bütün hunlarla beraber Ulu Öıı· 
der gözlerimizi bir nokta üzerhıe çe· 
, ·iriyor: 

"- Bir yurdun en değerli varlığı 
yurtta§lar arasında ulusal birli/;, iyi 

geçinme ve çalı~kanlıh duygusu ve 
kabiliyetlerinin olgunluğudur. Ulus 
rnrlığını korumak için bütün yurt • 
talların canını ı·e lıer lC)'İni derhal 
ortaya koymaya Tmrar vermiş olmak 

bir ulusun erı yenilmez silahı ve ko
ruma 't'asmı.'iıdır. Bu sebeple Türk 

ıılusunun idaresinde ve lwrunnıaszn· 
da u{u.::;al birlik, ulusal duygu, 11lıı· 

sal /;iiltür, en yüksc!.tc gö:: diktiği • 

miz ideyeldir.,. 
Diyor. 
Şu ge~en on, on heı ytl içinde g<i· 

rüp geçir<liğimiz dCDemeler ( tecrii • 
beler) hu sözlerin yalmz ne kadar 

giizel değil, ne kadar da doğm ol · 
duğunu göstermİ§lİr. Yeni sa)lav 
seçgisi yapılırken hu gerçekliği bir 
kez daha Büyük Önderimizin kutlu 
ağzından dIBlemiş olmak Türk ulusu 

için hir mutluluktur. 
ASllVI US 

Müstekiller 
-- (B~ tarafı l incf sahifede) 

Mitat ile hay Avram Nawn (ibra· 
taim Nom) dan sonra dün de eski 

tarih ve coğrafya hocalarından bay 
lhsan Şerif ve eski Kadınlar birli
ği reisi bayan Nezihe Muhiddin, 
Tayyare cemiyeti lstanbul ,ube -
sine bağlı üç numaralı dernek r~ 
isi a\'1·:~at bay Diyaınandi Seçme· 
oğlu da müstakil n.aınzetliklerini 
koymuşlardır. Bunlardan batka 
e:aki cemiyeti umumiye belediye 
azalarından bay Ziya Molla, deniz 
makineleri mühendisi bay Ali F et
hi, avukat bay Palyati, mülkiye 
müfetti~liğinden mütekaid hay 
Mihran Boyaciyan, talim ve ter • 
biye heyeti reisi bay Ihsan da 
müstakil namzetliklerini koyan • 

lar arasındadır. 

1 Sumer Sinema 
\ılevsimin en mühim ve alaltabahş filmi 

Kıyamet Günleri ~ 
Muazzam ve müthiş şaheserin ilk iraesidir. 

Büyük harbe aid yegane bir röportaj 
Bu filmde; dünyanın karı,masında bilyük rol, 

oynamı! olan devlet reisleri ve ordu kumandanları gibi b 
litika adamlan görünecektir. 

: .... j •• • ; • : 

eu akşam saat tam 9 da 

Sineması Yıldızlar Yıl · Melek 
Marlene Dıetrıch 

tarafından emsalsiz bir suretle yarablan en büyük ıaheser 
büyük filmi. 

KIZIL ÇARiÇE 
Fransızca sözlü Pal" amount filmi. Biletlerinizi hemen atdırı' 

(Alt kat localar ıimdiden satılmıştır. 
KIZIL ÇARİÇE filmi yann matinelerden ib"baren 

1 P E K ve M e L EK Sinemalaunda ··-·-- . ııi bir htanhullu Türkten ayırmak 
kabil deği'ldir. 

Bay Diya.mandi Keçeoğlu, türk· 
çedeki bu bilgilerinden ötürü O .. 
küdardaki Rum mektebinin yurd 
bilgisi ·hoeahğına tayin edilmi§tİr. 
Oradaki Rum talebeye Türk yurd 
bilgiıini büyük bir heyecan ve ha
raretle okutmaktan zevk almak • 
ta.d~r. Bay Keçeoğlu, Kaıtamonu 

. saylav seçimi tefti§ heyeti reisli • 
ğine dün çektiği bir telyaz11mda 
diyor ki: 

"Müstakil olarak sa.ylavhğa 

namzetliğimi koyuyorum. Kasta -
monu çocuğuyum. Türkçe ile ayn-

ca uğraşmış yurttaışmızrm. Türk 
dilini azlık çocuklarına öğretmek 
için mektep kürsülerinde çalışı -
yorum. ·rurcıuma tJıı.gIJyıqı, "5lı.lt!ı 

kadar Türk vatandaşıyım. Bütün 
yurttaşların yurda aynı derecede 

bağlanmaları mefkUresine ve 
Türkçenin neşrine kendimi vak • 
fctmiş bulunuyorum. 

Yurttaşlarım Büyük Kurultay • 
da bana da bir yer ayıracak olur -
larsa daha geniş ufuklarda çalış • 
mak fırsatını bulmuş olurum. !s
ter o yüksek yerde ister mekteb 
kürsüsünde ayni sevgi ve bağlan
tı ile gayeme doğru yürüyeceğim. 
Cumhuriyet ve inkılabın ateşli bir 
çocuğuyu,m. Ulu Oderimizin yara
tıcı varlığından fışkıran nurlar a -
sırlann karanlıklarını yırtmış, o -

mm acunda e~i görülmyien hamle
leri yurdumuzu 13 üncü asırdan 20 
inci asra fırlatmıştır. Onun çizdi
~i yolda yürüyerek ebediyete ba -
kan gözlerinin işaret ettiği hedefe 

doğru ilerlenıek, Türklük toplu -
luğumuı ve yurdıımuzun iyiliği ve 
daha çok yükselmesi için bütün 
varlığımla çalışmak istiyorum. 

Programını budur. Bfr kelime 
ile (namus) tur. 

Namzetliğimi ve düşünceleri -
mi ikinci müntehiplere ve knıa 
teftiş heyetlerine bildirmenizi di • 
lerim.,, 

Müstakil olarak namzetliğini 

koyanlardan bay lbrahim Nom da 
beyannameıinde diyor ki: 

lstanbul TüberkUlgs ' 
latanhul TüberkiH~ 

i~titnam1 6 tııb.t çarl &/. 
dıı Cağa)oğlunda E tih~ 0 

el 
B .... n o'/ 

da yapacakhr. utu 
leri rica olunur. 

Bay Diyamandi Keçec.ğlu Kaı
tamonu müstakil saylavlığı için 
namzetliğini koymu!lur. Bay Di • 
yamandi Kastamonµludur. 1907 
de oradaki idadi mektebinden bi- "Mes'ud memleketimizin lnu -
rincilik'e çıkmıştır. Ondan sonra kadderatma yegane hakim olarak, 

1 
lstunbul hukukunu bitirmiştir. teşekkülü anından bugüne kadar Yurdda~; ~ 
Kendisinin türkçeye ve Türk ede- programı ve sarsılmaz akidelerile Yurdunun insar.~,ı!J 
biyatma çok merakı vardır. Hatta ve günden güne artan kıvançlı ve tan portakall~rını, Jıl~ 
moktepte iken birkaç arkadatı ile 1 muvaffakiyetli adımlarile bütün rını bolbol yer ve ç~· .-1 
beraber isl:naf etmek auretile bir budun evladınm itimnnını kazan - yediriraen hem keP .~jı! 
"edebi mecmua,, çıkarmıştır. R·ay nuş olan Cumhuriyet Halk Fırka- heııı Y"rd mi\hsullerı 
Diyamand"nin birkaç türkçe man- smm bu son günlerde alrlığı pek '1izmet etmiı olurfuz:. /. 

zl!ıille~i çle bulunmaktadır. Türkçe asil ve necib hir karar ile kenrli !!--------
konuşurken şive itibarile kendisi· namzed listelerinde müstakil say. i 
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LER -n 
.,, o d _il 

i\ n ra konuşma-
ları ve .. k 

,~ ço en 
esı R llledeniyet 

011faclQki 
.ıJ:.rıdrC4JQ b. anlCZ§madan •onra 

r ıeÇl dQcak. B ır anlcqma daha ya· 
.,t 11 toplam B ·· ··k S an ıo uyu a-

eye ~l birliğ~~Q Parçalana, parfala· 
ettiiW, derle ını bitlren Avnzpada 

L n111e b· 
btf "eti<1· ' " toplanmanın i-e ır. 

yrıld~ Ôkon . 
,. .._ 01J1ı Ve • yus :ooı QrQJ ııyasa bakımın-
ıO Clrtncı b.. ..k d % clet:lctı uyu uvarlar ka· 

eisine kertd' • ~ ıson yıllarda bu ken· 
ı ıçıne ı. ·ı 

fev~• IQttı]Q çe~ı menin df'rtleri-
. r, Avrun... 

ula lQrq/tan • ,.... organizması 
netJtfl cıtlezr/ s:y~a bakımından 

o/ıı 50 <trt a: .~evrildiği gibi beri 
ac&~ Otlcırı okonomi bakımından 

"rf tıd<rk:ab Çevrildi. Devletler a· 
i~ ı. [) l l (l bölmeler gittikçe 

na ırıd ev et vardı ki siyasa ba-
ttil an ·· ıne oırı· 

6 
uat olduğu devletle ö-

13nı l ı ah, .... ,ftd "d' et ··• •• an ıavaşta ı r. 
Jf Vt:zrdı • 

an ' t olrrtQcl ... ııyasa bakımından 
1111,,.d ıgı devletle ökonomi 

slı' 4llrtr Q7J CQn ciğer idi. 
L Pacla ı'y ·1 .. k • 

• vq haacı asa ı e o onomı· 
JJ1~ ,., r aykırılaştığı zaman 

-ıt<I. IJ·· .. k 
uJ1 !ib· . . "Yıl SavCl§ın umul-

' 1Yı b. • 
~ l't1t111 Yii .. rr ıon vermemuı, 

'" B. iri~ :ttinden daha paha-
bır ~ olması, Büyük SavCI§ 

• antl al ı ai Clfrn arının "rtaya 
del<İ eteı!atctl, soıyal, ökonomi~ 
dol•f 'b~vrupa cennetini ya· 
lrı.~~ tur ır cehennem haline 

ali~ l.ortcl • 
e b~ "'rı.~f:ab an.ltl§masının iıteği 
arı ,... ct4 udUJ' • 

11 ctt, A 
ir i b• Vrupanın bu sıkıntı· 
1 q: toplanma Üe ortadan 

LU!s #\.Q.14 ı-ntr 
.. '~aın . . ,ı..• k "'' er u aaı ıçın vırço se-

J Qrclrr: 
4 

y, 1ı' ~ %pan.ın Büyük Savcq 

Mahkemelerde 

ölen veznedar 
icradaki suııstimalin 
meydana çıkmasına 

yardım etti! 
icradaki suiistimal hadisesi 

tahkikatının dünkü safhasında, 

müddeiumumilik, bazı kimseleri 
şahid sıf atile dinlemiştir. 

Bu arada "Kırmızı Horoz" 
şirketinin avukatı Obanes, şirket 
memur!arından Sava, Anu. 
tasya ile daha birkaç kişinin ma· 
lfunatı alınmıştır. Şahid dinlenil
mesine bugün devam olunması 

muhtemeldir. 
Mütemmim olarak elde etti. 

ğimiz malümata göre, suiistimal 
hadisesinin meydana çıkmasında 
icranın eski veznedarı merhum 
Rüştünün hususi surette tuttuğu 
iki defter ba§lıca rol oynamıştır. 

Vezne işlerine aid muamelelerin 
muntazam surette yürümesine, 
her hangi bir yanlışlık olmama· 
sına dikkat eden merhum, ken
di hususi defterlerine esas defter· 
)erdeki kayıtların örneğini günü 
gününe yazarmış. Bunlardan biri, 
sarı kağıtlı bir defterdir. 

Eski veznedardan kalan bu 
defterlerle esu defterlerdeki ka· 
yıtlarm karşılaştırılması neticesin· 
de, suiistimalin izi üzerine düşül
müş ve biraz araıtırmadan son· 
ra itin iç yüzü apaçık meydana 
çıkınıttrr. 

Bu suretle eski veznedarın. ölü· 
münden sonra bir suiistimal ha-
diıesinin meydana çıkmasına kay
da değer yardımı dokunmuştur. 

Şimdiye kadar yapılan tahki • 
katla, altı defada üç bin liranın 
suiistimal edildiği teshit olunmuı· 
tur. Tahkikat, devam ediyor. c1J to§,.~rttl"§maları, yeni ııya· 

·· ç~ 04
0 

Yası bugün hala kurulu 
t ~~0trıik kurumlarla taban Hero;nc~f erin duruşması 
tef i1tı lır. Avusturya • Maca· Kadıköyünde heroin satıcılığı 

PQratorluğunun parra- yapan Arab Nuri ve metresi Ha-o/ 7 . 

I dertl • rncuı, Tuna ulusları- kui kaçakçılık takib bürosu tara-
tsŞ '>4:a~ v~ ~lmanyanın Ver- f ından yakalanmı~tı. Bunlardan 
~~Jebebi b ~1 ıle aldığı va.ziye- heroin alan Kamil ve beş arkadaşı 
ki '1i,., 8 

11nclan bC!§ka bir §ey da meşhud cürüm halinde yaka
M-'. tıllar:hranlar, rejim deği§- lanmı§; içlerinden llyas kaçmış-

>, ctlQrı bU§ka ne ile izah tı. 
btr' J 

~-1 4urup 
rı 01>ıi4 ada.ki bu •ıyasal ve 

Bu heroinci grupun dün sekizin· 
ci ihtisas mahkemesinde duruş
malarına devam edilmiş ve amme 
şahidi olarak memurlar din1enil
mişlerdir. Duruşma diğer bazı 
şahitlerin celbi için başka güne 
keıılm•ş'. r. 

U• ~ olııb aykırılık zaman za-
'' . ge ı ' 1> .J ~er. bir hastalık de-
t "ev · l',.ııı ''il 11trıin ta kendiaidir. 

fll<trı ~~nauz bir gelir kay
teltı l}ıl "'-•temlekelerin ve ya· 
~ ekeı • 

Jo5 j ılti;.fr.ısı~.erın (en cqağı 920 Abd .. h k H"' 'd. 84 
~ctl' -. Pazarlann kapan- UI a amı ln ÜncÜ 

~ <it llıaı Qksini AvnıpaJa do~um yıl dönümü 
1ıı' j l\Urı, Büyük Türk şairi Abdülhak 

ltıt,4 Pctciaki düzene yeni Hamidin 84 üncü yıl dönümü bu • ,0ı l Ver • 
Jıt1 ~ 14 el "1ek ısteyenler bir yıl da büyük merasimle on iki 
iri' lrı;uQarndan ziyade Av· ıubatta Boğaziçi lisesinde kutlu-
ı11'ı ' ; •• etmek, kendi ba- lanacaktır. Bu münasetbele okul 
, tİ ~eli Ore bir Avrupa kur- müdürünün batkanlığı altında 

~ b~ ftrkcısındadırlar. bir heyet toplanarak bir program 
ıı,.. 'l}ıcl h 1 ~lıiih cın londra konle- azır amıttır. 

5)1 :: rı,01SQvll§tan sonra kara Evvela Abdülhak Hamidin ha-
' "Q etle • . 

•*1 ~ '>tt11.1 rı arasında lngi- yatı ve eserleri hakkında bir kon
l2f tiı., '«Q71 b. . 

bef ~ .. rı~tec1· rr l§birU.ği eme- ferans verilecek ve okulun son sı-
't I ~'il fe"" ır. londra konle· mf talebesi tarafından şairin en 
ı e, "'ıeli ol 

lıctrı· acak olan dört son yazdığı (Hakan) piyesi oy-
, 41 r 4lmcınyanın ıilah- nanacaktır. 

i 'tıı ~~Q"Yanın Doğu ant- --"-••••-11•oııammııınn••""'"'"'-••un·-- • ...,_ 
'le el ouı t . luk etme•İne imkan bırokma-

1 lıa C>nl}}esie mb esı, uluslar maktır. 
'ıtle... u daııanın 

..... .. teıı.ik Fakat bu ilarlar organizması 

....... b ~ edilcliğini i- :1 

... it't] bozulma§ bir vücudu kurtarabi-
b ~- <rr bir Aorapa an- ı· 
~-~ilci ır mi? Bu dökülü§, bu oarçala-

1, ·."lfl o!.. an ziyade kara ! 
o ~ d nı§ tarihin bir zaruretidir. 1tirı· c..ıletlerden her 

ltt 4 
vrupaya buynık-

Sadri Ertem 

Başbakanımız }Uluslararası kadın· 

Soyadı alan 
yurttaş arımız 
Soyadı alanlan yazıyoruz: 

Ba§bakan General lmıet l • Jar koncr • 
nönü, lç işleri Bakanımız bay -.resı 

Gümrük muhafaza umum ku. 
mandanlığı emir zabiti yzb. Bay 
Hüsnü (Koçak), Kızıltoprakta is 
tasyon büfecisi, Bay Yusuf, kar. 
deşi Bay Feyzullah, Bay Mehmed 
Bay Hüsnü, Bay Bekir (Ozyurd), 
Ni§antaşı orta çiftlik No: 13 Bay 
Bekir, Bay:ını Latife, kızı bayan 
Melahat, oğlu mülazım Bay Emin, 
torunları Turan Atilla, Bay Or

Şükrü Kaya, Dış işleri Bakanımız 
Lay Tevfik Rü§tü Aras, ~ün öğle 
yt-ıroeğini birlikte Park otelinde yi

Şehrimizde bu,unan kadın 
başkanlar gidiyorlar 
Şehrimizde bulunan uluslara • 

rası kadınlar birliği birinci ve i • 
kinci başkan!arı yarın Sofyaya gi
decekler, orada birinci batkan 
bayan Et bi bir konferans verecek, 
ıonra Parise gidecekler, orada da 
ikinci başkan bayan Manuı bir 
konferans verdikten sonra her iki
si de Londraya gideceklerdir. 

ınişlerdir. 

Lemekte Yunan ataşenavali ve 
refikası da bulunmuşlardır. 

çimiz bay Fethi de sonradan Park 
çim iz bay F ethide sonradan Park 
ote!ine gelmi§tir. 

Başbakanımız General lımet 
İnönü, Oı§ ve iç işleri Bakanımı • 
zm daha birkaç gün lstanbulda 
kalncaklan kestir1Jiyor. 

Grip 
Mekteplerde endişe vere
cek bir nisbelte değild ir 

Şehrimizde grip hastalığının 
artması dolayısiJe ilk okullardan 
sonra liseler, ve orta okulllar da 
hiı- hafta tatil edilmişlerdi. 

Dün şehrimize bağlı kaza ve köy 
okullarının da tatil edilmeleri ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Şehrimizde grip hastalığmm 
nisbeti üzerinde malumat almak 
üzere dün Sıhhat işleri Müdürü 
bay Ali Rıza ile tekrar konuştuk. 
Şunları söyledi: 

- Şehrimizdeki lise, orta ve 
ilk oh·ullarda grip hastalığı yaptı. 
ğımız muayene neticesinde pek 
endişe verecek mahiyette değildi. 
Bu okulların bir hafta tatil edil -
mesi ihtiyati bir tedbirden ibaret
tir. Yoksa grip hastalığı şehrimiz
de artmış değildir. 

Bütün fabrika1artla ve işçiler 
arasında yaptığımız muayene ne • 
ticesinde grip hastalığı göıiilme • 
mi.~tir. 

T aJebe yurdunda 

Üç talebe niçın çıkarıldı? 
Türk Maarif cemiyetinin Ka. 

dırgadaki talebe yurdunda bir ha
dise olmuş, üç talebe yurttan çı
karılmıştır. Matbaamıza gelen ta
lebe, müdürün kendilerine karşı 

himayekar hareket etmediğini, 
şikayetlerinden müteessir olarak 
kendilerini yurttan çıkardığını 
söylemişlerdir. Yurd müdiirü Bay 
Nuri, bu talebenin kendisine ge-

lerek yurd ınemuru Bay Fettah
tan ıikayet ettiklerini, idare me
murunun yolsuz hareketler1 var
.sa tetkik edileceği cevabını ver· 
diği halde talebenin buna kanant 
etmiyerek idare memuru aleyhi
ne arkadaşları arasında cereyan 
uyandırdıklarını, idare memuruna 
ağır sözlerle harkaret ettkilerini, 
bunun üzerine hak1annda yurd 
nizamnnmeıinin tatbik edildiğini 

söylemiştir. 

Türk maarif cemiyeti lstan
bul mümessili yeni saylav nam
zetlerinden Bay Mehmed Ali de 
bir muharririmize şunları söyle

miştir: 

- Yurd disiplinine uymayan 
hareketlerde bulunan üç talebeyi 
yurd müdürü, yurd nizamname-

sinde kendisine verilen hakla 
yurttan çıkannıttır. Bunlar hak
kında hazırlanan rapor cemiyetin 
idari heyetine verilmiştir. idare 
heyeti yakında toplanarak bu ra
poru tetkik edecektir. Talebe hak
lı görünürse tekrar yurda alına
caktır. 

Uluslar arası kadınlar birliği 
başkanları yarın, gitmeden önce, 
Park otelinde bir ayrılma çay zi -
yafeti vereceklerdir. 

Ba§kanlara, dün sabah Hilali • 
ahmer hasta bakıcı mektebi gezdi
rilmiş, akşam üzeri üniversite rek
törü ve refikası tarafından üniver
sitede bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ba§kanlar nisanda şehrimizde 
yapılacak olan büyük ulus!araraıı 
kadınlar birliği kongresi için bu -
gün bazı hazırlık konuşmalarında 
bulunacaklardır. 

Kongre, uluslararası parla -
mentolan konferansı gibi Yıldız 
konferans salonunda yapılacaktır. 
içerde bir kambiyo, bir posta da • 
iresi hazırlanacak ve bilhassa A
merika kongresile çok alakalı ol • 
duğu için kongre konu§malan 
radyo ile ne§redilecektir. 

Hatıra olmak üzere bir posta 
pulu çıkarılacaktır. 

Gelecek yabancı kadın murah
haslarının nasıl ağırlanacağı he • 
nüz etrafile belli olmamakla be • 
raber, Dolmabahçe sarayında bir 
öğle yemeği verileceği söyleniyor. 
Üniversite konferans salonunda 
bir sulh mitingi ve Tepebatı tiyat· 
rosunda, gene bir toplantı yapı -
lacaktrr. 

Hültür •$1eri ------Hukuk Fakültesinde 
Hukuk fakültesi birinci ve i -

kinci sınıftaki ameli derslerin 
sabahları saat sekiz buçukta ya • 
pılmuına karar verilmi§ ve bu 
karar tatbik edilmeğe başlanmış • 
tı. 

Fakültenin birinci sınıf talebe
si de rektörlüğe müracaat ederek 
diğer sınıflardaki ameli dersleri -
nin sabah saatlerine alınma ı için 
ricada bulunmuşlardı. 

Üniversite rektörlüğü Bakan -
lıkla yaptığı temaş neticesinde bu 
sınıfa aid ameli derslerin de önü -
müzdeki cumartesi gününden iti -
haren sabahları yapı1masını temin 
etmiştir. 

Orta tedrisat müdürlüğü 
Orta tedrisat genel müdürü bay 

Hasan Ali saylav namzetliği dola
} ısile orta tedrisat genel müdrülii· 
ğüne Avrupada talebe müfettişi 

bulunan bay T evfik'in getirilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

ONIVERSlTEDE - Üniversi· 
le ikinci sömestr derslerine dün • 
den itibaren baş anmı§tır. Yalnız 
tıb fakültesinde bazı tamirat do • 
layısile bu fakültenin tatili cumar
tesi gününe kadar uzatılmıştır. 

PROFESÖRLER - Üniversi • 
tenin sömestr tatilinde Avrupanın 
muhtelif şehirlerine konferanslar 
vermek üzere giden ün:versite pro
fesörlerin.:!en bay Röpke ile bay 
Növmnk tlönmüslerdir 

~ . 
Yalnız hukuk faki;ltesi profe • 

sörlerinden Hiriş henüz dönme -
mittir. 

haa Erol (Filiz) Emniyet müdür
lüğü kaçakçılık l:ürosu komiser • 
lerinden Bay AH Rıza (Coşkun) 
soyadım almışlardır. 

• 
Eczacı binba,ısı Bay Memdt·h, 

Bay Macid, Bayanı Eda, oğlu 
Bay Fazıl Rü§tÜ, soyadı olarak 
(Utaş) ı almıtlardrr. 

Tekirdağında 

Tekirdağı (Kurun) - Valimi: 
Bay Hqim Cevdete umumi Mü
f ettİ§ Bay İbrahim Tali Öngören 
tarafından ''ltcan" soyadı veril
mi§tir. 

Vilayet halk fırkası ve beledi
ye reisi Bay Ekrem ve karde§i u
mumi meclis azasından Bay Mub. 
terem "Pekel", mektupçu Bay 
Şevki "Aksoy", mahkeme reisi B. 
Necmetddin "Başaran", maarif 
müdürü Bay Tevfik "Beken", sıh· 

hat müdürü Bay Remzi (Knay), 
Nafia başmühendisi Bay Kazım 
(Çel ki), Ziraat müdürü Bay Cev • 
det (Balım), Hususi muhasebe 

müdürü Bay Şemsi (Tümer). Em
niyet müdürü Bay Celal (Seze· 
ner), ilk tedrisat müfettişi Bay 
Halid (Berk), memleket hastane
si başhekimi doktor Bay lsmail 
Hakkı (Kutkam), operatör Bay 
Veliddin (Oğuz), hükfunet dok
toru Bay Cavid (Yada), beolediye 
doktoru Bay Şefik (Ozker), ma-

arif miman Bay Suphi (Gür), hu· 
susi muhasebe başkatibi Bay Meh 

med Ali ve karde§i maarif bal:ka
tibi Bay Ahmed (Ertan), hasta· 

ne idare memuru Bay lbrahim 
(Cifçi), fidanlık müdürü Bay Ata 
(Oral), Doktor Bay Hayri eski 

soyadı olan (Kaleli), eczacı Bay 

Emin (Alaybay), eczacı Bay Na
dir (Atay), orta mekteb türkçe o
kutanı bay Haydar (Arslancan), 

maarif katibi Bay Nazmı (Esgin), 
soyadlannr almı lardrr. 

lngiliz elçisi bugün geliyor 
Ankarada bulunan İngiliz elçi· 

si Sir Persi Loren, bugün §ehrimi -
zr· gelecektir. 

Geçenlerde durmuş olan Türk • 
lngiliz ticaret anl&Jması konuş -
rrıalarmın hemen bugünlerde baş -

!ryacağma dair bir işaret yoktur. 

Türk • İngiliz ticaret konuşma· 
larına lngiJiz murahhası olarak gi· 
den İngiliz elçiliği ticaret ataşesi 
kolonel Vuds, henüz şehrimizde 
bulunuyor. 

Buğday tahkikatı 
Buğday yolsuzluklanndaki a

r&§lırmalar sürmektedir. Eksper
ler komisyonu ve Bay Talat, Bay 
Atıf a vereckleri raporlarını ha • 
zırlamağa ba,lamı§lardrr. 

Bay Atıf ve Bay Kemal tara
fından yapılan bankanın idari vo 
hukuki işlerindeki araştırmalar 
da bitmiştiv. 

Bu araştırmalar neticesinde 
duyduğumuza göre bir çok hata
lara rastlandığı öyleniyor. 
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Endülüste Kemal Reis 
' ı TelriltaNo: 14 Yazan: lıhak FERDi 

~ımnı ~eis uynnmıstı. H~~n ~üseyni 
~ımru~lıyorn~ yere ~euirmisler~i ! 
Ji·· . 

iıu Uleyın birden, nereden sayılan reislerden dört beı ini 
&ıli&yanıadığı müthit bir kendi gemisine çağırarak vak' ayı 

1. ;~•enıliyerek yere yu - anlattı: 
~ lınden hançeri düftü . - Bu herif beni öldürürken, ge
. er anın içinde aaklanan ge- miciler yakaladrlar .• Sinan Reisi 
etrrrı;Yda.na çıkarak, Hüıe - vuran da kendiıi imit·· Kendi 

' ını &a.rdr1ar.. 1 ağziyle itiraf etti. Böyle hain ve 
"i"~a, UYUr gibi görünen 1 nankör bir köpeği aımak gerek 
~:de Yattığı yerden frr. değil midir?. 
8 lftı. Diye aordu .• 

~re h1.in ! .. Beni öldürüp de Kemal Reiı uğrunda her zaman 
reçecek?. kanlarını dökmeğe hazır olduk -

~k~~rn:arak, ayağındaki larını ıöyliyen reiıler hep bir aiız· 
~ ç lı çızmeıiyle batına ve dan: 

~rdu·. H 1 C - emen ası sın... ezaıını 

l ftPtt~rnud, kapının önünde görsün ..• 
~ eıa, bakarak gülüyordu: Diyerek birer birer Hüıeyinin 

İ' '-d, reisim .. İnandın mı yüzüne tükürmeğe batladdar ·• .. 
l :ii•eyin bu sözleri ititin-

.. ahmudun tuzağına düş-
~ •nlaınıt h: 

i !çak. Beni yaktın.. Allah 
~kıın!. 

~ ~0rrıurdanırken, gemiciler 
h 11\ kollarını ve bacakları -
'0rlardı .. 

ll. l R.eia, Hüseyinin batında .. 
~l\ııu gizlemeğe çalııı • ... 'i·· 

ıf... Ureği kopacak gibi çar-
Dernek ki en ziyade 

~~ok güvendiği adam 
t ayca öldürebilecekti? .. 

lf ite~ sordu: 

Si::di, timdi itiraf et baka -
111 da ıen vurdun, değil 

t.et 
0 ' dedi, ben vurdum .. 
• ~lla. kahpece davranmıt-
~ . elimden sevailimi al -

'-'ttti. .. 

Akça Hüseyin aöylediği sözler -
le donanmada hiç kimseyi kıtkır
tanuyacağını anlayınca gözlerini 
yere indirdi .. Sustu .. 

Rengi balmumu gibi sararmıt· 

tı ... 

Gemiciler, bu hain arkadaşın 

bir an evvel cezalandırılmaıını iı
tiyorlardı ..• 

Amiral gemisine gelne reisler 
de sabırsızlanıyorlardı .. 

Yağlı urganlar aancak direği -
nin armasına asılırken, Akça Hü -
seyin gözlerini açtı: 

- Diı dakikacık olsun, Sinam 
göremez miyim?. 

Sinan arka lumbarın kenarında 
serili bir keçenin üstünde yatıyor -
du. Yaralandığı gece çok kan 
zayi ettiği için, zayif dütmüttü ... 

Sinana Akça Hüseyinin asılaca· 
ğını haber verdikleri zaman ya -
ralı delikanlının tüyleri ürperdi : 

>tf.. Reiı itin iç yüzünü 
't ,1 hıııuttan öğrendiçi için: 
• "8ıi '? aöylüyorsun ! -diye ba
t ıını aramızda da bir ka
~ ntı vardı?. Beni ne

ıj li·· ek istedin?. 
1 Uteyin, sancak direğin -

- Hüseyin ölecek bir yiğit mi
dir?. Onu neden atıyorsunuz?. 

Diye sordu.. Bu haberi getiren 
Kara Mahmud, Sinana o sabah 
gemide neler geçtiğini kıaaca an -
lattıktan ıonra: 

·~ ~)'ı 2Öze almı§tı. Ölümle 
' 

1 Reldiğini seziyordu .. 
te,.deıı ve hiç bir kimse -

' •d~n cevab verdi: 
J)e.dıtahı kandırarak, bi
oı •ularında öldünneğe 
rdtnı, G · · k d f li · . emıcı ar a 8.f -
e ketten kurtarmak için 
.. ı.. .. b" l"ğ" ak 't I lô% ır ı ı yapar 

~: tlıın. Ben merd bir ada -
.>'•Prnak istediğimi açrk-

i ·~.. Haydi, sen de ne 
.•tediğini söyle ... Kendi -

.... '1
1
°raan, beni geminin di

~ le.nc1 ' ~·· iT ••• 

t~~Yin bu sözleri söy-
~~n uciyle Kemal 

. e bakmak fırsatını da 
lttı .. 

hatırı 

- Seni yaralayan Akça Hüse
yin, bu sabah da Kemal Reisi vu -
racaktı.. Hançeri elinde kaldı ... 
Reisin kanını dökeceği sırada ya
kalandı .. Şimdi asılacak.. Bir da -
kika seni görmek istiyor! .• 

Dedi... 

Temiz yürekli Sinan, kendisi 
için ba§kalarımn burnu kanadığı -
na bile razı değildi. 

- Ben yatbğım yerden kımıl -
damıyorum, dedi, onu buraya ge
tirin .. Son dileği ne ise bana söy -
leıin .. 

Ve teessürle içini çekerek: 

- Zavallı Hüseyin! .. 

Diye söylendi ... 

Sinan, bu eski deniz arkadaıı -
nın gemide asılmasına nasıl ta -
hammül edecekti?. 

Sinanı vuran elin kim olduğ1,1 

anla.tıldığt ha1de, Sinan buna 
inanmıyordu. 

- Bu bir iftiradır.. Hüseyin 
benimle bir kaç defa kavga etti 
amma. Hiç bir zaman bana kıya -
maz ... 

Diyordu •• 

Akça Hüaeyini, Sinanın yanına 
getireceklerdi. 

(Arkası var) 
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Yedi Başlı Ejderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

--Ahmed Tevfik--Boğaza kaçan mad- .... Hahralar ----· 2 

de nası1 çıkarılır? Başkitib Paşa kızıyor 
Çocukların eline boncuk, kuru 

fasulye, nohud, bezelye gibi ,eyler Rusya ile Balkanlarda hududumuz 
vermemelidir. Çünkü çocuklar 

bu gibi şeylerle oynarlarken ekıe- yoktur, onun orada ne kazancı olabilir! 
riya onları burunlarına tıkarlar · 
Bir kere sokulan böyle bir taneyi 
doktorun yardımına müracaat et • 
meden çıkarmak mümkün olamaz. 

Ben, Selanikten latanbula ge • 
lirken Pariıte çıkan Tan gazetesi 
Rusya ve Avusturya hükumetleri 
arasında kararlaıtırılan on öir 
maddelik programı neırediyordu. 
Doğrusunu söylemek lizmı gelirse 
bu iti kısa bir zamanda tahakkuk 
edeceğini cmuyordum. 

namazdı. Yalnız cermenizm kuv -
vetine güveniyordu. 

Şayed böyle bir hal karıısında ka· 
hrsanız sakın kendiniz çıkarmağa 
çalıımayınız .. Çünkü daneyi çıka
racağım derken onu daha ziyade 

Tatihe bir nazar atfedilecek o
lursa birkaç aaır evvel Avrupayı 
tehdide baılayan Osmanlılara kar
fı Şimali Avrupada türeyen ve 
nefes aldıkça büyüyen yedi batlı 
ejderhanın (Ruıyanın) Osmanlı -
lara savleti ve galebesi bütün dün
yanın dikkatini tarka çekiyordu. 
Viyana kapılarına kadar gitmit o
lan Osmanlrlardan Avusturyalıla
rın fırsat buldukça intikam alma -
ları pek tabii idi. Ruslarla birle -
terek OamanJılnrdan çok yerler 
aldılar1 Macariılan kraUığım A -
vuıturya imparatorluğu tacına ek
Jediler. Tabii gibi cereyan eden bu 
haller arasında Rusya bütün lslav
ların hakimi ve hamisi olmu§, bu 
vaziyetini bütün dünyaya kabul 
ettirmit idi. 

geriye doğru tıkarsınız .. O zaman 
doktor da ge1se daneyi çocuiun 
burnundan çıkarmak çok güçle-

şjr •. Halbuki doktor çağıracak o
lursanız, o yanındaki hususi alet -
]t>rle buruna kaçan daneyi çocu -

ğun burnunu incitmeden kolay -
lıkla çıkarıverir. 

Bir çocuk yabancı bir madde 
yutacak olursa ona lapa §eklinde 
yemek yedirmek 1azımdır ki mide

ye giden yabancı madde kolay -
Jıkla barsaklardan geçerek tek • 
rar çıkabilsin.. Bununla beraber 
gene bir doktora müracaat etmek 
lazım olduğu unutulmamalıdır. 
Şayed yutulan kemik parçası ve 
saire gibi maddelerden dolayı ço-

cukta ve insanda boğulma alaimi 
görülürse evvela yutulan şeyi par

makla cıkarmağa çalışmak lizım
<!ır. Bu ameliye esnasında, yu -

tanın parmağınızı ısırmamasına 

dikkat etmeği unutmayınız .. Yutu
lan şey çok derine gitmemişse onu 
kolayca çıkarmak kabil olabilir, 

fakat parça yemek borusu aizına 
ve hatta yeme borusuna kadar 
~ilmişse o zaman pannakla uğ • 
rqmaktan bir fayda haaıl olmaz. 
Parmaiı gırtlağa doğru götürerek 
hastayı kusmğa mecbur etmek la
zım gelir. 

Bundan da bir netice çıkmazsa 

o zaman ekmek kabuğu yedirmek 
suretiyle yabancı maddeyi mide -
ye indirmeğe çahtınahdır. 

Şayed yabancı madde nefes 
borusuna gitmit ise doktoru vakit 

kaybetmeden çağırmak lazımdır. 
Çünkü her geçen dakika boğulma 
tehlikesini arttırır .• 

Bazan, toz, sinek gibi feyler de 
gözümüze kaçar. Bunları çıkar · 
mak zor değildir. Fakat çıkarır -

ken ellerin gayet temiz olmasına 
dikkat etmelidir. Yoksa kirli par-

maklarımızla gözlerimizi hasta 
etmit oluruz. y abançı madde üst 

göz kapağında ise göz kapağını 
kıvırarak onu nemli ve bükülmüı 
bir pamuk parçasiyle alabiliriz . 

Bunu yapamıyan uzun müddet 
beklemeyip derhal göz doktoruna 
gitmelidir. Çünkü vakit geçene 
gözde iltihab hasıl olur. O za -

man yabancı maddenin gözden 
çıkarılması güçleıir • y abaocı 
maddeyi gözden çFkardıktan son-

ra ha-;:a gözün üzerine birkaç sa· 
at kompres koymak iyi olur. 

Üniversitede konferans 
Türk Fiziki ve Tabii ilimler Cemi · 

yetinden; 
Bugün saat 17,30 da Üniversite bü

yük konferans salonunda profesör Bra· 

Sarayda baıkatiple kartılaştı -
ğım zaman izahat istedi, Priştine 
konsoJoıunun ilk ziyaretini ve 
mülakattaki sözleri aynen söyle -
dim. Konıoloıun ifadelerini dahili 
i§lerimize karıf1Jlaktan başka su • 
retle tefsir etmek kabil olamıya -
cağını, kanaatimi sebeplerile bir • 
likte anlattmı. Baıkatip pata bir -
denbire Rumelide Rusya ile hu • 
dud münasebetimiz olmadığından 
Ruıyanın oralarda tesiri olamıya • 
cağı cevabını verdi. Rusya aley • 
hinde ıöz söylemenin hoıuna git
mediğini anladım. Fakat Rumeli
de, bilhassa Makedonyada, Koso
va havalisinde muhitin ancak Rus
lara yardım edebit,ceği, Avuıtur
yanm birkaç katolik bulunan 
lıkodra vilayetinin bazı yerlerin -
de~ ba,ka bir tarafta muvaffak 
olamıyacağını açıkça söyledim. A
ramızda ufak, fakat tesir]i bir mü
nakaşa geçti. 

Saltanatın başkatibi memle -
kette ecnebilerin nüfuzunun ne su
retle müessir olduğunu bilmemez
liğe gelerek meselede kendisini bi
gane gibi gösteriyordu, buna taş
tım. Acaba baıkatip Rumeli mu -
bitini hakikaten bilmiyor muydu, 
yoksa öyle mi görünüyor, Rusya i
çin söz ıöylettirmemek mi istiyor
du? 

Baıkatip patanın hal ve tavrı 
beni büsbütün kutkulandırdı. Bir 
kendi vaziyetimi, bir de onun yük
sek mevkiini dütündüm çok teh -
likeli bir basamakta olduğumu an
ladım. Ancak batkitibi bu hid -
detli hareketine ka111 cesaret gös -
termezıem beni mahvetmesi ihti -
malini de göz önüne getirdim. Za
ten mesele aleniyete çıkmq, mat -
buata akıetmitti. Hükiiınet Ruı -
yadan ıiddetle sakındığı için A -
vusturyanın ite karıtmaıım f aide
li telakki etmif, Babıiliye verilen 
mütterek notayı hemen kabul e • 
derek Sulhi pa,a ile birlikte ça • 
Iıımak üzere Rusya ve Avusturya 
ajan sivillerini kabul etmitti. 

Halbuki Rusya Makedonyada 
ve külliyetli İslav bulunan şi -
mali Arnavutlukta müthit hami, 
kolu bükülmez gaddar bir amil i
di. 

Osmanlılardan sakınacak bir 
ıeyi kalmayan Avusturya diplo • 
matları Rus galebesine kartı yağ
murdan kaçalım derken doluya tu
!ulduklarınm farkına varmı§lar -
dı; itte o vakit Avusturya için e • 
saslı bir ıiyaıet takib etmek li.zım 
gelirken Oımanlılardan tavizat al
mak politikaıma devam ettiler . 

Bunun esbabı mucibeıi biraz 
tetkik edilecek olursa Jermen ka
vimiJerinin hareketlerine taalluk 
ettifi anlatılır. 

Ruılar Oımanhların istilası a1-
tında olan ekıer Tuna sahillerini 
ve ilerisini, bir tarftan da Kara -
deniz sahillerini Azak denizini, ve 
Kırım Y arıı:nadasmı az bir zaman 
içinde alıp memleketine i'lhak et· 
mitti. Avusturyanın, politikasına 
da göz yumuyordu. 

(Arkası var) 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY A TROSU 
TEM Si L L ER 1 

Bu gece saat 20 de 

Unutulan 
adam 
6 Tablc 

Yazan: 
Nazım Hikmet 

f,11Qu1 lılM_. 

~thirTUjatNsu 

111mııı11111 · 

u 
. ımnm 

Operet yoktur 
Artialerden bir kıllllının gı

rip'ten haatalanrnaıı müna.ebetiy
le operet kısmı temsillerine birkaç 
gün için devam edemiyecektir. 

wnnuum:: Bu gece • i 
I:! Nöbetçi eczaneler ii 
1 •• 
H Sanıntyada: Erofilo. Fenerde: Vi- !5 
İi tali. Şehzade batında: Jhrahim Ha-g 
ii lil Şehremininde: Nazım. Kara- ii 
~ . ~ 

:: gümrükte.: Suad. Aktarayda: E. Per- :: 
fi tev. Sirkecide: Ali Rıza. Divanyol· SS 
ii lunda· Esad .Beıiktaıta: Nail Ha· i! p . ~ 

:i Jid Kumkapıda: Belkiı. Zeyrekte: :f 1f . -1· Hulusi. Karaköyde: Hüseyin Hüı- ij 
!f nü. Beyoğlunda: Della SuvdL Er-:: 

Avusturya iıe Rusyaya nazire o
larak ltkodra vilayetinin bir kıs -
mında bulunan ve Konda denilen 
katolik bakiyesi bir hzib üzerin -
de himayesini vaktile Oımanlı hü
kumetine kabul ettirmitti. Fakat 
bu himaye Makedonya ve Arna -
vutluk meselelerinde Avusturyayı 
tatmin edecek mahiyette olamaz· 
dı. Bütün muhitin ancak Rusyaya 
yardımı olabilirdi, her vakit öyle 
oluyordu. Avusturya hi.diıatın ıe • 
killerine göre emellerini siyasi bir 

uner tarafından (Nehatların Tropİz· t lt d t h kk k tf rme-
maıma yeni bir nazariye) hakkında ~arure a ın a a a u e ı 

U tuğrul. Y enitehirde: S. Baonakyan. ff il Maçkada: FeY.JEİ• Kaıunpaıada: Ye- ii 
lf nfturan. Hahcıoğlunda: Yeni Tür- ij 
• kiye eczaneai. İi 

umuma mahsus hir konferans verile . ge çahııyordu. 
1 B · · d' k 0 A tu anın cektir. Bu konferans almanca verilecek 
1 

unun :çın ır ı vus ry 
ve türkçeye tercüme edilecektir. politikası sağlam bir esasa daya • 

Hı:::::::::mı:ımrımıu:ımmumnı:a:::::r.:::::: 
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20nci yüz yılın hastalığı! 

Kim ve Iİe olduklarını 
unutan adamlar 

Bir rahib, bir düşme neticesi Amnesie hastalığına 
tutulmuş, her şeyi unutmuştu; yeni doğan 

bir çocuk haline girmişti 
·-----

Londra zabıtası son senelere J setmekte olduğunu söylemesin -
aid raporlarından birinde kim ve den ibaretti. Ondan başka ne es
ne olduklarını unutan bir çok ki ismini, ne de anasını ve baba -
kimselerin sokaklarda dolaşıp du- smı hatırlıyordu. Gene adam 
nırlarken zabıta tarafından bu . Okı!ford üniversitesinin çok ça -
lunduklarından dolayı !İkayet et- lışkan bir talebesinden olduğu hal
mektedir. de oraya devam elmiş olduğunu 

Kim ve ne olduğunu unutmak da bilemiyordu. 
hastahğma amnesie ismi veril - En ziyade merak ettiği kürek -
mektedir. Bu hastalık harbi la· çilik de kendisinde bir alaka uyan
kib eden ı~nelerde sık sık görül - <lıramıyorclu. Eski itiyatlarını, 
meğe başlamıftı. Şimdi meydana sevgilerini ve bilgilerini tamamen 
çık~n ve sayıları gittikçe artan . unutmuştu. Mister Morison yeni 
amnesic musaplarmın harpte ka· isimli, yepyeni bir adam olmuf · 
fa tasla.rın~n ~ed~lenmit olmaaiyle tu. 
falan alakaaı yoktur. Gencin anası babası tekrar bu -

Ani psikologlar, amnesie kur • lunnn oğullarına kar§ı ihtiyatlı ba
tanlarının kendi benliklerinden reket etmiıler, onu bir misafir gi
kilc:ın kimseler olduğunu iddia et· bi evlerine çağırmı§?ar, eski arka
r.1ek!etlirler. Bunların iddialarına daılariyle karıılaıtırmıtlar, fakat 
n :iı·~ hastaJığın çıkmasına sebep o- onda eski hatıraları uyandınnağa 
lnn ~ev, bedeni bir arıza değildir, muvaffak olamaınıtlardrr. Dok • 
iş:n içimle bir arıza varsa o da torun oğlu bugüne kadar bir türlü 
yalnız insanların, kendilerini u· e.ki haline getirilememiştir. 
n~tmağa sevketmeleridir. Bu ru - Avuıturyada bir rahib de bir 
hiyat müteha11ıslarından birisi gün bir sukut neticesinde amnesie 
amnesieye "zamanımızın hastalı • hastalığına tutuluyor. Bir anda 
jİ,, ismini vermittri. her şeyi unutuyor. Yeni doğmuş 

Fakat ekseri amneıie vak'a1arı bir çocuk gibi oluyor. Ne yürüye
t&hlil edildiği zaman bunların b:liyor, ne de okuyup yazıyor. 

sebepleriyle zamanımızın hadise- Etrafındakilerin ihtimamı saye -
}eri aTasında bir münasebet bulun- sinde bir müddet sonra ayakta 
madığı arlo.~ılmışhr. Bu vak'alar durabiliyor, ondan sonra yavq 
da da ıa z"yade hutalığın mazide- yavaı yürüyor. 
ki hayatı bir rol oynamaktadır • K~ndisine okuma yaza. &lre -

Amenesiye tutulan insanlar, tiyorlar. Bunları da çarçabuk 
bedhah~ olanlardır. Bedbahtlık • kavrıyor... Hutalığa tutuldUk • 
larını hatırlamak sayesinde feli. - tan altı ay sonra tekrar yürüyen 
kellerinden kurtuluyorlar. Onlar, ve okuyup yazabilen bir insan ha
mazideki bedbahthklarma geri lini alıyor. Fakat kendisine mazisi 
dönmemek için elleriyle, ayakla - sorulduğu zaman o zamana dair 
riyle tepiniyorlar. tek bir §ey hatırlayamıyor .. Rahib 

Geçen gün methur lngiliz he • bir müddet bu suretle yaıadıktan 
kimlerinden birisinin ojlu bir bu- ı sonra b.ir gün birden~~r~ gene 
çuk sene kaybolduktan ıonra ga· eski rahıb oluyor. Mazıaını hatır
rib haller içinde l>abaaınm evine lıyor, geçirdiği kazanın o gün vu
ıeri dönmüttür. kua geldiğini zannediyor, aradan 

Babuı bu bir buçuk eene zar - yedi, sekiz ay geçmit olduğuna ve 
fmda oğlundan hiç bir haber ala- bu müddet zarfında kendisine tek
mamıf, fakat onu kaybetmediği ü- rar okuyup yazma öğretildiğine 
midini elden bırakmamıttD'. kat'iyyen inanmak istemiyor. 

Oilu bybo1duğu zaman izi bu- Fakat rahibin eski haline dön· 
lanamamıftır. Ana, baba oğulla - mesi çok uzun sürmüyor, adam bir 
rmı meydana çıkartmak için pek müddet sonra tekrar ikinci halini 
çok çarelere baı..urmuı1ar niha - alıyor, hu suretle ve münavebe ile 
yet kendi.ine Moriaon ismini ve - e•ki ve yeni zamanını hatırlıya 
ren bir adamm aranılan adam ol- hatırlıya nihayet ikisini bir araya 
'dala anlatılmqtır. getirerek kazadan evvelki ve ıon-

Doktorun oğlu bulunduğu za - raki zamamnı hatırlıyan bir in • 
man mazi baklandaki yegane ha • san oluyor. 
brur kenditnide bir eksiklik hiı. Madam Brayı i1111inde bir Jngi· 
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-Annem eöy1emitti bir defa •.. 
iyi amma niçin kaptan olmuyor • 
sun?. 

- Bana kalaa bqka teY olacak
tım anıma. Geç bunları !İmdi. Sen 
beni dinle!... Doktor olduktan 
sonra ...• Selma ile evlenmek mi • 
yorum ben. •• 

Elimi küçük ellerinde sıkarak 
l90kuldu .. Gözlerini gözlerime di -
kerek büyü!< bir sevniçle: 

- Doğru mu aöylüyonun? Ne 
iyi •• Ne iyi ... O zaman bana sahici 

vıı.pur da alırsın değil mi? •.• Öyle 
iı~ gideyim de ablama söyliyeyim. 
Bakalım ne diyecek?. istemese 
bile ben onu kandırırım Vedad 
ağabey, vallahi, billahi kandın ·• 
rım.. J 

Diye uzun uzun söyledi .. 
Heyecandan kendini tutamıyor

du .•• 
- Yavaş söyle! Şmidi duyar • 

lar ..• 
- Sahi! .•• 

Sesini kısmı9, fısıltı gibi yap-

ı=====S=P=O==R==='=='-=-'---A_v_,. _u_p_a __ Po_s_t_a_s_• __ 
Bu hafta yapılacak 

fut bol maçLarı 
lıtanbul rnmtakaıı futbol heyetin • 

den; 

Almanya h;ç durma 
silcihlanıyormuş ! 

8.2.1935 cuma günü yapılacak reı
mi lik maçlan: 

1 - Takıim alanında, alan gözcüsü 
Muslih 

Kaıımpaıa • Anadolu aaat onda ha. 
kem Şazi Tezcan 

Almanyada yalnız bir ordu bulunacak, bu da o 
sosyalizm prensiplerine göre hazırlanmış buluO 

Süleymaniye - Beykoz aaat 14,45 
hakem 1. M. Apak 

Yan hakemleri Abdullah ve Talat 
Kemal 

2 - Beıiktaş Şeref alanında alan 
rözcüıü Adnan Akın 

F enerbahçe • lıtanbulıpor aaat on 
Genç takımlan hakem Zarif 

' Fenerbahçe • lıtanbulıpor saat 11,15 
B. takımlan hakem H. İbrahim 

Albnordu • Beylerbeyi aaat 13 A. 
takımları. hakem Adil Giray 

Fenerbahçe • lıtanbulıpor saat 14. 
45 A. takımlan hakem Sadi Karaan 

Yan hakemleri Zarif ve H. lbrahim 
3 - F enerbahçe alanında alan göz. 

cüıü Ali Rıdvan 
A • Büyük alanda: 
Bzıiktaı • Vefa ıaat 10.30 genç ta • 

kımhn hakem H. C. Ezgü 
Hilal • Eyüp ıaat 11.45 A. takımla

" hakem Nuri Boıut 
Betiktaı - Vefa saat 15 A. takımla-

" hakem Suphi 
Yan hakemleri Feridun ve Talat 
B. - Küçük alanda: 
Beıiktat • Vefa aaat 12 B. talmnJan 

hakem Ali Rıdvan 

Tecrübesiz güreş
çiler arasında müsa

bakalar 
lıtanbul Mmtakaaı Ciiref Heyetin

den: 
22.2.1935 de tecrübeıizler araıında 

bir müsabaka baılıyacakbr. 
1 - 56 ve 61 kilolar 22.2.135 de 

Kumkapı 1 ciman Yurdunda 
66 ve72 kilolar 1.3.1935 de Haliç ....... :v-· .. 

· 79 ve 87 kilolar ve ağır siklet 8.3. 
1935 de Kaaımpqa kulübünde yapıla. 
calcbr. 

2- Tarh 11 den 12 ye kadardır. 

Lö Jurnal yazıyor: 
Bay Hitler, geçen çarşamba gü

nü kendi görü§Ünü anlatmak için 
imparatorlueun ıslahına dair u • 
r:ıum· p!an hakkında beyanatta 
bu!unır-ıııtur: 

Bm~dan anlatıldığına göre ü • 
çüncü Rayhın siyasi ve askeri İn -
krlapları henüz bitmemiıtir. Silah
lanma işi öyle bir ahenk ile yapılı
yor ki uluslararası diplomatlarının 
uğratması bunu zerre kadar ihlal 
edememittir. 

Almanya ıimdiki Rayhverden 
büsbütün farklı olmak üzere her 
nuviden mükemmel bir askeri si -
lah hazırlamaktadır. Hele asker. 
celbine aid usulleri eıki in:para -
torluk ordusundakinden daha mü
kemrnel dir. Bu İfte müteha111s o -
lan cenerallerin demesine göre ye
ni kolordular 1936 senesine kadar 

1 dahtlde ve hariçte muhtemel va -
............................................. 

Müsabaka tam aaat birde baılıyacak 

ve tarbya yetiıemiyenler müanbakaya 
riremiyecekleri gibi bu huıuıta hiçbir 
mazeret de kabul edilmiyecektir. 

3 - T ol.eranı bir kilo olarak kabul 
edilmiıtir. 

4 - Hakem kararlanna kartı serde
dilecek itirazlar katiyen kabul edilmi • 
yecek ve hakeme kartı gelenler derhal 
diskalifiye edilecek ve müteakib hiçbir 
müsabakaya kabul edilmiyecektir. 

5 - Heyet tarafından hakem ola • 
rak intihab edilenlerden maada kimse 
t.ıJc. .. nJik ,, ................ lctır • 

6 - Kulüplere aynca tebligat yapıl· 
mıyacağmdan müsabakalar için alaka· 
dar kulüplerin gazetelerle vaki olacak 
neıriyab takib etmeleri lizımclır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
liz kadını da bugün eokakta ne Kend:ıini tedavi eden deli dok. 
yaptığını bilmez bir halde dolqır- toru kadıntlan yavat yavat mazi -
ken bulunuyor. Buruı oturduğu deki hayatı hakkında ufak tefek 
tehirden yüzlerce kilometre uzak- malumat almağa muvaffak olu • 
ta idi. Oraya nuıl gittiğini kat'i· yor. Doktor, kadını bir minderin 
yen bilemiyordu. Yalnız kadın üzerine boydan boya yatırıyor, 
hafızasını kaybett:oği ve e•ki halini gözlerini kapattırıyor ve ona ken
hatırlayamadığını eöyliyebiliyor • diıini zorlamadan anlatmasını 

du. Bir de yanında hatırat def· söylüyor. 
teri taııyor ve batından geçen fev- Doktor b:rdenbire kadma bir 
kalide şeyleri bu deftere kayde - sual soruyor. Kadın hayret içinde 
diyordu. doktora bakıyor. Bunun üzerine 

Kadın bir otele iniyor ve def - doktor kadına hemen bir çek clef. 
Kadın bir otele iniyor ve defte- teri uzatıyor ve eline de bir dol • 

re ismini kaydedeceği zaman Breo makalem ııkııtrrıyor. Kadın ka · 
Prays ismini yazamıyor. Y altığı o- lemi alıyor ve çek yapraklarından 
teldeki odasında pencerelerin yer- birisinin altına asıl ismi olan 
leri değittiriliyor diye tiki.yet e - Clara Brays'ı yazıyor. 
diyor, köpek sesi itittiğine zahib Kadının betbahtlık içinde yaıa
oluyor, kendi köpeğinin ismi di - makta o!duğu bir yurttan amne " 
linin ucuna kadar geliyor da o İsmi 

1 

sie iltica etmiş olduğu sonradan 
bir türlü söyliyemiyor. meydana cıkıyor. 

mıf b.. lla ve etti: 
- Öyle ise gideyim de ablama 

ıöyliyeyim !. 

- Bunu ablan biliyor .. Biz o· 
nunla ıözletmittik.. Yalnız ben 
istiyorum ki bu sefer Avrupaya 
döndükten sonra onunla mektup
latayım !... Çok değil, arurra •• 
Meseli .•• 

Etrafın gozune batmamak, 
mektuplanmız tutulsa bile tüphe 
ettirmemek için bir çare düşünü • 
yordum .. 

Doğrudan doğruya Selmaya 
yazmaktansa ona yazar gibi Tur · 
hana yazmak en iyi yoldu.. Sel -
ma da Turbanın ağzından ve onun 
imzas!yle cevab verirdi. Turbanla 
aramızdaki çok sıkı dostluğu bil
dikleri için kimse !Üphe edemez • 
di. 

Bunu Turhana anlat ım .. 
Biraz zor oldu amma, oldu .• 
Akşam tırasada oturduk... Ge · 

ce, eıki güzel gecelerden biriydi .. 
Fakat, cansız, kuru ve tatsızdı .• 

- Acaba neden?. 
Diye düşünüyordum.. Dayım 

anlamıt gibi bana döndü: 

- Kemanın yokluğunu bu ge -
celd kadar kuvvetle hiç duyma -
mıtlım. Biraz çalmaz mısın? Belki 
üç senedir, hiç eline almadın 

amma ..• 

Doğrusu bunu ben de isteme -
dim değil .• Hiç olmazsa h=ılerimi 
bu suretle anlatır, onunla konut· 
muş olurdum ..• 

Bir kaç saniye yapıp yapmamak 
arasında dura'adım.. Fakat her 
ıeyin üstünde dayımın habrı 

da vardı. 

zifelerini yapmak için 1 
tarzda hazırlanmıtlardır· 
mikdar 300,000 kiti ola 
parator Vilhelm zama 
re çağmlan gençler, kıtl. 
zırlanmamıı olarak gelı 
Yarının ordusuna ise ıil~ 
maya iyi hazırlanm•t.' 8' 
müş gençler girecektır. 
lalın kaldırılacağı yahud 
cağı evve1ce söylenmit ifl 
yoktur. Bunlar faaliyete 
deceklerdir. Hatta azal 
de daha ziyade arttırıl 
nız iıittiğimize göre I1l 

lahlar yerine ağır silahltl 
nacaklar ve askeri lejiyo 
zırlanmasını temin ede' 

Bu maksatla bu te 
birtakım istihbarat zabİ~ 
nacaktır ki timdiden 
öğreniyorlar. Zamanı 1 d 
mi orduda lejiyonlar m•, 
keri bir tarzda tanzim ed1 

dir. Almanyada yalnız h·'d 
b d b··tii' il' bulunacak ve u a .1J • ) 

tin silahlanmasında bı d, 
cede maddi, manevi, 'fe 

terbiye arayan naıyonal · 
min prenı · plerine göre 
mı§ bulunacaktır. 

Bundan dört ay eV'fel 
ile bir an'afmayı terviç 
keri mahafil timdi l:üsb" 
bir siyaset takib ediyor. 
haber aıaıgma hukmeıı 
ceneral bu son hafta iç' 
dumuzun yeni te§ekküliİ 
ilerlerse Fransa ile anl 
dar kolaylatır,, diyordıJ. 
fikirlerini diplomatlar&-' 
~i ifade ederler. Fak~t; 
bütün beyanatına rağ11' ı, 
ile hangi esas üzerincle 'tt .. 
~ını tayin etmek kL\bilıııf' · S, 
Çünkü Fransanm pek •1ııl 
larak telakki etti~i şar1' 
sına muhalif bulunuyor• 

Ulus'ar birliği ·~in~~ 
manya hukuk biri" ğinı 
Versay ile Senjermen ~ 
rinin tadilini temin ell 

dönecektir. 

Bununla beraber, bıJ 
man matbuatı ulus'ar 
leri tahrik e-\ici mak•1f 
mamak, artık Sardan 

't ıetmemek, buna d•1 . .,e 
neıretmemek, Danzıg 

·ıt' plebisit yapılmasını ı 
cin emir almıstrr. 
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• Çar ımha Perşembe 

6 Şubat 1 Şubat 

t Zilkade 3 Zilkade 

·r donanma gecesi 
Yazan: Jskender Fahreddin 

Güu doğuşu 7.06 1.05 
Gün batısı 17.31 17,32 
Sabah uamuı 6 6 
O~le uamazı l'l,Y.8 lt.!8 
lkludl uımuı 1)1.13 ı:-.14 
Akşam namazı 17.31 11,:.:ı 

Yatsı oımuı 19.03 19.0~ 

imsak :ı.25 5.!3 
Yılın gtçen ctınlırl 36 ~7 

Bu bir piyeı adıdır. f Perde kapanıncıya kadar bu 
O gece Şehir t:yatrosuna gitti • koku ile mücadele etmittim. 

Yılın kalan l'Ünlerl 830 3t9 
ğim zaman, perde açılıncaya ka • Zaten ben karımdan ayrılınca • 1 .. --------------•ı 
dar, bu piyes hakkında muharrir ya kaı.!ar da hep bu mel'un koku 
Sel.'.imi izzetin yazdığı tenkidi ile mücadele etmem it miydim?. 
gözden geçirmİ§tİm. Münekkidin 
bu piyes hakkında verdiği hüküm 
şu idi: 

- Facia .... Facia .. Hem de bü -
tün manasiyle bir fac'a ! 

Mu\..arrir piyesi beğenmemi§ -
. d'? mıy ı .. 
Yoksa san~'tJdrlar piyesi çok 

mu fena temsil etmi§!erdi?. 

Bunu bir hamlede kestirmek 
kolay bir iş değildi. 

Perde açıldı .• 
Gözi.:.mü sahneye henüz çevir -..... 

m1ş.ım .. 

Yanımdaki bo, koltuğa bir ka -
dm oturduğunu, genzimi tıkayan 

kes 1dn bir yasemin kokusundan 
an1 :ımıştım. 

1çim#1en: 
- Hay Al'ah kahretsin bu ko -

kuyu ... Nereden burnuma geldi?. 
Diye söyleniyordum .• 

B.ı kokuyu niçin sevmediğimi 

sormayın!. 

Ben karım dan bu koku yüzün -
den ayrılmıttım ... 

Tabiat buya! .. Karon yasemin 
:okusunu çok severdi .. Ben de ina
dına bu kokudan hiç hotlanmaz -
dım ... Bütün kavgalarımız bu ko
ku yüzünden çıkardı.. Be.tka bir 
geçimsizliğimiz yoktu.. Biribiri -
mizc1en memnunduk.. Hatti bi • 
zim için: "Ah, ne iyi geç:nen bir 
"(ift !,, diyenler bile vardı .. Bu hük
nü verenlerin gözleri, yasemin 

kokusundan aramızın ne kadar a
çık olduğunu nasıl görebilirdi?. 

- Mel'un Şeytan, burada da 
rahatımı bozdu •• 

Diye muıldanıyordum. 

Bu piyesi parmağına dolayan 
muhnrririn tenkidine kapılma • 
saydım, Boğaziçinden kalkıp da 
Tepe batına gelir ve bu rahatsızh • 
ğa katlanır mıydım?. 

A!lah bilir ya .. Sahnede ne oy • 
nandığınr, hangi aktörün ne söy • 
lediğini hile anlayamıyordum. 

Ah fU mel'un koku!.. Ah o 
muzip tenkitci !.. Ah donanma ge • 

. ' ceıı ... 

~en koltukta otururken, baınna 
neler geldi bilseniz .•• 

O geceyi hatırladıkça hala tüy. 
lerim ürperiyor.. Genzimin o 
mel'un kokudan tıkandığını, 

beynimin oyuştuğunt& duyar gibi 
·J'luyorum. 

rıyor ve onu o erkeğe uzatıyor. 
Bu mktupta deniliyor ki: 

"B:raz evvel bana gözlerinizle 
işaret etmekten u'anmadınız mı ? 
Ben siz'n bildiğ'niz kadınlardan 

değilim .. Onun için yarın sizi ak -
şam saat sekizde Straus heykeli -
nin altında bekliyeceğ:m .. Gelip 
bana tarziye vereceksiniz.. Sakın 

hn. unutmayınız, akşam saat se -
kiz e!.,, 

B:.ı mektubu alan erkek tabii 
onu getirene bol bahş · ş vermek -

ten çekinmiyor .. Evvela kahveha
neden dışc.rıya çıkan bir erkek o
hırsa o zaman sahte muhabbet 
dd1Alı erkek ağzından yazılmış 
1-n bir m~ktubu kadına veriyor. 

OnJaD bahşiş alıyor •• 

K'lrımla gene böyle bir donan
ma ~ecesi ayrılmıftım. 

Galiba Ahdülhamidin tahta 
çıkıtmın sonuncu yılıydı.. Herkes 
renkli fenerlerle süslenmiş yalılar 
ve konaklar önünde eğleniyordu •• 
Boğaz:çi gündüz kadar aydınlıktı. 
Biz de bir konağa eğlenmeğe gidi
yorduk .. Hazırlanmıştık •• 

Karım gündüzden söz vermi§ti: 
Yasemin aürünmiyecek .. 

Sokağa kokusuz çıkacakb .. Ka
pınm önünde perdeleri inmit bir 
kupanın içinde onu bekliyordum • 
Bir de ne göreyim: Karını o 
mel'un kokulara bulanmıı olarak 
gelmesin mi?. 

Arabaya atlar atlamaz kapıyı 

kapadı ... 

Ve arabacı kamçısını takırdata
rak evimizin önünden ayrıldı. 

- Artık buna tahammül ede -
mem, Necla! •• 

Diyerek kavraya batladrm. 
O, sinirli bir kadındı.. Akıllıy -

dı ... Zeki idi. Fakat, 'kızdığı za • 
man asabına hakim olamazdı .. 

- Süreceğim... Süreceğim .• 
Süreceğim .• 

Diye bağırmağa batlamııtı .• 
Ben de kavgayı azı!tırmıttmı: 

- O halde ben de seni on defa .•.. 
Yüz defa.:· Bin defa botadım .• 

Diyerek, arabanın yan kapısın
dan kendimi sokağa attım.. itte, 
atıf o atıf .. Ayrılıt, o aynlıf .. On -
dan sonra ne o beni gördü, ne de 
ben onu! .. 

Aradan uzun yıllar geçmişti .. 
Benjm saçlarım ağardı ... O ben

den çok gençti.. Fakat, kadınlar 
erkeklerden çabuk kocarlar. Kim· 
bilir?. Onun ıaçlan da belki be -
nimkinden fa'Z'la ağannıttır. Belki 
de yapmıyor •• 

(Bir donanma gecesi) piyesinin 
tenkidini okurken, karımdan ay • 
rılmıfım, arabadan f rrlayıp çıkı -
tım şimdi gözümün önüne geldi. 

Ah Necla .•• O nıe güzel bir ka -
dmdı •• 

Onun, sevmediğ·m bir yasemin 
ipt'iasından başka tikayet ediJe -
cek hiç bir fena huyu yoktu. 

(Bir donanma gecesi) piyesi • 
nin birinci perdesi kapandığı za -
man, hamamdan çıkınıt gibi, ba -
tımdan ayağımm tırnağına kadar 
terlemitf m. 

Bu koku.. Mel'un yasemin ko -
kusu beni uyuşturmuş, zehirlemiı, 
çıl chrtmııtı. 

O kadar çok bunalmııtım ki ••• 
Ayağa kalktığım zaman, eeyirci • 
ler'n perde sonunu neden alkıtla -
dr<Yını bile bilmiyordum .. 

Ortalık aydın1anmııtı •• 
Gözlerimi oğuşhırarak palto· 

mu koluma aldım .. Yürümek iste
dim .. B"rden, l!ulnğıma yabancı 
ge!miyen bir ses iş'tfm: 

- Suad .• Beni tanıma.dm mı?. 
Başımı çevirdim.. Yanımda o

turan yasem=n kokulu ve ak saçlı 
kadının yüzüne bak:ırak, ürkek 
bir sesle bağırdım: 

N IA G • . " - ec a... ene mı ya.emın ... 

RADYO~[ 
BugUn 

JSTANBUL 
18 Fransızca ders, 18,30 jimnastik; 

Selim Sırn Tarcan, 19 Danı musikisi 
plak, 19,30 Haperler, 19,40 Bayan Ja
le Şan; piyano ile, 20 Tiyatro musikisi 
plak, 20,30 ~alalayka orkestrası, 21,30 
Son haberler, 21,30 Bayan Emine İh
san Şan; radyo orkestrası. Caz ve tan
go orkestra ile 

V .ARŞOV A, 1H5 m. 

18 Akordeon orkeatraaı De halk dan.sl&n. 
18,3:5 Şarkılar, ııpor. 19.1'5 PlAk, kon!eram. 
20 Şarkılar. 20,20 Sözler, 20,30 PlAk, eözler 
22 Chaplnln eeerlertnden konaer, 22,30 Koıı
terall8, 22,•o Polonya ıarkılan, 23 Rekl&ın
lar. 23,115 Darıa muaik181. 24,015 Da.na plAk • 
lan. 

1'73 Khz, MOSKOVA, 171' m. 
18,80 PopWer Rua prkılan (Koro heyeti) 

PopUler İtalyan prkılan ve operalar, 20,03 
1ng1Uzce neorlyat. 2•.o:s Almanca. 

83% Klu: Kbz. MOSKOVA (Set.alin) S61 m .• 
17 Mozartm (Figaros Hochzclt) opera

smm radyo lçlnadapte edilml§l. 19.30 Sen!~ 
n1k konser. 22 Dan.s muaiklsl ve karl§ık kon
ser. 

M5 Klız. BUDAPEŞTE, 1Sı'50 m. 

18,30 Git.ar konseri, 19. Ders, 19.30 PlAk. 
20,30 Stüdyo piyesi, 22,10 Haberler, 22.80 
Keman kon.seri, 23,115 Hava haberi 23,15 
Mandles cab bandosu. 24,10 Çlgene orkeı • 
traa1. l,O~Son haberler. 

'785 Khz. LEİPZİG, S82 m. 
18,10 Org musiki.si (Bach). - Sözler, 19 

Şarla güft.ellyenler ve bunlann Vilrlerl, 19,40 
Gtızeı san'aUar ve tarih, 20 Yeıı1 prkılar 
(Operetlerden). 21 Haberler, 21,aıs Geııç nc
aıı, 22 Neo'ell ttıusiki ve saire, 2~,10 Haber • 
ter. 23,80 Şarkılı ıg~ Oll9ert. 

18 • 15 Gündliz plakneşrlyntı,ıs Neo'ell 
orkestra muaik181, 19 Sözler, 10,15 Orkcatra
nm devamı, 20 Konferans, 20,20 İspanyol mu
slklal, plAkları. 21,05 Piyano solo. 21,3:5 Şar
kı, solo, 22,llS Radyo &aloıı orkeat.ruı, 23 
Haberler, 23,25 Konaerln devam. 

67( Khz. STUTl'GART, IS23 m. 

19,15 Konternruı. 19.30 El armoıılğ mu • 
s!klsi, 20 Sözler. 20',SO Güzel e.serlerden par
çalar, 21 Haberler, 21,115 Sözler (Ulusal neo
rlyııl), 21,45 Radyo orkestrası. 23 Haberler. 
23, 30 Daruı. 1 - 3 Gece muslklal. 

r- BORSA 
l lıZ11arında yıldız işareti olanlar üze· 

1 
rinde 5 2 de muamele ı:,örcnler· 

dir. I R3.ı.amlar kapanış fiıtlarıDı ıcösterir 1 

1 nukut (Satıt) 1 
• Loodrı blS, • Vl\llU 'l4. --
* NeTyork 126 - • MııJrtı 18, -
• l'arls 1()9. - * Bertin 48. -- 1 
• Mllino 213, - • Varşovı !~ -i • Brlltseı 118, - * Buılapeşte S6, -

• Atına 24, - • Blllıreş 17, - ı 
• Centrre 816. -- • Bclgrat ~·. -

• ~Of)a ll4, - • Yokohama 35. -
• Amsterdam 8li, - * Altıo 94~. -

1 • Praa 100. - '*Mecidiye 43, ~o 1 .. 
.. R•nlınor '40.-=-.J • C::rnl-hn'm lH. •• 

Çefder (kap. sa. 16)-J 

• Londra ol~ • ~ olhlm J.14 O 
1 4 'ennrk 0.7007 • Vlvına 4,?47~ 

I 
• Paıls (2.CI:« • :\1adrtı 5.8061 
• Mille ' 9.3:17~ • Rerllo l,9i'SS 
• llrülı:se• 3,3Q94 • Varşon 4,20111 
• Atin~ S3 825 • Bodapeşte 4,~315 

• Cenevre 2.4" 16 • llükres 711,89 
. • Sofya 67,9tıt>b • 11e1ıtrıı 34.QS~2

1 : • Amıtcrdaın ı. T7 5 * Yolıohıma 'i.75:S8 
• Puı: t8,0:'40 • l\loskova 1120.-

:---ı 
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Iran - Irak hudud anlaşa.;,,_amazlığı 

Iran tezini nasıl 
müdafaa ediyor? 

İran - lrak hudud ihtilafı hakkın- ı 
da İran mümessilinin Cenevre uluılar 
Derneğinde lrak hükumetine karşı t -
ran tezini müdafaasının bir suretini 
temin ettik. Oluduğu gibi dercediyoruz. 

zerinde birleıtirmek IAzım ~ 
kontratonun esası ıartına uit' 
ğildir. İran, 1848 senesi metrd 

vesikayı ancak lstanbulda ıtıJ 
telit komisyonunun 17 inci 
Rusyanın tazyik edici nüfuza 
kabul etmiıtir. O zamana ka., 

İran devletinin muhbraamda evvel
ce beyan olunan mülüıazata bazı mil
temmim izahat ilave etmekliğime mü
aaade buyunılmaımı rica ederim. 

• • • 
frak devletine aöre, 1913 aeneai 

protokolunun ıöıterdiii hudud mute
ber imiı. Fazla olarak, 1914 tahdidi 
hudud komisyonu tarahndan tayin o • 
lunan kısım da hudud kat'i imit-

-ıialbuki benim metbuum olan devlet 
bu noktayı na.zara muvafakat edemez. 
Bizim delillerimiz pek açık ve pek sa
dedirler. . "' . 

lrak devletinin ıöıterdiii deliller, 
kendi noktai nazarmca Erzurum mu • 
ahedeaiaclen lıtanbul protokoluna ve 
tahdidi hudud komisyonunun mahal -
linde icra ettiii muamelelere kadar 
müteaelsilen ıidiyor. Ben hu delilleri 
sonuncusundan baılıyarak birer birer 
tekrar edeceiim: 

Evvela: 1913 te çekilen budud ha • 
ritasmm 1914 le m.'thalline tatbiki hu
susu kimilen yapılamarnıı ve Osman
hlann mümanaati ve mukavemeti bu
na engel olmuıtur. Binaneiıaleyh, bir 

muahedenamenin, akit devletlerden bi
ri tarafından icra edilmeyiıi diğer dev
lete, o muahedeyi feshedilmit addet • 
meğe hak kazandınr. Şüphe yoktur ki, 

bir hudud mahallinde yalandan yala -
na teayyün edebilir ve tedricen kat'i 
surette tasdik olunur. Likin, bu, hu

dud haritaama katiyel tekli veren mu
kaveleye, muahedeye yahud hakem ha. 
ranna mutabık olmak ıarttır. Hudu -
dun gayr: - ;.11biı' - - iııkişı-m olutu 
prensipi bunu böyle ister. l~te, Os • 
manlılann muhalefeti yÜzünden bu 
prensipe riayet edilmemiı olduiun • 
dan onlann itıalleri İran devleti tara. 
fmdan itiraz götürür bir mahiyette de
ğildir. 

Saniyen: Hudud hattının istinad 
ettiği 1913 hudud cizgiıi iki saltana
tın ve iki ecnebi devletin mümeuilleri
nin imza etmit olduktan bir protokol. 
da yazılıdır. Lakin, bu protokol iki 

saltanatın arazi vaziyetlerini değiıti -
ren bir taahhüd olduğundan bu husus
taki muvafakatin hem dahili hukukça, 
hem beynelmilel hukukça muteber o
labilmeıi için, o zaman her iki tarafta 
meri olan Meıratiyet uıulü icabınca 

Parlamentolarca tasdik edilmeli la -
zım ıelirdi. 

Salisen: Eğer Irak hükumeti: "1913 
tarihli lıtanbul protokolanun, Parli • 
mentolann tasdikina arzedilmesi la • 
zmı gelmezdi, çünkü 1911 de Tahran
da aktedilen itiW mucibince bu proto • 
kol, hem lranda, hem Türkiyede meı
rutiyet u•ulünün henüz meri olmadı -
ğı bir zamanda aktedilmiı olan Erzu • 
rum mukavelenamesinin sadece bir 

tatbikinden ibAretti ve binaenaleyh iki 
tarafı parliment<;>lannca tasdiki mev -
zuu b:ıhsolamazdı,. diye itiraz edecek 
oluna, bu itirazı da beyhudedir. 

Bu istidlal iıi nakıı bir surette tah
lil etmekten ileri ıelir. 

1911 de Tahranda aktolunan pro • 
tokol, hudud çizgisi maddesinde -
kendi dediği gibi - 1847 nin (1263 

hicri) Erzurum muahedesi denilen mu
ahedeye matuftur. 1913 te lstanbulda 
aktolunan protokolun esası - kendi 
kasdan dediği gibi - 1848 ( 1264 
hicri) Erzurum muahedesidir. Iıbu 

1847 ve 1848 metinleri arasında derin 
bir ihtiW mevcuttur; bunlann ban 
tarafından kabul edilmit olan birincisi 
Babıalinin kendi talebi Üzerine ecnebi 

devletler tarafından ona verilen izahi 
notayi ıamil değildir. Babıali tara -

fından kabul edilmiı ve Iran tarafın -
dan kabul edilmemii olan ikincisi ise, 
bu izahi notayı muhtevidir. Binaen • 

aleyh, T:ıhran itilAfmır muracl 1ıtıiği 

Erzurum muahedesi iki muhtelif ira -
deyi ayni zamnada ayni bir mevzu Ü • 

cut olmıyan itilif iıte o ~ 
kuk eylemiıtir. Şu kadar ki 
de her iki saltanatta o vakit ~ 
meırutiyet usulü bunun par 
larca tasdikini İcab ettiri~ 

Rabian: Erzurum hudud 
lesi hususunda iki taraf 
muntazam bir itilafa varmıt .aı 
idiler, gene 1913 protokolu h-' 
manlı, hem İran Parlimento 
dikina arzedilmek 18.zım ıeJirdİ' 

Ben, burada bir taraftan 18' 
zurum hudud çizgisi ve 1913 1 
hudud çizgisi arasındaki eaad 
Üzerine muhterem heyetin 
dikkatini celbederim. 

Şattel - Arabın tamamındl 

yeti İran sahillerinin alçak 
kadar Babıüiye verilmiı old 
ir Erzurum muahedenameıiadl 
kelime bile yoktur. Şattel -

mecrası üstündeki sahili hu~ , 
kur muahedenamede doğrucı.
ruya, açık ve kati bir tekilde 
rilmemiıtir. Halbuki iki aahiJi. 
metin nehir ortasma kadar af" 
cede mütesavi hakimiyet. _Jfl 

malikiyetleri kaidei eaasiyeaİll"", 
hiraf edildiğinin mutlak ve 

tekilde l'Öıterilmesi Jazını 
Bilakis, İngiltere hükumeti 
sahili olduğu halde Şattel -

idaresini amelen kendi sülta" 

vazeden bir mukavelenaınf1İ 
günde Osmanlı devleti ile ak 
ten ıonra 29 Temmuz 1 

neırettiği bir beyanname ile 
sarahaten diğer sahiline kacı.t 
mekte tereddüt etmemiıtir. 

hürriyetten mahrum olan 1,.-
tine de lngilterenin kabul 

teahbüt ettidiği bu beyannaıP' 
ğu gibi lıtanbul protokoluna 
dilmiı ve mezkUr protokobatl Jı 
maddesinde, esası parça11nı 
miıtir. Lakin, vaziyetin bd 
keyfiyetinde biç bir int~ 
edilmemiıtir. Ezcümle, olP" 
istinsah edilmiş olan metiıldl: 

"Bu beyanname ile tetİ• 
hudud çizgisi merbut haritadl 
ile itaret edildi,. deniliyor. • 
bunda mvzuu bahsolan te1 ~ 
bir beyanname değil, dört • I 
itilaf, yani bir anlaımadır. Bit ~l 
sen harita denilen teY ~;::., 
ğından, harita üzerinde la S 
pılmıı iıaret dahi yoktur. 1.9~ 
nin 1847 - ninVinin tatbilu c1' 
kat onun tefaian tagyiri v~ b' ~ 
metninin dahi tebdili mahı,. 
duğana isbat etmeğe anlat~ 
aab tahririye kafidir. Bunutl ~ 
dufuna kani olmak ve ar• / 

görmek için bir taraftan 1~~ 
senelerine aid iki metni ve dF. 

tan 1913 metnini biribirinİP 
kumak kafidir. 

Asliye üçüncü hukUk 

mesindcn: ~ 
Hiristo Pavlidis taraf• JJı 

yoğlu Cihangir Somuncıs.,1 
kak 9 numaralı Adilin e., 
halen yeri belli olmayası 

ga aleyhine açtığı terk • da 
tar ve botanma da vatfl' 
tebligat icrasına ve da•• 
derecesine geldiğinden_, 
günü n1arak tayin olUI".'."" 
1935 saat 1 O da üçü~" ~ 
mahkemesine gelmesi •'f I 
kil göndermesi akt~ ~ 
yabında hüküm verıl . d" 
kemece karar verildiğııı 
fi et ilin lun r. 5173) 
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. Fra tıca muallimliği et -
0Icın. naııca, İngilizce konu -

, "'a 
~it. ~ar. Sekiz yıldır Ada-
'beıed:n devredenberi de 

f! •Ye azasrdır. 

İt-Ji·~"ll tftvzad 
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İl' ıaın1l'llıekle tamamlamış -
•kijdlr ~tı Çarnbca kız lisesi 
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ll', liaı n 1 K kadm meclis a-
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akta.dır. 
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l.. a Ser 
"lll kı 8'anıada doğmuıtur. 

k ı nıuallim mektebinde 
I ıtıd ltlualiJnı mektebi ihza • 
~h· ~ okunıuştur. On iki yıl-
.. ~il'. ~ellluaJJim mektebin -
u .. ı·· ... 'aenedenberi mek-• ug·· 
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-.rifa 
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l'll a~lz Aydilek 
~ltt kt lllektebinden mezun

~~lt~~ ~at mektebinde 
l\l heı~d~aı>nııştır. Eeş yıl -
~a&c· tye azasıdır. 

lıilıEu 1he övnen 
~~ Co ~'lln edebiyat fakültesi 

ltt- itaf 
· ~ ik• Ya şubesinden me-
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ıı d~ d ... »=n Pf ktaş 
ltı ognıu t K 
~~ ~un.:ı §ur. ız koJle. 

i~ l'illd ur. On yıldır Türk 
· ~~ e l'e k 11 ·d ·~~ ~~d· 0 eı e mual -
~ ()k'llr tr. F ran-sızca ve 
L ~t ' Ya.zar K rl k·· F 
"t()f ten:ı· · a_r oy u-
~.~tld, ,.;et·~de, Hilaliah
ı, ll-, Vu li mayeietfalde 

~'ll '-tı •· .:r~nı Ramzeyin "A
l 'l d·ı ~•hı 
"t.ıı 1 ;.,.._ • ve coğrafyası 

\I~ "'Qlze . " 
h _ Çevırın · t• G w~ıla 1§ ır. a -

~\),. k' Ya.zınııtır. 
. !illi .ıı •ab·h 11, l) \la~ a 

'ltij.:1 ı )ddır muall' d' "''r kı ım ır. 
z sanayi ınek -

tebinde ilk tahsilini yapmııtır. Çanak!ialeye, mühendiı Ömer 
322 de Darülmuallimatı, 333 de Fehmi (yollar ve binalar dairesi 

Onas darülfünunu riyaziye şu - Baş-kanı) Çoruha, Eyüp Sabri (es
besini pek iyi olarak bitirmiştir. ki saylavlardan), Baytar Afi Rıza 
Nakış, riyaziye hocalıklarında kız (Tayyare Cemiyeti Müfettişi ve 
muallim mektebi müdür muavin - C. H. F. Vi'layet Heyeti eski baş -
lik1erinde bu!unmuştur. Halen To- kan!arından) Çoruha; Dr. Hamdi 
kad orta mektebi riyaziye hocası- ' (Denizli memleket hastanesi Baş-
dır. hekimi) Denizliye; Tevfik Bilge 

Şekibe Şekib <lstanbu1 Kız ve Kuleli Hselerinde 
tarih mualimi), Rü§tÜ (Evkaf U • 
mum Müdürü) Diyarıbekire; Mec
di Boysan (Jstanbul tüccarların -
dan) Edimeye; Hikmet Işık (Sı • 
vas Halkevi ve Belediye Batkanı) 
Erziııeana; General Zeki Soyde • 
mir (Birinci ordu müfettişliği eski 
Erkanı Harbiye Başkanı), Fuad 
(Ankara müddei umumisi), Şük -
rü (Türk Tayyare Cemiyeti Baş· 
kan muavini) Erzuruma; Osman 
C. H. F. Eskişehir vilayet idare 
heyeti Başkanı) Esk:şehire; Bekir 
Kaleli (tstanbul avukatlarında!l) 
Remzi Gürez (eski saylavlardan) 
Ömer Asım Aksoy (Gazianteb C. 
H. F. Başkanı) Gaziantebe; Mu· 
zaffer Kıhc (tüccar ve lstanbul 
tehir medisi üyesi) Giresuna; Ali 
Şevket Öndersev (C. H. F. Bilecik 
Başkanı), M. Durak (Erzurum Be
lediye Başkam) Gümütaneye; Ge
neral Şükr.ü Naili (Eski kolordu 
kumandanı) lstanbul, Hüsnü Ça • 
kır (İnhisarlar Umum müdürü), 
Hasan Ali Yücel (Orta Tedrisat 
Umum Müdürü) lzmire; Hüsrev 
Sami (Eski saylavlardan) Karsa; 
Sıtkı Şerif (Tosya kazasından çift. 
çi), Dr. Tevfik As!an (Kaıtamo • 
nu C. H. F. Başkanı), Şerif (Hari· 
ciye Bakanlığı ikinci daire birin
ci şube şefi), Abdürrahman Ek • 
ıem (Eski Erkanı Harb binbatıaı 
bağcı), lbrahim Karantay (Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti Üyesi, Bal • 
tık devletlerinde Maslahatgüzar), 
Dr. Şükrü Şenozan ( lzmirde dok
tor) Kastamonuya; Süleyman De
mirezen (Ankara askeri fabrika -
lar tüfek kısmı ustabaşısı), Veli 
Yaşın (Çanakkale C. H. F. ve Be
lediye Başkanı), avukat . Hasan 
Ferid (eski say lavlardan). Salih 
(lstanhul Bakırköy Barut fabrika-

Br..ı:rsanm lnegöl kazası lsave -
ren köyündeki çiftlikte çab§an ve 
yabancı diller bilen bir bayandır. 

Satl kadın 
Ankaranın Bitik nahiyesine 

bağlı Kazan köyündendir. Milli 
savaşta ma:uı olmut bir askerin 
karısıdır. Bet çocuğu vardır. Çift
çidir. Kendisi çalışarak ailesini 
besler. Ayni zamanda bulunduğu 
köyün muhtarıdır. 

ferah 
1891 de Kayseride doğmuştur. 

Kayserinin mahalli işlerinde çahş
ınış, C. H. F. idare heyeti ve hele-· 
diye azahldarında bulunmuştur. 

Seniha ftatiz Hızal 
Adapazarmda doğmuştur. Tah

silinin ilkini Fatih rüştiyesinde, 
orta kısmını sanat mektebinde, 
yüksek derecesini darülfünun fen 
fakültesinde yapmıttır. Mektep • 
ten mezun olduğu ıene Muğ!a Da
rülmuallimat müdÜ.r'lüğüne tayin 
edilm!ştir. Bir yıl sonra Erenköy 
kız lisesi tabiiye muallimliğine 
naklo~unmuştur. lki yıl maarif ne
ı.areti umumi müfettişliğinde bu
lunmuştur. Milli hükfunetin tetek
külünden ıonra da lstanbul kız 
muallim mektebi müdür muavinli-
ğini, Bursa kız mua'lim mektebi 
müdürlüğünü, Maarif vek!leti u -
mumi müfettişliğini, Selçük kız 
sanat mekte~i, F eyziye hususi li -
&eaİ müdürlük'erini yapmıştır. 

Şimdi ş~şlide · Yeni Türkiye na • 
mmdaki bir ilk ve orta mektebin 
müessisi ve müdürü bulunmakta

dır. 

Yeni Saylav namzet-
lerinden erke~der 

Cumhuriyet Halk Fırkasınca 
gösterilen saylav namzetleri liste
sini dün aynen neşretmiş ve bu a
rada yeni namzetlerden kadın o -
lanlan ayn bir liste ile bildirmiş -
tik. Bu.gün de yeni namzetlerden 
erkekleri bir arada yazıyoruz: 

Ahmed Ulus (Ulus gazetesi ba
şustası), Mümtaz Ökmen (C. H. 
F. Ankara Başkan vekili); Müşfik 
Ayaş (Ayaş çiftçilerinden ve C. 
H. F. üyesi) An.karaya, Celal (Ha
Ieb konısolosu), Nazif Ancan (Ad
liye Bakanlığı Müsteşarı) Antal -
yaya; Nazmi Topçu (tüccar ve 
Aydın koperatif idare Meclisi ü • 
yesi), Nuri (Söke çiftçilerinden) 
Aydına; Ö. Evren (Eski Aksaray 
say~avı), Rahmi (f·:ılıkesir Susur
luk kazası çiftçilerinden), Cemal 
(mfüekaid miralay), Dr • Has:ın 
Vasıf Somyürek (dişçi mektebi 
profesörlerinden) Balıkesire; Dr. 
Besim Ömer (Üniversite eski pro
fesörlerinden) Bileciğe; Mitat 
(müte~~aid askeri kaymakam) l?·o
luya; İbrahim Necmi Dilmen 
(Türk Dili Tetkik cemiyeti Genel 
Katibi) Rurdura; Dr. Sadi Konuk 
(C. H. F. Bursa vilayeti idare he -
yeti Başkanı), Atıf (Adliye mü· 
fettişi), Sadettin Ferit Talay (İs· 
bnbul avukatlarından) Eursava; 
Dr. Mustafa Bengisu (Ö:1emiş Be
led:ye Başkanı), Bilmi Err.eneli 
(Birinci umumi müfettiş) Sami 
Çö!geçen (eski Ankara saylavı) 

. sı baskimyageri) Kayseriye; Züh
tü Ahn (çiftçi ve Lüleburgaz C. 
H. F. Başkanı) Krrklareline; Ali 
Rıza Esen (Baytar Umum Müfet
tişi), Mehmed Seyfeli (Kır~ehir 
C. H. F. Haş.kanı) Kırşehire; Ne· 
dim Bozatrk (mütekaid topçu mi
ra layı) Kocaeline; Mustafa Halid 
(Uşak şeker fabrikası tesviyeci ve 
kayakcı ustası) doktor Osman 
Şevki Uludağ (İstanbul, Beyazıt. 
ta hek:m), Şevket (ressam), Ali 
Rıza (lzmir C. Müdediumumisi 
Baş.muavini), Cemal Tekin <f atan
bul lokantacılar cemiyeti başkanı) 
kayna~çı ustası) doktor O!!man 
mütehassıslarından ve lzmir C. H. 
F. vilavet idare heveti üyelerin. 
elen) Kütahyava; General Osman 
Koptao:el (eski fırka kuman..laru), 
Emrul'ah Barkın (Ha~kanhk u • 
mum miidürleY"intlen) Ma'atya,-ra; 
Kenan Orer <lstanbul C. Mürldei
umumisi}, Kazım Nami Duru 
(Maarif Hakanlığı Talim ve Ter -
biye ü"resi) Man:saya; Kemal Ku
sun (Esld Say1av'ardan A..Jana 
Ha!k'.!vİ E1şkanı) ~arafla; Hilmi 
rorul{ fJ(i.'s•amcnu be1ediye baş -
kanı), Dr. Rıza I.evend (A,..l"'Tla 
•ut"la enstiti;";' l;l::oratuar şefi), 
r. 'lib f.,.......;n (Dr ... 1et 11f.rt'!II üvesi), 
O:ıman Di"'~er ff ~"~""bnl avnl<at • 
1?.rm~Pl'l). ~~v1<:1 ft~tanlrUa dis 
hel-:=mi), Şükri1 (7.:ra"'t B<"1'kP.M 
eski umum müdürü) Muşa; Cavid 

konuşuyoruz 
.... (Baş taralı 1· incl sahifede) 

- Atatürk'ün talebelik gün· 
!erini nasıl hahrlıyorıunuz? 

- Atatürk'ün, daha talebe 
iken pek büyük bir makam i~gal 
edeceğini arkadaşlarıma daima 
söylerdim. O, gerek zekası, ge
rek ahlakı ve çalışması ile kendi· 
ni tanıtmıştı. Kendisini herkes 
sever ve bu sevgi saygı ile karış· 
mış bulunurdu. Hiç bir hoca o
nun bulunduğu sınıfa, vereceği 
den üzerhıde meşgul olmadan, 
hazırlanmadan giremezdi. Ders
ten evvel aramızda konutur, ve 
bize daima niçin ve neden? diye 

soran, arştıran Kamal'in sınıfına 
öyle girerdik. O, riyaziye, edebi • 
yat, tarih derslerine çok merak e
derdi. Büyük adam olacağını her 
hareketile gösterirdi. Nitekim 
muvaffak oldu. Hem ne muvaf
fak oluş ... 

- Şimdi ne ile meşgul oluyor
sunuz? 

- Benim meşguliyetim tarih
tir. Gece gündüz Türk tarihini, 
Türklerin menşeleri ve Türk di
liyle uğratıyorum. 

Türk tarihi meydana çıktı sa
yılır. Türk dili de bir kere inti
şar ederse ulusal bir saadet ola-

Kiralık 

caktır. Şimdi ömrJm otrumak, kü· 
tüphaneleri devretmek, çalışmak· 
la geçiyor. Fransızca ve buJgarca 
metinlerden istifade ediyorum. 

- Hususi hayatınız? 

- Evliyim. Erkanıharb binba· 
tısı bir oğlum var: Bay Fazıl. 
Kendisi şımdi Erkanıhaıbiye 

mektebinde tabya hocasıdır. 

- Kurultayda hangi sahada 
çalışmayı düşünüyorsunuz? 

- Talim ve terbiye işleri üze· 
rinde, Maarif encümeninde çahf
mak istiyorum. Orada söyliyecek 
)erim olacak. 

- Tedrisat itlerini nasıl gö
rüyorsunuz? 

- Tedrisat İ§lerimiz üniversite 
inkılabından sonra yoluna gir* 
mi§tir. Talim ve terbiye dairesi
nin yaptığı son imtihan usulleri· 
ni çok muvafık buluyorum. Eski
den talebe ne günü imtihan ola
cağını bilmezdi. Şimdi on bet gün 
evvel haberi oluyor ve ona göre 
çalışıyor. 

- Seviye meselesi? 

- Seviye de eskisinden çok 
farklıdır. Bilhassa askeri lisele~ 
de tedrisat ve intizam kemali 
bulmuştur. 

Daireler 
Posta ve Adliye binı.•,na en yakm yerde Ankara caddesin• 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazele, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. VAKiT idareevine müracaat •. 
' • - -- • • k - • ..c .._,.. 

İhsan (Adana çiftçiler birİiği baı- , lar,, batlığı ile yazdığı bir maka -
kanı), Kamil (Brüksel maslahat • lede diyor ki: 
güzarı) Niğdeye; Dr. Ziya Naki "Cumhuriyet Halk Fırkasının 

Yaltırım (Boğaz, kulak, burun kendisine mensup ikinci münte • 
mütehasısı), Muhiddin Eaha Para hiplerin fırkadan olmayan müata• 
(avukat, eski aaylavlardan), Se • kil namzetler de rey vermeleri 
lim Sırrı (Maarif bakanlığı umu- hakkmdaki kararı, memleketin te
mi müfettiş!erinden jimnastik mü- rakkisine ön ayak olan fırkanın 
tehassısı). Mehmed Ali Yörüker memleket idaresinde vaz ve arzu 
İstanbul Şehir Meclisi Üyesi), ettiği serbest düşüni.!§Ü, hükUmet 
Mustafa Tunalı (Ankara askeri si- adamlarmn bu husus~aki kanaat• 
lah fabrikaları ustabaşılarından) lerini ve ha!km siyasal olgunluğu· 
Samsuna; Tevfik (Ziraat Umum nu gösterir. 
madürü) Seyhana; Şevki Süaoy Ayni zamanda azlıklardan da 
(Tokatlı), İsmail Müştak Maya - namzet gösterilmesi düşünce ser• 
kon (muharrir) Siirde; Dr. Galib testisini ta.T""amlamakta ve ehem• 
Hakkı Üsütn (Topkapı yoksullan miyet=ni yükse'tir.ektedir. Bu ka • 
koruma cemiyeti başkam), Cevdet rar yalnız düşünce serbestisine de
Kerim lncedayı (C. H. F. Umumi ğil, fakat azhkJarın, vatandaşla 
Hare Heyeti Üyesi), Hüsameddin ğiJ, fakat azhkların, vatanda!5la • 
Okan (diş hekimi) Sinoba; Hüs - rm heyeti umumiyesine olan haki· 
rev Gerede (Eski Tahran Büyük ki n1hi bağlılıklarına da bir delil 
elç=si) Sivasa, Hüseyin Rahmi A- te~k·ı eder. 
pak (C. H. F. umumi idare he - Bu inti!ı-.t..., vatandaşların esse
yeti üyesi) Tekirdağına, Galib rive•ile <'zlrl·ları arasında en kü .. 
Pekel (Ni:fus umum müdürü), çi;k bir fark bHe gö:zeti1~iiYi fikri
Hürrem (Elaziz Be!ediye Başka· ni ortadar. ka1dınralrtadrr. Bu ha
nı) Tokada; Mitat Aydın (mü • kı- ·'an el· .. erjvet'n J'ararı, en mü
hen·Ha, eski saylavlan1an)' Sırrı 5e.İd tezahfülere makes cluyor. 
Day (düyunu umumiye komiser· Oir di"zeltme 
liğinde, Maliye B:ıkanlığı eski na- Anado!u ajansı bildiriyor: 
kid iş'eri müdürü) Trabzona; Ge- Dün akşam gazetelre verilen C. 
neral A °'"med ( es~ci l-avtar dairesi H. F. say1av namzelteri listesinde 
baş·1~am), Fuad (eski Kenya say • 1:.ir iki ki~çük VC'lnltşM;: olmuştur. 
lavı), Muhdidin (eski Bursa he - J d } Vakfn rok dar o .Il"asın an ıu• 
Je-liye başkaru) Urfava; Ömer ! 11 .ı d ~··le .... elerı y..,, vanlrs ı ~ arr"'" o • 
<Yczgad·n Avcı kövi;n.Je çift-.i). ı fa"7ı özfü dilerken ~u st>ret e tas • 
Ekre!'D (Tek?r ·'ağı C. H. F. vili • hihi de bir vazife addediyoruz: 
vet Ba .. lr;\m) Yo7"'::\~a: Dr. M•~at 1 _ Kırşel:ir saylav l'.amzedi 
Altr">k (Zon{Yı,ldak C. H. F. Vila - t o•arak göateri!en B. Ahmed Sey -
vet Pad·am) Zcn.,.u]..1 .. f:a. ' feli'nin öz adı Mehmed'dir. 
Apoye Matinin~n bir yazıs1 2 - fara~ t""'mzedi o'arak li• 

Şe~rimizde akşamları çıkan tede ht•'Pnan ~.Hasan eşid T;-n• 
Rumca Ar:oyer matini gazetesi knd, eski Maraş saylavş değil, 
"B·üyük Ulus Kurultayında azlık - Muş saylavıdrr. 
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1 Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 6 Şubat 

· ÇARŞAMBA günü saat 19 da 
Ayvahğa kadar. (592) 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 7 Şu -

bat PERŞEMBE günü saat 11 
de Payas'a kadar. (593) 

l 
lstanbul Kumandanlığı 1 

Satınalma Komisyonu llimları . ,. 
1 - İstanbul kumandanlığına 

bağlı kıtaat ihtiyacı için 650 kilo 
500 gram Vakum, 50 Jdlo Gres ve 
112 kilo Valvaiin açık eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin bedelleri 371 
lira 33 kuruş olup muvakkat temi
natları 27 lira 85 kuruştur. 

2 - lhaleıi 18 Şubat 935 Pa • 
zartesi günü saat 15 dedir. 

3- Şartnameıini her gün öğle-
den evvel Fındıklıdaki Satınalma 1 1 

komisyonunda görülebilir. 

4 - Ekıiltıneye gireceklerin 
vaktinden evvel teminat makbuz
ları ve arttırma eksiltme kanunu· 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve 
sikalarla birlikte komisyonda ha
zır bulunmaları. (388) (507) 

1 - İstanbul Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ihtiyacı 1920 kilo ha
fif ve 17120 kilo ağır henzin ve 
470 kilo saf gaz kapalı zarfla ek
siltmeye konmuıtur. Ben2inin tah 
min becleli 6473 lira 60 kurut saf 

tı gazın tahmin bedeli 141 lira olup 
muval{kat teminatları 496 lira 10 
kuruıtur. 

2 - Şartnamesini her gün öğ
leden evvel Fındıklıdaki lstanbtil 
kumandanlığı Satınalma komisyo 
nunda görülebilir. 

3 - lhaleşi 18 Şubat 1935 Pa
zartesi günü saat 16 da yapılacak· 
tır. 

4 - · Eksiltmeye gireceklerin le· 
minat mektubları ve para makbuz 
ları ve arttırma eksiltme kanunu • 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla birliktt: teklif mektubla
rmı ihale günü saat 15 de komis
yona vermeleri. (387) (506) 

nsküdar huk1ık hakimliğin -
den: 

Oaküdarda Bti'lbülderesinden 
T ekkeiçi sokağından 48 No. da 
Hayriye tarafından kocası Ayvan
saray un fabrikasnıda çahıan De
miroğlu Hüseyin aleyhine açtığı 

ho§anma davaeı üzerin~ M. aleyhe 
us.olen tebligat yapıldığı halde 
gelmediğinden gıyaben yapılan 

tahkik'°.tta davacı tarafındd.n ika

KURUN 
GUDdeUlc. S1yaaı Gazete 

lsta.QbuJ Ankara caddesi, ( 'V AKl'f) yurdu 
TELEFON NU&lAJlALAkl : 

Y'tl.%1 lı,lert teletoo•J: 1-t3':11 
rdare telefonu : !4~70 

relgT&f adrea1: lstanbul - t \IAIUT) 

SeneUk 
1 aylık 

s •Jhk 
l •)'lılt 

l'oııta kutusu No. Ol 

.\R(tN~ HF;UEl.U !IU: 

Tilrklye 
ı ıoo K.r. 

f;cnetıı 

!100 Kr 

uoo 
1()() • KOO 

ljO • ROO • 
fi.AN OORETL.lmlı 

l'lcarl llA.nların ua.n ııayıt&Jann~ lllll 

tım.ı 30 kııruttan baflar, Dk ıayıt'ado 250 
kuruşa lt.adru cıkar. 

BUyUk. ta.zl1t, devamlı U:l.n verenlere fi.il 
ııyn tenzUAt ııı•rdır 

Reştmıı Ul\nJarw blr satın 10 1<uru~tur 
KD()UR U.ı\Nl.Afü 

Btr detıu.ı 80, lld dt•ası ftO. Uç defuı fili 

me ed!lir; dinlenilen tahitler Hüıe· dört de ru.sı 7~ ve on defası ıoo kuruştur 
· · k H · · d d .... Oc aylık Uln vırcnler'l!l bir defa~ıı mecca 

:;·ının anıı ayrıyeyı öv ügü ve 1 nendir. Dört satın geçen Ul\nıarm razıa 

~O. KiVE 

llRAAT 
6ANKASI 

.DAo~ 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~ O~Q 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

106/ B, 107 / C, 338, 362, 377 / C, 378/ C, D, E, F, 379/ C, D, E, F, 
380/ Al, Bl, 383, 413, 414/ A, 528/ C, tarife pozisyonlannm temsil e
dilen Alman men!eli beyannamelerden birinci nüshalan sahiplerinin 
yanında hulunanle.rı 6/Şubat/935 gün akıanuna. kadar a.it olduğu 
gümrüğün Kontenjan bürosuna se tirmeleri. Akai takdirde Kontenjan 
tahıisatmdan istifode edemiyecekl eri ilan olunur. (581) 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

378/ C. D. F. ve 379/ C. D. F. E. F. tru·!fr l ı-

ınenşeli beyannamelerden birinci n üsbaları sahiplerinin yanında hu· 
lunanlan 6 Şubat 935 akşamına kadar aid olduğu Giimrüğün konten
jan bürosuna getirmeleri. Akai takdirde kontenjan tahsisatından İ•· 
tifade edemiye~eleri ilan olunur. (607) 

çine aras ra.stlıyan pazartesi günü 1 Doktor Hafız Cemal 

- KURUN 6 ŞUBA11 

Dün ve Ya . 
1 ercüme Külli 

1 SA FV 
Alfonı Dode - Hı:ıydf 

lstatistik ~ 
Andreleı - Suphl 

----~-0-k"-d 
- Çocuk aüşiirte~ 

H. G. Menusier l. f. 

bıçak çekliği ve aralarında şid • ea.tırıan bet kuruştan bes.ı.p edlllr 

detli ge.iimsi:dik olduğu ve birkaç l lilam11mmı:a•Iİmnmmım:sıa~ 
kerre karakola gittiklerini ve bak- İstanbul dördüncü cira daire _ 

:saat 14 den 16 ya kadar daire - J Dahiliye Mütehassısı 
mizde satılacaktır. Arttırmaya gir- Cumadan başka günlerde aaat l •--"'!!!!""!~--'!!11!1!1'•"": 

. . .. . . (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· 
ınek ıçın yuzde 7,5 temmat akçeıı l d ki (llB) 1 h 

madığım ve iki buçuk senedir ara• sinden: l vanyo un a numara J u· 
a mır. r.uıi kabinesinde hastalarını kabul yıp sormadığım beyan ve işbu şa- ı 

bitlerin şahadetinden bahaile mu • ı Yeminli, ehli .vukuf tarafı.ndan 
1 1. k t bl' ~ · k tamamına l makıneJerden arı ol<'· ame e ı gıyap aran e ıgıne a-

rar verilen yazılan gıyap kararı ı-a.k~ kırk ~in ?~t yiiz lira ~~·~o( 
hk d . h e .. ·1n im keaalen &ogazıçındc ÇenkeU:oyun-

Birikmiş vergi belediye rüıum-
1:!\rı ve vakıf ciare.si müşteriye ait .. 
tir . Artırmada tahmin edilen kıy· 
metin bulunması ş.arltır. 929 tarih-ma eme ıvan an .. e ası ıt . 

olduğundan işbu şahadete karşı de Kuleli caddesinde eski 55 yeni Ii icra ve iflas kan,ununun 119 un· 
20 gün zar!mda itiraz etmediği ve 49-49/ 1 NJ. lu ki.rgir kemik, ve - cu maddesi mucibin<:e İpotek sahi· 
5.3.1935 salı saat onda mahkeme· jetalin ve Soman fabrikası kazan bi alacaklılarla diğer alfikadarla -
ye gelmediği surette vakılan ka - yerile arsa ve depolar dairemizce 

1 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu! etmiş sayılarak bir daha ma~... açık arttırma suretile satılığa çı - gayri menkul ü:ıerindeki haklan 
k~<"ye kabul ed!lmiycrek İcab e- ı karılmış olup şartnamesi 25.2.1935 m hususile faiz hususuke faiz ve 
dcı~ kararm vtrileceği teMiğ olu - ı günlemeçinden itibaren divanha - masarir:e dllir olan iddialarını 
:mır. (5176) neye asılarak 11.3.1935 günlemc - müsbet evraklarile birlikte ve 20 

eder. 
Muayenehane ve ev telefonu 

?,?.398 Kıslık telefonu 21044. 
-
gün içinde dairemize bildirmeleri ı 
lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu ai • 
cillerile sabit olmadıkça ıatıt be
delinin paylaşmasından hariç ka • 
IITlar. Daha fazla bilgi edinmek Is.. 
tiyenlerin 33/ 266 dosya No. ıile 
dairemize müracaatları Hin olu .. 
nur 

·------

. 
yetı 

Dağıtma t~ 
VA}llT Ma 
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~ Dün y K•t 1 1 Vapurculuk 
'lll D.. ve arın ı ap arı Türk Anonim Şirketı 

~Yanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri lstanbul Acentalığı 

• '1 
~~----~--------------------------~-----------Mudanya - Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 Şubat 1935 den baş-

Devlet: Den, ir yolları ilanları 

hyacaktır. Mudanya - Bursa mesafesi için; çocuklardan yarısı alın • 
mak üzere: 

Bir yolcudan 
I il 111 

40 20 
0'

1 lll"dumuzun en salahiyetli bilginleri elile Liman han, Telefon: 22925 
30 

,.1 güzel dilimize çevrilmektedir. Bartın yolu 
'"'

1 kitabı birden edinmek ve ~ok değerli bir kü
D .. tUphaneye sahip olmak lstl~orsanız 

1111 ve Yarın Te1:cÜme Külliyatı'na 

Abone olunuz. 

Bartın 
vapuru 

6 Şubat 

Ç b 
günü saat 

arşam a 19 da Sir-

keci nbtmundan kalkarak (Ereğli, 

Seyriseri, birinci ve ikinci sınıf -
ta oJan eşyaların tonundan .. 126 
Üçüncü sınıfta olan eşyaların 
tonundan , . 84 
iki vagonla ta,ınacak uzun • 
cisimlerin tonundan • • 210 (asgari 5 ton ücreti almır) 
Ağrr cisimlerin tonundan . • 294 (3 tondan fazla olanlar) 
lki vagonla taşınacak ağır ve 

• 

Yl!cuı Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku-
'/ llrttnı b. .. /t A.b za ır kolaylık olmak uzere abone tartlarmı yazıyoruz. 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Kuru • 

caşiJe ve Cide) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

uzun cisimlerin tonundan . , 420 (asgari 5 ton ücreti alınır) 
Bir vagon içinde taşınacak o • 
tomobil ve emsalinin 
tonundan' • Trabzon Yolu ~ 1

'6361, ?~e Şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
İid' •kınci •erininki "504,, kuruştur. 294 (asgari 3 ton ücreti alınır) 

İçiı:ı ,~nte Şartları: Birinci seri için "236", ikinci seri 
tilıtıe~?411 kuruş pe§İn alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve

Uzere taksite bağlanır. 
ttrı g"":: liangi seriye abone olursanız olunuz, peşin alınacak pa· 
t&.daıt?nderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar taş
~&.t 1 okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın. ·-
tt\ernuA.honelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
bıı i~aa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu
e•tıe.f onderıneleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir ;eya, tüccara imza ettirebilir. 

. 
TA R 1 Vapuru 

7 Şubat 

P b 
günü saat 20 

erşem e de Galata rıh· 
bmından kalkacak. Gidişte Zongul

dak. İnebolu. Samsun. Ünye. Fatsa. 
Ordu. Giresun. Trab;:;0n. Rize ve 
Hopaya dönü§te ayni iskelelerle 
Pazar Pulathane iskelelerine 
uğrıyarak avdet edecektir. 

İstanbul altıncı icra memur -
luğundan: 

iki vagon içinde taşınacak 
otomobil ve emsalinin 
tonundan 420 (asgari 5 ton ücreti a!ınır) 

kuruş ücret alınacaktır. 
Fazla malfunat istasyonlardan sorulmalıdır. ( 497) 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
~·· \l çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

~~\l~r~a.~ca.laBt~y;e~ri~4~V~a;kı;t~M;a;t;b;a;a;sı~-~A~n~k~a~r=a~c:a;d;d;e;ıi~. ;-;.;l;st;a;n;b;ul~' 
ğTJ 
~--~~~~~~~~~~~~~~~-'--~~~ 

Bir borçtan dolayı paraya çev":" 
rilmesine karar verilen masa, san
dalya, ve muhtelif renk ayak ka -
bıları camekan açık arttırma su -
ı etile 7.2.1935 tarihine müsadif 

Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli . 
lerin imtihan için istida ile Ankarada fişek fabrikasına, lstanbulda 
Bakırköy barut fabrikasına, lzmi rdekiler Halkapınar Silah tamir • 
hanesine müracaatları • (526) 

'llhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
41 ~---------------------------------~· lo ~det 7 M. Kurulu düz hat " DÜN ve YARIN ,, külliyatının 24 üncü eserı 

~$ .ı\ det 2 1/2 M. kurulu düz hat Prof. Dr. Suphi Nuri 

ÇIKTI----... YE NI 

det 1 M. kurlu düz hat - İngilizce iV kitapları 
Adet Muhtelif boy ve nısıf kuturda kurba hat Devlet Matbaası tarafından sa. Gu·· nu·· n ı·ktısadı" ı·şlerı· 
Adet M tışa çıkarılmıştır. Kitabın değe-

3ı.ı.ıQ uhtelif yollu makas ve teferrüatı ri !)5 kuruıtur. Satış yeri (Va 4 Kı 
ko,,il h35 tarihinde pazarlığı yapılacağı ilan edilen yukarıda yazılı kıt) kütüpanesidir. Vakıtın Tür- Fiyatı 60 uruş 
i~ al attı tnalzemesinin pazarlığı 10.2.1935 pazar günü saat 15 e kiyenin her tarafında bulunan Dağttma yeri - VAKiT Matbaası - Ankara caddesi Istanbul 

hillid:~llll.lştur. Talip olanların yüzde 7,5 teminat paralarile birlikte l b~~ileri vasıtasile tedarik edile- " Düu ve Yarın ,, tercüme külliyatı için abone yazıldığını 
evazrnı "b t b ' .. l 'l'"' l bılır. - U N U T M A Y 1 N 1 Z ve mu ayaa şu esme muracaat arı ı an o unur. JI imim------·---L • 

(537) . 1 _______ ...::: ____________________________ __ 

~~~~~==~======:!!!!!!!!!!!!==~===!!!!!!!l2l lklncl Tc~rin 1934 sayınıızc.lan berl eUrU,>or.} ========================!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

Oz Tüncçe l<arşılıklar ........___~--------------------__, ______________________ ___ 
Geı·i a·· ın onme, 4. Kayrrlg1, 5. Kayıt -

a, 6. Sözünü geri alma. 
ft" liil Ucu etmek, 1. Caymak, 2. Ev-

d" lllek, 3. Geri değmek, 4. Geri 
d?nmek, geryie dönmek, 5. İzine 
d onnıek, 6. Kayıtmak, 7. Sözün -

112:~.dönmek, 8. Sözünü geri al -

111~.i.içha~, 1. Ustünlük, üstün ol • 
'' 2. Yeğlik. 

3 ~~~u, 1. Başırma, 2. Bükülme, 
ktt "gılrne, iyilme, 4. Yükün, 5. Yü

nç, 6. Yükünme. 

Itiikub, Binme. 
R"L .. R .~ımb etmek, Binmek. 
Uk\lba mahsus, Binek. 

. J{iikud R"k'"'d 1 D d nı: ' u u et, . un u 
dtı.ı~Yvanın sıcaktan dumanlı bir 
IDınf~luk hasıl etmesi), 2. Dur -

R .~ , durulma. 
l'ik ~suh, 1. Alışkanlrk, 2. Bece -
~ .. · El uzluğu. 

~ uauın, 1. Alhan, 2. Bigü, brigü 
· Raı 

b •• an, 4. Salgın, salgun. 
~'-Us ' 
.l{·· uınat, Baç. 

2 t.ısuınat . Saya, nıemuru, 1. Kalan\ı, 

~·· 
r· i:)1 ll!Sub, 1. Çorku 9 Ço··ku··k 3 
~ ... ~(! 1 .. ' ..J., ' • 

5. Çök·.' · çokelek (Peynir için), 
n·fohi ~l,. 6. Çöküntü, 7. Kayır 
8. Sır~ eı·ın getirdiği rüsub man.) 
.tıın1n dr.n~r, 9. Telve (Kahve fmca
lo. 'I'i.n~bınde teressüp eden man.) 

h .. ' 11. Tortu 
~ua · 

ltıek, 2
11~. (Olmak), ı. Dile düş -

~ü · ıllenmek, 3. Kurlanmak. 
1e:yın Ç .. "k 

'~ • uçu . 
Ss_ 

Rüşt, 1. Doğru düşünme, doğrn 
yolda gitme, doğnı yolu bulma, 2. 
Erişme, 3. Könü, 4. Us. 

Rüşvet, 1. Alça, 2. Berim, 3. 
Çaldırgat, 4. Gevik. 

Rüşvet vermek, 1. Orunçlamak, 

2. Tikiileınek. 

Rütbe, 1. Aşam, (Sınıf, mert€be 
man. da), 2. Basamak, 3. Kur 
(Derece, mertebe, sıra man.) 4. 
Sıra. 

Rüyet, 1. Bakma, 2. Çevirme 
(İdare m~n.) 3. Görme, görüş. 

Rüyet etmek, 1. Bakmak, 2. 
Gönnck. 

Rüzgar, 1. Cil, 2. Esen, 3. Eser, 
4. Esirgen, esgün, 5. Esinti, 6. E
siş, 7. Eskin, 8. Savurkaç, 9. Yel, 
10. Yil. 

Rüzgarlı, 1. Yel alan, 2. Yele -
kin,. 

Rüzgarlı tipi, Boran (Yağmur
veya karlı rüzgar man.) 

Rüzgar uğrağı, Yelin. 

s 
Saadet, 1. Araz, 2. Buyan, 3. 

Dirlik, dirlik genliği, 4. Gönenç, 
5. Gün, 6. lrrs, 7. Kut, 8. Kutluluk, 
9. Mut, 10. Mutluluk, 11. Olcay, 
12. Ongunluk, 13. Uğur, 14. Ul -
cay, 1.j. D_ras, 16. Uraz, 17. Yum. 

Sa-adete nail olmak, Gönen
mek. 

Saadetli,, 1. Kutlu, Kutluğ 2. 
Mutlu, 3. Ongun, 4. Uğurlu 5. U~ 
raslu, 6. Yumlu. 

Öz Türlcçe l<arşılık1u 

Resümal, 1. Ana, 2. Ana borç. 
Resanet, 1. Herlik, 2. Dayanık, 

3. Dayanıklık, 4. Sağlamlık. 
Resas, 1. Kalay, 2. Kurşun. 
Resm (Resim, tasvir man.), 1. 

Anağu (Hatırlatmaya yaraması 
bakımından resim man.) 2. Angı, 
3. Angu, 4. Benzer (Şebih man.) 
5. Okşaş, ohşaş (Bir şeyin benzeri 
man.) 6. Sm (Mücessem suret 
man.), 7. Sizik, 8. Sonı, 9. Yan -
zak. 

Resmetmek, 1. Bediz etmek, 2. 
Çizmek, 3. Sızmak, 4. Simek. 

Resm (Merasim ınan.) 1. Alay, 
2. Ayin, 3. Çeri (Başka lfıgatlerde 
asker man.) 4. Ertüt , 5. Tasmı 
(B~ka lügatlerde tahmin, tasav
vur man.) 

Resmi geçit, 1. Geçti, 2. San 
görme (Sayısını görüp yoklama 
man.) 

Resmi küşad, 1. Açma, 2. Allm
ma. 

Resmi tazim, 1. Olcaş, 2. Ol -
çaşma, 3. Uykünme. 

Resm (Vergi man), 1. Alım, 2. 
Alış, 3. Baç, 4. Basık, 4. Salgın, 5. 
Vergi, 6. Virgü. 

Resmi, 1. Beğlik, 2. Türelik. 
Resmi emirname, 1. Buyurtu, 2. 

Buyrultu, 3. Yarlık. 
Resmi makam, Ellik, illik. 
Ressam, 1. Bedizçi, 2. Sezikçi .. 
Resul, 1. Arkış (Mcssager 

man.) 2. Elçi (Sefir man.), 3. Sav
er, savçı, 4. Yalavaç. 

Re,aşe, 1. Çilenti,. 2. Çisenti, 3. 

Serpinti. 
Reşaşelendirmek, Börökmek, 

bürükmek. 
Reşat, 1. Doğruluk, 2. Erginlik. 
Reşha, 1. Çözlen, 2. Sızıntı, 3. 

'l'erleınek, 4. Yaşlık. 
Reşid, 1. Er, eren, 2. Ergin, 3. 

Unat. 
Reşk, 1. lrdeıne, 2. Kıskanma. 
Red, 1. Abama, 2. Almayış, al

mama, 3. Beğenmeyiş, beğenme -
rnezlik, 4. Geri çevirme, geri ver -
nw, 5. ttip öteye atma, 6. Tanın -
nw. 

Reddetmek, 1. Abamak, 2. At -
ınak (Geri çevirmek, alınmak, itip 
()~eye atmak man.) 3. Çevirmek 
{Geri çevirn1Ck man.) 4. Çürüt -
uwk (Cerh, iptal man.) 5. Katar -
ıııak, 6. I<aytannuk, 8. Kısırgan -
mak. 9. Tanımamak, 

Revaç, 1. Geçerlik, 2. Ötüm, 3. 
Sürüm. 

Revaç bulmak, 1. Aranmak, 2. 
Sürülmek, 3. Ütmek. 

Revaçlı, 1. Geçer, 2. Ötümlü, 
3. Sürümlü . 

Revacı ihlal etmek, Körletmek. 
Revaçlı olmak, Satılmak. 
Revaçsız, 1. Geçmez, 2. Süri.im-

süz. 
Revan, 1. Akan, 2. Akar, 3. Gi .. 

den, 4. Yola yönelmiş, 5. Yürü • 
yen, yürüyüp giden. 

Revan olmak, 1. Akmak, 2. Git 
mek, 3. Yürümek. 

Reviş, 1. Gidiş, 2. Yüıi.iyüş. 
Revnak, 1. Biğiz (Fransızca 
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DIŞ DOKTORU 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur, Ambalaj ve komprime· 15:!'!! .. 

lerin üzerinde halisli~ini tekeffül 

eden® markasını arayınız. 

• 1111ınunınaıunııııP1111111l11nıt111ıt1nııı .... 111111111111ı-111111-111111111111111sımı11•,... 

Öz Türkçe karşılıkl 
Okuyucularmuza bir kolaylık olmak üzere, her gÜJJ 

fa halinde neıretmekte olduğumuz - Öz Türkçe karı 
~riıinin yüzüncü aayf adan iki yüze kadar olan ikinci ~ 
muntazam bir tekilde forma halinde aabp çıkardık. 

Gazetede bunları buntazam aurette takib edemiyell 
.lanmızm bu formaları almak için acele etme~ eri la 

Bu formanın değeri "20" kuru9tur. 
Bundan sonraki kınmlar forma halinde çıkanlm 

okuyucularımızın gazetemizi muntazaman takib etmeleri DIŞ TABIBl 

Nuri Mehmed 
ti: l 

Sahibi: ASIM US 
Nepipt Midiriiı 

REFiK ü..-1 SEVJ:.NGIL 
übeyt Sait dır. 

Bun1an toplayanlar, en iyi tekilde Öz Türkçe aözl 
Beyojlu Ağacami kartıımda VAKiT Matbuat - f ıtanbul 

Fatih karllJlhm1llE Mmvay obcaklardır. -
Barıa sokak No. t duralı, No. 4 • ılllll•••-"""""""'""""'"""*""""ın••--••"""""""'mııııtnı 
~-------mll!!!m!l!!!!!!!m!!!!!!mB!!9!!!!!!!!!!1!!9!!!1!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!! (il IJtJacl reırLR lflj Nı> umadıua '*1 llrilı•·) 1!!!!!!!1!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

~z Tiirkçe bTfrlıklar 

eclat, splendeur man.) ~. Güzel -
Jik, 3. Parlak, 4. Yarka, 5. Yarkın. 

Revzen, 1. Baca, 2. Delik, 3. 
Gözenek, 4. Serpenek . 

Rey, 1. av, 2. Düşünce, 3. Oğüt, 
ôviit, öyüt, 4. Saygın, saygun, 5. 
Sı:-.... 
· P -.?y beyan etmek 1. Cavlatmak, 
~ . . vermek. 

~eyel'ayn, 1. Göz göre, göz 
gi, " göre, 2. Gözü ile. 

Rezalet, 1. 1. Alçaklık, 2. Aşa. 
ğdık, 3. Bayağılık, 4. Utanacak, 

Rezil, 1. Alçak, 2. Aşağı, aşa • 
fılık, 3. Bayağı. 

Rrfk, 1. Tatlılık, 2. Uzluk, 3. 
Yav:W}lık, 4. Yumuşaklık. 

Rıhlet (Rihlet), 1. Göç, 2. 0-
lüm. 

Rahlet etmek, 1. Alkmmak, 2. 
Göcmek, 8. Olmek. 

Rıza, 1. Erem, 2. lstek, 3. Tatı
lr k. 

Rıza ıöatermek, 1. Eslemek, 2. 
Gön1i.i olmak, 8. namak, 4. Una • 
mak. 

Uızk, 1. Azık, 2. Doygu, 3. Gü-
n 1

• Ülüş (Hisse, pay, kısmet 
1 ; Yemlik, 6. Yeyim, 7. Yi-
~ 11 • 

Riayet, 1. Ağırlama, 2. Gözet • 
me, 3. Gözezme, 4. Gözleme, 5. 
Gütme, 6. Saygı, 7. Saygın, Say -
gun, 8. Sayma. 

Riayet etmek, 1. Ağırlamak, 2. 
Gözetmek, 3. Gütmek, 4. Oğulça
mak, 5. Saklamak, 6. Saygı gös -
termek, 7. Saymak. 
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Ribi., 1. Atrıklık, 2. Aslan As· 
lam, 3. Osüm, 4. Yaramaz artık, 
yaramaz artukluk. 

Ribh (Ribih), 1. Ası, assı, 2. 
Aslamlama, 3. Utme. 

Rica (reca), 1. Dileklik, 2. Di • 
leme, 3. Dilev, 4. Umduma, 5. Um. 
ma, 6. Umu, 7. Yalvarma. 

Ricacı, Umducu. 
Rica etmek, 1. Dilemek, 2. iste

mek, 3. Umanmak, 4. Umduınak, 
5. Ummak, 6. Yalvarmak. 

Rical, 1. Ağa, ağalar, 2. Başlrğ, 
3. Eren, 4. tlçi bilgeler, 5. lleri ge. 
!enler. 

Ricat, 1. Ardın ardına gitme, 2. 
Aylaş, 3 . Çekilim, 4. Geri dön • 
me, geıi dönüş, 5. Kayınta, 6. Kı • 
nlış (Askerin geri dönmesi man.) 

Ricat etmek, 1. Çekilmek, 2. 
Dönmek, 3. Geri basmak, geri 
dönmek, 4. Kayıtmak, 5. Yüz ge. 
ri etmek. 

Ricat ettirmek, Kayıtannak. 
Ricl, Ayak. 
Rida, 1. Börkü, 2. Bürgü, piirgü, 

3. Erpi, 4. Ortü. 
Rie, 1. Ak ciğer, 2. Altlık, S. 

Obke, öpke, 4. Oğgen öygen, ~. 
Oyken. 

Rifat, 1. Yücelik, 2. ( Yüksek • 
lik. 

Rih, 1. Dökken (Meltem, yaz 
geceleri esen bir nevi nızgar 
man.) 2. Esen, 3. Esin (Tan yeli 
man.) 4. Yel. 

Rikip, Üzengi. 
Rikkat, 1. Acıma, 2. Çiğerme, 

3. İçlilik, 4. İncelik, 5. Y ufkahk, 
yufkalığı. 

Rint, 1. Babacan, 2. Bolbak 
(Asıl başı açık man.) 3. Boyundu
ruk. 

Ripka, 1. Boyunsa, 2. llmik. 
R=aaıe, Cönk (Halk şairlerine 

mahsus şiir mecmuası man.) 
Risalet, 1. Elçilik, 2. Sav, 3. 

Yalavaçhk., 4. Yumuşlama. 

Ser rit te, l p ucu. 
Rivayet, Anlatış, 2. Deyiş. 

R:ya, 1. Aldağuçluk, 2. Ap, 3. 
:Aşgançu (Tabasbus, temellfık 

man.) 4. lki yüzlülük, 5. Yalan -
dan gösteriş. 

Riyakar, 1. Alavuz, 2. İki yüz
lü, 3. Sinsi. 

Riyakarlık etmek, Yüze gül-
mek. 

Riyaıet, 1. Aatağalık, 2. Başlık, 
3. Başlılık, 4. Boş olma, 5. Paşlık. 

Riyaset etmek, 1. Başlamak, 2. 
Baş almak, 3. Paşkaıınnk, 4. Paş • 
Jamak, 5. Paştamak, 6. Yasak. 

n; .... "ete intihab etmek, Paşır -
katmak. 

.zet (etmek), Katığlan • 
mak. 

Rize, 1. Kınntr, 2. Oygen, 3. 
Saçıntı. 4. Uvuş. 

Romatizma, -. Kengi, 2. Kevgi, 
3. Kuyan, 4. Yel. 

Roıpu, Ersek. 
RovelveT, 1. Al tatar ( Altıatar), 

2. Altı patlar. 3. Döner. 
Ruam (Hayvan ha~t.alığı), 1. 

Donucu, 2. Kara tabın, 8. Sakağ, 

4. Sakavı, 
Ruberu Yüz yüze. 
Rubu, 1. Dörtte bir, 2. Y osal. '
Ruh, 1. Can, 2. Diril, 8. Kut, 

Oz konuğ, 5. Süne, 6. Sür, 7. 1'ıJlt 
8. Tin, 9. Uzüt. 

Ruhani reis, 1. Tudum, 2. 'far 
yun. . 

Ruhıar, 1. D~uk, 2. 
Yanak. 

Ruhsat, 1. Bar, 2. 1rk, (Ku 
hürriyet man.) . ~ 

Ruıen, 1. Aydın, aydınlık, 
Parlak. 

Rutubet, 1. Çisen, 2. Gönen ıJ, 
Islaklık, 4. Kurlak, 5. OJkii\\, 
Sul, 7. Sunak, 8. Yaşarak, 9. )'8' 

lık. 

Rutubetlendirmek, 1. Isla 
2. Ulütmek. 

Rutubetlenmek, 1.Islanınak, 
~ukmak, 3. Yaşlanmak, yıışl.t 
mak. 

Rutubetli , 1 . Çili ~ 
2. Islak, 3. Kobak, 4. Kurakb1'. 
Yaş. 

Ruya, 1. Düş, 2. Tül. • 
Ruya görmek, 1. Düş görıne1't 

Dfr:lemek. 
Ruy, Yüz. 
Ru.vu zem=n, Yer yüzü. 

Ru7 Gün. Eğı11 
Ruzu bızır, 1. Eğirce, 2. 

ce. 
~uzu kaımı. Katım günü. 
RıJbubiyet, Tannlık. pli, 
Rücu, 1. Cayış, cayma, 2. S. 

nüş, dönme, sözünden dönıne, __ ,,, 


