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eni S~yl~~I~~~~~~· ı~ı:·~ -~~ç~~~il~ 
iman lıava bakariı Gö.. Bugü.n şehir bay-

• raklar)a donanacak 
11lg Londraya gidecek 

Tebliğ 

1
1ttanya bava andlaşmasına çağırıbyor 

"llınıa onun bir tek filosu bile yok! 
lttü . Berlin 6 {A.A.) - "Daily Mail" 

StakıJ namzet- muhabirinin zannettiğine göre, B. 
lerj Göringin, hava nazırı sıfatile ve n ayırtsanı hava misakı projesini müzakere 
lfiistakil sa 1 1 k . . lik etmek üzere yakında Londraya 
• • 1_ Y av ı - ıçm namzet -. . . . 

~oYanla d l3 N .1 l\I gıtmesı mutasavverclır. 
' .. • r .. an ayan J. ezı ı.e u- _ 
~ .. dunku guzetclercle bırkaç Londra, 6 (A.A.) - Fransa 
,;u gördürn. llu sözler bir ha • İngiltere 1!1Üşterek tekliflerine kar 
~ i~ Özenle okunınağa değer. Şu· şı Almanyanın verceği cevabin, 15 

~il ki hu 6 •· ı ·· tak.il günden evvel alakadar devletlere '"• · · oz er rnus nanı- ' • ~ 
i)l il ne demek 11 ~ l 1 k tebliğ edilmiyeceği zannedıhyor. 

..... anıa§dınad .. . 
0 ~-ugu. ( a ıa pe Bu zan, lngilteren-in Berfin sefiri 

~a rgıuı gosterıyor. .. . .. 
Yan Nc21·ı 1\I 1 'd<l" 1. . k' tarafından gonderılen rapor rnun· _.,.,. te ~ · u 11 ın ı ıyor ı: . l kted' 

.. uörı ~erı ı· il l' F 1. derecatından ilerı ge me ır. l · C< ır a ı~ ınwsma 
ı.rını v . . "Almanyanın hava 'Gdık e /ırensıpfc.rwıc tamamen 

ıoı.. •nı. Ön.d"' 1 .. , -'..: b t filosu yok ! ,, 

Mtı..stakil namzetlik için 
yeniden müracaat eden

/t,r arasmda ·General 
Refetde var 

Profesör doktor Ne~et Ömer Fırka, 
General Refel müstakil sayfav nam

zetleri olarak teshil edildiler 
Cümhuriyet Halk Fırkası U

mumi Reiı1lik Divanından teb • 
liğ olunmuıtur: 

Profesör Dr. Neı'et Ömer lr • 
delp Cümhuriyet Halk F Il'kası • 
nm İstanbul saylav namzedi o -
larak teıbit ediJmittir. llin edil
mit olan İstanbul namzed liste -
sindeki Yusuf Akçura Kars vili
yeti Fırka namzed listesine nak
lolunmuftur. Karı listesindeki 
eski saylav Faik bıermek Tokat 
vilayeti namzed liıteainde açık 
bırakılan yere Fırka namzedi o

larak konmuftur. 
• • 

• Cümhuriyet Ha'lk Fırkası 

. . 
Genel Katipliğinden tebliğ o -
lunmuştur: 

Mütekaid General Refet'in 
fırkamızın lstanbul' da bot bı • 
raktığı müstakil ıaylavlıK için 
namzetliğini koyduğunu öğren
dik. Fırkamızdan ayl'lhk fikir • 
leri tarihimizde b~geli olan bu 
zatm Mecliste aradığımız ser • 

best münakaşa ~in bir süje ola
cağını umarız. Bu maksatla 

Cümhy,riyet Halk Fırkası Umu-, 
mi Refolik Divanı F ırk.anın lı • 
tanb~l ikinci müntehiplerinin 

mütekaid General Refet' e rey 
vermelerini iltizam eder. 

··ı~brtg[ "'r ı lalllrı~ ver es . 
~ki <ır d<l çıltsın. i~lrri samimi Berlın, 6 (A.A.) - Havas A • .. 
beıı ~ ersin.,, <ledi. Diişiindiim 1.-i jansı muhabirinin haber afdığına 
~ho.ıç/erinclcm biri olmak itibarile göre, Londra lebliğinin metni, Hit 
Aıe.se/0111irni tenhiıler yapabilirim. lerin ba!kanlığı altında toplanan 
l~,.,1. u bu /ır/.-u lıii/nimct i~lf'rinde kabine erkanından bazıları tara -

·oqı "s • f d b 'k ·h · 1 llllttlar as Progrı.mımı tatbih edecek. ~. a~, u ~esı A anını tıva.ey ~ : 
leli ile ~atlıi/~ ('(/ilirı';('n memlf'/;:et İ§· dıg~ bırçok ı~kanları.n mahıyetmı 
ClJn• Çoh ıığrmmıı,.,, benim gibi ~oh tayın maksad1le tetkık olunmuş • 

..... ~l?ıl bi,. )"ltr<ldas;n hususi usulleri tur • .Ahıa.P wllf4l .-afili gün • 
~ho, l t• ... J..,ın·- ;.._,~ ~---.:-.: fu.lı.ııı ~A- daha • .,. .r11khin g'Öl'iinm.eLte _. 

letıki 0 g"rı Vf' hendi yönlerinden dirler, lakin tebliğin, netrinden 

Alımed Ulus Bekir Kaleli 
(Ankara) (Gaziantep) 

Dün de yazdığımız gibi saylav 
secimi yann memleketin her ta
ra'f ai"Ja yapdac:aktıır. 8ütiin.. ha. 
zırlıklar tamamlanmqıtır. 

General Kazım Özalp dün gitti 

Kurultaq 1 Mart Cuma 
günü toplanacak 

~ K....-.,. JIMhnı GMe· 
ral Kiznn Özalp dün alqamW ıeks tleri · .. b'Jd' 'I · 1 k f' · .,.,le nı Y<ıpacal~ bir unsur ola - once ı ırı mış o ması ey ıyetı, 

' l F 'I J '] • Al (Devamı 6 rncı lılayılanm 1 tncf ıtlltımundat r•.. ...eı iğimi /·ovuj·orum. ranaa ı e ngı terenın manyayı 
'>UtQI \ ,/ .. b' . Ak• k ") --._ . ..ıl 

preale Ankaraya aitmittir. Ku -
rultay Bqbnı Haydarpqa İatu· Jıidd· Uyor ki Bayan Nezihe .Mu- ır emrı va ı ar§ııınaa ouıun-

dı~ tll .Atatu'"rk'u·· 1 k durmamak hususundaki niyetleri-
0< b n u usa ar~ı vav-

eyannan1e.ı .. t k'l · 1 · ne acık bir delil olduğu teslim e • 
ııe mus a ·ı say av ~ 

ASIM US dilmektedir. 

~~-.h-f:_l_ü-. ~~;~MK~;;,:_y_İ_nuı_R_.ı...c-:Tsa) 

llyük D . R · d. k d k k enız omanımızın şım ıye a al." çı an 
•sırnJarını bugün bir arada ve gazetemizin 

içinde veriyoruz 

o ....-. ;..j 
l'>ı) _ 1c"-,. lQ,.ıtt • 

~~tıı bu ~~z tarafından ço/, beğenilen yeni tarilıi tef riknmrzm il/; kı -
Ole gurı dört b ·· ·· ı f h ı · d · · · · l ·ı ~ lıel'İ. uywı: sayı a a ın e ga:u•ıcmızırı ı~mı c ı uvc 

,, 1 Yoru~ 8 .. l b 
'6 •0rc ~ ~. u guz<> lınr , sevgi t'<? kalırrmumlrk salwı•/eri ile ,fo[u 

l':ett tQ]t~ecan[ı. ~ornnznıızı, §imdi ye /•adar o!.-umamı§ olmıl(lr brıgiinderı 
İi ~,.d edebılırler. 
,.~do Q g(jl"diiw" •• • 

~lız . gunuz resım: ispatı ya sularında diinyaya m<ıydmı olmyan fl!:t i(;;el'İ. asılc '.,'arpı.~ara/, mağlüb dii§en ve <;ocuğrı ile (ıcraber bir tahta 

·~~of §ov;~e .:n.gi~~cre açılan t'e nihayet Tür.Here esir dii§cn mc§Tzur bit 
\' il ltaç"{~~ını gostermektPdir. (Bu reıim bir lıpanyo) ressamının tab -

~lli t u tulrnüştür.) 

Müstakil olarak namzet- yonunda vali ve belediye reiıi B. 

liklerini koqanlar Muhiddin Ü•tündağ, Emniyet mü-

lran-Irak anlaşa
mamazlığı 

lran ordusu Irak sını
rında toplanmağa 

başlamış! 
Bağdad, (KURUN) - lran ·Irak 

sınır anlaıamamazlığı Lahaye Diva • 
nma havale edilmiıtir. Gelen haber
lere göre bu, lranda asabiyet uyan
dırmış, İran ordusu Irak smırmda 
tpplanmağa baılaımtbr. 

Birçok İngiliz harb gemisinin A: 
cem 'körfezinde top!anarak lranlıla
ı-ın herhangi bir taarruzuna kartı 

kovmak için tedbirler aldığı da bil-
di~ilmektedir • • 

dürü Bay Fehmi Vural, şehrimiz-
deki saylavlar ve birçok zevat tara 
fından uğurlanmqtır. 

General Kazım Özalp Anka -
radan sonra Antalyaya kadar ıü • 
recek bir gezintide bulunacaklar
dır. Dün bir mubarririmizi kabul 
eden kurultay bqkanı, tamamen 

(Devamı 'J ı.ocı •yfanm411ncO ıliltunanda) General Kizmı Özalp 

Yeni say lav namzetleri 
Dr. Besim Ömer, Dr. Osman Şevki ile 

Bayan Türkanın muharririmize 
söyledikleri ve hal tercümeleri 

Bilecik saylavhğma namzed 
gösterilen Dr. Besim Ömer 1276 -
1861 de 1stanbulda doğmu§tur. 
Kosova mülki, lıtanbul Gülhane 
askeri rüttiyeıinden ve askeri 
tıb~iye idaCliıinden bilahare de 
1301 - 1883 de tıbbiye mektebin
den çıktıktan ıonra müsabaka im. 
tihamnda kazanarak muallim 
muavinliğine ıeçilmİ§lİr. 1303 -
1885 de fenni velade ve Püeri 
kültürdeki ihtisasını ilerletmek 
üzere Parise gitmİ§ ve orada 
1307-1889 senesine kadar kal • 
mıştır. 

1304 de Avrupadan döndüğü 
vakit, imtihana girdiği mektebin 
muallimi ölmüş olduğundan fenni 

efrikanıızı 5 inci sayıfamızda okuyunuz! '-'-----------_,-il (Devamı 6 ıncı da). 
' ııııcu aıOtuoun.ı. 

Dr. Be.~inı Ömer, Osman Şevki 
ve Bayan Türkan 

.)ti 



~ 2 - KURUN 

görüşecek ongollar, Mançorile 
l'dongol başbakanı 
beyanatta bulundu 

l Müstakil namzet
lerin ayırtsanı 

Ankara, 6 (KURUN) - Yeni ı dar muhtelif ve birçok devlet~t~· 
k~ntenjan kararnamesi üzerinde - yapılan takas mukavele ve tı~ ~' 
ki hazırlık devam etmektedir. anlaşmalarda iki tarfın ikt1sııd1 

Türkofiste müteşekkil büro bu iş- siysi menfaatleri esasta karşılal 
le meşguldür. Büroda gümrük - tırılmış ve bunun için çeşidli ~ 
ten aza bulunmamakla beraber, binezonlar bulunmuş olduğu ıÇ 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı yeni kontenjan esaslarında g 
hu husustaki fikirlerini, mütalea - ve mühim değişiklikler o)ınaY8 

larını ofise bildirmiştir. 20 Şubat- ğı tahmin edilebilir. Yalnız ~e' . 
ta ilan edilecek hu kontenjan ka- dilerile henüz iktısadi takas ': r 
rarnamesinin önümüzdeki hafta !aşması yapılmamış bulunatl bl · 
içinde Bakanlar heyetine verilece· kaç devletle kontenjan münast · 
ği tahmin ediliyor. Yeni konten - leri bu yeni kararnamede h~5 ~ 
i•nın altı aylık yahud bir yıllık kayıtlarla gösterilecektir. 

Mcskova, 6 (A.A.) - Röyter 
Ajansı bil~iryor: Mongol hükU • 
U!HZl?'U!1W pfapupazn pnpnq '!laW 
fih arazinin hükümrani hukuku -
nun hangi tarafa aid olduğu mese
lesini halletmek için Mançuri hü
kUmeti ile müzakerelerde bulun -
maya muvafakat etmiştir. 

Moskova, 6 (A.A.) - Mongol 
ciimhuriyeti baş ve Hariciye Baka 
nı Bay Gendun Tas Ajansının U
lanbatordaki muhabirine şu beya
natta bulunmuştur: 

"Kalkinsum mmtakasında 24-1 
tarihinde vuku bulan hadiseden 
sonra birkaç gün sükUnetle geç -
mişse de 31-1 sabahı saat 8de hu· 
duda yakın Mongol toprağında nö 
bet bekliyen bir Mongol hudud 
müfrezesi 50 kadar süvari refaka 
tind.:! Man~uri tarafından gelmek· 

ltalya 
Arna vud hül( fi.metinin 

maliyesindeki açığı 
kapadı 

Tirana, 6 (A.A.) - Stefani A -
)ansı muhabirinden: Arnavutluk 
hükumetinin ı·esmi naşiri efkarı 
Besa gazetesinin yaz·'· ;ma göre, 
fevkaliide )lütçe esası zerine ya

pılan taahhütler yüzünden olan 
masraf açığının bir kısmını kapat
mak Ü7erc ltalyan bükfuneti, Ar· 
navutluk hükumetinin emrine üç 
wilyoıı altın frank vermiştir. 

Gazete, Kral Zogonun, Bay 
Mussoliniye bir minnettarlık tel -
yazısı ce ·tiğini ilave etmektedir. 

Fırdevsınin şehnameleri 
mezatta! 

Londra, 6 (A.A.) - Birçok a
sırlık eski ve çok zengin resimler
le bezenmiş el yazması İran kitap· 

te olan asker yüklü kamyonlar gör 
miiştür. Bunlar Kukirobo'yu işgal 
ettikten sonra Mongol toprağın -
da ilel'lemeğe başlamışlardır. Kan 
dökii'lmesinden kaçman Mongo) 

miif rezesi biraz içeri çekilmiş ve 
bu suretle mukabil taraftan da a • 

teş açılmadığından musademe ol -
manııştır. Mançuri makarnalı, yol 

suz hareketlerini izah için bu mm 
takanın· daima Mançuriye aid bu-

lunmuş okluğunu ve ecnebi mem • 
Jeketleri inandırmak için de Mon
gol cumhuriyeti hükumetiyle mü -
zakereye hazır olduklarını bildir • 

mişlerdir. Bu topraklann asırlar -
dan beri Mongoli.stana ait bulun • 
thığundan emin bulunan hükume-

tiıniz bu müzakerelere başlaması· 
111'. muvafakat etmiştir.,, 

8ay Mahmud Esad geliyor 
Ankara, 6 (A.A.) - Mahmud 

Esad B ozkurd perşembe ve cu 
martesi günleri Üniversite inkılab 
kürsüsünde mevzuu Türk kanunu 
medenisi olan derslerini vermek 
üzere lstanbula hareket etmiştir. 

Bu derslerde, kanunu medeni -
nin ana hatları içinde bilhassa 
birden fazla karı alma, ve reşid 
dinini intihapta hürdür. Evlenme-

de serbesti meseleleri mütalea e -
dilecektir. 

ları, dün mezatta satılmıştır. Bun
ların içeriainde, 500 yıl önceki hat
.. atların eseri olan Firdevs.inin şah 
uamesinden müetaddid nüshalar 
vardır. 

Bir saatin içerisinde satış 2420 
lngiliz lirasını bulmuştur. Nefis su 
rette tezhib edilmiş 600 sayfalık 
hjr şahname 300 isterline ve 480 
t.a)falıkdiğer bir nüsha da 160 is
lerline satılmıştır. 

Alman hava bakanı 
_.., (Baş tarafı 1 inci sayrfada) Ren nehri sağ sahilindeki elli ki .. 
Londrada ifade edilen çalışma.. lometrelik bir kısmın ve bütün sol 

yı birleştirmek fikrine müsbet bir sahilinin gayri askeri mahiyetinin 
tarzda tercüman olacak müzake - ilgasını istemekte, zira buraların 
ratın muhtemel cereyan sahasını ! askeri hiç bir ehemmiyeti haiz bu
hazırlamak üzere uzun boylu dip-1 lunmadığım, lakin şeref kıymeti 
lomatik müzakerata lüzum haad bilen ve kaybedilmiş bir harpten 
olacağı tahmin edilyor. mütevellid yabancı ipoteklere ta -

Hava andlaşmasına karşı serde hammülü olmıyan bir devletin hü
dilen başlıca itirazların biri, bu kümrani hakluına temas ettiğini 
andlaşmaya Almanyamn da iştira· söylemektedir. 
ki istenmekle onun bir "hava harb Londra, 6 (A.A.) - lngiliz -
filosu" na malik bulunduğu zanne Fransız tebliği haklunda müzake
dilmesi ve halbuki Versay muahe - relerde bulunmak üzere Dışarı iş· 
desinin koyduğu yasak mucibince leri Bakanı Bay Simonun Berline 
onun böyle bir filoya malik bulun gidip gitmiyeceği hakkında bir ka 
mamasıdır. rar verilmek için Almanyamn ve 

Kezalik, mmtıkavi andlaşma- alakadar diğer devletlerin vercek
ların, müstakbel anlaşmanın husu- }eri cevapların gelmesi beklen • 

Iünc!e ne dereceleı·de amil olacağı mektedir. 
ve gene, prensib itibarile mevzuu- Bay Sirnonun Berline seyaha -
bahsedilip fakat tavzih olunma • lı proje:-;i Almanyanm teklifi üze· 
yan umumiteslihat mukavelesi da- r!11c ortaya çıkmıştır. Almanya, 
resinde, Almanyanın hukuk müsa 1 Bay Simon, Bay Hitlerle görüştük
vatı ne suretle tahakkuk ettirilece ten sonra bir hava mukavelesi ak-

ği cayi aual görülmektedir. 
Tebliğdeki bazı formüllerin şü

mulüne dair, Almanyanm Paris • 
ten 'Ye Londradan yakında istizah
ta bulunması memul dür. 

"Ahtur Abendblatt" gazetesi, 

dinin ve umumiyetle Avrupa me -

selelerinin hallinin kolaylaşacağı
m İngiliz hükumetine bi'ldirmiştir. 
Burada zannedildiğine göre Al -
manyanm kati cevabının gelmesi 
için daha on gün kadar geçecektir. 

-- (Baş tarafı 1 inci safıifede) 

namzedi olmak için koyduğu şartları 
pek iyi anlamamıştır. Onun için bu 
~artları hir kez daha buraya yazmağı 
gerekli huluyonız. Büyük Önder 
beyannamede şüy]e demi~ti: 

"J1üsta1'il saylat'lıh isıiyenlcr 

ciimlıuriye.tçi rn milliyetf1i olmakla 
beraber Halh Fırlmsı programından 

ba§ka bir programla ı,•e fırkalı ol -
mamn tabii kayıtlan dı§ında serbest 

çalı§<1cal.: samimi yurdda§ olmah ge • 
rcl•tİr.,. 

llu sözlerin anlamı (marıası) şu
dur: 

olması muhtemeldir. Şimdiye ka -

1 - l\.lfü•takil saylavlık için nam
zetliğini koyan yurddaş birinci ker· 
tede Halk li'ırkasmdan olmıyacaktır. 
Şimdiye kadar fırka dışında kalmış 
huluncaktır. 

Ereğli limanını yapmak istiyen şirketi~ ~ 
teklifi iyi karşılandı 

"' 
2 - Bu ) urd<laşm kendine göre 

bir programı olacak, hu programa 
göre Kurultayda Halk Fırkasının ve 
lıiikfımelinin i~lerini tenk.id etmek 
davasile ortaya çıkacaktır. 

3 - l\füstakil namze<l cümlmri • 
yetçi, milliyetı;:i ve kana.,.tlerimle sa· 
mimi olacaklır. 

Bayan Nezihe Muhiddinin müsta

kil say]avhk için namzetliğini koyar
ken anlamadığı şey birinci şarttır. 

Ankara, 6 (KURUN) - Bir 
müddettenberi Ankarada bulunan 
ve Eregli hattının elektrikle işle -
tilmesini ve Ereğli limanının ya -
pılmasını deruhte etmek isteyen 
Dikers şirketi mümessilleri Bayın
dırlık Bakan.ından sonra Maliye 
Bakanını da ziyaret etmişler ve gö 
rütmüşlerdir. Temaslarından çok 
memnun iÖrünen mümessillerin re 
isleri bana dedi ki: 

" - Ankarada kendilerile te -

h··l-~- t b" .. ki . d k ·,yib ·~, UKU111e uyu erın en ço . 
1 

kabul gördük. Bu tema.şiar netı ~ 
sinde edindiğimiz kanaat şudll; 
başında böyle dürüst görü~~ r 

ve siyaset adamları bulunan 'f ıl . > Qr 
ye, emniyetli iş yapılacak bıt it 
rupa memleketidir.,, rl· 

Haber aldığıma göre, şir ,. 
hükfimete yaptığı teklifler ıoiitl 
kar~ılanmıştır. Mümessilleriı> ~ & 
radan Ereğliye giderek tet 

Bu saym bayan öyle sanıyor ki Halk 
Fırkası İ!:İnden saylav çıkanlar fırka 

mas fırsatını elde edebildiğimiz 'yapmaları muhtemeldir. 

ve hiikUınet işlerini lıiç tenkid etmi· 
yorlar. Ve ed Cz1 • OD 

kendisi fırka içinden olmakla beraber 

Tramvay şirketinin açtığı davaya 
önümüzdeki hafta başlanıyor il' 

fo 
tenkitçi olarak ileri atılmağı gerekli 
buluyor! Uluşa '•beni saylav seçer· 
seniz müstakil saylav olarak fırkayı 
ve lıükılrneti samimi olarak tenkid 
ederim!,, diyor. 

Halk Fırkası i~inden ve ulus işle
rinde pek çok görgülü olduğunu söy· 
liyen bu bayan hu düşüncesinde çok 
yanılıyor. Halk Frrkası üyeleri ara • 
smdan çıkan saylavlar yeri gelince 
Kurultay kürsii~ünden yanlış gör • 
dükleri genel i~leri tenkid ederler. 
Bu tenkidi kendileri için ulusal bir 
yükiiru (milli rnzi/e) bilirler. Bu 
türlü tenkitler ile fırkanın ve hü • 
kfunetin i~lerini düzgün yolda yü • 
rütmeğe çalışırlar. 

Fakat C. Halk Fırkası bununla da 
kalmak istemiyor. Şayed f ırkanm 
dışmcla kalmış yurdda~lar arasmtla 
fırkanın ve hükumetin işlerini sa
mimi olarak tenkM etmek i~tiyenlc:-r 

var~a onlarm •la orlayu çıkma.sma 

yardım ediyor. Ulus kürı>ii,iinden 

kendilerinin 8i.iz SÖ) li}ehilmelerine 
yol g<>stcriliyor. '·Hiç bir yur<lda§m 
yüreğinde kn]ku ,.e kü~üın (~ilphe) 
kalrnamaısmı istiyor. 

Sözün kı::ıası Kurultayda nıüsta · 
kil sa)·lav hnlnnmaılı~ı nkitlerde 
f~rkanm ve hiikiımeıin işleri Lenkid 
edilemez ~ihi sananlar \·arsa ) anıl • 
dıklarmı ı:ıöylcmek gerektir. Çünkii 
bu tiirlü bir cli.i~i.iııce gerçek olmak
tan çok nzakLır. 

ASlf't1 US 
Bir tekzib 

Dün Ankarada Milli Talim ve 
T erhiye Heyeti Reisi bay Ihsan 
Sungudan şu tel yazısını aldık: 

" Cumhuriyet gazetesinin 5 şu
bat tarihli sayısında İstanbul say

Ankara, 6 (KURUN) - Eski 
Adliye Bakanı, Bay Mahmud E • 
sad, Tramvay şirketinin Devlet 
Şurasında açtığı davada Bayın • 
drrlık Bakanlığını müdafa ede • 
cektir. Devlet Şurasınca davanın 

görülmesine önümüzdeki hafta i
çinde başlantlaca.ktır. Muhakeme 

MUdUrlükleri a~ık bulunan 
hapisaneler 

Ankara, 6 (KURUN) - Açık 

bulunan hapishaneler müdürlük • 

lernie hakim ve müddeiumumileı

den kendiliklerinden ayrılanlar -

la, yaJlarmdan dolayı hakimliğe 

tayin edilemyien hukuk mezunla

rının ve zabitlikten mütekaid bu· 

lunanlardan kanuni vasıfları haiz 

olanların tayin edilmeleri karar -

]aştı. Öğrendiğime göre Ankara.. 

Gazi Anteb, Y ozgnd, Ordu, Uşak, 

Ödemiş hapishaneleri müdürlük -

feri açık bulunmaktadır. 

Kızılca hamam kaymakam• 
takdir edildi 

Ankara, 6 (KURUN) - Kn:ıl

cahamam kaymakamı Bay Dilaver 

yol faaliyetinden dolayı lç Bakan

lığınca takdir edilmiştir. 

Adliye müsteşarı 

kim olacak? 

Ankara, 6 (KURUN) - Say -
lavlığa seçilen Aclliye miisteşarı 

Bay Nazifin yerine teftiş heyeti 

reisi Bay Raşidin yahud başmüfet
tişlerden Bay Esadın getirileceği 

söyleniyor. 

lavlığına müstakil olarak nam. Hakimleri ayarma encümeni 
zetliğimi koyduğum yaı;ılıdır. Ankara, 6 (KURUN) - Adli-
Böyle bir şeyin aklımdan bile geç- ye hakimleri ayırma encümeninin 
mediY,ini bildiririm. Tekiibini rica ay sonuna doğru toplanması muh 
ederim.,, ) temeldir. 

ki 
açık olacktır. ıJ e 

Duyduğuma göre, şirket ·~ io 
tan fazla alınan iki milyon }ı 
nın iadesi hususunda Bayıxı~ 
Bakanlığınca yapılan yeni te. ~ 

d b . . ~ır 
la a ceva vermem1ştır. ~ 

tarifenin indirilemiyeceğinde 
rar etmektedir. 

Kaymakamlar arası,,d' 
tayinler "{ti 4 

Ankara, 6 (KURUN) --: 0 tq 
şehir kaymakamı Bay Mah1~ l• 

E . ··dı.ı' • 
kıra, mntyet umum mu ,,l ib 
altıncı şube müdürü Bay Ne . 
din Y enisehire, Adapazarı 1'ıJ) Şi 

~ (;1 
kamı Bay Agu~1 Geyveye, 11 
kaymakamı Bay Ihsan AdaP' 

ni.\, eski Bilecik mutasarrıfı 
Rauf Silivriye, Seydişehir }\J) ~ 

ede . 
kamı Bay Kerim Cideyc, 1

.,,, 4f 
makamı Bay fikri Akç~" ~ o 
Akçaabad kaymakamı Bll1 ( 
zım Ofa, Of kaymakaı::nı S•t 
mid Çarşambaya, DiVl"ik lcıt1 V · 
mı Ilay Fuad Sima' a, Sir11"'° l) 

makamı Bay Avni Kozannı ~1 
kaymakamı Bay Kamil [)1 .ı 

rtı 
llgın kaymntamı Bay Ta~ ,f 
~ehire, Karapınar kayınş1' C>f" 

}< J<I Ot 
Salahaddin tlgına, Ovacı ti . 
kamı Bay Neş'et Karapıll~ ,/ 'i1' r 

·· dd · · 'k l d t.JcJ;tJ 1 il. mu etını ı ma e en n . 6 ·r~ 

zunlanndan Emniyet i;Ierı " 
S ··krlı " şube şeflerinden Bay , U· ·~ 

t3)'1 
İncesu kaymakamlığına 

dilmişlerdir. ,ıi 

Ankara Belediye l'l'e ~ 
Ankara, 6 (KURUN) ,........ı;ı 

.. 111e" 
kara belediyesi uınuır.1 ~I 

··ste 
dört kadın namzed go •ı 

lJI 

kararlaştı. Ntı.mzetlerdcil , le~ 
. ı.ı•' 

Pclatlıdan gösterilmesı ı:ı 

dir. 



1MLER 
Zemberekli 
Otornob'l 
~tfrol .. 1 
: a Ciilerı lıorlnıtacalı bir ba-811Zi • 
ıl ol 1laiı ifliyen otomobil 
l' ~!. 
rra....!_ 

Şehir 
P1inı 

ı ftyasof va nulu~un~o ı Çalınan 
Eskiden ka.ma mermer Tac ! -----

Gezintiler 

Barış kılıçtan 
doğacak 

~, ... Del...:..: • .J _,,..... • 
~ • -anın UC8tgı gı • 

l'I, . , ~ Gri1l~ amiralleriyle, 
.. -.q Gınlari • .J 

Netice rey topla
nınca belli olacak 

.... trder/ • .T&e, papculariyle, 
1 ·rı d'· eriyle, haydatlariyle a· Azc:nın bir K••mı Elg64iU 

direk başlıkları bulundu 
Şubatın birinci gününden beri 

muvakkaten açılını§ olan Ayasof
ya müzesini gezenler günden gü -
ne arlm3kte.dır. Müzeyi, ilk açıl -

Kıymetli posta pa
ketleri de aşırıldı! 

Son günlerde yeni bir dadan• 
maya uğradım. Yabancı gazete, 
ve mecmualarda cı.skerliğ:n ge~ir
Jiği Jeği§meleri okuyorum. Gök
ler altında sessiz bir aiper ve si -
lah boğu§ması var. ikisi de Jur -
ma:lan biribirinin cancvini an • 
yor. Bir karınca deliği kadar kü -
küçük doğan tüfeklerin ağzı, tap· 
larda karanlık bir mağara kor -
kun,luğunu aldı. Mazgallar per· 
~inlendi, en kü,ük aipere hisarla
rın kalınlığı, verildi. Yer altların
da barut ve ölüm farları kuruldu. 

Orf kö • d 4°'°" b" fftln e alhn pqin- bir kısmı Ac atı tercih 
ılı Ucır ır koeaman petrol in- ed lyor 
, derı 1~ır. Pia ltolrala bir çır. İstanbul ıehrinin planının ki -

Ayetullah .v o A:ıya, Adliyeye 
veraldiler, tevkif 

edildiler 
11 ıklere inen bir kaya me yaptırılması hakkında karar 

Parlıy b" ' k dQ b' an ve ır yurdun or• verme için bir zamandanberi ça-
paY b ~r l&mba gibi yıllarca lıtmakta olan jüri heyeti dün de 
iJ k" Pefr ır alev bunun İfaretidir. gene İstanbul vali ve belediye rei
·ı , ~ , l:Qr~~ bııradan altmq yıl önce si Muhiddin Ostündağın batkanh-

bif ~oca il"' ·b ğı ..ıltmda toplanmıttır. ıı ''k k·· acı gı i kullanılır, 
're' rlol&ı~iik fİfelerde fehirden Dünkü toplantıda önce Bay 

111.,._ h L! Yahya Kema1 söz söylemi•tir. Yah ·:ı · · .. ,_, eaam mmanlan s 
'< 

11'11h~ler laralından. ya Kemal, lstanbulun büyük bir 
._ R • transit merkezi olamıyacağını, bü. 

bir d onıatizmaya birebirdir.. yük ticaret yollan üzerinde olma • 
, ır;rde devadır diye •ahıa dığını töylemif, lıtanbulun smai 

~tift .. ı .. r retro1 bir tehir olması keyfiyetinin de hü 
.. it ve onun lıarJqleri bu- kUmetin sanayi proıramma bağlı 
~ /Gao.nın, devlet iılerinin, olduğunu kaydetmif, lstanbulu bir 
İr, :Jcılcınnın göze çmpan turizm tehri olarak mütalea etmif, 

"ol b• enıanso "bir damla bu sahada inkip.fı imkinlarmı a· 
Cij;ı ır damla kan,, diyordu. . ra~tımııf, buarada ıınai ve bedii ci 
ke11 °~. BiiYiik SavCJ§tan bahıe- 1 betlerin telifinin de güç olmıyaca· 
ii.ıqlttııtteliklerln petrol dalga- ğını ilave etmittir. Be.y Yahya Ke

ir J r,, d' 11de Yiizerek zafere ul'lf· mal lstanhulun seyyah celbedehil· 
/f 'Yordu. mesi için de milli damgayı ta.fı • 
ı.:"QdQ, suda L J. _ı.~ _ yan bir tehir olması 1i.mngeldiğini 
.. 11,.ı..1 , Rara wın mo • • Y h K I J 
d "41fı VQaıtaJ t ol v söylemııtır. a ya ema, stan-
e~f • . arı pe r e A u • 

Qi erı~ı Yutarak hız halinde bul p!anınm bu ıehrın ruhunu ~ 
il elerı Jlutııyorlar. cak Türk aan'atki.rlar kavrayabı· 
flıiirıltq lir,, diyen Elgöç'e yaptmlmuı fik-
erı Petrol sarliyatının 

Pek k 
"'ıobi'l Ço kıamı kamyonlar, 
ct:,,..d er, tayyareler, gemüer 
'l.,,,cın Yutuluyor. Halbuki 

• • •• l'e11 _ • 0 tomobili benzin ;ı. 
.. •ot·· 0'>tobu· or halinden çıkmıyor. 

ı b" .b. b e İ§li ır ıaat gı ı zem e-
)or. J .l'en makine kılığına 10 • 

Qpo .J 
Q,.dQ "Yaua yapılan sına • 
lOo k~tonıobilin bir kurulma 

iil"1ii ~~nıetre kadar gittiği 
f llr. y·• L•ı 

Q tekr: uz Rı ometre 
'.l'i kq,:r IGcıl kurar gibi ma • 
e dq1tq ıınuz mu bir yüz kilo

bi(cle4 • l'ol yapar11nız. Oto
'1-Q ,' ll-.J biitün motörlü va-

4 Q tqfbik edil bil. 
l>clırt1 e ır. 
t Gtnı • • 
Q tfi:ı 4 lflnden zaten is · ace11 
'o~llct Petrol o zaman bCJ§-
btcler kadar gerekliğini 
~~el·. 
ıı 1 ı>etrol "l Q"· /) Cll er arcuında kao· 

!l efrol...:!• 
'ti~ ""'ere karfı çıkan 
..... 1>etrof •• 1 -"''ol /tq cu er var. Onlar ta-
~" 3'tı- yerine ıımı 

~ ctrıraı ileri sürmektedir-

o~ 
(f}: -·· , Zltnıb Lı· 

ıtl:"tıel) ereR ı otomo • 
~ııq,.) Q it 1110löriinün kömür oe 

l> • Clrfı Yaptığı ihtilôle 
b:_ vır fe l 
.-~ ı. •. )' 0 acaktır. Mü hen • 

1.. '1Q~I.. 
.. -• ..w..~ltaiircqı" aavcqtan iki yıl 

,~tii. ~ tcıralından öl
~ıl '~el efil Çllnkü molörünü 
.. tl'tle . ' Petrol soyundan 
o,.lii lfletiyordu ş· d" d . oı0 • ım ı e 
ıa. l>lob·ı i,. "'trte,. ı Yerine konul-

rini öne ıürmüftür. 
Dünkü toplantıda profesör E • 

gel de söz ıöylemiştir; Bay Egel. 
plô.n için Türk san'arkirlann ve 
T--üı k müh•ndielerin ~·~im .. , 
ve Elgöç'ün yardım etmesi fikrin
dedir. 

Mühendis Bay Nebil, phsen ta• 
r.ıdığı üc ecnebi mütehassısm tek· 
lifler:nden ziyade phıiyetlerini ve 
,imdiye kadar vücude ıetirdikleri 
eserleri tetkik etmek li.zrm oldu • 
ğunu aöylemittir. 8. Nebil bu tetki 
ki kendi göriifüne göre yaparak 
Agafı üstün bulnnqtur. 

Bay Avni, üç mütehuıııtan han 
giıi seçilirse seçilıin hata edilmig 
olmayacağını ıöylemittir. 

Doktor Zeki, Elıöç'ün raporu· 
nun hıfz1111ha noktasından hatalı 
olduğu ve Aıaım tercih edilmesi 
hakkındaki ilk kanaatinde verilen 
cevablara rağmen mmir olduiu • 
nu söylemittir. 

lktııat müdürü Aıım Süreyya 
değerli bri tetkik ve tetebbüde bu· 
lunarak lstanbulun iktısadi bün • 
y"ini ve onun inkitaf yolunu an
IRtnuf, Elıöçün tekliflerinin bu 
noktadan uyıun olduiunu söyle .. 
mittir. 

dığı gün dört yüz yetmiti yerli, iki 
yüz sekseni yabancı olmak üzere 
yedi yüz elli kiti gezmittir. 

Binanın garb cepheainde yapıl· 
makta olan yer aratlınnaları çok 
mühim neticeler vermektedir. A • 
raftırma bilhassa Atriyum tabire
dilen kısmı üzerinde toplanmak -
tadır. Burada üç metre derinlikte 
birçok büyük mermer direk batlık. 
lan bulunmuştur. Bunlar müzeler 
idaresi taraf mdan b ahçenin bir 
kıımm_da t~kil edilecek arşitektör 
kısımda şrösterilecektir. 

Mahkemelerde 

Eroin çeken kadınların 
duruşmasına başlandı 
Kaçakçılık takib bürosu, yapı

lan ihbar üzerine Beyoğlunda A • 
banoz ıokağmda 1 Numaralı evde 
Maryanın yanında bulunan kadın
lara eroni içirdiğini tesbit etmiı 
ve kendiıile beraber kendisinin 
zorile eroin kullanan Sevim, Mak
bule, Mualla, Cemile, Artin, Sadi
ye, Melahat, Naciye ve diğer iki 
kadını yakalayarak 8 inci ihtisas 
mahkemeıine vermiş•ir. Suçlula -
rm duruımaıma dün Sekizinci lh
tisu mahkemesinde bqlandmış 
ve eroin içenlerden heıi, İptila 
halinde olup olmadıkları anlaşıl -
mak üzere Adli Tıp İtleri Çevir -
genliğine gönderilmitlerdir. Du • 
ruıma tahidlerin celbi için başka 
güne kalmıttır. 
DURUŞMALAR - Geniş mik

yasta eroin kaçakçr1ığı yapmakla 
maznun Dimitri Arslanidiı ve ar -
kadaşlarınm duruşmalrma dün Se 
kizinci lht?.as mahkemesinde de -
vam edilmit ve bazı karanlık nok
taların aydın!atılma11 için duruş -
ma ba•ka ~itne kAlnutıtır. 

JngıJ z CaÇISl 

Ayetu!lah ve Ziya isimlerin· 
de iki kiti, dün Adliyeye verilmiş
ler ve haklarında tevkif müzekke
resi kesilmiştir. 

Bunlar hakkında, tahkikat mev· 
zuunu teşkil eden üç hadise var • 
dır. Biri Yalovadan gelen vapur· 

i da, posta memurunu cigara ile u -
yutarak içinde 4,200 lira bulunan 
bir paketi ele geçirmek, ikincisi 
çarşı içinde kuyumcu lımait Tah-
sinin dükkanından 336 liralık bir 
taç almak, üçüncüsü postahaneden 
yinni beş lira kıymetinde bir pa· 
keti elde etmektir. 

Bu husustaki tahkikat ,mevzu· 
unda daha ziyade Ayetullahın is
mi geçmektedir. tık hadiıeyi batlı 
başına onun yaptığı zannolunuyor 
Fakat, bu üç hadise de ikisinin bir 
arada veya ayrı ayrı ne dereceye 
kadar amil yahud alakadar olduk
ları, henüz belli değildir. Bu cihet
ler, ancak tahkikat derinle§tiril • 
dikten sonroa katiyetle meydana 
çıkacaktır. 

Dosya, tahkikatı derinleştirme
si için altıncı istintak hakimi Mu· 
hiddine gönderi1miştir. 

f(UltUr iffleri 

Dil der si eri 
Orta okullarm ve liselerin müf· 

redat programlarında yapılacak 
yeni değiımeler arasında dil der&
'lerine büyük bir ehemmiyet verile
cektir. Talebenin dil derslerini da· 
ha kolay ve pratik bir şekilde öi· 
renebilmeıine çalıtılacaktır. Bu -
nun için Kültür Bakanlığında bir 
talimatname hazırlanmaktadır. 

Talebe birliğinde 
Milli Türk Talebe Birliği Çar· 

§ıkapıdaki yeni merkezinde çaht
maya batlamıştır. Birlik bu yıl ya
pacağı itler arasında bir de Yerli 
mallar geçit resmi bulunacaktır. 
Bunun için birlik idare heyeti top
lanarak bu geçidin proıramını ha 
zırlayacaktır. Birçok ticarethane • 
lerden reklam afiıleri iıtenmiıtir. 
Birlik köycülük itlerile yakından 
ali.kadar olmak üzere bir köycü -
lük kurultayı yapacaktır. Kurban 
bayramında da büyük ıalonları -
mızdan birinde büyük bir birlik 
ıeceıi yapılacaktır. 

TIBBlYELILER BAYRAMI -
Tıbbiyeliler bu yıl on bet martta 
yapacakları büyük Tıbbiyeliler 

bayramı için hazırlıklara batlamıt 
lardır. Tıp Yurdu idare heyeti 
toplanarak bir program hazırlaya 
caktır. 

DOKTORA iMTiHANLARI-
\ıı ~la,,.cl.2~"'berekli otomo

elıcli". ıaı CClltrnı tehlikede 

() 

'"'Q ~"" 

Bay Sadeddin Ferid Talay, üç 
mütehassısın da değeri muhakkak 
olduğunu, fakat bunlara önceden 
doneler verilmeden yaptırılan 

plin tekliflerinin hazırlatıht tek· 
lini uyıun bulmadığını, mütehaı • 
sıılara esaslı hazırlık malumatı ve. 

rilmeden onlardan alınan teklif • 
ler üzerinde hüküm verdirebilecek 
kanaat hasıl edemediğini, onun 
için kanaat izhar etmiyeceğini ıöy 
lem;ştir. 

Ankarada bulunan lngiliz el -
çisi Sir Peni Loren ve refikası On beş gündenberi Tıp Fakültesin 
dün şehrimize gelmişlerdir. Bir de devam eden doktora imtihan • 
hafta önce dunnu' olan Türk. ln- ları bi•m=stir. 
giliz ticaret an'aşması konuşmala- O_r_k_e_s-tr_a __ k_o_n_s_e_r_ı _S-alı 
rmm ne vakit bll!layacağı henüz 

• )' ... 1f. 

~ti•.,,_' ~Q l 
0 i ite ~cır arıa yapıınlar 

~"cll Fltız l'etrolc.. ol q". u mı- belli değildir. gecesine kaldı 

Diyorlar ki, bir gün ıu ortada 
,ıtırdayıp duran litile bir tek kı· 
vılcım dolranırıa, acunun beı par. 
fan, bq milyon yanar dağ gibi 
birden prleyip parlıyacak . 

Barbar ,ağlann, ıimcli oka. 
tlar kötülediğimiz taı baltaaı, 
mancınığı ve tahta oku bugünkü 
ailahlann yanında? kaplanla ku
zudan ayrılmazken, buna Ja kan
mıyoruz. Görünmez, koklanmaz 
ağalar yaptık. Renk renk pot 
damgalı ıifelercle mikroplar bi -
riktirdik. Yarın biribirimize bun· 
larla .aldıracak, yer ~nde me· 
zarsız bir kanı toprak bırakmı -
yacağız. 

Gücümüz yetıe, dağdan çekiç
lerle dağları ezmekten de çekin • 
miyeceği%. T elörgüler üıtünJe 

litriyen et parçalarını kanıksa -
mlf bir kcuap tluyguuluğu ile 
d oirıyacağız. 

Bu mecmualmda beni en çok 
düıündüren şey yalnız, bıçak ya· 
rqı, mtuat ıalıırluı ve ktuap 11 -

r11ım1r delildir. Bilirim, ili, bir 
gün .. nır boylcmnda ltartı hrf ı -
ya ıelema, lırnlan ailahlannclan 
•onra tırnak ve diflerini tle lıul -
lanacaklar. YrırJa lroruma uğrun
da ölmek ve öldürmek en büyük 
bo1'hır• Fakat orada farpıtanlar 
ergin erkekler, güçlü yiğitlerdir. 
Ya lrandalı, zehir, milırop akınla
nna ne diyelim? Befikteki yav -
ralara bıçalılann en kirliıi, en iğ
rendle saldırmafa katlanan yü .. 
rek acaba neden yapılmııhr? 

Viktor Hii.go, yeni uyanmıf pem· 
be bir focafun bqiği karf1 .. nda 
lrülrremif bir aalanı titretir. Bu 
alan yaralıdır, onu in1anlar vur
maf ve ~ almalı için bu bqiğin 
yanına kadar ıelmiftir. F.alıal bir 
tallı ıiiliif önünde yiireii uvgi i
le dolar ve yarcuını yalıyaralr 
tlallannıı döner. 

Biz, in.anlığımızı, medeniliği· 
mim riinemeden onlara naııl kı
yabiliriz? Bana öyle reliyor, ki 
bu çekifmeclen bu gün, yarın el 
çekilemez. Kanıere "Kobra,, dan 
çare bulunduğu gibi, ~enel barıf 
ela acuna ölüm yolundan gelecek. 
O gün, ıimdi bizi çelik b'lflıklar, 
mcukeler ve nikel kanburlarla g;;. 
lünç bir kara dalgıcına döndüren 
bu gaz boıazltl§manndan ancak 
korkulu bir düı izi kalacak Ne ya· 
palım, kıtırlar bilene bilene bitip 
tükenirler. 

Gezgin 

BerHnde Türk hahları . . . 
ıçın sergı 

'" l~i,. b b l ~ • &ıı 4 u u uı bir ka -
~ 'ci Qzcıncı Türk nakil 

• 'r- ı. Q ltııu ·~ rı 1 ' Clltmak bizim 
"l'QcQ • l>lr 'fltUTal kapın 

··fır, 

Sadri Ertem 

Bay Salah Cimcoz, "Yarın An· 
karaya ııideceğim, bugünden reyi
mi veriyorum, Elgöç. taraftarıyım. 

1 ~:zi en iyi anlayan odur!,, demit
tır. 

1 Bqka ıöz isteyen olmamı§lır. 
M;;zakerenin zabıt!an hazırladık· 
tan sonra jüri tekrar içfanaa ça· 

1 
~ırılacak, zabıtlar olnınacak, son
ra rey toplanıp netice alınacaktır. 

İngilizlerin Londradan bekle • ı Fransız tiyatrosunda bu aktam 
nilen talimata göre hareket ede - verileceği ilan edilen orkestra kon 
cekleri anlnşı1mnktadır. 1 seri san'atkarlardan bir kıımınm 

f ngiliz elçisi ve refkiasr, dün gripten hastalanması üzerine salı 
Ticaret ata~esi 1'olcnel Vud5 rl ün a1<~amına bırakılmıştır. Bu konser 
öğ'eden aor..rn Trabyaya gezintiye sah günü ak~amı saat yirmi birde 
çıkm ıt1ardır. batlayacaktır. 

Bertin Ticaret odası Türk ha • 
lılannı Almanyada tanıtmak için 

bütün Türk halılannm nümunele. 
rini toplamıt ve Berlinde bir Türk 
~alı ıergiıi açmaia karar vermit
tir. 



__..... 4 - KURUN 

Iskender.ye C:rmenilerin
den bazıları tevkif edıldi 

lskenderiyede çıkan fransızca 
Reform gazetesi lskenderiye Er -
menilerinden bazıl~rınm tevkif e
dildiğini ve müddeiumuminin tah
kik ve takibde bulunduğunu bildi
riyor. Bu gazetenin verdiği malu
mata göre H. O. G. firmasını taşı
yan Ermenistana yardım cemiyeti
nin bir şubesi lskenderiyede bu -
lunuyor. Bu şube her yaprağında 
Ermeni edebiyatından ve son Er -
meni tarih:nden parçalar yazarak 
bir takım takvimler bastırmış ve 
bunları satrlığa çıkarmıştı. Bu tak 
vimlerin satılışı ve ayni zamanda 
bazı genç Ermenlierin komünist -
lik propagan • ası yapmakta bulun
duklarından ihbar olunması bu 
tevkifata sebeb olmuştur. 

H. O. C. komitesinin Fransa . 
dal<i ~ubesinden, mevkufların suç

ları olmadığına dair, lskenderiye 
müddeiumumisine bir mcktub ve 
bu komitenin teşekkiil tıebebi ile 
tarihini bildiren bir muhtıra gön -
deriJm=§tir. 

Bu mektubda takvimlerin ko -
mite merkeznide basıldığı üzerin
de ve hiç bir siyasi maksada aid 

sözler bulunmadığı, yalnız mer -
kezin ,mi?stacelen ilaç almak için 
paraya ihtiyacı olduğundan bun • 

'ann bir an evvel satılmasına 1ü -
?Um görüldüğü bildirilmektedir. 

Takvimleri satmakta hiç bir siyasi 
gaye gözetilmediğinden Fransa -
da, Suriyede, lrakta, Balkanlarda 

Ş"mali Amerikada, hasılı azçok 
Ermeni kolonisi bulunan bütün 
Lleıpleketlerde serbestçe satıldığı, 

n -.:fleiumumiliğin tenviri için, 
kvnıite teıekkülüne dair bir de 

.ınrııh .. a gönderiHi~i vazılmıştrr. 

·it milyonluk ordu 
Sovyet ordusunun 
bugünkü mevcudu 

Ju:nal gazetesinin hususi Lon
dra muhabiri yazıyor: 

Moskovadan bildirlidieine gö • 
re Rus Sovyet ordusunun bugün • 
kü mevcudu müthi§ bir yekun o -

lan bir milyon askeri bulmaktadır. 
Bunu Kremlinde Pansovyetik top
lantısında Milli Müdafaa komiser 

muavini Tukaçevski söylemiştir. 
Kom'ser muavini ayni zamanda 
şunları da söylemiştir: 

"Kızılordu altı yüzbinden do • 
kuzyüz elli bine çıkmılmıştır. Ge
çen sene şark ve garb hududlan
ımzdaki tahkimatın bitirilmesin • 
den sonra bu çoğaltma bir ihtiyaç 
haline girmişti. Önümüzdeki sene 

için askeri tahsisat olarak bütçe -
ye altı buçuk milyar ruble konmuş 

tur ki ,geçen seneye nishctle bir -
buçuk milyar fazla demektir.,, 

Bunlardan başka komiser mua -
vini, Sovyetlerin hava tayyarele -
rinin son dört ay zarfında yüzde 

üçyüz otuz, motor1a§mı§ a~keri 

kuvvetlerin yüzde 760 ve hücum a
rabalrmın yüzde 792 n:sbetinde ço 

ğaldıV.ım söylemiş ve bütün işler . 
de ayni tarz.la çoğalmalar olduğu

nu l:i'd;rm:stir. 

Bayan akayeye alhn 

Ta v ... r:? m çlatyesi Vf'rildi 

Tnyyı:-re Cemiyetine büyük yar 
dun.lan dokunan Şehir Meclisi a
zasından ve yeni Saylav namzed
lerir.ıizclen Bayan Nakiyeye bir al
tın madalya verilmiştir. 

Bir po is 

Bir adamın kaçmasından 
dolayı cezalandırıldı! 

İstanbul Üçüncü Ceza mahke
mesi, dün Remzi isminde bir po -
lis memurunu kaçmıya sebeb ol -
maktan muhakeme etmiştir. İddi
aya göre, Kalyoncu tnevkiince bir 
hırsızlık hadisesinin tahkikatı ya -
pılırken, Panayot isminde birisi 
muvacehe için mevkie getirilmiş. 

Komiserlikçe, muhafazasına po -
lis Remzi memur edilmiş. Sonra -
dan Panayot kaçmış, Remzi, dik
katli ve tedbirli davranmıyarak 
kaçmaya sebeb olmaktan mahke -
meye verilmi~. 

Mahkemede müddeiumumi mu· 
avini ~krem, polisin ceza kanunu
nun iki yüz otuzuncu maddesine 
göre cezalandırılmasını istedi. Po
lis Remzi, Panayotun kendisine 
usulü dairesinde teslim edilmiş 

bir suçlu olmadığım, dolayısile, 

onun kaçışından dolayı mesul sa
ydamıyacağını, müdafaa yollu 
söyledi. 

Reis Hikmet, aza Hüseyin ve 
Tahir, kısa bir müzakereden son
ra, polis Remzinin vazifesinde ih
mal ve terahi gö ... terdiğini sabit 
gördüler, müddeiumumiliğin iste
ğine uygun olarak otuz lira para 
cezası, iki yüz kul'Ul muhakr.me 
masrafı ödemesine karar verdiler. 
Ancak, kendisi evvelce başka bir 
suçtan mahkfun olmadığından, o -
tuz lira para cezasını tecil ettiler. 

Sekiz dosyada! 

öz lürkçe 
Türk dili Tetkik 
cemiyeti nasıl 

çalışıyor? 

Piyos işi 
Mahkemeye posta ile 
bir istida gönderildi! 
"Ünyon" sigorta şirketi direk -

törü Antuvan Piyos aleyhindeki 
Türklüğe karşı yakışık almayan 
söz söylemek davasına, İstanbul 

Bal} lbrahım Necmi Dil- üçüncü ceza mahkemesinde dün 

menin verdiği malumat sabah da bakılmıştır. 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Dol- Dünkü muhakemede, müddei -

mabahçe sarayındaki hususi daire- umumi mütaleasmı bildirecek, 
de her gün toplanmakta ve ça.lış- sonra da müdafaa yapılacaktı. 
maya devam etmektedir. Cemiye- Fakat, evvelce yapılan tahkikatta 
tin genel yazgam Bay İbrahim Nec şahid olarak din1enilen Memduh 
mi Dilmen dün kendisile görüşen ve Hakkı Turgud imzalarile mah
bit- muharriıimize dil çahşmalan k_em~y~ posta ile bi~ istida gö~de
etrafında simdiye kadar ~·amlan rılmıştır. Bunda Pıyos aleyhmde 
işlerden bahsederek 8Unları söyle- bazı sözler yazılmış ve evvelce Pi-
miştir: .. ı yos aleyhinde söz söyliyen bir şa-

" D 'd k" b"~" k 1' 1 · hid sonradan ifadesini değiştirdi-- ergı e ı ua.un e ıme erı ,.. . . 
k d t tk.k d' Bu k gıne ışal'et olunarak, bunun sebe-

ya ın an e ı e ıyoruz. e- b" d . b' 'dd' .1 • . ... 1 .. 
1• l · ı 11 · ti · · ıne aır ır ı ıa ı erı suru muş-
ıme erın tu anıs vazıye erını ve . . . . 

h ·ı · d .. ~k")At ti d tür. Pıyosun vekıli, bu ıstıdayı 
angı erın e muş u a a ras an ı· .. . .. . . 

" 1 k · · · t' · · gonderenlerın huvıyetlerı hakkın-
gını an ama ıçın cemıye ımız ı - . . . 
k. · b" t tk'k kt d B da Polıs müdürlüğünden ıstılamda 
ıncı ır e ı yapma a ır. ay . . . . 

Ah d C d k d " 'Ik bulunulmr.smı ıstemıştır. Müddeı-me eva ın çı ar ıgı ı gra· . . . 
· k il d kut ,, · · umumi de tahkıkatın genışletıl -

merın o u ar a o uıması ıçın . 
k k · t' · 'd mesi ve ilk tahkikatta ifadelerı a -arar verme cemıye ımıze aı 

değildir. Bay Ahmed Cevad ken· iman polis Hüsnü ile Ahmed ve 
Semihanın mahkemede dinlenil -

di tetkil.Ierile gramerde geçen ke-
limelerin türkçe ıstılahlarını bul -
muş ve kullanmıştır. 

Henüz cemiyet ne orta ve ne 
de ilk oku larda okutulacak gra -
mer ve diğer kitaplar hakkında 
bir karar vermiş değildir. 

Yalnız §İmdiye kadar Kültür 
Bakanlıfiı talim ve terbiye heyeti 
miim1·ün mertebe ckııllarda öz 
türkçc 1 a..rJıhkln.rı olan ırlılahla • 
r 1 l 1 ?-~ kt dır. 

meleri isteğinde bulunmuştur. Di
ğer taraftan Memduhla Hakkı Tur 
gudun mahkemeye gönderdikleri 
istida ile davacı mevkiine geçtik
lerini söyliyerek mahkemeye gön
derilen istidanın müddeiumumili -
ğe veri mesini isteğine katmışlu. 

Mahkeme heyeti, suçlu vekili
nin isteğini kabul etmİ§, polis Hüs 
nü ile Ahmed ve Semihanm şı:ı.hid 
olara"c çağırılmalarım, Memduhla 
iakkı Tu:gu tart\fJarmd n l;ön

<lerilen istidanın müddeiumunıili -
ğe verilmesini kararlaştırmıştır. 

Beyoğlu kazasında: 
lsrnil oğlu bay Hantof ile 

nof kızı bayan Perla, Nesiın JI 
daycı bay Yuda ile Yuda ~ 
Kalo, Mehmed oğlu memur 
Nusret ile Hüseyin kızı ba~ 
ma, Kosto oğlu garson ba1 
lspro kızı bayan Sinauoi, M 
lu fırıncı bay Cemil ile Süle~ 
bayan Huriye, Peri oğlu ba1 
ile Panayot kızı bayan Afrodi 
nav oğlu aşçı Todori ile J.,isd' 
bayan Mnrika e' lenmişlerdir· 

Beşiktaş kazasınd': 
Sivil kaptan bny Hasan i1' 

Şükriye, bay Said ile bayan 
vil kaptan bay Mehmed ile ba~ 
lika, terzi bııy lstrunat ile bw 
siliki, tramvayda kondöktör, 
seyin ile bayan Müyesser, A1l 
fıa fen memuru bay Mehıned 
bayan Fatma Vahid, Adana jll 
memuru bay Mehmcd Reşad 
Nüzhet, bahçavan bay Hakla..J 
yan Hafize, bekçi bay Mehrıı:"' 
yan Latif, marangoz ba yldril 
yan Bayzar, şimendifer meın 
bay Ahmed ile bayan Emine• 
goz bay ismet ile bayan 
evlenmişlC'rdir. 

Fatih kazasında: 
Seyyar esn:ıftan bay N~ 

kızı bayan Saime, odacı ba1 
ile Ali kızı bayan Gü!füzatı 
bay Nureddin ile Mchmed ~ 
Hatice, tüccardan bay Süle 
Mustafa lazı bayan Muzaffel 
mişlerdir. 

Matbaamıza gelen ese!!:) 

idare mecmuası 
İç İşleri Bakanlığı tnrafırıcll' 

muntnzaman çıkanlınakta o"1' 
re) mecmuasının {82) inci 
mış• r. Kanunları Niznmna 
rayı Devlet kararlannın, 
tayinleı i haber veren bu fa 
muada her zaman olduğu ~ 
gayri resmi 'kısım vardır. 1'ı 
Ulıııılnronraeı knnırrelcri. i 

sı okumağa değer. ldarcciletf 
ederiz. 

icradaki suiistimal hadisesi 
tah'kikatma. dün devam olunmu! -
tur. Şimd'ye kadıır yapılan tahki -
kat, icrada sekiz alacak dosyasına 
aid olmak üzere tahrifat yapıldığı 
tesbit e::Ii1mistir. 

O'mllartla öz türkçe olarak ders 
verilmesi işi yavaş yavaş yapıla -
caktır. Bu da iki kısma ayrılır. 1 
- llmi ders ıstılahları 2 - Ko -
nuşmada dHimize geçen yabancı 
kelimeler. 

Muhakeme, yirmi Şubata bırakı'l- •----------·--
Teşekkür 

Polis h berleri : 
- I 

DOLANDIRMAK lSTEMlŞ -
Dün Fatih Cumhuriyet kahvesin -
de oturan Mehmed ile arkadaşı 

Mustafanın iş bulmak bahanesile 
iki liralarını dolandırmak isteyen 
Mehmed Kemal adında biri yaka-
lanmıştır. 

KÖMÜR ÇALANLAR - Dün 
S:rkecide şimendifer vagonundan 
üç küfe kömür çalan Fikret, İbra
him, Kamil adında üç kişi yakalan 
mıştır. 

DOKSAN BEŞ KURUŞ - Dün 
gece Beyoğlun:la inzibat memur
larının yatakhanesinde Abdüllah 
adın:la birinin dolaştığı görülmüş, 
ve yatakhaneden Bay Mustafaya 
aid doksan beş kuruş çaldığı an • 
laşı 1 dığından yakalanmıştrr. 

TAHKiR EDlLMlŞ - Eşref E
fendi sokağında oturan Münir, Me 
zed Vehbi adında biri tarafından 
tah1tir edildiğini iddia etmiştir. 
DÖVÜLMÜŞ - Margerit so· 

1-a~ında sak'n Şevket aşçı Andan 
tarafından dövüldüğünü iddia et • 
mio:;tir. 

Bunlar c~miyetçe yakından tet
l(ik edilmektedir. 

Kültür Bakanlığı kitapların ço
ğunu sadeleştirecek ve yazılara 
yeni kelimeler girdikçe ilan edile
cektir. Kurultaydan sonra 8 - 9 
numaralı zabıt hülô.saları yenime
sainin ne şekilde yapılacağını an
latmış ve derleme işi tevsi edilmiş
tir. Şimdiye kadar bir-çok kelime 
derlenmiştir. 

Şimdi bilhassa halk masalları, 
halk itikatları, muhetlif sınıflar -
dan çıkan kelimeler, darbı mesel
ler - folklor - halk edebiyatı üze
rinde meşgul olunmaktadır. 

Bütün vilayetlere dil tetkik ce
miyeti tarafından bu yolda çalışıl· 
ması için tebligat yapılmıştır. 
Bu işle Ho.lkevleri ve okul hoca -
ları da meşgul olacaklardır. 

Büyük Türk sözlüğü için bütün 
l·ütphanelerimizde bulunan bas -
ma ve yazma kitablardan bulunan 
öz türkçe kelimelerin ayrılmasını 
dil ile uğraşanlar yapmaktadırlar. 

vadın Tıp işlerine aid kısım için Tıp 
['\ı. başi<anlar 

fakültesi profesörlerinden bazı la -
Uluslararası kadınlar birliği bi-

rı araştırma yapıyorlar, şimdiye 
rind ve ikinci başkanları dün şeh-

kadar bu kısımda (350 - 400) ka-
rimiz kadınlar birliğinde buluş -

1
. b I 

· d ı dar ke ıme u unmuştur. 
muşlar ve nısan a yapılacak olan 
kongre üzerine .,.örüşmüşlerdir. Bu Diğer taraftan da halk ağzın -
ak~m başkani:r Perapalasta bir dan ve ilmi kitablar üzerniden bir 
ayrılma ç~ı verecekler ve eks- t~rama !apılmakt.~dır. lstılah işle
pres!e Sofya,,a rr; eceklerdir. rınde ugraşmak uzere bu ıstılah 

bölükleri ayrılmıştır. 
T~kas fezleKesi lstılah bölüklerinden işlerini 

Takau tahkikatı fezlekesinin bitirenler teklfilerini cemiyete ver 
aslı henüz gümrükler l:aşmüdiriye
tin.e verilmemiştir. Birkaç gün i -
çinde verileceği umulmnktadır. 

mişlerdir. Gene bu ıstılah bölük -
lcri reislerinden kurulmuş on altı 
kişlik bir ıstılah komisyonu ilk, or-

mıştır. 
•••••••••••••••••aaıeııııaııııııaııııeıııaııı 

ta ve lisede riyaziye ıstılahlarını 

tetkik etmektedir. 
Okullarda okunacak riyaziye 

kitaplarım bu kol hazırlayacak ve 
tekliflerini verecektir. 

Gramer kolu, gramer ıstılahları 
m, tekliflerini verdiler. Nebatat 
ve hayvanat bilgisi ıstılahları da 
teklif halindedir. Bunlar ıstılah 

merkezi kararından sonra umumi 
merkezden geçecek ve Kültür Ba
kanlığı tarafından okullarda tat -
bik edilmeğe başlanacktır. 

Elimizde bulunan 130 bin fiş bir 
komisyon tarafından tetkik edil -
mektedir. 

Tarama dergisinde geçen keli • 
melerin mukayese ve karşılıkları
nı umumi merkez heyeti ve bu iş
te uğraşan mütehassıs arkadatlar 
heyete girdiler. Başkan Bay Saffet 
Arıkan, Bay Besim Atalay, bay 
Ahmed Cevad Emre, bay Ali Ca
nib Yönten, bay Faz l Ahmed Ay
kaç, bay Naim Hazım Onat ile ben 
burada çalışıyoruz. 

Falih Rıfkı Atay, Bay Necmed
din Sadık, B. Muzaffer Göker, B. 
Yusuf Ziya Özer, bay Saim Ali 
Dilemre, Fuad Köprülü, Dr. Şük

Sevgili zevce ve vali 

ölümü hasebile bizzat c 
rasimine iştirak ve şifabe' 
riren beyanı taziyet lütfJ 
lunarak acılarımıza or~ 
bilcümle akraba ve do5 
ayrı ayrı teşekküre imi<" 
tan dolayı en samimi te , 
rimizi muhterem gnzeteıı 
lağım rica eyleriz. 

Zevci 
Ernest Holler 

7 ş11~' 
KESİK BACAlV 

Geçen gün Taksim ci\13 
ristanda kesilmiş bir insarı. 
rülerek zabıtaya haber "e dl 
bakışta, bunun GedikpaŞS 
kesik başa aid olduğu ~ de 
yapılan tetkikler neticest11 

11 
suyu hastahanesinde yaP111 cJll' 
!:yat neticesinde has~ata~d 
kesilmiş bacakl:ınna aıd 
~ıimıştır. 

nııuııııuııııııııııuıııııı ıııımııııuııııı"ıırııııını 

rü Akkaya da Ankaradaki heyet :~--,------~ 

KURUN 
KUPON;

11 .
u kupona kesip 

5. 2. 936 

le çalışmaktadırlar. Heyet kitab -
ları gözden geçirerek arabça keli
melerin fransızca ve almanca kar
şılıklarını düşünüyor. Bu.ıdan son
ra arnpça ve fars kelimelerle de 

mükayese yaptıktan sonra dergiye 1.---------~ 
geçiyor. Şimdiye kadar 2500 ke - Okuyucu/arıfll 
lime gözden geçirilmiştir. Bun • hizmet 
lar bir kere de merkez heyetinden fJ • 
geçtikten sonra yirmişer otuzar o- K U P O ~ 
}arak neşredilmeye başlanacaktır. Pu .. upoııu ke• P 

Sonra kitab şekline girecektir. ! 



~~~----------------------~----------------------------------!-KURUN IBovoK DENız ROMANı 
Endülüste Kemal Reis 

Tel "k 
_,, a No: 15 1 1 Yazan: lıhak FERDi .J 

IH ~·ınse10 ~ullu~ etnıe~inı. Hay~i, 
ilimi çe~in.. ö'.~ürün ~eni! 

İciJer 
r,"°ak s· Akça Hüseyini ku -
.. ırıanın yanına getir • 

İıılıt g·· ] 
erille d?~ erini arkadatımn 
8 . ı erek sordu: 
enı ni . 

'İıı' çın görmek istedin, . . 
~ fiüae · · 

Yının gözleri yaıar • 

Seni aff s· . 
hijl" d·· et, ınan ! Biraz son-
k~hp Unyaya. göç ediyorum ... 

e Yii k •en· zünden, Şeytana u • 
tor' Ya.rala.dnn .. Vardiyada 

unen .. 1 

çunu itiraf etti ve hasmından af 
diledi .• Mertliğini ispat etti ... 

Diye söyleniyordu .. 
Akça Hüseyinin boynuna yağlı 

urganı geçirdikleri zaman, Kara 
Mahmud, içinde, gittikçe derinle -
nı kapayacaktır. 

§en bir sızı duydu .. 
Kemal Reisin yanına sokuldu: 
- O, ne de olsa bir arkada~b .. 

Hüseyine acıyorum .• 
Ve baıını önüne eğereke, büyük 

topun namlusuna dayandı .. 
Kemal Reis, Kara Mahmudun 

Yedi Başlı Eiderlıa 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

Zehirlenmiye karşı ... Hahraıar ____ 24-•AhmedTevfik '6 

alınacak tedbirler A ptülhamide bir teklif 
Her gün maruz kaldığımız teh

likelerden biri de zehirlenmektir. 
Bu zehirlenme çok içki yüzünden 

ileri gelirse sarhotun aklı bqma 
ge1:nceye kadar beklenilebilir. Şa
yed nabız durmak ve nefes darlığı 
gelmek gibi ali.im görülürae o za. 

man sarhotun kalbini kuvvetlen • 
dirmek için koyu kahve içirmeli • 
dir. İcab ederse bol miktarda 
sıcak süt, sıcak sabunlu su ve ya -
hut sadece sıcak su çirilerek sar • 
hoı kusturulabilir. 

Zehirlenme itinde birinci vazi· 
fe zehirli maddeyi en ıeri bir su -
rette dı§arıya atmaktır, bu kabil 
olmazsa zehirin tesirini kaldır • 
maktır. Burada her ıeyden evvel 

Rusyanın fenalıklarına karşı koymak 
için Avusturya ile birleşelim! 

Moakovada tetekkül eden Pan
slavizm komitesi her iti, her ha • 
reketi muhitte bıraktığı tesirlerle 
ölçüyordu; bu ·arada Avusturya. 
da İslav unsurunun artmasını da 
menfaatine muzır değil, bilakis 
faydalı görüyordu. Bu suretle hat
ta Avusturya hükiimetini devirebi
leceklerini umuyorlardı. 

Abdülhamide bildirmeğe karar 
verdim. 

Yazdığım )iyihayı resmi kanal
dan almak üzere h&§'ki.tibe ver -
melde beraber bir suretini şifre ka
tibi olup Selanikte telgraf müdü • 
rü bulunmu! olan Aımı Bey vaıı
tasile takdim ettim. 

Bu layihada Ruıyanın Make -
donyada oynayacaiı )'olün önüne 
geçmek çaresi dütünülmene bi -
zinde beraber Avuaturyanm da 
müteeuir olacağını ve kabil i.e erıd·'llld 20 ge bendim ... Şim 

•an·, k en de nefret ediyorum. 
· artı alçakça davran -
İııa11 • • :: 

bu kadar çabuk yump.yacağını zehrin hangi zehir olduğunu bil • 
ve döneklik göstereceğini umnu· mek İcab eder. 

Avusturya ile Rusya aruında
ki politika programını çizmit olan 
methur Meternihi İslav emellerine 
müsaid bir tarzda çalıftırmağa 

muvaffak olan Ruslar, ona ilti -
f atlar yağdırıyorlar, malikineler 
hediye ediyorlardı. Avuıturyanın 

bu buauıta AvuatUTYa ile anlatıl· 
maımı ilave ettim. Abdülhamid, 

: •sıni çekerek önüne 
yordu.. Bazan içinde zehir olan bir tite 

- Bu planı hazırlıyan, ona yap- fatkmlıkla içiliverir. Bu gibi hal
tığı ve yapacağı cinayetleri itiraf lerde zehirleneni derhal kustur -
ettiren sen değil misin?. Böyle bir mak lazımdır. 

layihamı okumuı, söylediklerimi 

Seni b 
lteis d en affediyorum .• Ke • 

o vakit dağmrk, Cermen hükU -
mederi üzeride büyük bir nüfu • 
zu olmakla beraber bunlan kendi 

"-.. e affetsı"n' ~--ııı . , ... 
cı er hep birden bağrıftı· 

canavara acınır mı?. 
En iyi kusturma vuıtaaı ııcak 

Diyerek iç.ara Mahmudun omu- sabunlu sudur.Midedeki zehir dıta 
zuna tiddetli bir yumruk indirdi ... 

reisliği altında birlettirmeğe mu • 

dikkate değer bulmut. Heyeti Vü
kelinın ve eski vezirlerin saraya 
çağırdması ve bu meseleyi müza
kere edip bir karar vermeleri em· 
redildi. 

o 1\ 
la.nd eınaı reisi öldürürken 
iı. ı. Onu hiç birimiz affet-

Kemal Rei. asabi ve kuvvetli nya çıktıktan sonra ıeri kalan 
bir adamdı. · zehrin tesirini kaybettirmek için 
Döneklikten, sözünde durmamaz - hastayı su içine kanftm'lmıf tebe-

·~~~~~ kıç kaıarasından gür lılrtan ve yalancılıktan hiç bot • şir veyahud suda eritilmit bikarbo 
~·· l{Seldi: lanmazdı .. Ne kadar fedakar olur- nad içirilir. Zehirden dolayı ağız 
'l l!taar k B. yanıyorsa, mütemadiyen aoğuk ıu ~ · çı ıyor uaz aon- sa olsun, yalan söyleyeni sevmez • 

· 'Cztl • •• ile ralkamak lizmndır. 
fj c;a.~ e~ı açıp gideceğiz.. Şu di. En fazla akıilenen, söylene· :r 

tı~ba: .. K~tirin yukarıdan .... ni kulak ardına atan, verilen e- Tabii bunlar ilk yapılacak ted-
~cj. , Ustundeki gemici1er: mirlere omuz silken fakat çok birlerdir. Derhal doktoru çağır • 

i)'~~" '\&.~ırıyor.. doğru söylemekle tanılan bazı ge· mak unutulmamalıdır. Zehirlen • 
ı.~: e.crar Akça Hüıeyini micileri Sinan kadar sever, onları me, zehirli yemeklerle de olabilir. 1 .. ':1 1' 

er-. • .ı "• 1rcr zaman lıima-::eclcrdi Burada ela her ıeyden eTYel na • ., ... en b' J -

\" ı ıriıi: O zaten Sinam doğruluğundan zarı dikkate alınacak teY hemen . o.cu l 
tıdetek . Yo unda gerek.. Sen ve mertliğinden ötürü sevmıyor hastayı kusturmaktır. Hiç bir teY 
. •ın .. Bize de yol görün· muydu?. bulunmazsa gırtlağını parmakla 
l)e .. Kara Mahmuda: veya bir tüyle gıdıklamak da ki -
• 11 lö)'lendi.. - Ya beni vursaydı?.. fidir. 
te~~-~e.lı omuzunu kaldıra • Dedi ... Sözünü tamamlayama • Şayed zehirlenen kimsede yor • 

ı: •ederin arkasından hay- dı.. gunluk aliimi görülürse ve hasta 
b Güvertede herkesi telaıı. ve hay- uyumak isterse kalbini kuvvetlen. 4\tiae ı" l' 

iıı r·· 0 Yleyin, arkadaılar !. rete düt üren bir gürültü koptu ... dirmek için ona koyu pitmit kah-
lır. unrn birinde ona lazım Akça Hüseyin boynuna takılan ve içirilir. Kahve yerine koyu 

l'iiz d naan ömründe on yağlı ipi - kollarını çözerek - çek- çay, konyak, şarab, !&mpanya da 
İtı ilk :fa aldanabilir .• Akça meğe baılamı§tı. verilebilir. Hastayı uyumaktan 

efa teytana kapılmıt- Akça Hüseyin kendi kendini menetmek kendisiyle konuımak, 
Oıııt ben boğmağa çalıııyordu. soğuk su ile yüzünü yıkamak la -
'ffeta· affediyorum.. Re- - Bırakın beni.. Kendimi, zımdır. 

ı ·~·· kendi elimle boğayım!.. Şayed hastada bilikis fazla ıı.'ıL • lteıa b " J • • • b b' •• ·· ı ' Qı d u aoz erı Jf ıtme • Diye ağırmıştı.. heyecan ve asa ıyet goru ürse o 
•'9'ta.nıyordu. GemiciJe • Gemiciler derhal kollarından zaman kendisine teskin edici fey-

. li,)'d• tuttular ve reise seslendiler: Jer yaprlır, baJma sıcak kompres 
~h\dc

1 

~~~klar, fu herifin - Haydi, emir verin de ipi çe- konulur. 
· ıtırın! Yola çıkaca - kelim!. Balıktan zehirlenmek sık sık 

1 ite· Kara Mahmud, Reisin gözleri • tesadüf edilen hadiselerdendir. 
i 11 k d" · • "Jd·· b •ti) ' en ısını o ur· nin içine aktı: Bunlar kokmut balık yemekten 
'f~n kötü yaradılıth bir - Sinan onu affetti .. Siz de af· ileri gelir... Balık konaeneleri de 

~ b; .. h eı:r:ıezdi.. Yarın reise fedin , reisim! Hüseyin bundan bozulua zehitleyebilir. Konserve 
>. ,,,.,..

1
'!ka gemicı"n'ın de onun · ·ı \. l d k ...... y sonra ııze para ı e satın a ınmı§ kutusunu açarken için en gaz çı • 

dı'? &cağını kim temin e- b" kul gı'bı' hı'zmet edecektı'r d b' h · · 
.. 1 • ır .. . .. · tığına delalet e en ır ıtırtı ıfı • 

\iı h Huseyın tekrar bagırdı: . · kutudaki balıg"ı yeme • S· eyeı· · · . . . tırsenız o 
a: ~il d" ı Teısı Ebukasmı: - Hayır .. Ben hır köle gıbı de- . . ünkü bozuktur. 
··~el U•ınanı ff d' -·1 b b - b' . 'b' yınız, ç !, e a.rk ~d nı a e ıyor; gı , a§ı agsız ır msan gı ı ça • h' l h.d. l 
• a a•l b - ı .. . k ll k ı Balrktan ze ır enme a ıse e • . ~ arına agıf a • lıtmaga ahttım.. Kımıeye u u . b. tt d kt 
~ 1_ • • • • • b 'nde en aerı ır sure e o ora elll: Re • • etmedım .. Hıç bırıruz ana acıma· rı . 

ı nunın kır miverte • · . H d' b k müracaat elzemdır. -:r o- sın ıstemıycrum.. ay ı, ça u .. 
"' cliz~nan Yağlı urgana ba- Ya ipimi çekiniz, yahut bırakın Çünkü balık zehri bir çok va: 
~~~,.0~inin bağı çözüldü· beni; kendi ipimi kendim çeke - him neticelere sebeb olur .•. Aynı 
~iltJ .du.. yim !. hal etten zehirlenme hadısele • 

L erın d ... · · B d' B'lh ~~'tifi I» ogru ımı§... u (Arkası var) rinde vaki ır. ı usa yazın 
'J ıran evvel gebertip yenilen etler zehirli oluyor. Etin 
,:;ız.. Yurddat; bozuk olduğu gözle görülemez. 
~' .\~\l~ o gün. nasılsa. Yurdunun insana sağlık· akı · Cünkü zehirlenme et üzerindeki 

~~1frıı1 ;a ~Üseyinin kolları tan portakallarını, mandalin~la · ~ikroplardan ileri geli~.. . ~raz 

vaffak olamıy~rdu. Çünkü A vua • 
turyada o vaktin bqka hükUmet· 
lerinde de olduğu gibi vakur bir 
•iyuet mefkUresi vardı. 

Frankfort, Diyet meclisi Avua
turyanın tahakkümünü çekemiyen 
küçük devletlerin mümeuilleri 

vardı; bunlar aruında en ileri gi
den Pruıya krallığı mümessilleri 
idi. 

Prusya Kralı Fredrik, zamanın· 
da epeyce ilerlemif, Vaıa.ti Avru· 
payı da tehdit edebileceii anla • 
tılmıt olan Panslavizme kartı 
Panjermenizmin Prusyada ıayet 
kızgın bir tekil almıı, bütün Prus
yada ve dukalıklardaki efkirı u • 

mumiyeyi ıaleyane getirmitti. 
Çünkü bqları üzerinde büyük, mü 
him bir teh1ike belirmiıti. 

İtte o vakit Pnnyada bu seya· 
bati iyice kavrayan meıhur Bis -
mark ortaya çıktı. Birinci Vilhelm 
onunla birlikte çalıttı, Avusturya, 
Fransa ile harbederek üstün gelin
di. Almanya müttehid imperator· 
lufu vücude geldi. Avusturya da 
siyui menfaati icabı olarak siya • 
ıi varlığını muhafaza etmekle be
raber Panjermenizme iltihak etti, 
Al~aı1ya ile ittifak akdetti. Va -
sati Avrupada hal böyle idi. 

Moskovadaki komite Cermen it
tihadını ehemmiyetsiz görmemek-
le beraber Avuaturya ve Alınan • 
yanın ıark politikasından hiç mü
teesair olmuyordu; bilakiı o poli • 
tikaya kendisi de yardım ediyor • 
du, bir yandan da Osmanlı hükU· 
metini yıkmak gayesini güdüyor • 

Rumeline saldmnıf olan hafi • 
yelerden Abdülhamide gelen jur .. 

naHar, müfettiti umumilik ile vi • 
liyetler

0 

arasında geçen resmi mu
haberat ahvalin gittikçe vahamet 
alması Abdülhamidi hakikaten ta 
fırtmqtı. Bu içtima günü tesadü .. 
fen baıkfitibe müracaatla vazife • 
me dönmem hakkında Paditahdan 
izin alınmasını rica etmiıtim. Bat· 
katib eıkiıi gibi soğuk davranma· 
dı, intidr aalonunda beklememi 
söyledi. bir ,eyden haberim yok • 
tu. Hademeden biris kahve getir
di, bunun iami Sarı Hasan idi, 
bana kartı muhabbet gösterirdi. 
Münasebet a1mca beklediğimi bat 
katib pqaya söylemesini rica et • 
tim. Mabeyin dairesinde büyük 

bir mecliı olduiunu bqkitib pa • 
şanın oraya gittiğini söyledi, va • 
kit geçiyordu, akpm olmuttu. 

Nazırlar saatlerce müzakerede 
bulunmutlar, evrakı okumuılar 

iki fikir ortaya atılmı!, biri Av,us
turya ile bir an1aıma Rusyayı kız· 
dırır, fena netice verir demitler, ö
tekiler azan sivillerin her ite ka • 
rıtmalan Rmnelide karıtıkhğı ço
ğaltacağı için bir tarafı elde ede • 
rek murafı azaltmaya çahımak, .. 
fakat belli etmemek muvafıktır 
dem itler; uzun müzakerelerden 
sonra vükeli araıında fikir birli • 
ii hiıd olmadığını gören Abdül -
hamid vükelanın konaklarına gi -
dip istirahat etmelerini, büyük Şa-
kir Patanın mabeyinde yemeğe 
kalmasını emretmif. 

(Arkası var) 
du; mütemadiyen Makedonyada 
kantıkhk çıkarılıyordu. Bunak~

şı ne Osmanlılar bir çare bulabili
yorlar, ne de Avusturya Rusyayaıı. 
kartı bir tedbir alabiliyordu. 

iT=====a Bu gece m:::mnc:i 

İ~ Nöbetçi eczaneler ~ 
•• .ı 

Neticede iti birlikte ellerine al
mağa karar vermitlerdi, Rusya bu 
karardan memnundu. 

Ajan siviller ite hatlar başla • 
maz Bulgar komiteleri faaliyetle
rini artırmıtlardı. 

!! Samatyada: Teofilo•, Fenerde: :f 
ii Emiliyadi, Şehzadebaımcla; lımail § 
!i Hakkı, Şehremininde: A. Hamdi, fi 
!i Kar.gümrükte: Arif, Aksarayda; Z. Ü 
i! Nuri, Babçekapıda: Mehmed Ki • SE 
i! zı~ Cafaloilunda: Abid, Betik • j n lafta: Ali ~ ~id~; ~~tkı, Kü·ft 
:: çükpazarda; Huıeyın Husnu, Gala- 1 ' t' Sınandan af di • , rını bolbol yer ve çoluk çocuguna bir iki saat sonra kendııını goıte-

f\ acrm11tı ... Kendi yedirirsen hem kendi sağlığına ve ~ rir, şiddetli kann sancıları, ishal , 

~..... ,

1
3~m yurd ~hıullerinin ıürümün•ı ı bnldır damar~arı0nı0n g.~rilm~s~: ~-·7lİı. td "-ndınnm .. Bu tu • .ıızmet etmıı olursun. teş yükıe]mesı gıbı alaım gorulur . 'il henim.. Zavallı M. 1. ve T. C. görülmez, hemen doktora müraca-

ldük gösterdi. .. Su-1 at edilmelidir. 

Batkitib Tahsin Paşa ile ara. 
mızda geçen nahot halleri ve va -
tanın elim vaziyetini gözönüne a
larak ne oluna olsun bu huıuataki 
mütalealarmn doirudan dofruya 

ii tada Okçu Musa caddesinde: Asri İl 
!j lttihacl, Beyoğlunda Poıta aokafm· ı 
ii ela: Garib, Miık sokağında: Limon-

H ciyan. Kurtuluıta; Dimitri, Kaann- i i! papcla:. Merkez, Haıköyde: Hallr 
f: eczaneaı • 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cr.:ıs::m::s::a 
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Yeni saylav naırıızetleri Bugün şehir bayraklarla donanac 
~ (Ba~ tarafı ı inci sayıfada) Osman Şevki Uludağ, iyi bir j ~ (Ba!} tarafı 1 inci salıifede) Mürettipler cemiyeti reisi bay mıştI. Dün bildirildiğine 

velade muallimliğine tayin edil - tüberkülöz ve röntgen mütehassı- Bugünden başlıyarak bütün Cemal Dönmez de ıunları söyle- Fazıl şimdi staj için JotaY' 
m!ştir. sıdır. Birçok kitab ve risaleler yaz· resmi ve hususi binalar gündüz mİ§tir: miş bulunmaktadrr. 

SJınra ebeler muallimliğini yap- mıştır: Bilhassa tıb tarihimi~e aid bayraklarla, gece elektrik lamba- •'- Cumhuriyetin bütün ka - B a Şakir AhıJJ 
mı1, 1311ve1314 de seririyatı ve yazdıgı yazılar memlekette ılk de- larile süslenecektir. Yarın sabah- nunlanna riayetkarım, laik cüm- .r eC 
veladiye müderisliğine, tıb fakül- fa olarak ilim tarihine aid yazı - 1 . b""yük' b' . 1 huriyet,..iyim. lstanbuldan mü• • Kutahya namı ~ıt 

d eym u ır seçım n ayı yapı· ~ K b I 1 ki rJP" 
te::;i riyasetine ve 1330, 1337 e iki lan kitapları t0şkil eder. Kendisi I cak F k t k'I~tm · takil olarak namzetlig"imi koy. üta ya say avı a J 

miştir. 

- a tır. ır a eş ı a ca seçım . ıe~ 
defa Darülfünun eıninliğLrıe seçil- Türk tarihi tetkik cemiyetinde de 1 . . b.. ük' h l ki d kaca genel lıstede naJJl a ayı ıçın uy azır ı ar ya • um.,, . 

·· · · · · k · h · d t terılmeden sonuncusuna 
1314 de tıb fakültesinde top -

lanan "Meclisi sıhhiyei umumiye., 
adli tıb ve sıhhi idare ile uğra -
ş~n uMeclisi tıbbiyei mülkiye,, 
azalığına, sonra reisliğine, 1325 
de, meşrutiyetten sonra yeniden 
teşekkül eden Mhhiye umum mü
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Hilaliahmer, Himayeietfal, 
Veremle mücadele, Uluslar kuru
muaa müı:aharet cemiyetinin ih -
yası ve aslen tesisinde aza1ık ve 
riy:ısette bulunmuştur. 

Avrupada, Londrada, Cenev
redo, Amerikada, Vaşingtonda 

Salibi Ahmer ve Himayei Etfal 
k:)ngrelerine murahhas olarak 
gitMİ§tİr. 

49 yıl muallimlik yapan dok · 
torun yüı:den fazla yazılmış ese
ri vardır. Emrazı nisa, beş cild 
fenni velade, sekiz yüz sayıfalık 
ebeHk, çocuk büyütmek, valide o
\ac,.klara, harb zamanında has -
talık dersleri kitapları bu arada • 
dır. 

49 yıl hocalık yapan değerli 
doktor Besim Ömer, bugün "Ak 

saçlı genç,, denecek kadar zin • 
dedir. Kendisile görü~mek istiyen 
muharririmiz, onu bir saat kadar 

salonunda beklemiştir. O bu es· 
nada hastalarını muayene ediyor
du. Muharririmizi çok neşeli bir 
surette karşılamış ve muharriri • 

mizin saylav namzedi gösteril • 
mekten doğan duyguları ve Mec· 
liste ne gibi itlerle daha çok ala • 
kadar olacağı sorgularına kısaca 
§U cevabı vermittir: 

"- 1 htisaaım, çocuk yeti§ tir -
mek, nüfus çoğaltmak me•leği -
dir. Bunu §İmdiye kadar neıriya
tım:la müdala aettim: nüfusun 
ço-.,.,ırnası, ölümün azalması .• 
Mc-:··~!~ ne yapacağıma gelince 
yapa=a.Jım İ§, Büyük Ônder Ata -
türkün yurdu yükseltmek lıum • 
sundahi tekmil amaline iktidarım 

azadır. 
Bursada Keşiş dağında yaptı • 

ğı seyahati esnasında gazetemiz
de çıkan yazıları ve resr.,i müra
caati ile Keşiş dağının adını "U
ludağ,, a çevirtmiştir. Osman Şev
ki, sonradan bu adı da kendine 
soyadı olarak almıştır. 

Bay Osman Şevki Uludağ, 

bundan bir müddet önce gazete
mizde çılmrdığı yazılarında da 
şark musikisinin garb tekniğine 
uyarak, fakat milli nağmelerini 

muhafaza ederek yükselebilece
ğini müdafaa etmişti. Bu maka • 
lelerde fikirlerini kendi mantığın
dan ziyade ilmi, içtimai, milli de
lil!e:::e dayanarak göstermişti. 

Bu mütehassıs doktor, muhar
ririmizi masa baıında bir hasta -
sına hava verme ameliyesi ya • 
parken karşılamı§, yapılan ame
ıi~ eleri göstererek izah etmiş ve 
saylııv namzetliğinden duylluğu 

tehassüslerini kısaca §Öyle anlat-
mışbr. 

- Mensub olJağu ulusa hiz
met etmek kadar insana in$anlığı. 
m Jaha ziyade duyuran hiç bir 
şey yoktur. Bu hizmet ne kadar 
büyük ve ne kadar geni§ olursa 
duyulacak s_evinç de o kadar bü • 
yük olar. 

Kültür, tarih işleri bana ayrıca 
zevk verir. 

Fakat sosyal işler eski mesle
ğimdir. Kültür işlerine, Milli Türk 
tarihine Türk medeniyeti bakı -
mınclan faydalı olmak her vakit 
dileğimdir. Şimdi fazla ne söyli • 
yebilirim.,, 

BA~an TUrkAnın sözleri 
Cumhuriyet Halk Fırkası ta • 

rafından Malatya saylavlığına 

namzed göeterilen Türkan Baş -
huğ sorduğumuz suallere şu ce -
vaplan vermi§tİr; 

"-Cumhuriyet Halk Fırkası· 
nm beni Türk kadın!arı içinde 
saylavlığa namzed göstermesini 
büyük bir kwanç ve sevinçle kar
ııladım. lstanbul üniversitesi lel· 

pılmıştır. Mulhakattakı ıkıncı i ınci mUnte iplerı ave k' . b Ş k' Ah din 
·· h' 1 b ·· k k I t b l · t'h b b t I ımı ay a ır me munte ıp er ugun a şama a • ş an u ın ı a ı me usan c • h d'" Jet 

d h · · el · b 1 cak ti.<: hcyetı'nden •· ı;österildiği aberi, un ar şe rımıze g mı§ u una • -.. tar' 
1 d D.. · t'h b t ft' b t' Büyük Millet Meclisi beı:inci görüştüğümüz doktor ar ır. un ın ı a e ış eye ı - ~ f k keli 

·· tak'l tl' ...... · k k intihap devresi İstanbul saylav • teyid edilmi!, rr aca · ne mus ı namze ıgını oyma K·· h d .. tefi 
·· 'd ·· tI ı I · · 8 bat 1935 uta yaya namze gos uzere yem en muracaa ar yapı - arının seçımı şu cuma . .. . . 

ı d k. k 1 d 'k' · nı soylemı§tır. mıştır. Bun ar arasın a es ı u. günü yapı acağın anı ıncı mün- J ti 
mandanlardan General Refet, ko· tehiplerin aşağıda gösterileo ııra Bay Şakir Ahmed 85 ı 
misyoncu bay Necmi Güne§, Sa- ile Beyazıtta İstanbul üniversite- keri doktorlardandır. 3l2jııl 
malya Ermeni mektebi müdürü si konferans salonunda bulunma- loma almış, Tisalya harb 
ve eski Darülfünun hocalarından ları ilan olunur. rak etmİ§, iki yıl sonra 

Seçkeş oğlu Kevork, tesisab elek- Saat: 10-11 Eminönü kazası - tıbbiyede emrazı ayniye JSI 

trikiye şirketinde müstahdem bay nın ikinci müntehipleri. ğı 1nüsabakasma girere1' 
Sadok, General Dr. Şükrünün ye- Saat 11-12 Fatih kazasının i . mış, muavin olmuıtur. ı\5~ 
ğeni Çaycumalı bay Süleyman, kinci müntehipleri biye fakülte haline geler~ · 
Ka~ıoğlu ailesinden muallim ha· Saat 12-13 Adalar ve Bakır • darpaşaya nakledilince,~ 
yan Suzan, mürettipler cemiyeti köy kazalarının ikinci müntehip- med Şakir de oraya gitJJl'' 
reisi bay Cemal Dönmez vardır. leri Balkan harbi esna!ıııd' 

Saat: 13-14 Sarzyer ve Bey - iştirak etmiş, Manastırd3 

koz kazalarının ikinci müntehip- muştur. Umumi harpte de 
Müstakil namzetler, tefti§ he .. 

yetine verdikleri beyannamele • 
rinde programlarını da izah et -
ntektedirler. 

Kastamonudan müstakil nam· 
zetliğini koyan bayan Suzan bir 
muharririmize demiştir ki: 

"- Zonguldak.ta üç yüz sene
lik bir ailenin Tükünlerind enim. 
Mali vaziyetimiz çok İyi olduğa 
halde senelerce muallimlik yap

tım. Babam da eskiden mebustu. 
Gayem mületime, memleketime, 
muallimlikte olduğa gibi hizmet 
etmektir.,, 

sele şubesinden 19Z6 senesinde 

mezun oldum. O zamandanberi 
Boğaziçi (eski F eyziati) lire.in -
de içtimaiyat, ruhiyat, mantık, 
metafizik muallimliği ettim. Ay· 
ni zamanda mektebin kızl~r kıs· 
mı müdürü idim. Kutlu ulusuma· 
zun Büyük Ônderi Atatürkün 
Türk kadınlığına verdiği bu en 
büyük hak kar§ıtıında sonsuz say
gı ve minnet duyuyorum. Milli • 
yetçi ve cumhuriyetçiyim. Halk 
fırkasının bütün prensiplerine en 
İçten bir duygu ile bağlıyım. Bü
tün kuvvetimle elimden g~ldiği 

katlar çall§arak ulusuma yarar ol-
mak için uğra§acağım.,, 

leri kam olarak Harbiye 

Saat 14-15 Üsküdar ve Kadı • mecruhin hastanesi oluııcl 
köy kazalarının ikinci münte -
bipleri 

Saat lS.16 Beyoğlu kazasının 
ikinci müntehiplerf 

Saat: 16-17 Beşiktaş kazası • 
nm ikinci müntehipleri. 

1zmirde mUstakil namzet-
likler! nl koyanlar 

lzmir, 6 (KURUN) - Galib 
Kemaliden sonra lzmirin eski 
saylavı bay Halil, Tireden çiftçi 
Tümen oğlu bay Mustafa ibra • 
him, Tireden Dr. bay Mustafa 
Ali Selanikli bay Galip Saffeti, 
İzmir müstakil saylavlarmdan 
bay Hüsnü, filozof bay Hidayet 
de müstakil namzetliklerini koy
muşlardır. Bunlardan bay Hüsnü 
Muğlada açık bırakılan saylavlı

ga namzetliğini koymuştur. 

Düzeltmeler 
Trabzondan namzed gösteri -

len eski Aydın mebusu mühendis 
Mitat Eyübün adı evvelki günkü 
sayımızda yanlışlıkla Nihad ya · 
zılmıştır. 

da başhekimlik yapmış, 
tekaütlüğünü istiyerek te 
muştur. 

Alb yıl evvelinedek fr 
de emrazı ayniye mualliJI' 
mış, 6 yıl önce istifa etJIJİ 
arada devam ettiği Şitlid 
hastanesi emrazı ayniye . 
luğunu bırakmamııtır. 
kadar bu iıi yapmaktadıt· 

Ankarada apart 
kiraları yüksel 

Ankara, 6 (KURUN) 
huri yet Halk F rrkasnıın 
lav namzetleri listesinde 
tekrar yazılı bulunan ve ~ 
rultay devresinde sayla1~ 
mı§ olan zevatın bir kıV 
lisin tatilini müteakib 
dan aynlmış bulunuyor! 
lar bugüqlerde tekrar /. 
dönmeğe başlamışlard~· ~ l~ 
yirmi be!ine kadar bütt.ıtl ~ 
tay üyelerinin Ankarad1 

cakları söyleniyor. 

Ankaraya yeniden g~ ~ 
lan saylavlar için burad J hi 
dıkları ve dostları tarafıtl 

dahilinde hizmet etmektir.,, 

Osman Şevki Uluda§ 

Konya saylavlığına namzed 70,000 metre Fişenk torbalık bezi 
ı~:t~:~e:ır~0~;;rY~::;:Uır~~;~ Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 

Saylav namzetlerinden bayan 
Benal Nevzad adı dünkü sayJ -
mızdaki resminin altında yanlış 
bir tertih hatuına uğramıştır. 

Bunları özür diliyerek düzelti -

ğu Y enişehirde olmak ~~ 
ev tedarikine batlanJIJ1t~i 
münasebetle Y eni,ehirde,~ 

·ııw partman daire ve evlerı . 

keri tıbbiye mektebinden çıkmış· Tahmin edilen bedeli "n,OOO,, lira olan yukarda mikdarı yazılı fi. 
tır. Gülhane hastanesinin Da • senk toı·balık bezi Askeri Fabrikalar Satın alma komisyonunca 21 •u· 
hiliye müdürlüğünde bulunurken bat 1935 tarihinde perıembe günü saat 15 de kapalı zarfla alınacak· 
askerlikten çekilmiştir. Son vazi- tır. Şartname 105 kuruş mukabilinde mezkilr komisyondan verilir. 
fesi veremle mücadele cemiytin-ı r ~:ılipl~rin muvakkat teminat olan "1575,, lirayı ve 2490 numaralı ka
de, Eyüpte bulunan verem dis · .cnun 2 ve 3 üncü maddelt-rindeki vesaiki hamilen mezkur gün ve ıa-
panserinin başhekimliğidir. .:ıtte komisvona müracaatll'\n. (529) 

KURUn'un Milli Romanı: 24 

YAZAN : Kadircan Kaflz 

- Varsın, yazsın haha? Bu ba· 
hane ile mektub yazmasını öğre -
nır .. 

Babam birdenbire değişti: 
- Sahi ... Ben on sekiz yatına 

gelmiştim de en güç cebir mesele
lerini hallettiğim halde mektub 
\"azmasını beceremezdim .. 

- Gelecek •defa yazacağın 
mektubu bana göster.. Bakayım 
~(i:aiU!;· 

Derse ne yaparım diye düşünü -
7ordum., 

Çünkü bu mektupları ablam 
söylüyor, ben yazıyorum.,, 

* J(. "' 

Selma bizim bu kaçakçılık oyu· 
nunu pek i)"i yapıyor, beni mes'ud 
ediyordu ... 

Son seneydi .. Bütiin Viyana yıl
başı !tmliklerine hazırlanıyordu .. 
Mağazalarda akla gelmiyecek ka
dar çeşitli oyuncaklar, hediyeler, 
vitrinleri süslüyordu. Yollarda 
kolları paketlerle, kutularla, bü • 
yük bir dikkatle süslenmiş çam 

dalları deste deste mumlarla gidip 

gelenlerin sayı~ı yoktu. 
Bugünlerde herkes fen, herkes 

mes'uttu. Sevdikleri gurbette o -
Ianlar da onlara hediyeler yolla -
yorlar, posta idareleri bunları 

yetiştirmek için gece yarılarına 

kadar açık duruyorlardı. 

içimde onlara karşı büyük bir 
imreniş vardı. Kendi bayramları
mızda Selmaya niçin hediyeler 
gönderemiyordum?. 

Halbuki üç aydanberi artık Tur
handan mektub ta alamıyordum .. 

Soğuk, karlı, beyaz bir kanun 
gecesiydi .. 

Sürekli çan sesleri, Viyana 
ufuklarını doldurup taşıyordu ... 
Artık kiliselerde gece yarısı dua. -
ları başlıyacak, ar.cak sabaha 
karşı evlere dönülecekti.. O za • 

yoruz. 

Dünkü sayımızda saylav nam
zetlerinden bay Tevfik Bilge ile 
konu§ma yazımızda Tevfik .Bil -
g~nin oğlu Erkanıharb binbaşısı 

bay F azıhn Harbiye mektebinde 
tabiye hocası bulunduğu yazıl -

man çocuklar, ocak içlerinde Noel 
babanın damlarda dolaşarak ha • 
calardan aşağı attığı oyuncklara 
kavuşacak; dalJarında bir çok 
mumların yandığı yaldızlı, ln:rde -
lalı küçük çam ağaçlarının ba§rna 
üşüıeceklerdi. 

Erkenden kapım vuruldu .. Pos
tacı bir mektub getirdi .• 

T urbandan geliyordu .. 
Her zaman dört~, yaprak ol. 

duğu halde şimdi pek kııa kesmiş~ 
ti .. Babasının üç aydanberi hasta 
yattığınşı, onun öleceğinden kork
tuklarını, iki mektubwnu aldığı 
halde cevab yazamadığını bildiri· 
yordu .. l!.n sonunda şu sözlerle bi
tiriyordu: 

-Ah Vedad ağabey, sen bura· 
rada olaydın, onu her halde iyi 
ederdin •• iyi olmasa. bile dertleri-

... t 
larında da oldukça ?e~ ~ 
yükseliş sezilmektedJf· . d 
saylavların Ankaradak~ 
rına bu hususta gön e 
mektup ve telyaz:ılarınd.' Jt 
birden ziyade Y enişeh1

1r .. ., e 
mayı tercih tikleri so; 
dir. 

,,, .. 
mi sana açar, avunurdll ıı 
da beni senin kadar se~ ~ 
layan hiç ldmse yok. Se~:b'ı ~ 
le bekliyoruz Vedad ag ~ t 

Ona her zamandan ~· ,e ~b 
bir cevab yazdım, tesel 'ftl h 

Fakat ancak bir h~b 
mişti ki dayımın ıne~t~,ıf ~ 
satırla yazılan fena bır ~ıı 
dum: 

lbrahim Bey öldü .. ·· .r 
h rı" l Ondan sonra Tur• 1 td•~ 

mektuplar cevapsız kg. ~ 
yedi aylık bir zaJJl311'0J' 
kalan uzun yıllardan 
geldi .. 

imtihanlara girdin·· 1dJ 
Vaysman l:er zaman ~.1i 
iyi notlar aldığımı gört.S 

N
. ıılıtl 

- Bravooo !.. ı~a · ·r·r ha çok ıevecek.. 1.1 
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HillAYE 
Arkadaşım Rıfkının 

evlilik hayatı 
Arkadatmı Rıfkı daha evlen -

meden evvel bekarlığın altın yal -
dızlı hürriyetini tartamakla met -
gulken evlendiği zaman ite her -
kesten büsbütün baıka bir tarzda 
baılaycağını ve karısını başka tür
lü idare edeceğini ıöyler durur -
du. 

Hakikaten o zaman söyledik1e
rini evlenirken tatbik etti. Uzun 
müddet devam eden bir niıan dev
resi esnasında izdivacın lehinde ve 
aleyhinde olan bütün ihtimalleri 
araf hrdıktan ıonra bir gün bana 
aeldi ve evleneceğini söyledi .. lki 
hafta sonra da alayıvili ile izdi
vac limanında demir attı .. O va -
ikittenberi arkadatım Rıfkı evli -
dir, fakat o kadar zaman dütünüp 
latındıktan ıonra bütün istedikle
rine nail olmadığını kesti~ek ko
lay değildir. Bana kalırsa Rıfkı 
memnun değildir. 

Rıfkı, bir kere izdivac hayatına 
neden bir "ıulh muahedena -
mesi,, ile ba~ladı?. Sulh muahede· 
si akdetmek için evveli harb et
mek lazımdır!. 

Halbuki Rıf!;ı bu fikri kabul et -
miyor ve mesela Japonyanm Çin 
ile harbelmediğini, iki devlet ara -
ııntla yalnız fikir ihtilafları bu
lunduğunu ıöylüyor. Bundan anla
tılacağı veçhile Rıfkı ile kanır a
raımda fikir 'iıtilifları vardır. Şu 
halde Rıfkı daha nitanlı iken 
kendisiyle niıanlııı arasında bazı 
"diplomatik ihtilaflar,, mevcud 
olduğunu görüyordu .. 

Bunun üzerine Rıfkınm evlilik 
vaziyetini iyice anlamak merakına 
dü~tüm ve onu derinden derine ia
kandil ettim .. Karı koca arasında 
yapılmıı sulh muahedesinde bazı 
"Hudud taahihatı,, yapıldığını, 
Rıfkmın timdi bu hududu ameli -
yat aahasmda pek ağır bulmakta 
olduğunu meydana çıkardım. 

Onun için Rıfkı fena halde 
"Reviziyoniıt,, görünüyor ve mu
ahedenin tadiline §idatle taraftar 
bulunuyordu. Rıfkı muahedecleki 
bazı no-ktaların deiittirilmeaini 
iıtediği halde karısı var kuvveti· 
le statükoya ıarılıyor ve buıünkü 
vaziyet pek i.lidır, ckğittirmeğe 

lüzum ıörmiyonım, diyordu. 

Hatta bu yüzden çıkan ihtilaf -
lar ıık ıık hudud hi.diaelerine ae

beb o!uyordu ! Bu hudud hidiaele
ri en ziyade arkadaıım Rıfkı İ!İ 

çıktığı ( !) için bazı akşamlar eve 
aeç kaldığı zaman çıkıyordu. 

Malfun ya arada sırada iti çrkmı • 
yan bir erkek tasavvur edilemez!. 

Bu vaziyetler karııımda Rıfkı
nın karısı muahededeki "Silah -
lan bırakma,, maddeleme kat'i
yen riayet etmiyor ve tepeden tır
nağa kadar müaellah bir halde 
Rıfkıyı kapı arkaımda bekliyor -
du. 

Her ne kadar Rıfkı, kansma mu
ahedenin "ademi teca'riiz madde
leri,, ni hatırlatmağa çalııryoraa 

da buna bir türlü muvaffak ola • 
mıyordu .. · Karısı "Müdafaa kuv -
vetleri,, fikrine o kadar bağlıydı 
ki ,.tetlihatta müsavat11 ı, ıapları 

uzun olan bütün mutfak a1at ve 
edevatına müracaatla behemehal 
temine çalJ!ryordu. Hatta kadın 

Yazan: Arif Cemil 
bazı "Cebri muameleler,, e de 
bat vuruyor ve Rıfkmın elinden 
kapı anahtarını alarak haftalarca 
vermiyordu.... Tabii hali key -
fiyet bu merkezdeyken onunla 
"açık kapı siyaseti,, müzakeresi -
ne giriıilemezdi. 

Kan koca arasında en ziyade 
ihtilafa sebeb olan nokta iki tara
fm tutacağı "iktııadi ıiyaıet,, idi. 
Rıfkı bütün zeki. ve dirayetini 
ıarfettiği halde kar111 ile bir "ik
tıaadi anlaıma,, teminine muvaf -
fak olamıyordu.. Kadın Rıfkıyı 
ikinadiyattan büsbütün mente ta
nftardı. Halbuki biz erkekler ik
bsadiyatımız iyi olmazsa rahat 
yafayamayız. 

Rıfkmm karısı ekseriya "iktı -
ıadi mukabelei bilmiıil,, Jere mü-

racaat ediyordu .. Vaziyet ümitsiz 
bir ıekil alınca derhal bir "ıulh 

konferansı,, akdi için bana bir da· 
vet ıeliyordu. 

Kendimi methetmek gibi olma· 
sın amma, §İmdiye kadar yaptığım 
"sulh teşekkülleri,, nin zühur et. 
mek üzere olan harbin önüne geç· 
tiğini iftihar ederek söyleyebili • 

rım. Her zaman böyle bir kon • 
ferans akdolunıa, tarafeyin kon -
ferans salonunu terkeder etmez 
ben "resmi bir bultin,, tanzim e • 
derek koridorda beldiyen gazete • 

cilere ve fotoğrafçılara (bunlar 
harb kokusu duyan apartıman 
komıularıdır) tebliğ ediyordum . 
Bu siyasi bultinde diyonnn ki : 
"Bugün toplanan konferansta 

tarafeyin ara11nda tiddetli müna
katalar yürütüldükten ve her ta -
raf kendi fikrini kabul ve kendi. 

sinin haklı olduğunu tasdik ettir -
meğe çalı§tıktan sonra muhasım -

lar arasında tam bir anlaşma te -
minine muvaffakıyet hasıl olmu§
tur .,, 

Rıfkının evlilikteki dertleri 
bundan ibarettir. . Sair hususlar
da kendisini çok mes'ud görüyor, 
husuaiyle apartnnan kapısının a • 
nahtar cebinde olur da eve iı -

tediği saatlerde girip çıkabilirse ... 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TJY A TROSU 
TEM S 1 L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

Unutulan 
adam 
6 Tablo 

Yazan: 
Nazım Hikmet 

huııbul 8tltdi~I 

$ehirTü.ıatttosu 
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Konservatuvar 
konserleri 

7.2.1935 perşembe günü saat 
17,30 da Fransız tiyatrosunda 
verilmesi m;ıkarrer orkestra kon
seri, orkestra tefinin ve a'laların
dan bazılarmın hastalığı dolayı -
ıile gene Fransız tiyatrosunda 
verilmek üzere 12.2.1935 salı gü
nü aaat (21) e tehir edilmiştir. 

(7830) 

TA K Vi M 11an - Irak hudud anlaşamamazı1ğı 

~ 
l'crşcmbe 

'l Şubnr 

3 Zilkade 
Gilo doğuşu 7.03 
Gun batısı 17.32 
Sabah namazı 6 
ngıc namazı ll!,Y.8 

Cü~1A 

~ ~ubat 

4 Zlllrndc 
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17.34 
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Iran tezin· nasıl 
müdafaa ediyor? 

ikindi na mıızı ı:;,•4 l ~.15 -2-
Akşam nanıv.ı 17.3i! 
Yatsı namazı 19.0~ 
ımsak 5.1.i 

Yılın grçeo günleri 37 
Yılın kalan ~ünler 3~Q -, RADYO 

17,:\4 
1905 

s.2.1 

.ıs 

3 ~ 

Şattül-Arab hakkında 1913 metni ı hi~ bir devletin itirazına hedef 
1848 hudud çizgisini öyle çok tecavü1. kendi hududiy:e asli aza sıfatile 
ediyor ki tatbik kabiliyetini bi!e muha· Derneğine girdi ve 0 \'akitten btf' 
faza edemiyor. Babıali Şattül-Arabın yetini değiştirmek suretile hu 

bir sahilinden öbür sahiline kadar tam tevai etmedi. Binaenaleyh, lrt' 
bir sulta icra ctmeği o kadar az istiyor· de J stanbul protokol un un ta~ 

du ki 19•14 tahdidi hududu icra edilirken duğu bir sırada malik olduğu 
bugun Osmanlı komiseri bunu hala nazan iti- tanılmayacağmı farzetmiyor. 

İSTANBUL: bara nlmnk istemiycrdc: "Öyle bir cÜm· 
1 

nelmcsi için lazım ofon iki taral 
17 ,30 lnkılab dersleri, üniversite • le ıckli bula'ım ki münazaa hallolun • lcri birleşemediğinden hükmÜ ~e 

den nakil, İzmir saylavı profesör Esad mayarak kalsın.,, diyordu ve bu sözleri )'eti hiç mesabesinde olan bir Jll 
Bozkurt. 18,30 dans musikisi pHik, de ilave ediyordu: "iki mütevazi taraf· lcnamenin kendisine \'ermit ol 

19 30 h b 1 19 
AO G . tan birine kat'i surette gayri n4üsait bir hukuki kıymetten tamami"•lc irİ 

, a er er, ,., avın kardeşler, " . 
1 

karar ittihazı mücadelenin tazclenmeıi- nan bir vazifeyi 1914 de henii' 
şan: pıyano ile, 20 Sıhhat ve çtimai " 
M b k ğ ne aebeb olur. "Oımanlıların lükayuJ edcmemi§ olan "'nyrı· muntazaı11 

uavenet a anlı ı namına konferans. .. 
V 

olma~arı yüzünden hudud, 1914 den son- misyonun yÜl:Ünden İran bu vaı1 

( eremin bulaşma yollan ve muafi -
yetleri, doktor Tevfik İsmail, Heybeli ra, gene evvelce olduğu gibi kalmıf, ya· mahrum deilmit idi. 

ni mesela 1856 - 57 de İngiltere - lran Ef d'I d J2 "' 
ada aanatoryomu baş doktoru.) h b' • k d E en ı er, 1847 en 19 r 

20,30 stlidyo sigon orkestrası, 20,30 arkının} vu uu. ~amanın. 8 
( rzurum \'e daha sonra 1913 c kadnr ar.-

mu ave enamesının akdındcn on sene . . ~ . s1J 
on shaberler, 21,30 radyo orRestrası, ) 1 'it d 1 t' Ş tt"I A b yetını degiıtırecek itilaflarına .Jı 1 sonra ngı ere ev e ı a u • ra ı rv 
21 radyo caz ve tango orkestraları. d' h b .1 • . ohnamıt olduğunda çünkü gf f(e:t ı ar genu erımn Mohammaraya ' .rt• 
VARŞOVA, 1345 m. Ah 1 .. 1 • gerek beynelmilel hukukun tar 
10,Hi Dans muslltlsl. 19,4:5: Edcbiynt. 20: ve vazn as ter dokme erme yol o!a • ( d 

PlO.k. 20.20: .AktUnlltc. 20,30: Sözler. 21. rak kullanmıştır ki o zaman eğer nelı· veçhile ran ile Babıali arar;ın .' 
Kllsik balet musikisi. 21.45: Hııbcrlcr. 22: rin garbindeki devletin sultası bütün fık iradelerin hichir zrunnn bıt 
Vall~vsklnln ('Scrlcrlndcn mürekkep lton r Şattül-Ambn şamil olaydı, o sırada Tür. ğindc ısrar ediyorum. !rade!cr 
- Sözler. -Reklamlar. 23.15: D3W! mu.aı· kiycnin ilan ettiği bitaraflık açıktan açı· dikçe, gerek hususi, gerek uııı 
kisi - Sözler. - Dans pllklan. bir mukavelcnamenin nkdedil 

17;5 Khz, MOSKO\'A, 1714 m. ğa ihlal cdilınit olurdu. Zaten Babıali, 
17.~0: Sözler. 18.SO: Kmlorduya allz ·ve Şattül - Arabı munhasıren kendi sultası 

earktıar. 19,30: Kolkozlıı.r için knrı111k kon· altında bulundurmnk iddiasında değildi. 
ser. 21: Bir saaUik dU6 konser. 22: Alman· Nehrin orta hattının tabii çiziliğine tama
ca ne;ıriyat. 23.05: Fransızca konferans. an muvafık olan hudud, 1914 senesin • 
24,05: lspanyolctı.. den sonra bile, evvelce bulunduğu hale 

832 .Khz. H O S KOVA, (Stalln) 361 m. 
17: ltaıynn musiklane dair bahlslcr.lS,20. gelmit oluyor. 1914 de İngiltere devle· 

Bir opera temslllnl knnll. 22,30: Dans musı- tinin iıbu hudud itinde ikinci komiseri 
klsl. ve karI§ık ko~r. 22: BOyUk lııUısyon· olan Sir Amold T. Wilson'm dediiina 
dan nakli. göre Osmanlılar ile İranlılar arasında 

51S Khz. BUDAPEŞTE, 650 m. o zaman bir sureti tesviye (Modus vi -
lS,35 Erkek korosu. 19,15: Ders. 19,40. vendi) akdolunuyor ve bunun mucibin-

Kuartct konaerl. 20,,0: Sözler. 21,10: Scnfo· d • kad b d d ş 
nlk konser. 23,10: Haberler. 23,30: Çingene ce enıze ar u u attül-Arabın 
orkestrası. 24,15: Caz. 1,05: son haberler. ortasmdan geçiriliyor (medium filum 

783 Khz. LEtPZtG, S82 m. aquae) ve bu suretle eıki an'ane!er ,.~ 
18: Eski yunancanaml öldU. 18,20: Piyano adettler yeni metinden daha kuvvetli Çl• 

konseri. 18,50: ökonomL 19: Ulusal ne§flynt. kıyor. 

.to: Şen musiki. 21: Haberler. 21,10: "GUneıı· Hiç biri Erzurum muahedesini kaı.-
ll cenub) un rıarkılarmdan. 22: "MlGNON'• delmeyen iki metnin arasındaki tezad u 

823 Khz. il KRE~,~ m.~-~-~ı 
lS z 15 GUndll:ı: pldk ne~rlyatı. JS: Radyo anr büyü tür i undan edhl-4ftr mil· 

salon orkestrnsı. - Sözler. 19,15: Orkestra· cadelc zuhur ediyor ve her ikı metni 
nm devamı. 20: Konferans. 20,35: BUkreıı o· hükumetten iskat eyliyor: Bu iki metin 
perasmda verilecek temslli nakli. de 1913 senesinde İngiltere ile Babıili 

57' Khz. STUTTGART, 523 m. arasında akdedilmi§ olan Londra muka· 
J9: Dcrıı, sözler. 19.30: Karışık musiki. velenamcsi ve Beyannamesidir. O halde 

20,45: Askerlik ne§l"lyatr. 21: Haberler. 21,15: bu metinlerden bahsederken Erzurum 
tındyo orkestrası. 22: Yeni mnsnı. 22,80: Şar
kılı skeç. 23: Hflbcl"ler. 23,20: V8§ingtondan hudud çizgisinin sndece bir tatbikından 
naklen hıı.:Ztanm yenlllklcrf (rllmanca) :?S,30: ibarcttir!er demek nasıl doinı olur? 
.. Dans ncuc Lled" adlı ııarkılı skeç. 24: Dans. Efendiler, eğer beni nehir hududun· 
- gece konseri. dan kara hududuna doğru lutfen takib 
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rinde 6 2 de muamele J!.Örcnler
dir. I Ra amlar le ap:ınış liatlanı ı l!ÖSterır 
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rstikrazlar tahviller 

etmek isterseniz, Erzurum muahedesi 
ahkamının hiı; ilişmediği cesim araziyi, 
diğer cihetten, İstanbul Protokolünün 
Irandan ayırdığını görürsünüz. lıbu a • 
razi tahminen binlerce kilometre murab· 
baındadır. Bu arazi şimalden cenuba 
doğru arasından Sirvan ırmağının geç
tiği münbit ve petrollu bir mıntakayı ha. 

vidir. işbu petrol mıntakası hakkında tıı 
yanı dikkat bir kaydı ihtiyatiye lüzum 
vardır. 1913 lstanbul protoko~ünün 7 İn· 
ci maddesi diyor ki: İran hükumeti Şe
hinıahi&i tarafından 1901 de Williaın 
Knox d' Arcy'ye verilip sonradan An • 
glo - Persian • Oil Company'ye ihale 
c.lunan imtiyaz -kendi tabiri veçhile-
İ§bu protokolün ahkamı mucibniee Iran 
dan Türkiyeyc devredilmi§ olan arazide 
bir ba§dan bir başa bütün kudret ve iti· 
bariyle bakidir. Efendi'cr, iıte bu, mel· 
nin sarih manasının gene o metinle tes· 
bitidir. Çünkü o Erzurum itilafı mucibin· 
ce hududu tahdid etmekle kalmıyor, bel 
ki pek mühim ve cesim arazi parçalarını 
kendiliğinden deVl'etmek suretiyle bu 
itiHlfın hududunu -tahmin edebileceği. 
niz gibi- fersah fersah aııyor. 

lıte, gerek nehir hududu ve ıerek ko 
ra hududu üzerinde 1847 senesinden 
1913 senesine yani Erzurumdan Istan • 
bula kadar mühim hudud değiıiklik'eri 
vukua gelmİ§ ve .bunlar o zamanın hu· 
kukunun iktiza ettiği veı;hile kuvvei te,. 
riiyece tırndik edilmemİ§lİr. Binaenaleyh 
bunlann beynelmilel hukukça bir kıyme
ti olmadığı r;ibi dahili hukukça da hiç 
bir kıymet'eri yoktur. 

1 03.ffılrlc flor.I ,o 30 f'lekırıı.. • _ Bu sebenlcre binaen, onlan gayri 

1 
~ . il 2 ,75 ı ram\'a' • ı 7!1 mevcud farzetmelc bizim için hem bir 
• ili 70.ı~ ltıhtın ı:- o hak. hem bir vazifedir. 

P:rı:ao .~ıllrazı 01.- • b' · 47.S:I ıtırmezden evvel, Umumi harb zuhur 
192s .-. ~ı . .on ettiği vakit vaziyet bu idi. İran ilAn et. 

a~ikardır. 

lran için mevcud muahedeleıl 
yirlerini iıtcmek burada mc~• 
değildir. Çünkü bu i§ için husııfl 
zı hareket İcab eder ki bulun 
vaziyette, büyük bir hntiiya dÜf 
bunun en küçük zlkri bile ~ 
dir. 

Keza, lran için aktolunnn İ. 
ilgasını ittemek de mevzuu baJIİ' 
dir. Çünkü, bu iti!nflar eğer 
gelmiş olsaydı, onlann feshini 
lacrık sebebler çoktu. 

C'"rada mevzuu bahsolan tlf 
lran ~c Osmanlı Saltanatı a 
mu!mvelenamenin sadece me~J 
sımı kifn)et edecek tarzda mulı 
rclcrb hukukiyle mütevafık 
bir ırarl•nın hiç hir 211man hu••"' 
miı olduğunu tahakkuk etti 
tahakkukun bütün ehemmiyetiııl 
Rei9\Efendi ve Heyet azaları 
takdir buyururlar. lranın hak 
çekten ne mahiyette olduğu 

ıyanen tecelli ediyor ki bu ha~ 
zahirde bir mukave'eye 
takım ka:-ar]ar • serbestçe bil• 
mit olsaydılar - gene halel 
diler. 

l§te bu ıebeblere binaen!;; 
da beyan olunan hususlarda ı 
edemez: 

1 - Kara hududu üzerindl 
1 

çizilen ve 1914 de icrasın::ı tet~..il 
nan tahdidi hudud muameleP"'" il· 
ca iıgal edilmekte olan nok~ t 
tirerek ona vasi arazi kaybett:.ıı l ~ 
1913 den evvelki vaziyetin 'Y' tr~ 
quo) nün tatbikında. \le 

2 - Su hududunda, iki ~ ~· 
ketleri olan Irak ve Iran ara• 11"ttt, 
kasiın Şattül-Arabın ortasııı' . 

afı " · h k' ı·.,et tar n mutesavJycn a un J 

melerindc • 

KURU 
GUJııJcllk sıyusı uaı;:'

lstımbuı Ankurıı tıııldeııı c \' "a> 
rt:l.~t'C ll"ıı N I 1\1'\ iır' tJf 
Yazı ı,ıen toıeıoıı:ı :•,,. 
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retgraJ adresi lııtanhUI ., 
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uııtı K.r 
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1 ll)lık 1:10 • 1 
n.Ar- uc Kr;'fı.l".J' 

Mca.11 111\tılttrın 111\n ıJ!lyıtııl~ 
Uml SO ımruştruı tıaştar rııı 
kunışıı kncınr cıknr fi 

HUytlk !llZla dPvRmlı il~ 
ayn tenzilAt varcıır 1o 

H.eetmll 11:\nlnnn tı1r AAtır" ııı 
tU1C,'( K 11.A Nl.1' 

0
, 

Bir derıu.ı ııo ııcı df•ası 00 J 
1 

ınrt defası 75 \'e on t1 rııııı 1 
le: avlık lll\n verP ıertrı nır 

n ı 

[ 

ı~tn hı aMll 1 94,2• • Anadolu 1 47 aı.. Tahdidi hudud komisyonu vazifesini 

Dalldar 
;;:;;.;;;;:;;;;;;;;;ı;;;,,;;;;;;,;,......,....;..---.. .... ..-:..i.-.--....--...:.ii-.' I miş olduğu bitaran ft11 ratmen husumet- İİm••ı.•m••••lll"""' 

lere sahne oldu. Sulh ilan edilince, Jran l 
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.ıntikal 
ıldar k 
~.ı>;y apıyı çaldı. Evin 

illik' 
1 açtı. Bakb, tahsil -

ı ne d' 
Reliıi ıye gelmiş?. Tah-
Reli!i' ~~~ d.avetsiz bir mi
" b·· a ı hır 11.ey ' "•oı ~ .•. Yed" .. 

uşundü ve sor -

iar lYorsunz? 
ırı k .. 
'°tu aşları Çatık bir hal -

haiJd !Una karşı, mobilye -
arı sak· b" di: ' ın ır tavırla, 

,e tıi iki b 
ağaı d uçuk sene evvel 
".\n~k an ?1obilye a1mış -
orıı a bır takım mobil • 

ii' eldit .. arın son taksitini al -
"" ~ .. 

'!aftı y 
.... · ahut şaşmış gö -

~ biı . . J 

ohiJ aııın mağazadan 
Ye alnıad k k" t }'ecin· ı ı ... 

ı ce\' ın tahsildarı, evin 
illıa.l apsız bırakmadı: 
ık,. d •atın aldığınız za -.. , ... ,d 

a. &ı i. Fakat aradan 
tt n &eçti... Simdi eski-
e a.nrk ~ 

IJ;.,.~ a o~~uşt;! .• 
•t , .ıve ue •• 

- Na/ile itİra% etme, kı7ım. Senin kocanı ben ıeçeceğim! 
- itirazım yok •• Y alna namzetlerimi ben •eçmek fQrtile! .• 

Nişan Y .. iki . ' uz erı ... 

v 

EG 
LEN 
C E· lnailiz nükte•i. Delikanlı, illik 

bali lıflfletmekle mqhur Hintli 
/alcının lıı:zile evlenmek iıtiyor. 
Falcı, •oruyor: 

1Zlmp8DZ8 1 - Demek bana aamad n1ma1ı ;, 
., • tiyorsunuz. Pek ôlii, ama Jaha ev-

vel si3J en bir ciheti öfrenmek iste 
Alman mizahı., büyük bir ıehrin rim. Bana utikbalinüe dair malii

hayvan bahÇesi müdürü seyahate ma.t veriniz!. 
çıkmış, çıkarken de muavinini 
bahçenin işlerini idareye tevki) et· 
mit bulunuyor. Ayni zamand~ 
bahçede olan bitenlerin günü gii 
nüne kendisine telgrafla bildiri! 
mesini sıkı sıkı tenbih etmiıti. 

Bir gün şu telgrafı aldı: 

')a~hca l 
tı ıavtnsını nıuaye • 

soıırn d 
k0 d •' erhal ve kııtiyet· 

. } ll • 
ltiıı ı . 
nlıtıd •nstalığınızın sehehi, 

tıe da.ı.ı onra ne bira içe -
())llı e §arab !.. Ağzmıza bir 

aya h"J 

Kuyumcunun dükkinına giren 
delikanlı, kapının eıiiiod4;n içeri
ye bir hayli tereddütten sonra a -
dun abnıflı. Camekin arkaamdan 
onu gözetliyen kuyumcu, bu te • 
reddüdün fakına varmıt ve deli • 
kanlıyı, bıyık altmdan gülümsiye -
rek ıeyretmitti ! 

Delikanlı zaten kı:aarmıftı. Bu 
sual brtıaında bir gömlek daha 
kızar9, clurukadı, yutkundu. 
Sonra fÖy)e dedi: 

"Her şey yolunda .. Yalnız aev 
gili maymununuz, size hasret çe 
kiyor. Şimpanzenin hali yaman ' 
Bütün gün ağlıyor. Yeyip içmek 
ten kesildi. Sevgilinize siz gP 
]inciye kadar ne yapalım, onu « 
vutınak için yapabileceğimiz ıey 

h 1 b"ld" . • 1 ,, nedir?. Der a ı ırmız •. 

Hayvan bahçesi müdürü, bu tel· 
grafta yazılanları okur okumaz, 
kızdı. Cevab olarak, §U kısa tel · 
grafı çekti: 

• Afrika sahillerinde denız ka-
zanna uğrayan ve •araya ayak 
baaan iki kip, "Skaf' denilen lıG 
ğıd oyuniyle vakii ~eçiriyorlar. 
Bu •roda ağaçların af'Cwndan 

yamyamlar .öltürteJi.10r. Kaa
zedelerden lıiri., -~ IMaym-

- Şey ••• ben ...• benim istediğim 

ar, ltı l c nıü~aa<le yok. 
bir anı, lıa !.. Anladınız, 
eğ~ ~e de §arab ! 

§ey ••• bir•••• 

, b a lıyan hasta, başı • 
Lij~hi Yasaktan ınütees· 

~lt nıenınun görünü · 

Nihayet içeriye girmek huıu • 
ıundaki tereddüdünü yenen deli
kanlı, ku7QlllCunun karpuncla 
mahcub bir tavırla duTdu. 

Kuyumcu, müıterisinin ne aatm 
almağa ge1diiini çoktan çakmııtı
Bu söz batlanııcınm alt taraf mı 
bek&emeden, çualma aealendi: 

- Ha1di. Ç9.1Mık, nifq yüzük -ora .. l 
bir §oy e ccvah verdi: 
.. a, :tle de h' B 

l\ıı~ lti §ara .•• u ya · 
~011 ,ıı: kulağımdan gitmi-
}ııı-~" ' ..._., ..:iv J•""v4h.& ->< 

'•'Pltıı 0 -0 

ta1t1 • • Bunların yerine 
1Çeceğiın ! 

.~t Nalı! 
ı&oJtakta 
ı>a.llna... rastlaştı1ar. Bi-

l'd1. ı-. .... gında beyaz bir 
Uıg • 

~,11 erı, parmağında 
,.... a •ordu· 
""1! ol · 
ğını •unı! Ne oldu böy -

kapıya mt aıkıştır-
ı>a."nıa ... 
~it t gı &arılı adam, so-
l'ı~ a.~VutJa mırıldandı: 
dir~ 1• • balının evlere sa -
~ Ilı ... 

l!ir ' llgurlu olduğunu 
~lttıis '.rerden bir at nalı 
~ ···İlle · l l'~ftan evın kapısı üze-

- Ne emrediyorsunuz?. 

J 

(ij. 
I~ 

_ı 

1 • • kar' erını çı ••• ... 

, 

\le, ev ittııhla, diye tut -
~i '11 e •aadet getirici, c1· 
11'ttt, d:~larken, çekiç baş - Reımin, kendin gibi güzel çı kmıf, karıcığım! Y alm~, ne ıye 
·· gdi hızla .. Bu hale · kG§larını çato.rak poz. verdin?. Hem bak1§ların da pek ıert. 

1 - Çünkü, bu reımi bilha.ıa ya zıhanende ~~ üstü.ne koy-
_--.-. ____ / man için çıkarttırdım. J)aktilona bakarken, ramı terııne çevırme, ıa 

hın! 

Ve ~ct" 
Q b· Qc/Q 
~ 1

" ı ' tQyfa ile yolcu 
fl>t ~011 •• 
ı. ot' .. fın.a: 
~11b. )111 r D 
-~ "l • eniz tutma· 

~ta,~ l?te%/ 

tı-4' b l Q ederim. ôlsem 
e'l Qıırı 

lıırıt • f>en· .~111clan kurtul-
1 lıın.itıizliğe uğ-

, ______________________ ...,... ________ __ 
Bir Hatıra Ki! Avustralyada ! 

Hasta, doktorun intizar aalo • ı Amerikan mizahı, dünya seya
nunda sıra bekliyordu. Bir arahk laatini anlatıyordu: 

köşedeki bir iskeletin önünde f _ AYUatralyada bazı yerlerde 
durdu. içi burkularak baktı .. Son- iki ev arasındaki mesafe, kilo • 

ra, doktorun ufağına döndü: metrelerce ıürer! · 

- Acaba, dedi, bu iskelet, Onu dinliyenlerden biri, ıöyle 

doktorun eline nereden ae.çıniı ? •• söyledi: 

Kime aidmiş eskiden bu iskelet?· _ Ne can sıkıcı şey, aradaki 

Up.k, omuz kaldu1fıyla, izah bu unkhk ! .. 
etti: 

- Doktor, bunu senelerdenberi 
hatıra diye saklıyor!. 

Müıteri bu izahtan bir tef an -
layamadı: 

- İskelet, hatıra olur mu hiç?. 
Ne hatırası? ... 

- Bu iskelet, ilk tedavi ettiği 
J adama aittir. Onun hatıruı! •.• 

Dünya seyyahı, kendisini dinle
yenin bu mülibazaıına iıtirak et
medi: 

- Fakat, bwıua iyi tarafları da 

var. Meseli, komıunuzdan erte -

si aün vermek üzere ödünç aldı -
ğınız bir şey, aşağı yukarı uzunca 

bir müddet için kendi malınız sa· 

yılabilir! .• 

"Ona benim yerime &iz kur ya-
' ,, pıruz .. 

Kaz.anc Ve Kayıb ! 
Bir köylü, ahırın kapısı önünde 

çömelmiş, dalgın dalgın, gözleri 
bir noktaya dikilmiş ... Belli ki bir 
tasası var. 

Onun bu halini &'Örea kom§u • 
farından biri, yaJclaıtı: 

- Ne o?. Ne var, komıum? T .. 
salı rörünüyoraun?. 

D\qünceli köylü, lasa11nın 1e -

bebini anlattı: 

- Bizim öküzü kaybettik! . 

- Ya! Vah, vah! .. Peki, ama 
c.nu baytar iyi etmedi mi idi, ya? .. 

- Öyle .. Baytar, iyi etti idi! 

- O halde? Nasıl oldu da kay-
bettin? 

Tasalı köylü, kQaıfusuna fU ce
vabı verdi: 

- Teyzem hastalandı .. Doktora 
bir hayli para vererek ökü~ün a -
ğırhğınca borçlandım.. Sonunda 
teyzem iyileıti. avıa. baytarın ka -
zandrrdığı öküzü, doktor kaybet
tirdi! Doktorun vizitası, bana ko
ca öküze maloldu ! 

, 
~/ 

rıyor: 

- B4lr.,, bü.!. BunlGTı da iıti· 
ralı ettiriru, ~ lıarard· 
lenu! 

Yol heıen hayt/ud, tenha bir 
yolun dönemec:inde, bir ağacın 
arkasından yolcunun karıııına 
çıkarak, fÖyle diyor: 

-Bw-..ıa.!1•••-• 
lutl.r! 

Y olcv...,. ee.-., 111: 

- Ne mad. siu! HallJuAi, • 
benim ceplmn bonthtl 

{-' •, 
ı'-1 

\ I! 1 

Acemi dansör, balarla JCUNeierken boyana ayaltlanna l>aftfı 
kadına ıoruyOT: 

- Danstan yo,.uldunuz galiba?. Eğer İsteueniz, bileye wH/tll Mm 
bir §ey içelim, hem de biraz dinleniniz! Ne derainiz? 

- Bir doktora gitsek ie ayaklanma ınaıajla ledaaıi •llİ1'M.,., llalwı 
iyi olacak, zannederim! 
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Yukarıdaki reıimde ıon moda giyini§ örneklerintlen altısını görüyorsunuz. Gece giyiniıinde ıırtın açık 
!._·1 ~ılma3ı ve kürklü mantoda yah anın lıem geniş, hem kalkık olmaıı, umumiyetle benimseniyor. Etekle
iJn uzun oluşunu tercih edenlerle kısa olmasını isteyenler, ıon moda örneklerde, bir;birlerininkine zıd ar· 
z.ı,/arını yerine getirmek imkônını buluyorlar. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi .... son moda cereya· 
nına aykırı hareket etmif olmahsı zın! 

Akşam Elbisesi 
Modern akşam elbiselerinde, 

umaı, koltuk altlarından diz ka
akJarı yukarısına kadar, vücuda 
apış.maktadır. Bu mesafede her. 
angi bir tekilde geniıleyişe mey
'an vermekten çekiniliyor. Biçim, 
mumiyetle bu tarzdadır. Yalnız 
· z kapaklarından sonra gelen kı· 
m, uzun etek, geniıleyişle uza -
arak, yerleri ıüpürüyor? 

· ı 1 · hb ,, . k d. l Bu daralı,, endamlı, vücutları e.c on re erı nı:ı a ı- • . 
I d b . k b · .. .ı h 1 muntazam genışlıkte ve boyluluk-e en ır a ıçerısıncıe mu a aza .. 

. . .. .. .. .. . . ., .. ta olan kadınların ıtıne yaramak-
etmeğı hıç du§undunuz mu .• Boy· t d ç·· k" d b' · ·· t ·· a ır. un u, ar :çım,vucu gu-
/e yapmak1a hem kağıttan kabın zelliklerini ahenkleştirişle canlan -
yıpranmamasını, hem de "Tele- dırıp barizle!tiriyor ! 
lon rehberi" nizin masanızın Ütf· 

tiinde zarif görünmesini temine· 
der3ini:. Reıimde göriiliJ.üğü gi

bi kadifeden veyahud başka bir 
kumaştan kabı, evde kendiniz di
kebilirsiniz. Üzerine de ipekle 

"Tel elon" kelimesinin harll eri· 

ni i. forıeniz, yapacağınız kab, 
daha cazibleıir! Kadife ile ipe
ğin renkleri, biribirini, açan ay

rı renkler olmalıdır. Bu ciheti gö
z tmeği unutmayınız! _ ... 

Parıltılı kuma ia elbıseler, 
§İmdi modadır. "Selofan'" dan 

yapılan elbi•eleri andıran. lakin 
bunun yerine •arı veya beyaz 

•ırmalı kum<l§larclan vapı'an <>l 

bi•eler, •ıra•ına göre pek tık 
oluyor. lıte bunlardan bir örnek! 

Mevsiminde Tedbir! 
Umumiyetle bilinen bir tedbir 

olmakla beraber, tam mevsiminde 
bulunduğumuz için, soğuktan gel
me ıeı kısıklığına karşı alınabile
cek bir tedbiri yazalım. Faydası 

dokunab:Iir. 
Soğuk alarak seı kısılınca, taze 

bir yumurtayı iyice çall<alamalı. 

Sonra, içine biraz ince toz şekeri 
katmah. Tekrar şiddetle çalkalı -
yarak, hepsini birden içmeli. 

Bir defa içiş, bazen tesir etmez. Beyaz renkte, ipekli kum<l§tan, 
En iyiıi, ayni hareketi bir daha uzun etekli bir balo elbi•eai .. o. 
yaparak, tedbiri, iki kat tesirli o- muzlara alınan kap, kıvır kıvır 
'ncak şekilde almaiı. hale getirilmiı tülden ve tatlı gü· 

Elmas Jte Çiçek/ 1_m_u_ .. ş_ii-re_n_k-te-dı-·r._'·---llll[lllml
Elmaslaı ı:ıızı hırsızdan en iyi 

bir şekilde nasıl koruyabilirsiniz? 
Hindistanda bu işi mücevher saklı 

1 çekmecelerin yanına saksı içinde 
yerleştirilen bir çeşid Mimoza çi
çeği görüyor!. 

Nasıl? .. Geceleri çekmecenin 
yanına saksı içinde yerleştirilen 

bu Hind Mimozalarının yaprak -
larına tire ile bir kaç tane çıngı -
rak iliştiriliyor. Hırsızın elindeki 
elektrik fenerinden, hatta mum -
dan dü§en ışık, yaprakları hemen 
kıpırdatıyor ve çıngıraklar, hava
da akisler bırakıyor. Bu suretle 
hırsızın geldiği anlaşılıyor! 

Briç r'üzünden ! 
Geçen 1934 senesi içerisinde 

Budapeıtede vukua gelen boşanış
lardan ctuz dördü, son zaman -

l larda M caristanda da moda olan 
Briç oyunu sebebiyledir . 

• 
1 Davacı olanlar, hep kocalardır. 

Kocalar, karılarının Briç oyununa 

Kadınların siyah ve kurşuni renk· 
ler çizgi çizgi karışık desenli kürk giy
meleri ve başlarına bir çift kulak bi~i
mi süslü şapka giymeleri, avrupalı 

bir karikatüriste, yukardaki karikatü
rü yaptırmıştır. Bunda kadınlar av 
anyan sırtlanlara benzetiliyor. Kari
katüre kızılmaz değil mi? 

ev itleriyle meıgul olmağa vakit ,sbat ctm1şlerdir. Mahkemeler de, 
hulamıyacak derecede merak sar- bunu boıanı§ sebebi sayarak, bo -

ı dırdıklarmı iddia ve iddialarını J şanmalara karar vermitlerdir! •.• 

,.,._ 1 

Marina Modası! 
İngiltere Krallığı hanedanın -

dan Kent Dukası Prens Corcla ev
lenerek Kent Dü§esi olan Elen 

Prensesi Marinanın giyinİfİ, muh -
telif memle'lcetlerdeki fevkalade 
tık giyİMMği gözeten kadınların 

giyinişine örnek oluyor. O ne tarz
da bir esvati yaptırırsa, ne biçimde 
bir şapka ıımarlarsa, hemen ör -
neklen trk kadınların Üzerlerinde 
ve baş!arında göze çarpıyor! 

Marinanın giyinişine aid şey -
!erin çoğu, Paris moda müessese -
leri tarafından hazırlanmaktadır. 

Lakin, Kent Düıesi, örneklerin §e

killendirilmeıini, biçiınlendirilme
ıini, Pariı moda müteha.uıslarma 

I bırakmıyor, kendisi tayin ediyor • 

mu§. Bu itibarla şimdi bir "Ma -
rina modası, orta va çıkınıştır ! 

Eski tarzda mo--
bilye .kar§ısında, 

yeni tarzda mobil 
ye karşısında, ye· 
ni tarzda mobily1. 
bir çok memleket 
lerde yer tutuyor 
Fakat buna karşı 

gene bir çok mem 
lekette eski tarz 
da mobilyenin hat 
ta en modern e ... 
ı .... ~ .. , bu cvleri.ı 

salonlarında eskı 

den olduğu gilı 

itibar gördüğü de 
muhakkak .. Resim 
deki büfe ve h1J 
eski tarzda mobil 
ye örneklerindcı 

biridir, 
Her şeyin so: 

modasını tercih 
eden, bu arad 

kendisi de yenilil 
ler yapan, platı 

renginde saçlarilt: 
meşhur yıldız Cin: barıovun bile eskı 

tarzda mobilyeye tutkunluk duyduğu· 
nu evvelce notetmiştik. Mesela, yıldı· 

zın pek sevdiği yazı masası, eski tarz
da kıvrıntılı, kakmalı, nakışlı, yaldızlı 

bir yazı masasıdır. "Pikfer,, malikane

sindeki salon ve odalardan bir kısmı 

da. eski tarzda mobilye ile döşelidir. 

Meri Pikford, buralardaki mobilycyc 
karşı içten temayül duyuyor. 

Fındıklı Gevrek 
Bunu yapmak için altmı§ dört 

dirhem fındık, sekiz dirhem acı 

badem, altı yumurta beyazı, üç 

yumurta sarısı, sekiz dirhem un. 

altmıt dört dirhem şeker tedariki 

lazımdır. Sonra, ııra bu j!i yap . 

mağa gelir. 

Nasıl yapılacak?. Kabuğunu çı 

karıp, fındığı döverken, içine yu . 

murta beyazını kırmalı. Şekerin 

yarısını yumurtanın 'Sarısına vur -

malı. Kalan şekeri de onunla be -

raber üzerine eleyip, kağıttan ku

tulara koymalı. Mülayim ate!li f ı

rın da pi§irmeli. 

Bu fmdrklı gevreğe de, di-ğer 

gevreklere olduğu gibi, bir parça 

limon kabuğu koyabilrisiniz. Bu 
suretle gevrek mayhot lezzetli o -
lur! 

~..lotan,, dan yapıları 
parıltılı elbiselerin, Pari,tl 
sa bcnimsenüdiğini eıJıJ 
böyle elbiselerin örnekl 
ren resimler koymuştuk· 
bunlardan bir örnek IJa/td 
yor. Bu salon giyinişit1~1 
beyaz tezadı gözetilmiıt 
larda da yazın giyilen'' 
çimindeki iskarpinleri 
karpinlcr var! 

~.rdt.ıııd t,vı ... ) '-••• l ... ~" 

ne eski tarzın örneklerinıtl 
mesindeki sebeb, nedir? ... 
çok cepheden tahlil etınelc 

0 
Fakat, bir cepheden talıl. 

·aı antika oluşun hoşa gı 

tcşl:i\ ettiği neticesine '°' 
. t' 

kak, ki en doğru bir ne~ıc • 
ltski tnrzdaki mobilyenıtı l" 
r:ni edinişi için, mutlaka 
masına llızum yoktur! 

.. _, ··ttii' 
Köşede gördıığılkl 

son moda köıe yastı if 
.d. B . 'b. . gerrfl 

rı ır. ırı ırıne ~ .. ,ı 
§eritler §.eklindeki ;~e 
türlü renklerde ka ı r 
rınclandır. Dört ke";;r• 
uçları da kaJileJetı.·,l 
§eritler §eklindeki "'J 
ni, tek renkte ipelıt:r, 
gi ve kadife parçol# 
ni uydurmak, artılı 1 ı 
kinize kalmıı bir ıe ' 
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Başlang~ç 
IStAN 

BULDAN ENDÜLÜSE 

1486 d 
İ k· a .. 

ınci Ba 
1' tirk} Yazıd devrindeyiz. 
" ftı er, Mısır kölemenlerile 

Vcrlardı. 

Türkiye ile Mısır hükUmeti a -
rasındaki gerginlikler, kanlı dö -
ğüşlere kadar dayanmıştı. 

Hindisfandan İstanl:iula gel -
mek üzere Mısır yolu ile geçen 
Hind elçisini lskenderiyede soyan 
Kölemenler aktllarmca T ürkler • 
den böyleli'de öc alr7orlardı. 

,..., ... ~=""-

emal 
Yazan: ishak 

:"·--.. ·-···-.. ··--···--···--.. ···~, Hicretin 'kinciasrı ortaların • 
Okuyucularımıza: ~ da ispanyada kurulan ve cesareti 
Gazetemizde beş on g#nden· S yarar'lığı, istilalarile dünyayı tit ~ 

beri intiıar etmekte olan bu çok 5 reten (Endülüs devleti), ba!taki • 
heyecanlı Q§k ve harb romanı • ~ lerin biribirini çekememeleri yü • 
mızın bir çok okuyucularımız : zünden üçüle küçüle nihayet 
tarafından ba§ sayılannın takib (Beniahmer) kabilesi arasında sı· 
edilmediğini öğrendik. Okuyu • kışrp kalmıştı. 
cularımıza bu değerli ve tarihi (Beniahm r) hanedanı (Gır 
telrikamızı muntazaman takib nala) da hükumet kurdukatn son 

• edebilmeleri için, ilk sayısından ra, elinde kalan kuvvelte lspan • 
: bugüne kadar f,ıkan kısmını yollara karşı koy.amıyacağıru an· 
: tekrar bir arada 'basarak ilave lamışh. 
~ halinde veriyoruz. Sultan Abdullah (Gımata) yı =·····-·······.............................................. İspanyol akıncılarından lcorumak 

Hind elçisi lstanbula gelince, için, dost bir milletin yardımım 
ilk i ş i, Mısırda gördüğü hakareti istemekten başka kurtuluş yolu 
ve bu çirkin soygun~uluğu padişa· görmüyordu. 

ha nnlatmakolmuştu. Akdenizde Avrupalılara mey -
ikinci Bayazıd Mısırlılara bir dan okuyan Türk denizcileri hak. 

l 
ders vermenin sırası ~eldiğini an • kında Endülüs §airleri birçok met· 
lamışlı . İlkbaharda donanmayı hiyeler yazmışlardı. 
hazırladı. Karaman kıyılarına as • Sultan Abdullah bu methiyele
ker dökerek Mısır seferine baş • rin tesiri altında kalarak, bir gün 
l dı. (14 şubat 892 H.) de, İspanyolla· 

Donanmaya Hersek Ahmed pa- ra duyurmadan, lstanbula bir he • 
şa kumanBa ediyordu • yet gönderdi. 

Türk donanması ~üz parçadan 
fazla idi. 

ikinci Bayazıd henüz lstanbul
hn ayrılmamıştı. 

Endülüs heyeti reisi Ebuka -
sım, İkinci Bayazıda anlatıyordu: 

Tam bu sırada, uzaklardan .• 
En l" tüsten.hiı- ses i~tlti: 

PikJ: . :' R .i:; Er.ıir AbJr.ı.lahı n ::arayına ~irdiği zaman, uzun "Jll:. Tümler! Bize yarCI m eai -
Ve ((zlrn siyah sa~lı bir lsp_mıyol dilberiyle haı ~ıln§tı... 1 niz !,, ' 

"- Kral F erdinandın katolik 
askerleri, müslüman düşmanı ol • 
dukları için, karılarımızı ve genç 
kızlarımızı kirlettikten sonra, baş 
larını kesip kargılarının ucuna ta
kıY.orlar ve evlerimizin pencere -

.l'~: 
\'e ıin .naınus ve şerefini ancalc 1 ç'n, acılarımı }l endim ve gözyaşı • 
~llt Zın hahramım akıncıları · mı içime akıttım .• Susutm .. Ana -

arab'l' iki . ır !,, 1 mm bağırışlarına lrulaldarımı tı -
ncı B k d Y 1 d · d" d. ·t: ..... ayazıd bu sözleri işi _ a ım. o um an gerı onme ım • 

......_ t1C:zleri sulanmıştı. (Gırnata) kıyılarında, cesaretini 
ll 8en, Mı K"l 

1 
. . akaaçlı kadınlarımızdan öç al • 

llet j sır o emen erını ki .. .. l . k 
" l'llleğe 1 0 k ma a gosteren, goz erı ararmış 
\(~al ça ışıyorum. a • l 

1 
, 

1 ·ti t itlkeler I t ... spanyo ı<orsan arı, son zaman -
?\'ı , k e c uza maga d .. 1.. k . . b'I 

!u?\'ı .:ol anıma, dedi, Endülüs a, mb usldu~an ~l~ı ı~el nın ı e 
b an arın h t . . . . seva o ugunu ı an ettı er. 

Og •• ın a ırı ıçın, sızı . . . . 
· aol'dernıek . t ilk Bız kanımızı ıçımıze akıtarak 
'nl ıs emem. "l ... k d'k h " .ı atınıı; b k K 1 F o mege arar ver ı , aşmetma -

''.ı ın d a ayım, ra er- , H . . . . k l l . . 
? onan ku ti ' . ap. epımız sızın ö e erınız ve 

ması vve ı mı • . . . 
~b carıyelerımz olacağız!.. 
~~ . ~ . 

'- 1\ tın gülerek cevap verdi: lknici Bayazıd tersaneyi tef • 
•tık d"k"k 11' k 'İle 0 u e ıye ya ın tişe gelmişti. 

1
'1\l'a 

0 
havalitle bizim gibi za- Endülüs heyeti Bayazıdın ar -

\l'ı h·llıeydan okuyan lspan - kasından sandalda gidiyordu. 
I~ f it t ·· k f · 'ı> ur ilosu mahvede - Halicin bulanık ve dalgasız su· 
~~ld~~~ollar, Türklerin Endü· larından sekerek HerliyQrlardı. 

lgı • d 
llt\t nı uyarsa, dünyanın Azapkapısı önünde durmuşlar-
~'~' kadar kaçarlar, haş - dı. 
~ b '' Uzaktan görünen yüRsek kö -
~l'~ .. lıeYetten diğer biri, Sul • peşteli kalyonda, Kemal Reis, a -
) 1 ~ıd, '\>i\t- n ayaklarına kapana· kıncıları başına toplamıştı. 
~ dı: Gemicilerin yanık sesleri i§iti • 

~· •i;llkasnn, Zati şahanenizi liyordu: 
. ~~litı~bnemek için, sükunet "Biz ynilmez, yeneriz. 
~v~il' ka.ybetmeımeğe çalışı - Bize derler Türkoğlu. 
\lıa, et, onun anlattığından Yazı kı§tan sezeriz .. 

~~~·~.ve tehlikelidir, haş Bize derler Türkoğlu. 
~... . Utun Endülüs müslü - Bayazıdın saltanat kayığı ge -
~ .. sı · 
·q i.\. Zın kuvvet ve cesareti· minin arkasında duruyordu. Ge -
" '4q~d ~cı, " ad ediyorlar! Hepi • miciler hep bir ağızdan söylüyor -

"Yatağımız Akdeniz, 
Enginlerde •ezeriz. 
Kı§tan yazı sezeriz. 
Dil§man btı§ı ezeriz. 
Bize Jerl#r Tür1foilu .. ,, 
Biz ~eniltnez, )'eneriz! .• 

Kalkın tayfdlctr, 
!;emi ytılpalaıı'. 
Azgın rüzgarlar, 

Bizi hırpalar .. ,, 
Kemal Reis, bu sırada, uzak -

tan gelen saltanat kayığım görün
ce gemicilere eliyle işaret etti. 

Taifeler hep birden: 
"Türk yılar ~ı ölümden? 
Dağlar kaçar önümden!. 
Biz yenilmez yeneriz •. 
Yazdan kı§ı sezeriz!.,, 

Dedikten sonra, küpeıtenin et · 
rafında sıralandılar .. 

Beyazıd bu gemici türküsün -
den s;ok ho;lanmıştı. 

Endülüs Jıeyeti reisi Ebukasım, 
ikinci Bayazıdın yanında oturu -
yordu. bukasımın gözleri ıslan • 

mıştı. 

Saltanat ktı.yıgı geminin iskele· 
sine yanaştığı zaman, Bayazıd, 
bu duygulu misafirine Kemal Re· 
isi göstererk: 

- işte, dedi, Endülüse gönde -
receğim donanmaya bu yiğit ku -
manda edecek .. 

1f. • "~ :[. 

Kemal Reisin yanında genç bir 
gemici vardı .. 

Sinan, o günlerde, gönlünü bir 
genç kıza kaptırmıştı: 

Altınay .• 
Bu, Sinanın sevgilisiydi .. 
Sinan, Kemal Reisin EndülUse 

gideceğini öğrenince, beyninden 
vurulmu~a döndü .. 

Sinan, Altmayı çok seviyordu. 
Daha iki aktam önce şöyle ko · 

nuşmutlardı: 
- Beni öteki kadınlar gibi a -

ğızla sevmiyorsun .. Beni, candan 
seviyorsun, değıl mi Sinan?. 

- Bana inan güzelim, seni can
dan seviyorum.. Sen yalnız gön • 
lümde değil, bütün damarlarım · 
da, kanımda yaşıyorsun!.. İçim -
deki ateş, beni gün geçtikçe yakı· 
yor, eritiyor .. Seni bir gün görme
ıem, bir yıl görmemi§ gibi, sarsı 
lıyor, çıldırıyorum .. 

- Yarın, öbür gün Akdenize 
çıkarsanız, beni çabuk unutursun, 
Sinan! ötekileri \ınututğun gibi .. 

- Ben senden, lstanbuldan 
ayrılmıyacağım, Altınayım ! .. 

Sinan sevgilisine söz ve"mişti .. 
lstanbuldan ayrılmıyacaktı. 

* "' • 
Kemal Reis, o günlerde başı da 

gözleri kadar dumanlı gezen Si • 
nanın gizli bir derdi olduğunu sez
mişti .. Bir sabah Sinam çağırdı: 

FERDi 

Endülüs sarayında mühim roller 
oynıyan Emir Saidin gözclui ... 

((Bu kadın lJir İspanyol öml· 
ye.sinin kızıdır. Resim, eski ls • 
pan~ ol anılarından J\f. Pala .. 
Yina'nın kQYe.k iypnundan ahn
rnıştır.) 

}erinden İçeriye atıyorlar. Etraf • 
taki köylülerin gözlerini oyup so -
kaklarda söndürüyorlar. (Gırna -
ta ) muhasara altındadır. Gerçi bu 
mQna'saraya uzun yıllar karşı koya 
bilriiz. Fakat, insanlıkta bu kaaar 
geri kalmrt bir JiÜküm<lara ve o -
nun ~nıafsız ae.ker1erine haaaini 
bildirmeğe ancak siz muktedirsi -
niz, Haşmetmaap ! Bize acıyınız .• 
Kızlarımızın ve sa'Çı agarmıJ nine-
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Sinan, sevgilisinin gönlünde 
bıraktığı ateşi söne ürmeğe çalış • 
tı .. Delikanlının içini tutuşturan 
kıvılcımlar gün gect ikçe büyüyor -
dı.i. Yangın, saçağ\ sarmıştı .. 

Sinan ilk önce babasına koştu: 
- Kemal Reis beni İspanyaya 

götür'ece!nniş, baba! • dedi. - Ben 
İstanbul dan ayrılabilir miyım ? .. 

Sinanın babası temiz yürekli bir 
marangozdu. Rendesini elinden 
bıraktı .. 

-Ne mutlu sana, oğul! Hemen 
annene git .. Duasını al ve hiç dur
madan yola çık!.. 

ihtiyar marangoz, oğf unun (1'.I
tınay) 1 ae1ice sevdiğini biliyordu. 
Fakat, o, eski bir denizci idi .. iki 
yerinden yarası vardı ... Bir baca· 
ğını da Pereveze dövüşünde kay -
betmişti. O zaman da Venedildi • 
lere İspanyollar yardım etmişler -
di .• Ve Sinan n babası dümen kul
lanırken gemiye atılan bir top gül-
1esi bu ihtiyarın bir bacağını ko • 
P rıp yelciliı ürmüştü .. 

- Ogul ! İspanya sularına gi -
dersen benim öcümü almayı da U· 

nutma!.. , 
Dedi. ~ Sipan yalvardı: 
- Kaptan Paşa seni çok iyi ).a

nır balla, P~a •a, benim bir kız 
sevdiğimi ondan ayrılamıyacağı • 
mı söyl~sen .. 

İhtiyar marangoz birden kaşla
rını çatarak, sert bir sesle bağırdı: )~f llıarak, sizden yardım lardı: 

~a ~ıktık. lspanyol sula-
1 ~~... 1

1\ hir düşman askeri 
"Kalkın tayfalar. 
Gemi yalpalar! 

,ı ~ .. ~ ... 
'-llı~~l'dU .. ~aca asıldığım gözle-
ik_"l'ı ot gürn halde, diğer za • 
' ~~'lln bu tüyler ürpertici 

t'tttnaktan kurtarmak i-

Gözümüz düşman ara .. 
Türke siper kayalar.,, 

Kürekçiler bir kaç hamledel) 
sonrn tekrar durdular: 

Sinan .. 
Kemal Reis, henüz yirmi üç 

yaşlarında, iri boylu, yakışıklı ve 
gönül oyunlarında bilgisi fazla, 
kadınlar tarafından çok sevilen 
bir gençti. 

- Oğul , dedi, yakında ispanya 
sularına gideceğiz... Yarın evine 
git .. Ananla, babanla helallaş ! Bu 
savaşta, gidip gelmemek var .• Ge
lip görmemek var .. 

Ve kaşlarını çatar.ak ~u sözleri 
ili ve etti: 

- Yarından ıonra gemiden 
karaya çıkm k yasaktır .• 

- Sinan! Düşmandan öç almak 
fırsatını kaçırırsan, seni evlatlık • 
tan reddederim .. Yurd sevgisi, bü
tün sevgilerin üstünde ve önünde 
gelir. Bacağımı kop ran düımanm 
üzerine yürümek f rru.lt e1e geç. • 
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iıken bir kahpeye gönül vere • Sinan, sevgilisine verd iği sözü 

wek, kollarını sallaya sallaya lstan- hatırladı .. Gemide duramıyordu .. 
bulda dolaşmanı istemem.. Y ur - Babasına kızarak söyleniyordu: 
dumuzda yüz tane, bin tane Altı · - Babam, Kaptan paşaya yal· 
nay bulabilirsin!. Fakat düşman - ı varsa!dı, bir emirle lstanbulda 
dan öc almak fırsatıri'rber zaman kalabilirdim. 
ele geçiremezsin!. Haydi, Tanrım 1 · 

yolunu açık etsin .. Hançerini çar
ka ver .. Ananla vedala, .• Ölüm -
den korkma! .. Vur! .. Dövüş!.. Mu
zaffer dön!. Dağ dağa kavuşmaz .. 
İnsan insana kavuşur. Türke dö -
vüşmek yaraşır, oğul! Yerinde du
rursan, yenilirsin! .. Sokul, yanıma 
gel .. Seni alnından öpeyim .. 

Sinan babasından ayrıldıktan 

sonra annesine gitti •. 
Vedalaştı .. 
Ve evden dönerken, babasının 

sesi, delikan!rnın kulağında çınlı • 
yordu: 

"- Yurdumuzda yüz tane .. 
Bin tane Altmay bulabilirsin!.,, 

Sinan, sevgilisinin sokağının 
başında durdu. 

• 

ENDÜLÜSTE KEMATJ REtS ..:_ 3 ..... 
-·ıd 

raklar o engin sular üstünde dal - sadık bendelerinden biri idi .. O bu 
~~'-'===========-=-=='=:==========""'===========-~-=================~===='=-

Kemal Reis, Ebu kasıma sordu: 
- Biz ispanya ıularma varınca 

denizde kimlerle karşılaşacağız? 
Ebukasım katılannı kaldırarak 

gülümsedi: 
- İspanya sularında İlpanyol· 

fardan başka bir milletin gemileri 

galanmağa batlarsa, kartımıza biç nun aleyhinde söz söyleıne~t ~et 
bir genıi çıkmıyacaktır. çekindi: : Beı 

Hava kararıyordu.. - Emir hazretleri memle~et• ten l 
İki baş biribirine çok yaklaş - düşünmemiş olsalardı, Türkıye. An. 

mrıtı.. iltica eder miydi?. i~e 
Konuşuyorlardı: -- Emir Abdullah sefahate d~ teı 

son yıllar içinde mütemadiyen ye- - Hayır.. ~i 
- Endülüs müslümanlarınm kün müdür?. ~· 

nilmelerinin sebebini anlamak is· - Şarab içer mi? ~ ;t 
tiyorum. Bir vakitler muhteşem ve - Eslağfurullah .. Allahın nt l d· 

ı göz kamaştırıcı bir saltanat içinde yettiği şeyleri yapmaktan kor~ ti 

1 
Avrupalılara meydan okuyan bu ~çki bizde haramdır.. lll· 
kuvvetli hükumetin şimdi bir kale .-.Bizde de haram amma. içe ~?tl 
içine sığınacak kadar küçülmesi lerımız çok.. 1ti 
hayrete değmez mi?. _Bizim emirin en büyiik l\OJiik 

Ebukasım bafını sallıyarak ce- suru, haremden ayrılmayışıdır· , f 
vap verdi: - Ya!.. Emir hazretleri de lc',af~ 

- Hakikaten merak edilecek dın düşkünü desene.. ~ler 
bir mevzu .. (Beni Ahmer) kabi • _Kadınlara meyli biraz f~'lıtı 
lesinin koskoca ülkede tek bir kuv· laca dır.. er 
vet halinde kalması, safahat ve ge. • 
· - Kaç karısı var?. en 

çımsizliğin neticesidir. d' 
- Endülüs saraylarında fazla - Şeriatin cevaz verdiği 0 ~, 

sefahat yapan emirler, millet ve nik;ıhlı zevcesinden maada 
01111, 

memleket itlerini ihmal mi eder _ kadar gözdesi var .. Fakat, si:ıİ ıı'h 
lerdi? musumla temin ederim ki, f:J11i ht: 

"- Sinan .. Tfü·ke dövüşmek 
yaraşır .. Yerinde durursan, yeni -
lirsin !.,, 

P-:.ı ses de babasının sesiydi .• 
fü\· bacağını d~man güllesine 

!rn.:)' ıran eski bir denizcinin inilti -
siy~:i.. 

Türk donanması, Venediklil erle cenge tutu§tuğu zaman, dü§ • 
man amiral gemisi alevler içinde yanıyordu. Amiral kendisini de -
nize atmıştı ... 

Abdullah saray haricinde yaşaY' 01· 
- Farkında olmayarak ihmal l ~ 

etmişler .• İçimize bir takım müf _ başka .kadınlarla kat'iyen nıe~ 
sitler karıımış .• Reisler bu yüzden olmaz.. I 
birihirine düıtüler .. Hakiki düı . Kemal Reis bıyıklarını büker l ld 
manı unutuup biribirlerile dövüş- düşünüyordu.. Jlt 

meğe başladılar.. - Şehir içinde, düşmanla ç:t. ~ <:: vgilisinin sokağına sapama -
dı .. Yurd sevgisi, onu, Haliçe sü -
rük' ilyol'du .• 

.' c Ak denize kadar .. İspanya 
sul ... , ·n::ı. kadar da sürükliyecekti .. 

Sir.an Cibali kıyılarına indi .• 
~ · r kayığa atladı.. Gemisine 

dö:ı ··; .. 
Bir daha karaya çıkmıyacaktı .. 
Altınay'ı görmiyecekti •• 

-4-
amma .. O da çok hayırsız bir de • 
likanhdır .. 

- B!raderine yardım etmiyor 
mu? Memlekete faydası dokuna
mıya:ak çağda mı?. 

- Hayır .. Otuz yaşalrmda •. 
güçlü, kuvvetli.. Nişancı ve ata 
b inmckteki, ok atmaktaki meha -
ret!erile meşhur .• Fakat, nasıl sÖ) · 
liyeyim1 kendisi bir İspanyol kızı· 
nm esiridir. 

- Tuhaf ~ey! .. Böyle meziyet· 
1eri olan bir erkek, kadına esir o • 
lur mu?. 

- İspanyol kızı, Endülüste &ii. 
zelliği lie meşhurdur .. Her hangi 
bir delikanlının ona tutulmaması 

kahil midir? .• Emir Said bu kadı
na gönlünü kaptırmamış olsaydı, 

Endülüs bu hale gelmezdi .. 
- Niçin? .• 
- Çünkü onu müslümanlar E-

mir Abdullahtan daha çok se -
verlerdi.. Emir Said atına binip 
meydana atıldığı zaman, peşine 

binlerce muharip takılırdı .. Za • 
vallı Emir Said .. Şimdi bir İspan
yol şövalyesinin kızının esiridir. .. . 
Ne biraderine faydası dokunuyor, 
ne de memleketine .. 

- Bence bu, bir tuzak olsa ge
rek, Ebukasım ! .. Öyle anlıyorum 
ki, lspanyol şövalyesi, Emir Said 
gibi bir kahramanım kılıcını kı -
nından çekmemesini kızı ile temin 
etmiıtir. 

Ertesi sabah .. 
Adaların önünden geçiyorlar -

dı. 

Donanmanın ortasında giden 
sancak gemisinde ( 1) gittikçe ar -
tan bir telaş seziliyordu. 

Birinci kısım 
Çanakkaleden çıkarken .. 

Endülüsten ge'len heyet, Ke -
mal Reiıin bulunduğu gemide idi. 

Ebukasım, Türk donanmaımm 
ihtişam ve heybeti karşııında söy
liyecek söz bulamıyordu. 

Çanakkale boğa~ından çıkıyor
lardı .. 

ile karşılaşacağımızı ummuyorum 
fakat, bu kuvvet karşısında Bri • 
tanya sularında da hiçbir İngiliz 
gemisine raatlıyamıyacaığız gati • 
ba! •• 

- Niçin?. Britanyalılar bizden 
çekinirler mi?. Bizim onlarla bir 
ahı veriıimz yok ki .• 

- Öyle amma., Türkün adı 
Avrupada korkunç bir kasırga te· 
siri bırakmıştır. Ay Y.ıldızh baY. • 

ENDÜLUSTE KEMAt REtS 

- Ne yazık, EbukaSlm ! Ne ya- pışan kahramanlarımız pek ço I~ ~ 
zık.. tur. İspanyollar kalelerimize 5~.ır: 

Kemal reis içini çekerek bir 
müddet dütündüklen sonra: 

- Bari Emir Abdullah millet 
işlerile yakından alakadar oluyor 
mu? .. 

Diye sordu. 
Ebukasım, Emir Abdullahın 

dırdıgv ı zaman. eli silah tutarı ~· t: 
. ! r " Hin erkeklerimiz 5ürlere koşar 9 e e 

V d .. ·· k" l d e\flt il} e utmam p~s ur me en t 
rine dönmezler. ~ 

- Emir Abdulhhın erhclc l ~ ) ... 
• ~t 

deşlerı yok mu?. 
- Hayır .. Bir amca zacksİ 1 

=---======~ 
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Grandi (2) nin tepesinde dal - 1 

galanan sancağı birdenbire in -1 
dimıiş1erdi. Amrial gemisindeki 
azap (3) ların hep birden kürek -
lere sarıldığı görüli!yordu. Kemal 
Reis bütün gemilere şu işareti 
vemişti: 

"Yolunuzu kesmeden beni ta -
kib ediniz!,, 

Forsalar (4) ın alınlarından 

boncuk taneleri gibi terleri dö • 
külüyordu. 

Kemal Reis gemin.in küpeşte • 
sinden bağırdı: 

- Uzaktan Amiral (Loreda -1 
no) nun donanmau göründü .• 
Deniz üstünde bir cümbüş yapmak 
ihtimali vardır. Hazır olunuz! 

Ve başını geminin sancak ta -
rafına çevirerek: 

- Lumbarları açınız!.. (5) 
Diye seslendi. 
Kemal Reis gibi bütün gemici

ler - düşmanla karşılaşacakların • 
dan - sevinmitlerdir. Çoktan beri 
büyük bir deniz döğüşü olmıyor • 
du. 

Bütün donanma ateşe hazırdı. 
Kemal Reis ikinci defa verdi -

ği bir işaretle donanmayı derhaJ 
ikiye ayırmıştı. İkinci fırkayı Bu -
rak Reisin idaresine vermişti. 

Kemal Reis adaların sağ cep -
besinde, Burak Reis de sol cepheM 
sinde ilerliyo ·•lardı. 

Nihayet top menziline girmiş -
lerdi. 

Kıbrıs hakimi (Loredano) ma• 
iyeti fırkasile Burak Reis fırkası • 
na, Kemal Reis fırkası zanniyle 
şiddetli bir hücum yapmıştı. 

Kemal Reis fırkası biraz daha 

Papa, Kardinal Loskarın ~ Türklerin galebesiyle neticelenen 
ihmalinden dolayı • işkence ile idamına karar vermişti. 

geride bulunduğundan dü,manın J ilk önce Amiral gemisini tuluştur
gizli çevirme hareketi ihtimaline muştu. 
karşı toplu bir halde duruyordu. 

Bu sırada iki büyük dil§man 
galonu, Burak Reisin bulunduğu 

Göke ( 6) ye sancak ve iskeleden 
rampa ederek kancalamışlardı. 

Türklerin, diişman gemilerine 
attığı yangın çıkarıcı kundaklar 

Loredanoya gelen yeni imclad 
gemilerinden biri batınlarak di -
ğeri de Türkler tarafından ):apto· 
lunıması üzerine muharebe kızış -
mağa başladı. Deni:zin üstü mah • 
şerden bir ntlnnıne klL Ateş, alev, 
feryad, ve su üstünde haykıran 

1 yar~lıl~r .iki tarafı da galeY ltı \> 

getırmışh. . . fİıllı, 
Kemal Reis, Burak Reısııı rıq11 

kasından emin olduğu için, ge tib'. . e~ı. ı de dolaşan imdatçı düşman g ~l'k 
lerini takib ve tecessüs ediyor Ji l 

Burak Reisin iki dü~man ge.l~,k~te 
tarafından sıkıştırıldığını ve ' ). ' 

i ler içinde kaldığım gören yol<t~;ıd;~ 
Düşmanın yardımcı yolla.ti ~ 

mamile kapanını§tı. ~ ır: 
Geı·ide dolaşan Kemal b .eti 

Venedik galonlarını birer 
1 

il ~' 
zaptediyordu. t~lt 

Bu vartada Kıbrıs hakinıJ ~~U 
rodaato kaybolmuştu. Düşrnll11 

micilerinin: al\ 8 

- Amiral vuruldu.. .\hh 
Diye bağırıştıklarmı Bura.~ ~l? 

is kulağı ile işitmişti. ~~il. 
Kemal Rei:ıin yanında bı.ıl~~ it ~~ı 

E ''}" h • A l ~ t () n e u us eyetı zarurı c ara. ıt• 
ııil.ı-

(1) Sancak çeken kumandııııı: }'~ 
bindiği gemi. 

(2) Üç direkli gtmilerde ortıı 
(3) Göniillü gemiciler. 

( 4) Kiirckçiler. ı! 

(5) Topların atılacağı mnzjjl!. 

( 6) ''İkinci Bayh.zıt, Şehzad~ 
gailesini bertaraf ettikten sortrll• 
diklilere haddini bildirmeğe karıır 
ml§tİ. Tersanede mimar (Ya;ıi) t~ 
dan imal edilen iki biıyiik geıtlil'e 
man İkiıtci Beyatıt (döke) nal111~ 
mişti. nunlar'dafi her biri 180 JtÖ 

2unluğurtda idi ve tayfasıttdli1\ 
aynca iki bin muharip taşı>" 
(Gökc) lrrdcn biri donanma 1' 
Kemal Reisin, diged de Eur~lt 
emir ve kumandası altına ,.cı1 
(Gökc) ter buvuk toplarla rııtı 

di. O dcvitd..: hlçbiı devlette c;ı 
tu.,. 

)cı~t 

~ı 
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ld. iltpten h" 
· ı, !bük ıç te memnun 
il tnlith. aarnı, Kemal Reiıin 
erıd:~ .. 1

d1 .aavaşa atılacağm -
~- e ıy d erek or u. 
et \>erai k' h fa2!la .. n ı, arb üç ıa • 

llliraı laurıneınişti. 
oredan e Y°u\>a J onun yaralanıp 

etini k r anışı Venediklilerin 
- trnııştt D·· 

nin ya§mı siliyordu. 
Ebükaı.1111ı 
- Dütman da bir Amiral kay· 

betti. Müteessir olmayınız! 
Sözleriyle Kemal Reisi teselli -

ye çalışıyordu. 
Kemal Reis, Burak Reisi çok 

sevdiği için: 
- Onu ben yüz Amirala bile ~qgine d .. · utman gemi-

ogru d" • uınen kırıyor • feda edemezdim. Şehid olacağını 

ENDÜLÜSTE KEMAI REtS -5.-.., 

değiştirdi: 

"Senin gönliin olsa beni arardın r. 
Saçların tel tel eder tarardm ! 
Eğer gene ayrılmaksa muradın, 
Niçin beni ateşle yandırdın ?.,, 

Denizde f ırtma vardı. 
Dalgalar çok coşkundu .. 

rıt ttit'l\ ol ummamıştım. Bu korkunç i.kibeti 
r~ .düflllan arak. ka~mağa başlı • görmemek için, düşmanla bizzat 

A.llli ~enıılerı arasında i - çarpışıp ölmeğe razi idim. 

Sinan lıtanbulu .. lstanbuldaki 
aevgilisini hatırladrkça çileden çı
kıyordu .. 

One? .. 

t duğq ra (Krimani) nin de Diye cevab vermişti. 
· ç irat c'~n.radan anlaşılmıştı. Türk donanması muzafferdi .. 

Lumbar ağzında bir gölge var• 
dı .. 

Bir insan gölgesi .. 
Sinan kendi kendine: 'olark runani) Kemal Rei- Bütün gemiler tenlik yapıyor, za • 

'kuınet'a Yakahyacağım ken- 1 fer şarkıları söyliyerek eğleniyor -
1ne b' k 

fakat hi 1~ aç defa vade • lardı. 
e ffak ç hır şey yapmağa * 'f. • 

lere 01atnadıktan ba•ka Gece 

- O kadar dalmışım ki .. Gö • 
züme hayaletler görünmeee baş • 
Iadı .. 

Diye söylendi .• Boynunu iyice 
sardı. Ellerini koynuna soktu .. 
rüzgar, Sinanm yüzünü bıçak gibi 
kesiyordu .. 

f.S Yaptı" h 3' , .. 

ağJ "b gı arhlerde de da. Karanlık .. 
«>taa~) \rde Peri§an olan meş- Sinan vardiyada nöbet bekli • 
tı' . ar andı. yor .. -
ı~ın .. 

, 8\lr ~•tiindeki alevler di • Türk gemileri eng:nlerde .. Ka· du/' Reisin bindi~i Gö • ran'ıklar yararak ilerliyordu.. · 
akılıt~an galonları tarafın - ln.ce bir ses .. 
bütü gı \>e Burak Reisle bir. Sinan kendi kendine türkü söy-
aJ .ıu~ geıni mürettebatının lüyordu: 
ha~~ anla~ılmı,tı. "Şu yalan dünyaya geldim geleli, 

1 Rei:a~~~n müteessir olan Daha ne gelecek başına benim .. 
adıkt U§manı bir müddet 

1 
Eğer sevdiceğim benim olma:z&ı, 

İ§te .• Gene o gölge L 
Sinan: 

K. d. ? - ım ır o ... 
Diye ıealendi. 
Gölge birdenbire kaybolmu§tu. 
Delikanlının gözleri hala du • 

manlıydı .. Ve bqını deni~e çevire· 
rek, ölüme karıı ıiden aslanlar 
s-ibl homurdandı: l>lede~nk ve ~ir kaç gemi da· Bakın şu gözümün yaşrna benim!,, 

a ç• •onr e esırleri zincire vur- Biraz sustu .. 
ço~ ini. a, adalar arasında de- Birkaç adım yürüdü .• Türkler ispanya sularında ela la§ırken, Vatikancla aihfrbazlığile 

meıhur bir kardinal, Venedih do nanmasının Akclenizcle muvaffak 
olmasına çalı§ıyorclu • 

- Hayalet .. Hayalet ... 

Sonra birden ba,ını sa11ıyaralı 
güldü: 

6,1 tk ak Gene onun sesi işitildi: 
J1 b ece}'\ ıncıt~rının dinlenmesi "Zevkim artar, gelir gönlümün - Artık ne İstanbul .. Ne Altın· 

ay •• Hiç b:r §ey düşünmiyeceğim •• 
Da•galar kurudu .. Onlarla boğu§
mak ve gözümü ilerile dikmek ge• 
rek.. Ben bir gemiciyim .. Vardiya• 
da nöbet beklerken, gemideki bil· 
tün inaanlar, canlarını bana tes • 

...ııı \>erlll · ~da arda geçirmeğe şanı, 
"'"ıe•ltıa.J ~ş .erdi. Sevdiğim benimle olduğu zaman. ran ve lumbarların üstünde dağı - ı Yakın iken ırak ettin yolluıı. 
e ~ "'eıs: ... hah. S .. ncfeder, giderir ,gönlümün gammı lan dalgalar bakarak sevgilisinin Çok mihnetle yctirdiğim gülJeri 

bir gece ken,d:sini nası'l bekletti - Vardın gittin bir soysuza yoldur • 1 ~ · ag kolumu kaybet \ · nr geJip yannnda güldüğü 
h / 

~"ek .. ' zaman .. ,, 
. ' trıutenıacliyen gözleri· Sinan, bu sırada küpeşteye vu • 

sı 

ğ=ni hatn-Jadı: dun!,, 
"Kime kin ettin de givdin alları? Sonra bilden sesinin ahengini .. . 
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eY~ eltıi:yj··b· 0 zü kapalı gider • 1 ceklerdi.. - O, Sinanı, nasıl acımadan Kim olduğunu seçemedim. nandm, a Mahmud dayı? Kemal 
"'e:y •r kayaya bindir - Endülüıı heyeti yolun uzama - vurduysa, biz de o~u, acımadan Demişti. Reis timdi adadan buldurduğu 

11 
f~ 'ttı .. a Yolumu şaşırmaktan l maması için, uğraklarda fazla kal- asarız.. Kemal Reis de bu işle Mahmut- bir güzel kızla gemide eğleniyor .. 

geri~tı, lo .. • ıı-:-ı k taraftarı değildi. Akça Hüseyin, arkadaşının lan fazla meşgul oluyordu. Böyle aydınlık bir gecede bu ka -
e~tibi , n~ragın ıçine sinmiş bir Zaten Kemal Reis de bir an ev· verdiği cevaplardan çok mütees • Kumandan gemisinde böyle biı· dar güzel bir yerden çarçabuk a .. 

g :L <:>OZ}e • • k 1 k 
01~l'f{el:\ b' rını. açara teces · ı ·l spanya suların avannak için, 1 sir olmuştu .. Başını yu arıya kal· vakanın oluşu Kemal Reisi haklı yırdır mı? •• 
,ılı~ lek;ar ır~~ ~~ce görünen En :!ülüslülerden ziyade ıabıraız .. I dıramıyo~d~.. w .. olarak asabileştiriyordu. Hele Dümenci Mahmud cali bir hid· 
,Jı"ilt, b gordu.. •amyordu. l Hüıeyının arkadaşı uzagı go • Mahmudun: det gösterdi: 
tıı·! h~llt: •efe~ görünen gölge Dümenci Mahmud, Sinanın ya- ren bir gençti •. Yavaşça elini omu. - Bu el yarın size de kıyabi • - Sahi mi ıöylüyonunt Hüse· 

1 
J.dı ki ; Yerıne öyle bir atı · al anmasından çok derin bir acı zuna vurarak: lir!.. yin? Reia gemiye kız mıgetirtti?. 

r 'lllr~;1 •nan neye uğradığı - duymuştu .. Bu alç.aklığı yapan Hü. - Hüseyin! • Dedi. - Yoksa Si- Demesi Kemal Reisi saatler geç- - Ne sandın ya? .. Boş mu du • 
?tilda.A seyini ele geçirmek; ona, yaptığı- nanı yaralayan sen misin? tikce köpürtüyoı·du.. racak?. Sarı ıaçlı, onbeş ya§ların· 
eti, dir:~~ H~s~yin elnide- ru kendi ağziyle söyletmek için. Hüseyin titredi.. .. .. .. O gece, ay gökte dola~an mavi da bir piliç bulup getirdiler .. Ebu· 
()l'Q gın dıbmde duran olan'"a zek?. ve gayretini sarfedi • Cevab vermeden yurudu.. bubtların arasından doğarak bü- kasımı er. kendilerine uydurdular. 

1:a~ı lt2!una sapladı .. Fakat, yor"'u.. Geminin sancak direğine da • tün adayı gündüze çevirmitti. Nefis yıllanmıf ıarapları çekip 
. '• •i\yıp d . • ı k' 1 b' l k d ~tıe dö enıze atamadı.. Ma~ınud, Hüseyinin candan ar· yandı.. . . • • ç ı seven er ır aray top ana· zev e iyorlar. 

nerek karanlıklara 1 kadaşlarım da kandmnıştı .. Gemi- Sinan, (Yasemın?...,~ıbı .bır.~ah- rak eğleniyorlardı. Dümenci Mahmud gözlerini aç-
tı 'Cl.d de yavaş yavat bütün akıncılar peye feda edilecek yıgıt mıydl.. ı Akça Hüseyin de bu eğlentiye tı: 
A,hhhh~.ce:. . . Sinanrn Hüseyin tarafından vu • Akça Hüseyin ona nasıl kıymış- karışan!arm arasında bulunuyor • - Ben bu reiaten nefret etme.. 
el? Kınıdır benı vuran rulduğuna inanmağa ondan nef. tı? .. Seylan onu nasıl da aldatmış- du. ğe ba§'admı, Hüseyim ! Sinan gibi 

~~a~·trd ret emteğe baılamış'~ı·dı. tr? .. - . Dümenci Mahmud, Hüseyini becerkisiz bir teHkanlıyı tepemize 
tıı ~~ltı.da 1•• • Dümenci Mahmud, arkadatal _ O akşam Ada~a kuzu çevırme- söyletmek için bir çare bulmuştu.. çıkardı .. Hele ona hiç tahammül_ 
ı~ ()~\t n kan geldı ve ya. rına: leri yapılmış, eskı Yunan şarapla· Birkaç kadeh şarab içerek kafayı e,demiyorum •• 

~~ .. Ço~n~~ üzerine düştü. _O, Yasemini kıskandığı için, rı içilmişti. d tuttuktan sonra, Akça Hüseyinin Akça Hüseyin, Mahmudun sar-
) ~~tittd §ı . etli esiyordu. Sinan gibi aılancığın kanma gir. BüWn geınici~er ~ara a ve ge - yanına sokuldu: hoşluğundan istifade ederek ağ • 
()~l\t e Sınandan başka mek istedi. Halbuki, Sinanın yü _ milerde gUlüp eglenıyorlardı. - Bu gece r:e büyiik derdim zından llf alacağını umuyordu: 
alt~~. w· (Al ) · I ık Gece yarısına doğru rüzgar çı- var, bilsen Hüseyin! Dedi.. Ne - S'nanı sen de .sevmiyorsun (\.., regı tmay ın ate91y e yan • 

11 kıç kasarede uyu • trr. O, gül üstüne gül koklar mı? karsa adadan ayrılarak yollarına kadar şarab içtimse, başına çarp. galiba?!. 
~IU, h Diyor ve mütemadiyen gemici- devam edeceklerdi. .. madı .. Beynimi döndürecek bir iç· Diye mırıldandı .• 

. ~~~tı~ eretj de batbaşa ve. leri Hüıeyin aleyhine kı,kırtıyor.. Dümenci Mahmud, Akça Huse- ki arıyorum.. Dümenci Mahmud poı bıyıkla• 
! '., 

1~1a.rdı.. du.. yine işlediği cürümü itiraf ettir • Akça Hüseyin gülümsedi: rını bükerek şarab kadehine ıarıl· 
,11~1' ' • • • • • • Hiiseyini, bir gün, çok candan mek için pe§=nden koşuyor, her - Eaki şarab iç .. Çabuk ıarhoş clr: 
•:ıhia_~ıaktan görünen bir dost sandığı bir arkada§ına ya. rast!ayışmt1a Sinanın yaralandığı olursun!. - Ben öyle kahpelerle anlaşa-
~, "1rıa sıra ile dizilmiş· vaşça sordu: geceden bahsediyordu. - Hem kafayı dumanlamak is· JLam, Hüseyin! Ben erkek adam• 
~~ .. t\d~ı:ı gemiıi ortada - Kemal Reis, Sinan yarala • Sinamn yarası çok ağırdı .. Bi - tiyorum, Hüsey'.nciğim !. Hem de larla arkndaf olmak isterim .. Ge-

f~l ~~· nanı ele geçirip gemi direğincfe raz kendine gelebilmişse de, uz·m kaybetmemek istiyorum. mide merd olarak tanıdığım bir 
1 l·ı 1•te · .. d' tk· · b" d l k k d O 1 d b d 1 t4ı n ışaret alan kap- asacak o'ursa. 8;z ne yaparsınız? boylu konuşamıyor ve mutema ı- - ısı ır en o maz. Sarhoş, aç ar a &f var.. nar an iri e 
"!:tına binerek sahile Ark::\~aşı güldü: yen ciğerlerinin yanıp tutuıtuğu- olunca gemiye gidip sızarsın .. Ra- sensin!. 
~~'d tl:ıı~lardı. - Ne mi vaparız? O alçaihn i· nu söyliiyordu. hat bir uyku çekerain t.. - Halbuki ben, senin hiç ho, .. 

lat1t\ l\n bir miktar koyun pini el hir'it;=Je ret,.~.,. ~el-ert;riz. - O gece bir karaltı görc'iim.. - Ya gece ri:7.gar çıkar da bu· 'anrna~1?=r1m sanıyordum .. Demek 
~l~ "-1·1·1 • k•" } J ı n• • h "1 " • .. "d'" d · 1 k? k' ' 'il .t an sonra, or· - r .,. • ,aşınızın canına acı • ~ r 11yn go ge uzenme yuru u.. ra an avt ı ırsa • . ı yanı ll!t§ım .. 

}'()llarına devam ede- maz mısınz?. Ve heni omuzumdan vurup kaçtı. - Bu palavralara sen de mi İ· - Arkadaşlık yolda ve içkide 
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Wli olur, Hüseyin!.. Hen merd ve 

bir erkeksin. Sana her hu -
-ıa güvenebiliı·im !.. 

- Bir sırrın varsa söyle ! .. Baş-
ka birine söylersem, dünyanın en 
dçak kaphesi olayım .. 

- Mahmud dumanlı gözlerini 
oğuşturdu: 

- Sır mı? Öyle ya .. içki ve ka
dın düşkünü bir reisin vücudunu 
ortadan kaldırmaktan bahseder • 
sem, bu elbette bir sırdır, değil 

mi? 
Hüseyin önüne bakarak cevab 

l erdi: 
- Yavaş söyle .. Yerin kulağı 

vardır! 

- Kimseden korkum yok .. Bu 
herif bizi felakete sürüklüyor. Bi
zim Endülüste i§imiz ne?!. 

- Bu emri veren padişah • 
tır. Onu bundan ötürü öldürmek 
istiyorsan, doğru değil .. 

- Padişahı kandıran odur .. İs
panyada tehlike vardır, deseydi ... 
Padişah donanmayı bu kadar u -
zak ülkelere gönderir miydi? 

- Endülüsü de böyle batrrmış- Mahmudun beyninde bu sözler 
lar galiba!.. Peki şimdi ne yap • bir uğultu halinde yerleşmişti .. 
rr ak fikrindesin?, Kendini güçlükle tutuyordu. Ak -

- Sinanı gebertmek istiyen e1i ça Müseyinin hu cinayeti sadece 
bulsam öpeceğim.. Mahmuda itiraf etmesinden ne 

Ve yavaşça Hüseyinin kulağına çıkardı! Mahmud onu Kemal Re -
fısrldadı: ise de sevkedecek, tertibat yapıl-

- Ben de - o meçhul el gibi - dıktan sonra, iş başında yakalana· 
Kemal Reisi hançeri~ yaralayıp caktı. 

gebertmek istiyorum.. Anladın - Sinam vurmaktan 
nıı?. çıkmaz, dedi .. Ötekinin 

Hi;seyin içinden: tirmeliyiz .. 

bir şey 

ışını bi-

- Benim gibi düşünenler .de - Bu işi hangimiz yapacağız.?. 
varmış.. · 1 Mahmud, fazlaca sarhoş görü • 

Diyerek geniş bir nefes aldık - nüyordu: 
tan sonra kadehini doldurdu: - Sen daha nişancısın !. Birçok 

- Seninle şu arkadaki çamla - 'ıarplerde bulundun... Sayısız 

rın dibine gidip otursak fena ol - düşman öldürmüşsündür !. 
maz, Mahmud d~yı! Orada enine - Sen öldürmedin mi?. 
boyuna konuşur, dertleşirdik. - O~c!ürdüm amma ... senin ni -

Kimseye sezdirmeden arkadaki şancdılrta eş;n yok, Hüseyin! Sa. 
çamların dibine çekildiler.. . na ağız yapma .. Bu işi ikimiz bir. 

Akça Hüseyin, ıimdi, o güne likte yapacağız .. Ben ortalığı gö · 
kadar çektiği vicdan azabının pek ıetliyeceğim. Sen de hançeri sap -
lüzu.~suz olduğunu anlamıştı. Ka- )arsın! .. Bu işin en kestirme yolu 
ra Mahmud gibi eski. ve tecrübeli budur. 
bir gemici de Kemal Reisni aley - Çamlar altında andlaştılar .. 
hinde bulunduktan sonra, Sinanı Sözleştiler •.. 
yaralamaktan ne çıkardı! Akça Kemal Reis sabahleyin uyan • 
Hüseyin on tane Sinan yaralaya. madan önce kıç kasarada bulu · 
bileceğini söylemekten çekinme · şacaklar, elbirliğiyle reisi öldüre • 
eli: ceklerdi. 

dıramadığı için, Kara Mahmud • 
elan da çekiumeğe başlamıştı. 

Kemal Reisin kamarasındaki 

dört gemici, ellerinde hançerle 
köşelere sinmisler ve Üzerlerini 
örterek sabaha kadar gözlerini 
kırpmadan beklemişlerdi. 

Kemal Reis de Endülüslülerle 
bir kaç kadeh şarab içtiği halde 
sarhoşluğundan eser kalmamıştı. 
Gözleri kapalı yatıyordu.. Fakat, 
kuşkuda düşmLln bekler gibi, mü -
temadiyen içini çekerek sağına so
luna dönüyor, bir türlü uyuyamı -
yordu. 

Sabaha karşı kendisinin öldü • 
rülebileceğini bilen bir adam nasıl 
uyuyabilirdi?. 

- Ne mi yapacağız· 
sen de onu son.ra düşün 
tili arar gibi görünerek, 
tan yerine geçerim .. Sen 
lursun! .. 

Akça Hüseyin dişlerill1 

tarak güldü: 
"-Sen de reis olursuJI 
Bu sözü bir kaç defa •-.ı 

dıktan sonra, kapıyı iyice 
Yavaşça içeriye ilk adınıı.'I ... 

Bir saat sonra altmı§ 
ibaret büyük bir donan ....... ~ 
olarak, Akdenizde kor 

uıAI .... 
hür ve serbest dolaşaca 

Akça Hüseyin zaten biÇ 
içinde yaşamak istemiyellı 
kuvvetlerinin yularını k 
de bulundurmaktan ho' 
kafalı bir adamdı. Mahlll 

Güneş doğuyordu .. 
Sabah olmuştu .... 
Kara Mahmud önde, Akça Hü· leri onu bir anda coştu 

seyin bir adım geride... Sine sine Bir adım ilerledi.. 
yürüyerek reisin kapısı önüne Hançerini koynundan. 
gelmişlerdi.. Reis, loş kamaranın bil' 

Mahmud kapının aralağından b·nde büzülmüş, horul h 
içeriye baktı ... Ve Hüseyinin ku - yordu. 
lağına iğildi: Akça Hüseyin 

- Herkes uyuyor .. Reis de uy - söylendi: 
kuda.. Tam sırası .. Haydi .. Ben - Oh .... Ne ala ... Buradl 

- Bu sözün doğru İşte! •. Ben 
bu noktayı düşünmemiştim .. Oyle
,-ıt .. Sultan Bayazıda: "Bizim ora-
1111.rd~ işimiz yok •• Heyete müna -
c ~ rnir cevap verip gönderdi111 !.,, 

'c!f-~ ""?1 Ji, Ebuka11m gibi sefih bir - Sen de merd bir atlamam 
r • • m 'P~dişaha daha fazla israr Mahmud dayı! - dedi. - İşin doğ -
c.. ... ... 'k .miydi? rusunu söyliyeyim: Sinan kahpe· 

burada gözcü olarak kalayım. başka kimseler yok.. v ... -.. 
Sen yavaşça içeriye gir .. Reis sağ gözlerini açsa bile, bir k~ 
tarafta yatıyor.. Göğsü de açık . den yaralayıp çarçabuk 

~ ~ ~ Bu fırsat her zaman ele geçmez, ı ceğim .. Artık meydan bİ 
Sabahleyin güneş Hüseyinciğim !.. İspanyol sularına kadar 

?>l\rlişah ona menfi cevab sini ben vurdum.. Fakat, neden 
• _i~. f!i.a..belki de kanını inkar e . bilmem, o gece biraz elim titredi .. 
.: rTek ~:.~bul da bile kalırdı .• Ne Hançeri iyice saplayamamışım ki, 
~ •. >. -4, IJıt:J_kadar canını düşünen '1ala yaşıyor ••• 

1 

bir adam olduğunu görmüyor mu-ı Kara Mahmud: 
sun? Gemide Kemal Reisin burnu- - Çok iyi yaprrişsın! •• 
mm dibinden ay_rılmııor. Diıe cevab verdi. 

Akça Hüseyin dalgın bakışla • beyhude yere kan dökJ11İ 
doğarken.. riyle Kara Mahmudu tepeden hr · Ve elindeki hançeri 1' 

Gece yarısından sonra gemiye nağa kadar süzerek: isin göğsüne uzatarak: 
döndükleri zaman, c.· ıenci Mah- -Beni çabuk kandırdın, Mah • - Alçan herif!.. - ded,. 
mud, Kemal Reise, hazırladığı mud dayı! - dedi.- Herifi gebert· denizde istediğin gibi 0 

planı anlatmrştı. tikten sonra donanmadan isyan için, padişahı iğfal edeJ1ı~ 
Kemal Reis, Ak. a Hüseyinin çıkarsa ·şimdiden söz birliği ede · l bu sonsuz ve tehlikeli ! 

kendisini vuracajmı aklına sığ • 1 Iim- ne yapacağız?. sürükliyen sen değil mis•0 
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Akça Hüseyin bu sözleri biraz Hüseyinin kollarını ve bacakları - ne güveniyorsan, beni geminin di· le donanmada hiç kimseyi kışkır- na bile razı değildi. 'l -8-

ızlıca söylemişti.. nı bağlıyorlardı.. reğinde aallandrr !.. tamıyacağını anlayınca gözlerini - Ben yattığım yerdeJf ~ 
Küçücek kamaranın içinde u - Kemal Reis, Hii!eyinin başında Akça Hüseyin bu sözleri söy- yere indirdi .. Sustu.. damıyorum, dedi, onu bıJ ~ 

yanık olanların kulağı bu sözleri urdu... • lerken, gözünün uciyle Kemal Rengi balmumu gibi sararmış· tirin .. Son dileği ne ise ~ 

elbette iş=diyordu.. Heyecanını gizlemeğe çalışı - Reisin yüzüne bakmak fırsatım da tı... . lesin.. rJ 
Akça Hüseyinin gözleri dön · yordu ..• Yüreği kopacak gibi çar- kaçırmamıştı.. Gemici er, bu hain arkadaşın Ve teessürle içini çeke 

müştü.. pıyordu. Demek ki en ziyade Donanma üaptanına seferde ha- bir an evvel cezalandmlmasını is- - Zavallı Hüseyin!.• 

Dizlerinin üstünde sarsılma · sevdiği, en çok güvendiği adam "nliği görülen "kim olursa olsun - tiyor!ardı... J Diye söylendi ... 

dan duran vücudunu ileriye attı da onu kolayca öldürebilecekti? .. deniz üstünde asılırdı. Padişah Amiral gemisine gel ne reisler 1 Sinan, bu eski deniz 1 

ve birden kamaranın alçak tava - Kema] Re111 so1.·du: Kemal Reise de hu salahiyeti ver • de sabmnzlamyoı-lardı.. / mn gemide asılmasına 
nında acı bir ses çınladı: - Haydi, şimdi itiraf et baka - mişti.. Yağlı urganlar sancak direği - J hammül edecekti?. 

- Ahhhhhhh ....... hm! Simmı da sen vuıclun, değil Zaten bütün gemic=ler Akça nin armasına asılırken, Akça Hü - Sinanı vurnn elin kiıt' 

Akça Hüseyin birden, nereden mi?. Hüseyini asılmadan parçalamak seyin gözlerini açtı: anlaşıldığı halde, SiJJ-' 
geldi,ğini anlayamadığı müthiş bir _ Evet, dedi, ben vurdum •. istiyorlardı.. - Bir dakikacık olsun, Sinanı inanmıyordu . . 
yumrukla sersemliyerek yere yu • Çünkü 0 bana kahpece davranmış- "-Reisimize hançer çeken bu göremez miyim?. _Bu bir iftiradır .. 
varlandı .. Elinden hançeri düştü • tı. Benim elimden sevgilimi al • alçağı bize teslim edin!.,, Sinan arka lumbarın kenarında benimle bir kaç defa 

Ve kamaranın içinde saklanan ge- mak istemişti... D;ye bağrışıyorlardı. serili bir keçenin üstünde yatıyor • amma. Hiç bir zaman b 
miciler meydana çıkarak, Hüse · Kemal Reis işin iç yüzünü Kemal Reis, donanmada hatırı du. Y araiandığı gece çok kan maz ... 

yinin etrafım sardılar.. Kara Mahmuttan öğrendiçi için: sayılan reislerden dört beşini zayi ettiği için, zayif düşmüştü ... Diyordu .. 

Bu ırrada, uyur gibi görünen - Yalan söylüyorsun! -diye ha· kendi gemisine çag~ ırarak vak' ayı Sinana Akça Hüseyin.in asılaca- Ak H · · · · ı\ııd ça üseyını, Sın 

Kemal Reiıı de yattığı yerden fır · ğırdı • Bizim aramızda da bir ka- anlattı: ğını haber verdikleri zaman ya - getireceklerdi. 

layıp kalkmıştı. dın dalgası mı vardı?. Beni ne- - Bu herif beni öldürürken, ge- ralı delikanlının tüyleri ürperdi : 

- Bre hain!.. Beni öldürüp de den öldürmek istedin?. micilPr yakaladılar .. Sinan Reisi - Hüseyin ölecek bir yiğit mi-

eline ne geçecek?. Akça Hüseyin, sancak direğin • vu,.an da kendisi imiş.. Kendi clir?. Onu neden asıyorsunuz?. 
Diye bağrırarak, ayağındaki de asılmayı göze almıştı. Ölümle ağziyle itiraf etti. Böyle hain ve Diye sordu.. Bu haberi getiren 

demir ökçeli çizmesiyle başına ve karşı karşı geldiğini seziyordu.. nr.'lkör bir köpeği asmak gerek Kara Mahmud, Sinana o sabah 

karnına vurdu: Hiç bir şeyden ve hiç bir kimse - değil midir?. gemide neler geçtiğini kısaca an. 

Kara Mahmud, kapının öni.inde den korkmadan cevab verdi: Diye sordu.. lattıktan sonra: 

Kemal Reise bakarak gülüyordu: - Sen padişahı kandırarak, bi- Kemal Reis uğrunda her zaman - Seni yaralayan Akça Hüse- ııllflfl"'ttıtııtıllllfl"l'ltlu!Rfl!llfMlltlltı 
- Nasıl, reisim .. inandın mı zi İspanyol sularında öldürmeğe kanlarını dökmeğe hazır olduk • yin, bu sabah da Kemal Reisi vu -

şimdi?. götürüyordun?. Gemici arkadaş - !arını s.öyliyen reisler hep bir ağız· racaktı.. Hançeri elinde kaldı ... 
Akça Hüseyin hu sözleri işitin- lan bu felaketten kurtarmak kin dan: Reisin kanını dökeceği sırada ya-

ce, Kara Mahmudun tuzağına düş- arkadaşl~rla söz birliği yapar~k - He.:nen asılsın... Cezasını kalandı .. Şimdi asılacak .. Bir da • 

tüğünü anlamıştı: ortaya attldım. Ben merd bir ada - görsün... kika seni görmek istiyor! •• 

- Alçak. Beni yaktın.. Allah mım ... Ne yapmak istediğimi açık- Diyerek birer birer Hüseyinin Dedi ... 

Tefrikamızıtı 

mını bugün (1 ·J 
beşinci sayı{ anııl 
kip ediniz. 

da seni yaksın!. ça söyledim.. Haydi, sen de ne yüzüne tükürmeğe başladrlar .. Temiz yürekli Sinan, kendisi IH"ııtHıllUHMlltıııuııtıtlHll"llııııııııtfllllll 
Diye homurdanırken, gemiciler yapmak istediğini söyle ... Kendi - Akça Hüseyin söylediği sözler - için başkalarının burnu kanadığı • 
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Ktıyı·cıli /nr fuıhol ''"J ı·o/~y • 
Vo.leyho.I turnuvasına gelecek 
Perşembe günü başlıyoruz hol talcımmn malikiz. Ciddeıı is • 

t.idnılı gcnçle.rimiz, miireadclid 

nıleyhol, lınskctJıol, pinpon saha

larnnız, lıiiyiik ve tmmtnznm bir 

jimnastik salonumuz yar. 
Maçlar Lik maçları esası üzerine yapılacaktır 

Bunclan başka talebe tc§kilfitı· 

rnızdan m:ulnd olmak iizere sılı -

lıat muaşeret, kütüpanc ''c t<'msil 

kollarımız da mc,·cuttnr. 
., 

" ,, 
-· 

Siırnli mektehi r•czirnruz. Zil • o • 

~aldı. Talehc derse giriyor. Biz 

tertemiz mcr<lh·cnlcrden; ı;öz a 

lan ımlonlnrdan ge~crek mektebi 

clola~1yornz. Kimynlıane, fizik, j 
tahiiyc liiborntuYnrlnrı en clcğnw 

ıncktcııte cşinr. tcsadiif cdilcuıi t 
yecck kmlar zengin .. Fi;ik Jıihol'a 
tuYarı .için ltalymlnn yeni g<'tiri 

i 

len tecriihe aletleri pırıl pırıl pa 

hyor. Resim saloııuncla lmsu;.' 

resim sıraları, talebenin vücnd~ 

"etirdiği eserler lıil\ınssa nazarı 

dikkati celbecliyor. Mektehin e -

Fikstürü yazıyoruz 

mektar resim l10cası hay Agah ftüy!lk muvaffakıyeUer gösteren DarUşşafaka takım• 

çok istitlath talebCleri olduğunu Mektclı takımları arasıucla ter- haka ırii11Jcri pazar '\'e perşembe· Yeni lise) hususi karşıla~m 
söylüyor .. DuYardaki resimler de tib ettiğimiz •:,·oleybol,. ıııüsaha· tHr. Pazar giinii hir, pcrş~nıhe gü· 28.2.1935: 1 - (Hayriye • 

' 
·· ı · · k-r· k 1 1 ·k ic::tiklil) 2 - (Darfü§cfnka • m soz erı ıspata a ı.. a arma gelecek J>Cl"§cnıhc giiuli nü iki miisalıaka vapı aca tır. · ·· ' · ~ 
·· ·· "dd w • •• K alıataş) hususi kar§ılnşma 

Kutupane cı en muntazam .. J>aşlıyonız. Mekteb takımları mü· l\Iaclar lig maçları esası uze - · ('r . 
1
. 

• • ı ~ 3.3 . .1935: 1 - .1.Clll lSe • 
Memur bay Arı( 5900 kıtab ol - messilleri clün idaremizde topla- riııc ,·upılncaktır. l "kl-l) 

- ~ u 
dpğunu söylUyor ki hu yekun hir uarak mfüahaka ş~rtlarnu teshil l"ikstiir şmlnr: 7.3.1935: ı - (Yeni lise • 

mekteb kütiipanesi, için fevkalii - ,.e fikstiirii tanzim ettiler. 14.2 . .1935: ı - ( Darüş~ef a. lnkılnh), 2 - (Kahataş ·İstiklal)' 
de nddedilehilir. Bumlan sonra fü·veke ıııiisahakalarm Gala - ka _ İnkılih: 2 - (Kahataş - Hay- hususi kar§ılapna. 

mektehin muntazam hastaııesini, tıısray kuliihii Jokalinde yapıla - r.iyc) hususi karşılaşma. 10.3.1935: l - (Hayriye • 

konf'ernns salonunu, banyo daire· ~n~mı yar.ııu~hk. Toplantıda ta - ] 8.2.1935: ı - (İnkı1ah • Darüşşefaka) 

lerini gezdik. lelıf'ye ~·akmlık noktasında mii - lstiklitl) 14.3.1935: 1 - (Darüşşefaka 

Beryerde derin lıir titiz'lik sahaknlarm "Dariişşcfaka., lisc:-i 21.2.19:~5: 1- (DarÜ§§efaka 
1
- Yeni Jise), 2 (Kabataş· İnkı • 

göze çarpıyor. Yerlerde hir çiip<' salıasnıcla yapılnıasmı daha uygun . İ.stiklfit), 2 - (Hayriye • Yeni 1 IHb) hususi karşıla§ma . 

bilo tesadüf etmek miimkün ele · bulduk. I 'ise) 17.3.1935: 1 - (Haynye • 

ğil. Sınıfların pencerelerinden Verilen kararlara göre nıiisa - 2:3.2.193~: 1 - (Kabata§ -Iİnkılih) 

bakıyoruz. Gençler derin bir sü · ----.-.-------·----------------------... 
kut ve alaka ite c1~rsıeri taka. e - l\tektcpteıı. ayrılırken "~~: Aksaray Gençler kurumunda 
diyorlar. daklarımda lsmaıl Saf anın ·şırrr T E M S i L 

Mektehin intizamı hakkında \'ar. 

yanmıda huhman mektebin ka -

tibi hay Lütfiye hayretimi söyle · 

mekten kenılimi alamıyorum. 

Şiiplıe yok ki hu intir.amı \'C 

titizliği mfüliir hay Karninin ti · 

tiv.liğinde ,.e giir.el idaregincle n · 

ramak lıiznn .• 

Milıman yctimi;rdinı cı~ct dar Aksray Gençler Kunımu Haş- 1935 JlCr~enıhe ı;iinli (bugün), 
f cnanın kun lı~mdnn: 1 saat 20,30 <la Kununumuv.un 

. . . '. l\ten,imin lıt-~İnci temsili 7.2. Ccrralıpaı;a<laki Rarkmda nri:e. 
Ben say<'ı sal.·/ında yctı.~tım - - _ _ __ _ .. 

b 1
• · j ı · ı ı - ı ct;;imlcn üyelerimizle "'ehıwk is· 

11 nıuınrn , urer c cnıan o arak çıkıyorlar. . 0 
• . ~.... ' 

0 

.. . . . Bize ve y~ırttu~larn dii~cn vn · 1 lr.:cnlcrın ge~ış ku~:~lnrnıı lıer • 

Şuph~ Y<?k kı hu lım:mm _aı. -ızıfo, hu temız ı:cfkat yurdunu u· '!Un Bark çe\'lrgcnlıgnulcn alma -

tımln yctı~f'ıı ~t-nr;lcr yurda layık ımtmaınaktrr. l ınr.ınr ılilı•riz. 

' . 
No. 6 HURUN'un Genelik ve mektepliler için çıkardı~h parasız iıAve Perşembe 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Darüşşaf a·ka Lisesinde Bir Saat 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Son sınıf edebiyat derste • Me1ctebin mUdUrU Bay AH KAmi muharrlrimize mc.IQmat veriyor 

Şair İsmail Safa Darü~şefaka llı)·arak ''hastalık var,, diye kıya· yol gösterildi. Mektebin zarif .ıar:?nnak arası bir hal alan ya .i 
için yazdığı hir ~iirdP.: \ nıet koptuğu bir zamanda doğ • bahçesinin büyük kapıya bağlı uaklarımız, kulaklarmnz bu eı • 

Mihman yctimiy<liın evcı dan.• rusn o yollan gözümün önüne ge· hafif meyilli yolunu inerken gö- -::aklıkla dostluk peyda etmeğe 

/"nanın ıtirerek korktum. zümüz futhol sahasına İli§tİ. 1 k ""d"" b K" •. ·1 .! ça ı§ır en mu ur ay amı ı • 
• r f d · · G ·· ı . . · l Gençler soyunmuşlar, dökün -Hen saycı saı.: ın a yctı1~tım .I eç.en gun ıa,aıım ms •eten . konuc::ma;a ba!!ladık. Se,inıli mi-

bu. binanın &:ıkin olduğu bir zamanda foto mü§ler, formalarını, donlanml .. s o • "' • • 
1 - 1 · • b" ( b 1 dur mektebın tarıhçesı lıakkm • 

. kf . d <\li ile paltolarnnızın yakasını ı gıymı~ler heyecanlı ır ut o . 
Der. Hen, (Sayeı Sa ) m a ' c•a malumat ,·erdı: 

1 k . h" ~aMırarak Dariiş~efakanm yolunu maçı yapıyorlardı: 
,ii1Jercc gene ve mem e ete . ır· ,.,. k b 1873 ·l t · d"l • 
J k S h" F ·h , ;ue te < e esıs e ı ınıı • 
. 'k ı ·· .··k adaııılar ezcümle ls- tuttu . ert ır poyraz •atı ca- - l as, Sıtkı pas.. , ' o Ul'\ u ' , ' • . 'T . .1 l . b d y "' · · · · l ..ı b" · · "kb ı S w k . : tır. esıs euen erın · aşın a u • ·1 S f Ah ıed Rasim ve sair ınısının 8\' usunua ızı ıstı a et- - ag açı yerme.. · 
ınaı a a, n • . . d M 1 . . • k d h" "l · d ti. Avaklarnmz biribirine karı - Tertemiz insan yüzüne acleta mf Zıya, GaZl Ahme n ıtar, 
gılH nıemlc et e c ıyat u emın c . 

l 
. l . . b ~arak adeta rüzgan ite ite yürü- Pi!len koridorlardan ırererek mek- 'Vidinli Tevfik Pa~alarla Ali N .. 

taııınmış fa ısıyet er yetıştıren u '• .. o ~ ' • . • • 

fcfkat yurdunu ne zamandanheri. meğe başladık. Darüşşafakaya gi- ıebin değerli müdürü bay Karni- •kı ·efendi gehrler. 

:ıiyaret etmek istiyordum. Fakat de~ y~lu".. üz~rin~~ yang~ yer· nin odasına geldik. 1 Bu ismini saydıklarım "~ el~ 
birbir üzerine çıkan mahz"Qrlar ''e len hız gonmyelı hır ·haylı kay -ı Dariinafaka için seuelerclen - ha' Hrçok zevat o zaman asıl hu 

h ı .. 1 d k ... k ı bolmuA zarif ,.e kürük binala:-' l · b" ·tUk ·b· t . .. ki n'·nnm mgun er e ço soı;u ı x• ıı;- •en ıtınez, enmez ır gayre ;ııye ugrunda ,•atan çocu arına 

geçmesi hu ziyaretin yapılmasına ı yapılmış.. ! ,·e feragatle çah§an sevimli mü • 1) ard..m mak.c;adile (Cemiyeti ted 

mini oldu. Boı;";azdan Halieiya ya- )f rktehin kapısından içeri gir·' dür bizi nezaketle kar§ı'ladı. Yer 1 . • • • ·ı- . ·) · k yorl"• 
1 ! ::;ı~·cı ıs amıye yı uru ~ 

)ayarak geçen sert riizgirm Fatih c.liğiıniz zaman bazı yerlerde kar - • ı;österdi. 1 \Te ilk defa oJnrak Bnyazıttald 
':anı isi a\'lusuncla ve mekteb yo- fılaştığımız kapıcı istintak:larma 1 Y a!nn kocaman soba odayı 
hınıla n<' miitlıiş estiğini lıesaıJ • mnnız kalmadan hize girece~imiz •mnsıcak yapmı§tı. Kızamrnkla. 1 • 3. üncil sayıfamızda), 

"Voleybol,, müsabakasına başlıyoruz 
Tafsilatı dUrdUncU ••fll•da 
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esi Kaba- Hoca ile talebe ara-
taşı 5 - O yendi sında arkadaşlık 

Geçen perşembe Şeref st:ıdm-,h:ıtaşlılar açılır gihi oldular. Bir Size arkntlaşça söz söyliyeyim /rim ki hen talebe iken nümune 

<la lstiklal Ye Kabataş liseleri n· iki ılefo İstiklfıl kalesine tehlikeli ve .hocalara ka11ı nasıl Jıareket et· olarak gösterilelıilecek çocuklar-

r, . ' rasııula hususi lıirka!;; ınnç yapıl· akınlar yaptılarsa da lıir netice 1 mcıniz lfızmı gelt iğini anlata - dan ela sayılmazdım. Fakat hoca .. 

mı~lır. Oyunun neticesi heyecan· çıkmaJı. c ~ j ynn: lara karşı oynanmak istenen o ~ 
la bekleniyordu. Çünkü soıı se . 40 mcı dakikada Zekfiiııiıı - yunlara lıiç iştirak ettiğim vali 
nelerde çok kunctlcnen İstiklal çektiği fiitü Kahataş kalecisi Ni- değildi. • 

lisesi futbol takımmm Kabata~m had tuttuğu halde elinden kaçır· Bir hocanın hir gün zarf m<la 

kuvvetli taknnı karşısında ne ya· dı. Sağ yetişerek İstiklalin üçün· kaç talebeye ders okuttuğunu gii· 

pacağı merak elliliyordu. cü golünü kaydetti. Ve birinci zünüsün ön\me getirdiniz mi?. 

Saat 14,30 da takm1lar sahaya d~"·~e 3-0 İstiklalin galihiyetile 1 Siz sınıfta kaç ki~is.ini:z? Bir hora 

çıktılar. bıtb. bir giiıHle kaç sınıfa ders okutu • 
Kabataş: Nihad • Melımed, ikinci de,Tede Kahata§blar ta· yor?. 

Cnlıid • Semih, UiCat, Cevad • J.{e- lrnnlarmda tadilat yapmışlardı. 1 Mektepte yalnız mektep ar .. 

cai, Turgud, Bedii, Uauf, CeJaJ Buna rağmen gol çıkaramadılar. ı kadaşlan arasında değil, ayni zn· 

İstiklal: Doğan - Rifat, Hamdi • lstik.lalliler bu devrede biri Sa · manda talebe ile hoca arasn11fa 

Sacid, Şakir, Aslan ·Ali, Sağ, Ze- ğm diğeri Mainin ayağından iki , f da bir arkada~lık vardır. Siz ara· 

kai, İsmail, Sedad. gol yaparak oyunu beş sıfır galip · nızdaki o sizden t-0k ya§lı olan 

_ Oyuna ll!tiklallilerin lıücumu bitirdiler. arkatlaı:1a karşı ne kadar samimi • 
ile başlandı. Kabata~ kalesine ka· istiklal lisesinden, Sağ, Şaki~, yet gös~erirse.niz o dostluğun de .. 

<lar inen hu akın korner \'e kor- A~lan, Zekai, Sedad, Doğan "e di· recesi de o nishette artar. Bu nr· 

ner de anıtla neticelendi. 17 İn· ğerleri çok muvaf f akiyetli o~n . kndaşlığm sizin için başka bir fa. 
ci dakik<la Sedadm sıkı hir fÜlÜ güstertlilcr. K~1hataştao, Seı~ıh, idesi claha vardır ki bunu hcrhal• 

fstiklflle ilk golünü kazandırdı. Rifnt~ Tıırgrnl, Calıid tle eyi oyna· "' de bir hoca ile dostça pek az ha .. 

Bundan sonra elalan hızlı oyna • J.ıl;ır. tırlmmşsınızdır. 
re ~ • • • . k cJ'' •• ' • li l ' yan İstiklal takımı Zekamın yır· 'Maç ço urust 'c samın ° · Anla~ahiJiyorsanız, o hocadan 

mi beş pastan çckti~i şütten ikin· ıl.J. İstiklfılli gençleri tebrik e. · dalıa kolay, hem de çok kolaY, 

ci golii knzaıHlı. Bir aralık Ka · ıh•;i1.. Hüseyin füılıını llers ciğrenehilirsiniz. Üyle lıit" 
lıocava her miişkül vazİ\·ette mii· . . " 
ı aeaat edebilirsiniz, ders hakkın • istiklalde 5 inci talebe gecesi 

Evvela şunu hilini:1: ki ben hır ' <ln ondan isteJiğiniz mütemmim 
Pazartesi gecesi fstikliil lise . Unnlnrm arsında gene 1\:Iiimtaz hoca •leğilim. Şnnu da izah ede • rnaliımatı alabilirsiniz. Netieı'cl~ 

simle {tiyatro oyun \'e t>ğlence) Zeki Ta~kınm (Batı) dlı bir şi · kanaat notlarınız da iyi o'hır. JJnl· 
Jlolu 5 inci tlehe gecesini parlak irini bestcliyen hny Nnim'in par· cuklar piyesi lıarikulaJe dene • lmki kendisine oyun oynamak is· 

hir stırette yaptı.. Bu gece için ças ı ,·anlı. cek kadar güzel oynadılnr. Gece · Lediğiniz hoca ile hütiin bir ~ene 
kol zengin \'C dolgun bir program Naim bunu gayet güzel beste · nin en muvaff akiyetli oyununu çeki§mcğe mecbur kalırsınız. 
Jınzırlatnı§tı. Jemi§tİ. Valsli. Talelıe arkadaşla- taleheılen hayan (Sara) oynadı. Anlıyamadığınız bir şey var· 

Programa gazetecimiz Nc~ri · rı siirekli alkı~larl bir istidad 0 • Sevim Agah Levendi hyalperct ı:a derhal hocanıza miiracaat et • 
ynt müdürü Bay Hcfik Ahmed lan Nainıi alkışladılar. Talehe • v lınfif hir kadın tipini duyarak melisiniz. Bu miiracaat samimi • 

Se\"Cngil, 1908 mc.şrutiyctindcn den Kemal lıocalar ve tnld>eler ve yaşatarak yarattı. ~~ahmi, Or · yeti arttırır. Şayed kendinizi lıo• 
sonraki Tiirk tiyatrosuna aid an· için hazırlanan soyadlarını oku • han, Dil ;ver, Kemal de sırasile canıza sewlinneğe ınm•aff ak ol • 

]artığı hatırlar] haşlamlı. Ju. Zman zaman alkı~laııa bu ad· mu\'affak olılnlar. Rillıassa Ralı · ınuşsnmz, mü~kül vaziyette 0 Jıo-
Anltı1anlar talebeyi çok alaka- lr lıer şalıı;a uyan, mizah yöniin · mi ilk def ha§ rol oynuyordu. Di- calnr sizi yarıyolda lıırakmaz, du· 

landmh. •len güzel ve ıniinaı;piti. ~ ğer gecelerde figüran ve ikinci ima yardım eder. 

Bund nnsonra eski dilden ve En son numarayı hay )lalı · derecede roJlerdc oy:naymı Lu ar- llayntın en büyük tılsımı ol,nu 

fü. ı1il<len nmkaveseli iki ~iir o · nıucJ Yasarinin yazdı~ı (Mantar kadaşın bir istidad olduğuna §İİp· "Hulakata kar~ı sadakat,, parola· 
Jrnndu. · Jlclııne<l) konıeJisi te§kil ediyor· he kalmamıştır. Ark.adaşlarını ''e rnn daha ınektP-pte iken tatlı ika 

Bayan Se, im Agfılı Levent du. Rejisiir bay Nusrat Safa Coş· Rahmiyi kuLlulanz. lıa~lamalmnız. Haytli göreyim 

)~'uzuliniu me~hur gnzcllcrinJcn kunuıı yeni mizansenle salıney~ Y Ü C e 1 sizi. Sizin m_ükeromcl hir a<laın 
birini ,.e 1\fömtaz •zeki Ta~kın koyılıı~u lm eserin lıiı·çok ycrlerı Haber aldığımıza l)Örc yeni ya· olacağınızı, Tiirk yurdunu yük · 

)'azdığı ( Sarn~mıızm türk iisii) gene rejisi;.- tnraf ıntla.n _öz. tiirk · Krndn gençlik faaliyetini hulii.su seltmck iı~in lıa~an lan ,·c lıaşla • 

dlı öz tiirkçc lıir şiirini ~kmln. çeye çe\'rilmi~ti. Iln ıstık lal sal~- tden (YiiccJ) isimli hir aylık' ı an :i~lerin korunmasını siz•lcn 

)hından sonra {lst ikliil cazı) mu· nesinin kıyın<'tli lrn~kmıının hır ıııcmıua inti~:ır edecektir. l\fu\'nf · l,ckliyornz. 

\'nffakiyctlC' lıir iki p:m;a c;alth. ımıvafrakiyetidir. Kuthılnnz. Ço· fııkiyctler ılilı•riz. :/- :/-

"Mek'\..~~\.eT\. Ge-z.''IOT"Uoz. : 

Darüşşaf aka Lisesinde Bir Saat 
( Baı taralı 1 incide) 1 gün birtok ehemmiyetli mevki · ı 

lerde lmlu!lanları var. 
'.(Valiıle kadın) mektebini kendi Tesndiifen mektebin ilk me . 

lıeeaplanna tamir ettirerek tedri·' ıunlarmdan cemiyeti tedrisiyei 

eata haşlıyorlar. l\f ulıtnr, Tevfik isla.miye azasından bay Fuad da 

ve Namıt. Kemal beyler de kenıli· mektepte bulunuyordu. Laf ara· 
}erine yardımda bulunuyorlar. amda: 

1289 da cemiyetin azası gittikçe - Bu bina neler görmüştür, 
çoğalıyor, bunun üzerine dalın neler yetiştinniştir diye mektebin 

§Ümullü bir ilim müessesesi ku · yarım asırdan fazla mazisini bir 

nılnuw dü~ünülüyor, Müessisler tümlede huliisa etti. 

hiiyle büyük bir .mektebi ,·ücu · :Mektebin şimdi 350 talebesi 

da getinneği düşünürlerken o 81· "'ar. Otuz altı da lıoca mevcud. 

racla Paris sefaretinden İstanbu· Hocalarm f alıri olup olmadığını 
la gelerek cemiyete iltihak ~den aordum. Müdür bay Kimi: 

Sakızlı Esad Paşanın tavsiyesile - Hepsi ücretlidir efendim, 

[(Darüşşelakai ialiıniye) nin te · dedi. 

flisi kabul olu~uyor. Ve mekteh 

İf.tanhulnn en ,havadar bir yerin· 

de "e Sultan Selim ile Fatih ca-

Yemekten sonra başmuavin 

bay Cavid Uras He karşı karşıya • 

yız. Gayet nazik ve sempatik bir 

nıilcri nr:ıı;mdaki teı>e üzer.imle' zat olan bav Cavid Uı·as hir ta -
I • 

lialiç ile Boğaziçi metha1ine lın • raftan ılılamunmu içiyor diğer 

kim bir ıne,·kide inşa ediJiyor. Ce- taraftan h:ışına birikmiş olan ta • 

miyet memleketin kız \'e erkek lehelerin ılertlerile alfikadar olu· 

yetimlerini talim ve terbiye etmek yor. 

gayesini istihdaf eylediğinden Mesela bir efendi anlatılan 

Darii~şnf aka binası erkek ve kız spor te~kilatuula .. yapılacak atlc

öksiiılcre mahsus olmak iizcre i- tizm müsalıaknsı için 8 (don ) is

lo. i taraOı yapılmış ' 'e hir tarafıııa tiyor .. Muavin yapılması için ınu
kız!ar kısmı ismi verilerek prog· haseheye kağıt yazarken hana: 

1"<11111 lıilc hazırlanmış ise de o - Kusura bakmayın heyinı, 

.rmnnn bazı mahzurlar ileri sürii· diyor. f~Ieri bitireyim rahat rahat 

lerek hu cihet tasavvurtla kalmış konuşuruz. 

fe mektebin yalnız erkek çocuk - , Den pencereden mektebin uy:ı· 

lara tahsisi iJe iktifa mechnriyeti ğmm altına serilmiş Halici ve 

\rn;:;ıl olmuştur.~, Boğazı seyreılerken o kibar tani· 

Bay müclür hu izahatı verdik· le izahat veriyor. 

~en sonra (Dariişşefaka) isimli e· - Oğlum askerlik şuhesine 331 

ıırri hana uzattı. Bu kıymetli şef· doğumluların listesini gönderdik. 

lrnl yurdu lınkkmda malfımatı ih· Senin ~uhen mademki Üsküdar · 

tİ\·n eden lıir kitaptı. Sırasile bü- da. Sana lıususi hir kağıt vereyim. 

Yazan: Nusret Safa Coşgun. 

f lr dershanede 

Yemekhanede 

tiiıı mezunların isimler.i \'e atlres· Olmaz mı oğlum, hay<li bana lıir Daruş,afaka talebesinden bir grup 

!<>r: yazılı i_di. Bu bina altııula yn· resmini getir do kağıdı doltluru • yor. 1\Iiidür hey izin kağıdı yaz . ınu~tunuz değil mi beyim?. Ar · 

f.i~cn lıiitün gençler kıymetli me' • vereyim.. m:mızı rica etliyor.. zedeyim. Talebe teşkilatımız çok 

kilere salı ip hulunnyorlar. 1çle · , Tam Jıana <löneceklcri ?.aınnn I İzin kağHlı da yazıhlı. Nilıa . \asi hir §e~i1de <~eğildir: ~ununla 
rind ı· ımı:ıllim, nnık:ıt, muharrir. yeni hir talebeye: y t'l hay Cavid Urnsla yalnız kal . hcrahcr hoylc l11r tc~kdıtta ıııa • 

•o ı•• J • 1 A 1 s r f 1 ° '' 1 k lik olınad ı~nnız rn:masmr <>ıkar • po,. la ?1'111 urıerı , ·e ıatla zama · - on sını en şu Jes ı ı ıı ı ı . · 0 • 

... · · ;., I İ!'.alı <'imi~ ve lnı-lıcnclis mektebine tetkikata gidi · ' - Siz talche tcşkilfilmnzı sor· (l,uUcn sc:;j:fa!Jı rf'fllriuiz) 



Boksör kediler t Holandada 
mektepli çocuklar 

BULMACA: 
b Amerikanın küçük bir kasa -
i~ı~da, geçenlerde iki kedi dö -

!lurii}d·· u. 
'l.anBunun sebepsiz yapıldığını 

netnıeyiniz. 

da ob~·lada. bir sebep vardı; hem 
'"• Ut"' k Uğr un asabayı baıtan aıağı 
aştıran b·· .. k b. b b f:' f . uyu ır se e .• 

1 1 ıle F ofo kasabanın iki er-

~ 
~;. ·edisi idi, biribrlerile ım -
.. •ı k 

:ı1,;11 Yo &eçinemiyorlardı .. Bu-
~. a beraber, ikisi de müthit 

" \> \'et}· 
1( 1 ve avcı idiler. 

ıa,1 ;saba ihtiyarları diişündü, 
de t 1

: nihayet ikisini bir "ring,, 
Ve,.dt~lrşı karşıya getirmeğe karar 

ı er " . ai'bj ~~u, yukarıda da söylediğim 
da ; •nlerce seyir ıcinin karşısın

&J>ıldı 
8u · · 

de t ktıngj seyredenler, kediler-
tp 1 bir insan gibi hareket et-

irndad: 

'\'ağ 
hir 11\'ı, Ur, ~ ağmur, yağmur .. Bütün 

' asta 1 t1• ,..,,... n aşağı su altında knl -, ,,, . 
a'aş J ıınin e\'i de suların altında 
atbll{.a~ ~ş kaybolmak üzere idi. 
tılor~ll~ııi içeride İmdad diye ba -

s •• 
ğ t u a 

Sıcak 
~~lek .Anıerkianın Venezuella 1 
l~ı etınde süd veren bir takım 
' lt h ı ''il\ek u ~nur. Halk, bu ağaçla-
t. y."k agacı,, ismını vermiş • 

t \' l.i •eklikleri 20 metreye ka
\tır ....-
hi '. "-abuklarma, çakı ile 

b .. 1 t Çızgi çizecek olursanız, 
" a·· 

t'Utı~~t akmaya ba§ladığıru gö-

~-',,/ 

tiğini söylüyorlar. ikisi kar§ı,kar
§ıya geldikleri zaman ne yapa • 
caklarmı anlamı§lardı; döğüf • 
tüler ve cesur ki kedinin bu şid -
detli sporu yarım saatten daha 

fazla sürdü. 
Bu didiımeyi, yazan hakem di

yor ki: ikisi de bitkindi. Fakat 
r. ":adeleyi nihayete götürmek i-

Bizim memleketimizin birçok ta -
raflarında olduğu gibi, Anupada da, 
şiddetli bir kış hüküm sürdüğünü bi· 
liyorsunuz. Bazı mektepler kapandı. 

Fakat, bazıları, bütün kışa karşı, a
~ık bulunuyorlar. Mesela Holandada 
kar, her tarafı kapJamış bir vaziyet -
tedir; lJütün kanallar donmuştur. 

çin daima çalışıyorlardı. 
Neticedeikisinin de kuvveti 

biribirine denk ilan edilmiştir. 
Burada sorabilirsiniz: Öyle i

se, kasaba hangisinden kurtuldu. 
Hiç birisinden .. Yalnız bu yor

gunluktan sonra, ikisi de on beş 
gün yerlerinden kımıldayamadı • 
lar .. 

Kasabanın ihtiyarları, her ay
da bir onları karıı karşıya getir -
meğe karar vermittir. 

'l'a\'şan al'kadaş, salını yanastırıp; 

Zizi: - Bravo cesur arkadaşım de -
di. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bi
lemiyorum. 

- Bir şey değil, dedi, tavşan arka
daş! 

a ç ı a r ı 

Bu süd, inek ve koyun südüne 

benzemez. Daha tatsız, fakat da • 
ha hoş kokuludur. 

1 

1 
1 

Buna rağmen açık olan Holanda 
mekteplerine çocukların nasıl gittik· 
leı ini biliyor musunuz?. Hemen he -
men hepsinin, ski denilen birer ka -
yakları vardır. Ski, eğlence ıçın 

olduğu kadar, Holandah küçüklere, 
mekteplerine gitmek için, bir bisik -
let Yazifesini de görüyor. 

Ilugünleı·de Holandadan bahse -
, denler, donmuş kanallar üstünde. ski-

1 
lerle mektebe giden bu çocukların 

• eğJenceı;ıini anlatmaktan bitiremiyor
lar. 

Çalışmanın mükafab 
ilhan mekteb açıldığı zaman ders

lerinde zayif bir çocuktu. Abla11 Güzin 

de uzun seneler hasta olduğu için 
mektebe gidemiyordu. O sene onu ba
bası ayni mektebe verdi. Ve hocaları 

onu da llhanın sınıfına aldılar. 

Aradan iki ay geçmeden ilhan 11 • 
nıfın birincisi oldu ve hocasından ba

basına fÖyle bir mektub geldi; .. llha -
nın iki ay zarfında gösterdiği gayret 
bizi çok memnun etti, kendisini mek· 
tepçe taltif ettik.,. 

Bu mektub üzerine babası llhana 

güzel bir hediye alarak onu mükafat • 
landrrdı. 

Hepsi sala binerek açılmış1ardıi 

yalnız, diye ilave etti, karnım aç .. 
- Rica ederim; masanın üstünde 

büyük bir çıkolata paketi duruyordu; 
isterseniz hemen geriye dönebiliriz. 

rıı1111uıııııı1111uııı Dikkat hıııııu•ııı•ııııuuıı, 
~ Her hafta çıkan bulmacaları hal· E 
j lederek bize mektub gönderen o - ~ 
i b."l!vucularımızdan bazılarının, bul· E 
~ m~ca şekillerini zarfın içerisine ~ 
~ koymadıklarını gö~üyoruz. Bu tak· g 
g dirde, birçok yanlışlıklarla karşı ~ 

Ağaç kendi haline bırakılırsa ~ karşıya gelmek ihtimali Yardır. ~ 
akan südün üstünde bir kaymak ff Onun için, okuyucularımızdan, ~ 

t b k b w l d w •• •• 1 kt' l§. bulmaca şekillerini de zarfın içeri· g a a ası ag a ıgı goru ece ır.

1
:: . . d . B : 

.. . . . g sıne koymalarını rıca e erız. u ~ 
Buna sud peynm derler. Resımde % şekilde gelmiyecek olan bulmaca · g 
böyle bir süd ağacını görüyorsu - § fara hediye kazandıramıyacağız. ~ 

nuz. İı. ıııımuına111ııınııııııı. 11 11ııııııı111111ıııııııı111•ıııııı111111ıııını11111'-' - -

Bir ev kadını yiyecek almak için sokağa çıktığı zaman en çok ne • 
ye dikkat eder?. 
Şüphesiz, satın aldığı şeyde esna fm hile yapmamasına •• 
Fakat, bundan daha fazla neye dikkat eder?. Gene şüphesiz, tera

zinin bir iki gram olsun kendi tarafına fazla gelmeıine. 
Resimde noktalı yerleri boyayınız .. Bir kadın çıkacak. Ne yaptığı • 

nı resimde göreceksiniz. Bu resmi en iyi boyayan okuyucularımıza he
rliyeler veriyoruz. 

ŞiW: 
Mimar yaptı bu evi 
Boyalı gii7,el evi. 
Şim"cli içinde kış, yaz 
Duyulur crvıltılar. 

Mimar kurdu bu evi 
Ki sevimli yavrular. 
tJşümesin1er karda 
Fırtınada, rüzgarda. 

Mimar çizdi bu evi, 
Olsun diye bir yuva, 
Sevimli yavmlara. 
1çi dışı boyalı. 

Etrafı boyalı 

Tahtalarla süsledi. 
"Yurdumun çocukları 
Burda yaşasın.,, diye. 

Sevin siz o mimarı 
Sevin çocuklar sevin. 
Karşılayın bahan 
!çerisinde bu evin. 

Mimar kurdu bu evi, 
Olsun diye bir yuva; 
Sevimli yavrulara. 
Mimar çizdi bu evi, 
Düşünerek derinden 
Mimar kurdu bu evi. 
Ağaç kütüklerinden 
Olsun diye bir yuva. 
Sevimli yavrulara. 

E. R. 

rftBALiKLAR-====ı 
1 Kendi kendinize düıünmütsünüz- ii .. 

1 dür• :: fi Su içerisinde bulunan balıklar ii 
.. d 
•: naııl yaııyorlar?.. :: 
c " Haldanız var. Fakat unutmayı - i! 

nız ki, sizi battan af*iı ~ ha • ff 
va, balıklann etrafındaki sudan bat- Si 
ka bir teY değildir. iİ 

1 Yalnız; - Herıey iyi, diyebilir- !! 
: ":I : siniz; biz yiyeceğimizi nasıl etra • ii 
Ü fmuzda buluyorsak, balıklar d~ de- ii 
15 niz İçerisinde yaııyan binlerce mah- H 
İ! lukları anyarak ve bularak bunu te- 55 
" min ederler. En büyük balıklar nasıl ii i küçük balıklarla karmlannı doyuru- U 
!I yorlaraa, bu vaziyet derece derece İf 

I
H: daha küçülür.. Fakat, daima su - fi 

yun içerisinde yaııyan bir balık, !i 
nasıl su içiyor? Ve havayı nereden ii 

I
•• alıyor? İ 

Herhalde, balıklar, daima su iç- 1 
miyorlar; biz, nasıl her vakit su iç- H 

i:: mek ihtiyacını duymuyorsak, onlar H 
• ela bu ihtiyacı her nkit duymazlar; ff 

Ü: h~r~y, hareketlerinde tıpkı bizim ~ 
ft gıbL... =ı 
.. Bununla beraber, biraz kavanoz i: 
"u içerisinde bulunan balıklara dikkat n 

edecek olursanız, daima su içtikte. U a rini görür gibi olursunuz. lıin haki- il. 
:: il 

.:

:.·:::: katine gelince balıklar, bu ıuyu, g; 

batlannın iki tarafında bulunan ve : 
ji galsama ismi verilen küçük kanat- b 
•• ,.,kJardan dıpn çıkanrlar·, ve em- ii 
~ r 1 fi niyet. an~~k bu ıaniyededir ki, su-

l
•S yun ıçensmde bulunan havayı alır-
! lar. ve teneffüs ederler. if 
ı!::::::::m:::::-.·.···· .. ··················---·---=ı -··· .. ···-·····-····---··· ..... -

-~'-Bay Acar, gök yüzündeki 
Ilı. f~erisine bakmak için büyük 
"'~b .. 

llııü elin.e aldı. 

2 - Baktı ve ıaıırıp kaldL 

Çünkü, ayı göreceğini zannedi • 

yordu; 

3 - Fakat, ay birdenbire tu

tulmuıtu; ıiyah bir gölgeden bat· 

ka bir fey gözükmüyordu; 

4 - Bir dakika sonra herıey 

anlqılnnıtı. Bay Acarın kedisi 

dürbünün üstünden >:&Vaf yavaı 
iniyordu. 
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HAF1'ALJK 
Radyo prof(ramı 

l U =lUOcU ,. a.cctr 
175 MOSKOVA, - 714 m. 

1 
ll ,3 O ı•ırka neşriyatı, 18,SO Kız.ılordu 

lçiu progrnm. 19,SO J\orışık konser. 22 Al -
manca neşriyat. 23,0.> lngiliZ<'e neşriyat. 

IJ.50 :llacarca neşriyat. 

823 Khz. VARŞOVA, 1845 m. 
18 l'iyano konseri. 18,2.; Sözler.. 18,55 O

peralardan havalar. 18.:m ı;ötler. 19.15 PlAk, 
sözler. 21 Orkı stra. 21,~ Haberler. 22 IJt -
,·a.nyn mucslldsl. 22,•15 Konferans. 23 Bek -
llhrıJar. 23.15 Dans. 

Khz. l'RAG, 470 m. 
16,55 Hafif mucslkL 17,55 Çocuk proğra

nIL 18.10 Sözlre. 18,20 l'llk. 18,23 Sözler. 
18.33 Plltl<. 18.55 Haberler. 20.10 PIAk. 20,30, 
Ku ".8.rtet konseri. %2 Radyo piyesi. 28,15 
t,>IAk. 28,SO A.tma.nca haberler. 

Khz. LEİPZlG, 88Z m. 
18 Maıı:. Grlmmin hlkAyelerl. 18,20 Şarkı· 

lar. 18,50 Sözler. 19 Almanya ve dünya öko -
nomlsl. ·19,20 Oeçlt resmi plAklan. 20 Halk 
prluJJı. 20,40 Söl:ler, 21 Haberler. 21,10 
Neu~ba.belsberg (Berlln) film ıttidyoıruena 

~a\4 aö:tler. 22 Ski haberleri, 2S Haberler. 
23,20 Daııs mucıiklsl. 

M15 Khz. BUDAl'EŞTE, 1150. m. 
18,40 PJM,, 19,06 Ders. 19.SO Targosta 

mu"lslklııl. 20.SO Operadan nakl<'n: Blzetnln 
"Carmen,. operası. 2z.so Habt"rler, 23,23 Ba
va hııberlcrl. 21,15 Çingene orke"ltraaı. ı,o:s 

Haberler. 

11 Şubat Pazartesi 
175 Khz. l\IOSKOVA, 711 m. 
11,15 Senfonik koruıer. 1.i Sözler. 17,30 

PartJ neşriyatı. 19,30 Karışık konsc>r. 'nkt· 
lıır. 21 Verdlnln opcrelarııı<lıın pal'\·ıüar. 

22 Almanca neşriyat. ZS.05 lnglllzce. 24,03 
Almanca ne,rt~·at. 

828 Khz. VARŞOVA, 1845 m. 
18 Dans. 18,50 Konferans. 19,!ll Çoeuclı 

ne,rlyntı. 20 Hafif mucslkl. 20.15 Sözler, 21 

Şarkılı senfonfü konııer. 21 • .ı;; Sözler. :!:! 
Neıı't>ll neşriyat. 22,80 Spor. 23 Rekllmlar. 
23,15 Dan'!, 

Khz. PRAG, 470 m. 
17. Piyanobirliğile şaTkılar, sözler. 

18.~.i 1\-lu •ı;iklll ,\lmıınca ııe,riyat, huberler. 
20,05 Plik, 20.'!.:J Knrı~ık mu~klll neorlyta. 
20.SG Söztı•r. 2\ Filh:ırmonfü talnmm konııerl. 
23,20 Pllilc !B.2> H ılx'rler. 23,SO Caz musl • 
kisi ve lınfıf lıun1lur. 

1115 Kh7.. Hl n.u•E:;TE, 5:10. m. 
18 Piyan > blrll~I~ le prkılar. 18,110 Knn

':-11{ suvıırc. 20,I O Çarlı Guadrlo caz orkestra
-.ı. 21,15 Söı.ler. 21, 15 PIAk konseri, 22,33 
Spor. 23 S:ılon \ıe caz orkestrası, 24 Çingene 
ınuslkiı.I. ı,o.; Son haberler. 

12 Şubat Sa11 
175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. 
18,80 Şarlulı konst>r. 20,SO 1ranlı ptrlerln 

ı; üftı.ıle;litden tiCa\eİenen eaerlerı '"" konııer, 
22 Almo\ıca ""'rlyat. 23,05 Fran5ı:zca nearl· 
yat. 2!,05 Felemenkçe De§riyat. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
16,45 Orkestra, sözler, 18 Mandolin or 

:..estrası, sözler, 18,35 Keman konseri, 
sözler. 19,15 SeJ(stllor konseri, 19,45 Edebi -
ro.t. 20 Plllk, muhtelit. 22 Sllezya musiki, 28 
ReklAmlar, 23,13 Dans, 24,05 Snlema orgu. 

Khz. J!RAG, 470 m, 
16,53 Bratlslav radyo orkeetrnsr, muhte -

lif. 18,03 PUlk, ııözler, pltı.k, 18,50 Piyano kon
seri, 19,10 &özler. 19,20 Almanca muslkUI 
ne:5rlyat, &özler, 20,10 Şarlular. 20,46 Ostrıwn 1 

Tl:JQ KiVE 

ltRAAT 
E3 N < J 

.DARA 
BiRiKTiREN 
' 

'2Al--lA T .. ~ DbQ 
radyo orkestra~ı, sözler, 21,40 Jcrcmlıına or· -----... --...... ,..'-.,. _ __. ..... , _______ ""'

4
,., _______ ,.,.. _________ ..__ _________ ... _______ _ 

keatr111ı, 22,80 Hafif havalra. 24,20 Haber • 17,30 Sözler, Hl,30 IUz.ılorduya glizcl 
ter. ııan'ııtlıı.ra dair sözler ,1,30 Ronın.n parçaları. 

K.hı. LElPZtG, 882 m. 21 Operalardan sahneler, 22 Almanca neşri-

17.50 llalk tıırküarı, llÖ?:ler. 19,10 Ecnebi 
memleket Almanl.ıırınm ,arkılıırından. 19,51) 
Sözler. 21 Haberler, 21,10 NeeeU neşriyat, 23 
Haberler, Spor. 23,20 Orkestra, 

5"1lS Khz. BUDAPEŞTE, fifiO. m. 
18,.SO S.-ılon orkestraaı. 19,45 Den. 

20,115 Keman lrnmıerl, 21 Sözler, 21,SO Buda
po,te kon~r orkestrası. 22.45 Haberler, 23,0.> 
Bach munn kulnteti, 23,50 Konferans (İn -
gili.zee), 2 ı,ıo Çingene orkestrası. 

l.:S Şubat Carşamba 
175 K.bz. MOSKOVA, 1714 m. 
17,30 Sözler, 18,SO Kızılorda için nıışrlyat. 

19,80 Şarkılı J(Oruser. Z% Çekçe neşriyat, 23,03 
İnJ'Ulzce neerlyat, 2~105 Almıınca neı.ırlyat, 

828 Khz. VARŞOVA, 184ıS m. 
18 Sonatlar. 18,23 Kadın, 18,35 Şarkılar, 

Sözler. 10,llS PlAk,10,45 Konferans, 20 Şarkı
lar, ııöuer. %0,85 Kll1rnet mu!!lklsJ, &özler, 
22 Choplnln eeerlerlnden l<onaer, 22,SO 
Fransızca. konferans, 22,40 Şarkdar, 23 R.elc
Hunlar, 23,15 Dans. 

Khz. PRAG, 470 m. 
1 'I Skl reportajı, 18 Çocuk tiyatrosu. 18.80 

Pllk. 18,40 Sözler. 18,50 PIAk, ıözler, 19.o;; 
Pl4k. 19,10 AmcJe nc~rlyatı, 19,20 Almanca 
neşriyat, 19,5J Haberler ve saire, 20,25 A. -
kf'r muzı:kası, 21,05 Şarlulnr (Plyano blrU • 
ğJylc). %1,45 Radyo piyesi. 28,llS PIAk, 23,30 
Fransızca haberler. 

Khz. LEIPZto, 882 m. 

18 "Der klalne Snpperlot,, adlı iki perde -
lik Çocuk operuı._ 18,50 llal>Eırlcr, J9 l'llkk. 
19,tO Konferans. %0 Paul Llnclıenln idaresin
de fllharmonlk konser. 21 ll.ııberfor, 21,lo u
lusal n(!lrlyat, 21,43 Spor sohbctl('rl, 22.10 
Antoıı Bnıeloıerden romantik S - Dur sen • 
fonlsL 23.10 Haberler, 28,20 PUlk ile şiirler. 
21 Gece konllf'rf. 

5-lS Kh:ı. BUD.\PE~TE, 3ö0. ın. 
18 Orkestra konseri, 19 Amel(• ısa.:ı.tı, 

19,30 Çin~cno mnalklsf, 2-0,10 Konft"ramı. %1 
Plılk, 2! Dıı ıtyaııası. 22,20 Plyono blrllğlyle 
~. ii.~ Hıı!K>rler, 2~.HI Piyano hlrll
lfy1e ıarkılar, 22.53 lla.berler, 80,10 Pl~uno 
konSP.rl, 2t Caz. J.QS H!ıbcrlcr. 

14 Şubat Perşembe 
~;.; Khz. MOSKO\'A, 7H m. 

yat • .Z8,05 Fransızca nrşrlyat. 2-1,05 lspaıı -
yolca neşriyat. 

328 Khz. \'ARŞOVA, 1345 m. 
16,13 Şarkılar, ııfüler, 19,ı.; Kuartet mo -

sfü.lsi. Sözler, 20,20 Popüler konser, sözler. 
21 Solist konseri, 21,-15 Haberler, 22 Sollı;t 

l(onserlıılıı devamı, 22.-15 Konferamı, 28 Rek
llimlar, 23,15 Dans, 23,45 Almııncıı konfe • 
ramJ. 2-1,0.> Dans plaktan. 

Khz. PRAO, 470 m. 
17,55 ocuk konseri, 18,20 Piyano keml\fl 

konseri. 18,40 Pl!\k. 18,.flS Zlraat. 18,55 Al -
manca neşriyı~t. 19,:;5 Haberler (AJu;anca), 
20,10 PIAk 20,10 Pltı.k, 20,15 Rusçıı. derıı,20,1111 
Orkestra. konseri, 21,15 Kuııriet oda muslld'ii 
21,40 Haberler, 22. Piyes, 23 Son haberler. 
ZS,15 Senfonik caz. 

Khz. LElPztG, 382 m. 
18,SO Alya ve dünya (konferanıı). U),10 

Halk 6.letlerlyle konsrl', 20,25 Güı;el san'nt -
lar \·e tarih. 20,43 Şiirler. 21. Haberler, 2l,10 
llnflt muslld, 22,10 Sözler. 2S,10 Haberı.•r, 
Spor. 2S,80 Meşhur koroların plıildan. :! ı 
Ycnl mmılkl (BorUnden nakU). 

M5 IUız. BUDA PEŞTE, 550. m. 

18,35 Mııear şarkıları, 19,0iS Ders, ıo,3.; 

konser. 20,10 Radyo piyeRl.2 2Caz orkestrası. 
(arlı Gauio). 23,10 llaberler. 28,30 Opt.'rıı 

orkestraııı tarafınclna konser. 

ıs Şubat Cuma 
175 K1ız. ~10SfiOVA, 714 m. 
17,SO Sözler. 18,80 Ku.ıJorduya oınhsuıt 

program, 11),80 Beyaz Rus şarluln.rındıııı. 21 
knnşık komu•r. 22 Çeltçe ıır.şrl~·at, 23,03 lıı . 
g-IUL('e ne-:riyat, z.ı,o.; Almanca ne!Jrlyat. 

328 Jlhz. VAR:;OVA, Is-ta m. 
18,15 Plılk, So:ıler, 19,15 Orke~tra, 111,4:§ 

l{onfrrııas, 20 Hafif mu-.fül, 20,20 Aktllallte, 
20,80 ı:iln:ılerıkn pi klar, zo,ı:; Un.herler. 
21, l.'> Vıırşova. filhıırmonl&l tarafından senfo
nik konser, 23,50 Şiirler. 28,-10 ReldAmlar, 
2-i,0,J Dans. 

Kh:r.. PR.:\G, 470 m. 

Brtino radyo orkestrası, ders, 18, J{u
artet lwn11eri, 19 Ziraat. 19,10 Amele ne rl -
yatı, Alnuı.nı-Jt ıw .. rh·at .20,10 Poplilt•r Sırp 

':!al'kılan, 20,SO Eski Pnıg'Dl balo balo mu -

ııılklsJ, 21,15 Org konseri, 21,SO Sözler, 22,03 
Viyolonsel konıııerl, 21,2.'S Sfüler, 22,SO Radyo 
orkestrası, sözler, 23,15 Plak, sözler, plfik, 
Rwıca haberler. 

Khz. LElPZİG, 382 m. 

18,20 Kf'man sonatları. 10 llaberler, söz· 
lcr,, U),80 PUik, 20,30 Spoı· bnlıisler.I, 21 lla -
berler. 21,15 Ulusal nc~rlynt, 22 "Das lelcbte 
Glück,, adlı neşcll sl<eç, 23,20 Habrrler, ıııor. 
23,40 Gece Jconserl. 

M6 K.hz. BUDAPEŞTE, 550. m. 

18,80 Salon orkestrası, 10 Stenografi 
dersl. 20,50 Sözler, 20,30 Operadan "·erUecel{ 
tl"msill nakli. 28,SO Çingene orkestrasr. 21,10 
Frnıısı;r,ca aylık hııbcr i<'mali. 1,03 Son halwr
ler. 

16 Şubat Cumartesi 

17G IOız. MOSKOVA, 7H m. 
17.80 Sözler. 18,SO Kı7.ılordu neşriyatı. 19,30 

!Sözler, 21 l{onscrvntu\·ıırdan nakil ,22 Al • 
manca ııe!}rlynt, 23,05 ırraıısızca nc5rlyut, 
~por haberleri. 21.05 lsvcç m·~riyatı. 

828 Khz. V ARŞO\'A, l!U.5 ın. 

18 l'opiller orkestra k-0n11eri. 18,30 Ş·ırkı
lar. 18,ISO Sözlf'r, l!),15 Pl~·nno konı.erl. 

Ko~erans, 20,80 Piyano, vlyolonsı·I konseri, 
20,50 Spor, 21 \'lyanadıın nakil, ş:ırkı, damı 
ve popUrl, 21,-15 llıılwrlrc>. 22 8enfonik kon • 
ser, rcklılmlar, 28,15 Dans, sözler, dans. 

Khz. l'RAG, •70 m. 

16,:SS Asker baııJmm, söıler, 18,05 Düo 
konser, sözlre, 18,3,), Pliık, sözler, 18,5.; A. -
mele neşriyatı, 19,0.i Almancıı neşriyat, ha -
berler, Z0,15 Caz, 20,50 Dol.tor öğiltl('rl, 21 ,o.; 
Bro.tiıılav radyo orkestrası, sö:t..lı•r, 22 Ope -
ret ' musikisi, 23 Haberler, 23 Plak, 23,30 lla
rıt al<pm musfühıi. 

Khz. LEtPZtG, 382 m. 
19,20 Br<'!ilın·dan nakil. 19.J>O Haftanın 

haber icmali, 20, Sözler. cGncl yu~:ı;\,ŞI\ ıı.ld. 

21 Haberler. 21,10 mırnm·al nı•şrlyntı. 23 Ha
berler. 28,80 Dans mu...,ildsl. 

iHS Khz. BUDAPEŞTE, •150. nı. 

18,30 Opera orkestrn<ıı, 20 SözJu, 20.30 

l ıllk, 21,30 Karı.,ık neşrı~·ııt, :!Z.30 llnber -
lrr, 22,50 Çingene ımısfülsi, 23,0.> Salon or -
lıestra!\ı. 2ı Caz orlteııtrası, 2L3.; nlg_enc 
ıımf.lki-;i, 1,0;; ı-:on nberler. 

f'1Afll(A 
Müsbhıa.ralı 

HUBUBAT UNLAR, 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

--------
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· 
vanyolum1aki (118) numarah hu

!·USİ kabinesinde hastalarını kabul 
Pder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398 Kışlık telefonu 21044. 

Lenin - Haydar Rif&I 
75 krş 

Sosyalizm 
.~. !<antııky - Sabiha zeı.e 

75 kr" 
---~ 

T Rası n /(üUiyatı 
Ahmet Reşit - H.Na:11~ 

ırn 

iiiiliEi ş &. 

Ruhi hayatta laşıı.0• 1;d 
Dr. Yucg - Dr Hayrull3 t 

ao krş st 
i!!iii'.i\9 Yle 

lsfehana doğrll, cu 
Piyer Loti - 1. H. Ali~~ İtli 

______ ı--=oo llrrt ı:ıtıd 

J R · ,.._K •• • ıı i . asın u U!JO 

Ahmet Reşit - H. Naı1~ 
75 kr~ 
~ ..... ..;., ___ ,_ 

Gorıo Baba 
Balzak - Haydar Rifll1 

. , 
Dal7ıima Yer1' 

V A}llT Matb~ ' < 
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)\ oınnndınıııı ~atınıınıo K111sJ11111 ııaB11rı 
Olı:tadak· k 

.-. lnıiline iV kitapları ' 
Devlet Matbaası tarafından ıa
bf&- ~ıkarılnıı,tır. Kitabın değe
ri 65 kuruştur. Satış yeri (Va -
kıt) kütüpalıeıidir. Yakıtın Tür
kltenln her tarafında bulunan 
bayileri vaııtasile tedarik edile
ltillf. 

Nafia Vekciletinden: 
kilo h" . 1 ıtaat ihtiyacı 

·ı ırınci "d o 'tak nevı en köse-
eta 9 k 104 Pa et aaraç ip-

llletre k t b . eye k e en ezı açık 
onınu"t T h lira l :ı: ur. a min be 

daki komisyoftda görü .. bilir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 

teminat makbuzlan veya para 
mektupları ve art\ırma ekılltil\~ 
kanununun 2, 3 cü maddelerin • 
deki vesikalarla birlikte leklif 1, O Up 111 kk ı 

ıra 50 k uva at temi- ı 
ş, Uruttur. 1 

ttrıarne .. rnektuplanni \hale güılü sat ti • 1ıı1· .... - -.---------•ı 
e) F •ını her gün öğle-

1ndık) d k" . lehiJ· 1 a ı komıayon-
I ır. 

kadar komisyona vermeleri. 
(392) (UO) 

• • • hlleaj 18 Ş 
aiirı- · ubat 1935 Pa - 1 - 3 cü kolordu kıt'atı ihti-

u •aat 14,30 da yapıla- yacı için 40 büyük 10 küçük ka • 
lıtekt·ı zan 2000 kara\rana ve 900 bp&k· 
IİciJ f 1 

er teminat makbuz- lı bakraç kapalı zarfla eksiltme· 
ıcaret k T \_ -d ı t ~e "k e ayıtlı oldukla ye konmuttur. ahmin oe e i 9489 11 alar· ı b' . ~el ko . ıy e ırlıkte Yak lira olup muftkbt temimb 7lt 

ınııyonda hazır bu- liradır. 
. (389) (538) 2 - ihalesi 21 'ubilt 1935 

"' • .y. ~ perfembe günü eaat IS dedir. 
. ~. V. gerel 1•w•. • 3 - La.&-.. _... ._e .,.::-.. • ...._ı-t S f : ıgı ıçın yaP- ~ıu .. uH1 ,, aauuHu•-IDI 

ko 'Ylon arabası açık ek- hergün öğleden evvel Fındıklı • 
S l~Uttur. Tahmin be - daki komisyonda ıörülebitir. 

Beyoflu dördüncü ıulh hukuk 
mahkemesinden: 

T erekeıine mahkemece el ko • 
nulan ölü Feyzullah ojlu Meh • 
ıtitl., alt olarü: 

lleyojlunda T epebaıında Met· 
rutiyet caddeıinde (35) No. lu 
kahvehanede meft\ıt yeni •e m~r
anetll IMl&lei, lalcemlelk aoba ve 
Kire ile yatak Yoi'Pft OAMMtlt ti· 
bi etta U.1935 cumarteai saat 
ıs de açık arttmraa auHtile l&b -

lacaktır. lıtekli olanlann ıöate • 
rilea IÜD ve aaaatte mafıallinde 
hazır bulunmaları Uin olunur. 

(ft14) ~lS 11~a olup muvakkat te- 4 - !ksiltmeye gireceltletift 
İhaı ı~a 63 kuru§tur. teminat mektuplan veta pata • .,.,,. fllnlüneii .aile luJılJı 
t ll·· ... ~

11 18 Şubat 1935 Pa. makbuzları ve attbtmll eliiilbltt ·•u intılJıemainJen: 
Şart •aat 14 dedir. kanununun 2, 3 cü madtltlerin.. Taekesine mahkemece el ko-
dennarne ve krokisini her deki vesikalatla birlikte teklif nulan ölü İıtavro Soloya ait ola -
il tö e~"el Fındıklıdaki ko mektuplarını ihale günü saat 14 tak: 

lıtek~;ıe~ilr. . de kadar Jtomiıyoöa .... ı.n. t) fıtiftyl!dt! Neılijah itıltan 
le \re 2~: teminat mak - • • (3!1) (631) tiıiball•lntle Ç•tıt lllet'kiilRle 
U rtıadd N_ o. lı kanunun 13 N 1 kir 'iri ., ..ıı 
. el d k k 1 l - Kumand•nl..ı.._ 1-&• .... b L ... tr. o ı eç oc• arın me.cuu tlikt erın e i veıi a a • m JUuaa aa,, ldreellf &elk arttırma ile 10.2.939 

d, eh \taktinden evvel vanatı için 100 adet çul paDrlık· pdU tut 14 d~ .abİtlealttft: tı . 
aıır bulunmaları. la satın alınacaktır. T ..... be "' tekli olanlarm gösterilen llft Ye 

~ (390) (539) deli 400 lira olup mu'taldrat tani· Matte baellkir kireç ocaldanbda 

Havdarpaşada tea!im şartiyle muh•mmen beı::leli 2970 Jıra 
ol•n 18 too t~lrraf telı kapalı zarf uıu:ite ekııltmeye konulm•ştur. 

Ekıiltme ~3 / '21935 tarihine raa'layaa Cumartesi güaO 11at 
15 de Ankara' da Bak an lık Malıeme MüdOrliiğünde yaprlacaktw. 

lıteklilerin teklıflcrini Ticaret odası veı i ka11 ve 209,25 Jirahk 
mu•;ckat temiaatlarının Ma ·aan C: ıjma yatmldığına dair olad 
makbuı •ey• numunesine uypn banka l&efalet mektuba ile b irw 

lik'te aynı gDn ve Hat 14 e kadar Malıtme MOddrll~ae terdi ' 
etmeleri liıırnd1r. 

lılekliler bu husuıtılci fattnımeltrl paraaıı olıtalt Aakarı'4a 
Bakanhk MtlH!fte MüdOrlitflndem. alabilirler. (610) 

Nafia Bakanlığın an 
H•ydatpıııda Sif iupı1•tt tetlittl tırtiylt •• kl•rlMf k•aalı 

He muhammen bedeli 468 lira o 'an 1300 adet lcomple telrt•f • 
fincanı açık •lcailtmeye konu :muıtur. Ek•iltme 24/31935 tarilüne 

taatla yan pHar ıDnü Hat 1 S de Ankarı~a Balrıabk Malı•me 
ModOrUlilnde yaprlacakhr. İıtelclUerin ·ı icaret odHı •eaika11 Ye 

JS, 10 Jirahlı mu•akkıt teminıtlal'ıihn malı•1tdıtroa dılt olö 

•kbuz •eva numunnine uygun Badlıt kefalet mekhlbu ile bıt• 
Jikle aynı gl\a ve ıaatte "omis)onda bu'unmaları llzımdır. latek
liler bu bututaki taırtaameleri parasıı olarak Aakarada Balcanhk 
•alzeme Müd6rl0ğiiaden ılabilirder. (581) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Lira K. 

208 60 

teminat miktarı 
Lira K. 
15 64 

Nni Adet 

"56'' i -· ı Ka em eczayı 1 JiiftUme 
laı.nb ~ ~ natı 30 litadıf. ŞartbUDe ve nü • 1ıu .. INlııdlımalm IÜlnUD• ilin e-

ihtı',. u kumandanlığı muneaini her IÜD öile4en evvel 1.......... (7821) "~ .ı 
.sacı · · - ı 0>,, lt •e edevatı ~ ıçın 45 büyük 45 F ındıklıdalti konıiıybntla ıörüle· _____!!!!' tcmwe = ,, · " · sn" • • • .. b 

hh~ite 
2'13 40 20 50 

a~arı ~DDİye akJr b 500 karavana ye bilir. yacı için 210 t66 Yulaf 23 Şubat 
tek aJn.aç kapalı zarfla ~ - lbalwi 13 Ş•hat 1935 lNll ~i tiid Aat 15 tle Pendik Bakteriyoloji tnıtitüsii Çevirıenliii taralından 1§ ıubat 

6167 ~tıınuıtur. Tahmin çarıamba sünü saat US leclir. ı.. bpalı aarfla alınacaktır. Tahmin 193S tarihine müsadif salı günü saat on dörtte Fındıklıda Güzel San -
t ıra 50 kuru~ olup teklilerin teminat makbuzlarile bedeli 12076 lira olup munkkat atlar Akademninde Yülmek Mektepler Mubuebec:ilitinde açık ebilt

. tnıinatı 642 lira 75 Ticaret oduma kayıtlı ol~aldarı- teminatı 906 liradır. Şartnamesi- mt 6üretile Ye l•rlilamelchi muc:lbitiie miktarlan ~erileb al&t t• e. 
1~'1 na dair veaikalarile bitlikı. vak· ni her gün ögl~den evvel .. ındık- devatı fenniye ile ezayı tıbbiy ıatın alınacaktır. Şartnamelerini ıar . 
tiin··"i 21 tubat 1935 per- tinden enel ~ ı.mr h.tald kömbJOftt&.fSrilleblllr. b- mek için her ıün Pendikte Miieueıe müdiirlüpne ve ekailtpa,J.e pr-
ş, u •aat 16 dadır. bulunmaları (394) (829) leltlltMitt '*1tllflerlbl ı.111 Wltbtfı mtlt için aWerileH liln ve 0 aaatttt Fldll•••• .... ._..,.__ır. 
ö ~rne ve nümuneıini • • • bir saat evvel komiıyodll \oafme • mitibtle Yaa.Jt Mtlleapw Mahte~illflnde lwiıJed ••lm•lttl 
geden evvel Fındıklı - Fırka kıtaatı hayvanab ihti - iri (393) (628) "48İ,, 
~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!Bil!ıllll!!lilıi lh _. ~ ı• ~ w.il dtl1*.} !!!lll!!!!!!!!!!!!lll!!ll!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~~-----!!ll!!l!!l!!!!!!!B!l!l!!!l!!!!!l!!!!liİİİl!a 

~ Oz Ttir'lite ltartt1t1r1af 
s 3 ıo, y n 

)·uı alın (Katmerli zıddı), ıı. 
nız. 

Sadece Tek s ' . 
S adedil 1 B"" 2 B"" .. 8 
' • 11 Uk 4' U w • on, . ongu, . 

~ , . guz. 
l'at~deyağ, 1. Bısığ, yağ, 2. Sağ 

rr, ~ıtdı~, 1. Ağar, 2. Bayık, 3. Bay. 
r. · Con r.:: Ç · 6 D v 7 '-ıel'\t , o. ın, çın. . ogru, • 
lrıqk Çek, 8. Girçek, 9. Güni~ 10. 
14. p l~. Kirtü, 12. Köni, 13. Onğ, 
~o~·· ~~·ınç~k, 15. Sözünde duran, 
16. '!':~tutan (Sadıkulvait man.) 

8, grı, 17. Unan. 
ldır ç ka 
~ ' I n. . 

Ilı k dır olmak, 1. Çıkmak, 2. Gel· ,. 
s,d 

l'ılnı rııe, 1. Berllgennik, 2. Cu • 
ltq_~ 'ta. Çarpma, 4. Çatma, 5. Do
~. ~at0kuş, 6. Dokuşma, tokuşma, 
llııtrı lanıa (İnfilak sadmesi 
' ·) 8. Sarsma, sarsıntı, 9, Vur -

~ ~~dr, (Sadır, Göğüs man.) 1, 
t r, 2 B 3 n·· 4 G .. v •• .. k · avur, . oş, . ogus; 
S .~ek, 6. ök, 7. öp, 8. Oşün, 

ld r, 10. Yürek. 
(ı r illeti, 1. Göğüs darlığı 
h~. 1 sadır nıan.) 2. Solungan -

s,c1 
)el', 

2 
r (Sedir man.) 1. Baş, baş 

tel', 
4 
· lleri, ilel'iki yer, 8. On, ön 

~~ti · Öreçe, 5. Seke. 6. Seki, 7. 
11, i~· Söykenç, 9. Tar, 10. Tör, 
'-ı , 12. Tüver, tiivür. 

>tt1t ~Temtz man.) 1. Atı, 2. 
~ · Ank, 4. Arın, nrun, 5. 

G An sili, 7. aru, 8. Cık, 9. 

~-

Cıkltt, Çıkla, ıo. Cip, Çipı ıı. 
amçııt, çmıçtk, 12. Duru. 13. Du • 
ruK, 14. lğrek, 16. Sadıltsıs (Yk: 
Katıksız). 16. Ka~şıPYt 17. Ka -
nksız, 18. Kal.ikam, 19. .llüldilr, 
20. Oyuttlönmelt, 21 sağ, 22. Say· 
dam, 23. Siliğ, silkü, 24. Smük, 
25. Uı'tııiciUllftbllf. 

Saf denm, af dil, ı. Andat !. 
Anarat, 3. Bön, 4. Epeeek. 5. O· 
ğüz. 

Saf han, 1. An yil, 2. A~t. 
Saf kalpli, Kengil. 
Sal obmyatt, l. Bülamk, 2. Ka -

nşık. 
Saf, (Dizi man.), 1. Gerki, çe • 

rik (Saftı harb tııan.) 2. Cette, 8. 
Çığdattıişk, 4. Dizek, 6. noo. 6. 
Dizik, 7. Dizim, 8. Katar, 9. :ke • 
zik, 10. Kırmı, 11. Kor ("Y&ptltü' -
da t.aŞ, tuğlıi, kerpi~ V@ Mite Mraeı 
man.) 12. KöşWn, K1iŞüil, ~&Sıra, 
14. Tizkin, 15. Yaaal, 16. Yait&v. 

Saltaf, 1. Dizi dizi, 2. Katıar k&. 
tar~ 8. Sıra 11ra. 

Saftik~, Sökmen. 
Sd tutttt.k; 1. Çerkeşmek, 2. 

Ditkeşmek, 8. Di~llfl\ek, 4. büz 
durmak, 5. Düzünmek, 6. Koşun 
baglamak, 7. TiŞikmeıt, 8. Yula • 
mak, yasanmak. 

Safa, 1. Eğlence, eğlenti, 2. Kot, 
3. Mezı 4. Sevinç. 

Saflet, Safvet), 1. Anhk, anğ. 
hk, arıklık, annhk, 2. Duruluk, 8. 
Esenlik, 4. Siltlik, Siliğlik. 

Safh, 1. Bağışlama, 2. Bakmn • 
ma, s. Yut çevirtne. 

Safha, Yüz. Sahi ,1. Ağı, 2. Ahı, 8. Alo, 4. 
Safih•, 1. Paslak, 2. Kat, 3. Eli açık, 6. Eli bo4 6. Kocak, ko ~ 

Yufka, 4. Yüz (Yassı ve düz yüz çak (Dalıa çok baba}'iğit ıııan.) 
man,) 7. Munjaıı. 8, Paydak, 9. Selek, 

Sefil, 1. A~ ~t Astıtt, S. Aşa- 10. Vergili, 
ğı• 4. AŞağılık. 5. Bayağı. S.hife, ı. Bet. (Bir ııeJiıı yüzü, 

Saftr6 1. Iskarma, 2. Islık. tist sathı maıl.) 2. Bit, 3. Sep, 4. 
Safra, Od. Yafrm (Levha, yazı levhası man.) 
Safralı, 1. Başı dönett, 2. &n • da.) 

lığ. Sahi, 1. Bayık, 2. Cöp, 3. Çın, 
Safsata, ı, Çamsıtttna; 2, Saç .ı çin, 4, Doğru• ö. Elen (Slhati ye .. 

ma, saçma sapan. rinde man.) 6. Gerçek; 7. Girtten, 
Safsatacı• ı, ~a, 2. Saçma. 8. lçın, 9. tğsız, 10. isen, 11. Ker -

lıyan, 3. Yamşınk. cek, 12. Kerti, 13. Kert.is 14. Kirti1 

Safsataya dütmek, 1. Çamsırt .. 15. Kirtü. 16. Mağat, 17. Onğ, 18. 
mak 2. Sa~malamak. Puju, 19. Sağ, 20. Sağlam, 21. 
S~pr. 1. Bardak, 2. Bart, 8. Toğn, .22. Tüz. 28. Uşun. 

3. Sağır, 4. Soğrak. Sabıhan; Gerçekten. 
Sa1ır, ı. Balaca, 2. Çocuk, 3.1 Sahi~ 1. Aran, 2. Çet, 3i Kım, 

Kiçcik, 4. Kiçi, 5. Kiçik, 6. Küqük, 4. Kırag, 5. Kırak, 6. Kıran, 7. kı-
7. Ufak. rığ, 8. kıhy, 9. Kıy, 10. kıyı, 11. 

Saha, ı. Açıklık, 2. Açık yel', Kuduğ, 12. Suvat, 13. Yaka, 14. 
3. Alan, 4. Avlı, 5. Dwııın, 6. Düz- Yalı. ı. 
Iük, 7. Elen, 8. Manay, 9. Ortalık. Sahlo, 1. Buyn1k (Amir, hakim 

Sab•i i•titar, Yaylıın. nıan.) 2. ~ğe, eye, 3. Is, 4. Isı, 
Sahai vuii, ı. Yöbatt, (Ova ıssı, 5. f dı, 6. İğe, 7. tk~, 8. ıre, 9. 

man.) a. Yatı (Ova man.) Ka .. vçun, 10. Oğun, 11. Yesi, 12. 
Sahabet, 1. İtilik (SdhiJ1İik Yige. 

man. 2. Kayınna (Himaye mah ) 3 Sahih çıkmak, lı Benimsemek, 
Koruma (Himaye ttHıh.) 4. tJ .. 2. Kavzamak, 3. Kayırmak; 4. 
tün. Yan çıkmak. 

Sahabet etmek, 1. Benimsemek, Sahibi devlet, tdikut. 
2. CakaUıttıak, fJ. Kayırtnak, 4. ~•hibl atbl, l;ôkay. 
Koııımak, 5. Üstüne aJtnak. Sahibi fen, sahibi aan'at, Erdeıt 

Sahan, 1. Aş kabı (içine yiye . iyesi. 
cek konan kba man.; 2. Kab, 8. Sahir (Sihirden man), ı. Ar. 
Tabak. 4. Tapsi, 5. Tepsi. bağcı, 2. Arpakçı, 3. Arkışçt1 4. 

Sahba, 1. J{ı~ıl, 2. Sücu. lfüğücü, biiyiieü, 4. Göz ha;tcı, 6. 

--dl-




