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Bu sabah yapılacak sandık alayı 

___ çok ·güzel ve parlak olacak 
General Refet 1 Nutuklar söyf enecek 
Mü~takil Saylav atılmasına saat onda 

ve reylerin 
başlanacak 

namzedi 
~· il. F. İstanhuldaki biricik müs

t'in tıaınzetlik için General Refe • 

'>afık ~1'lnıetllk dileğini onay (mu • 
hildir .L.u~du. Bunu Genel Katiplik 
ci glgı ıle Türk uluslilla ve ikin • 

8~Çtnenlere bildirdi. 
enera} Ref t'• .. l .. v .. ( h . 

~eti, hii . . e ın. ~z ugu §O sı • 
ilkin B·~ı~eıı~ belhdır: Bu yurttaş 
doı Uyük Önderle birlikte Ana • 

Uya ger • . Ul . k 1 de" 
1 

,.nııştır. usa) savaşın ıl · 
re er· d 

Fuad 
(Urfa) 

Na:.i/ 
(Antalya) 

h'ıtşt ın e onunla birlikte çalış . 
§Un ır. Ancak arasıra aralarında dü-
ı. ce ayrılı:kJ .. "] .. .. L 
ıı"t an goru muştur. ozan 

.. lŞıtı.d" 
ltıl§t an sonra bu ayrılıklar art -

fet ;· Cunıhuriyetten sonra G. Re · 
~ad ;tk Fırkasına aykm gi<len ar • 

cıu:: ~ ile birlikte Terakkipen·er 
~ t IUtıyet adındaki f ırJ,\.ayı kur • 

~ tır İk· F k d b'" "k ~~i ' ı •ır-a ar~sm a uvu · 
trı 1 ~trıel&r Glınuşnır-:--Bu türlü çekiş· 

e tr i: • • • • v 
l~ ,.zerıne tllkemızm dogu smır-

'"'"" ~~ il cfünhuriyete karşı çıkan a • 

( t<ıs/~trıların kötülükleri arıtıldı~ 
IJe) 

daıı sırada bu fırka dağılmış, on-
eonr G daıı . a . ·Refet sıyasal ~nlı§ma • 
~kilnıi§tir. 

Gen lJ 11 n er al Refet o kurunclanheri 
b •\ t'ı k 
ı:..~~i t asmdan ayrı bulunuyor. 
Qt) d 

1:~ı;a} kanrğlarmı (siyasi lwrıa· 
.ı e"ıc:ıti . ld v b .. k 1ıilı' d 0 

.. tınış o ugu ugune a 
hu. k '1Yulnıamıştır. Bununla beraber 
ki 'r eı Ilatk Fırkasmm şefleri bu es- ' 

etakki 
tıiı1 8 

Perver başlarından biri • 
~ a.y}ay] ... 
~ıııı.,, .. tga namzetliğini koydu • 
'" g()t\in k d' ' . K l 15ll'trı • ce en ısının uru taya 
.ı esıni k . . . . . 
1.1~!<i ( estınınştır. Bu kestırım· 
l>ıt{11a) k~rar) özel anlam (hususi 

' sanırız ki, ~çıktır. 

' ASIM US 
1 • Dlt 

A ·~ . ~n "-Ytfıınm 1 tncJ sUtunundaı 

"\~Z\b -=
a hangisi kazanacak? 

"ııı 1 . ·--..IJI\ ~ . 
~i t ·~btıı ~Jdıyede mutehauısJa • 
b,~tltilc ~d Pi~ .hakkındaki eserleri· 

l ~ ite en Jun heyetinde Elgöçün 
''t-l»·~llcak, Yoksa Agaşm mı? 
..... 'k.t il &:.) •• •• 

•led goçun ••• 
•· 'tı ~n?. 
."'ll~lt loÇ "8 
~· Q~, .. ~~ Planı yaparken f ı · 
"'-~rı heyeti azaımm rey-
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Atıf 
(Bursa) 

Felımı 
_ (Çoruh) 

lJün §ehir bayraklarla Jo.ıandı 

Bugün Türk ulusu en yüksek 
soysal ve siyasal hakkını kullana
caktır. Bugün memleketin her la· 
rafında yeni saylav seçimi yapı
lacak, Türk kadını ikinci mün • 
tehib olarak rey atacak, saylav 
seçilecektir. Bu mutlu günü kut
lulamak üzere günlerdenberi ya
pılan bütün hazırlıklar bitmiştir. 
Şehir dün sabahtan itibaren bay. 
ı-alrlarla donanmıştır. Mülhakat· 
taki ikinci müntehipler dün tapıa· 
men §ehrimize gelmişlerdir Se • 

.. o:---..... 

Galib Pekel 
(Tokat) 

Şükrü 
(Erzurum) 

Neşet Öm(!r 
(lstanbul) 

Fuad 
(Erzurum) 

Emrullah 
(Malatya) 

Ziya Kar..d 
(Müstakillikten 

vazgeçen) 

JstanbuJdan müstakil 
namzetliklerini koyanlar 

f stanbul saylavlığr için müıtakı1 
namzetlik koyanlar yirmiyi geırmit • 
tir. Bunlann isimlerini yazıyoruz:: 

General Refet, tarih muallimi bay 
Ihsan Şerif, Bay Mihran Boyaci • 
yan, Bay fethi, Bay Sadok, Bayan 
Nezihe Muhiddin, Heybeliadada sa
kin bay Memduh Edren, Yeni Lise 
Müdürü Bay Saffet, Dr. bay lpok· 
rat Altay, JJ"çaa bay H. Sarp, serbest 
doktor Bay Habib Resan, komis • 
yonca Bay Necmi Güne,, Mürettip. 
ler Cemiyeti Reisi Bay Cemal Dön • 
mcz, Niıantaımda Atiye sokağında 
sakin Bay lsmail Şefik, inhisarlar 
idaresi muhakemat şubesi amiri Bay 
Mehmed Rifat, esbak lstanbul me· 
buılanndan Dr. Urfanidis oğlu Bay 
Vasilaki Urfanidis, Simkeı oğlu Bay 
Gegork, Beyoğlunda Sünbül soka • 
ğmda mobilye fnbrikaıı sahibi Bay 

1 
Andonaki Ka]avi, Akıarayda So -
fularda sakin Abdi Mehmed Rem • 

zı, 

tertib olunmuştu. Alay programı 
dün son defa alakadarlar tara -
f mdan gözden geçirilmiş, alh 
yüzden fazla otomobil kiralan • 

mıfhr. Hazırlanan programa gö
re, bu sabah yedide vali ve bele· 

diye reisi, muavinler, seçim teftiı 
hf"yeti beldiyede toplanmış ola -
caklardır. Yedi buçuğa doğru 

• 

Bınlerce komünist dün 
akşam Parise yürüdü 
Ellerinde benzinli paçavra, hançer 
taşıyan 1200 nümayişci yakaSandı 
Pariı, 7 (A. 

A.) - Dün ak· 
ıam, saat 22 ye 
doğru, çoğu ko • 
miin'st olan bir 
alay nümayiıçi, 

trenler, otobüs .. 
ler ve tramvay ~ 
larla, civardan 
Parise akın ede • 
rek, Konkord 
meydanına doğ

ru yürüyüş yap • 
mışlardır Sen Lt. 
zar istasyonun • 

ı--

da ve Konkord 
meydanı civarın 

da 565 kişi tev
kif o)unmuttur. 
Nümayişç ·ıerin 

birçoğunun üze • 
rinde lobut ve 
benzinli paçav -

Paristen bir görünü§ 

ralar bulunmuttur. Madlen mey -ı 1200 ü bulmuştur. "Vatansever 
danının civarında, nümayifçiler genı;!er" t~kilatı akşam üzeri bil' 

ıtanm üzerine ateı etmi§ler, bir yıldön~mü toplantısı akdetmiş .. 
kiıiyi yaralamıılardır. Elize ıara· lerdir. 
ymın yakininde, bazdan revolver 
ve hançer taşıyan, 40 kadar ko • 
münist tevkif edilmiştir. 

Saat 1,30 da mevkufların say111 

Bu gençler, toplantıda hazır 
bulunan eski Paris Emniyet müd\f 
rü Bay Chiappe'ı şiddetle alkışla
mışlardır. 

Bundan sonra ayni gençler, a -

,-----------, layla, Zafer takma Ladar gittikten , J • G •• ve Meçhul askerin mezarına bir de y J o ren met ç~çek bıraktıktan sonra sü • 

i L E kunla dağılmışlardır. 

Kara Gören 
Zamanımtzın ikbsadt ve 
sryasf vaziyetleri Uzerin-

1 
de nikb n ve bedbin o· 
lanlar nasıl dUşUnUrler? 

Altıncı Sagıfamızda 
\. ~ 

Polis müdürü Konkord mey • 

danma bırakılan çiçekleri gecele • 
yin top2attırarak, 6 şubat 1934 kur 

banlarınm Perlaşezdeki mezarla· 

rına koydurtmuştur. 

Hülasa, dünkü gün, gerek Pa· 
riste, ve gerek eyaletlerde hadise -

ıiz geçmİ§tİr. 

Saqlav namzet/erile konuşuyoruz 

Bayan Türkan Başbuğ 
duygularını anlatıyor 

Şimdiye kadar üçyüz talebe yetiştiren muallim, 
Kuıultayda Maarif yo!unda çahçacak 

C. H. Fırkası tarafından Antalyaya 
saylav namzedi eöıterilen Boğaziçi 
lisesi Müdür ve hocalanndan bayan 
Türkan Batbuğ'un dün gazetemizde 
çıkan sözlerinin, yanlıtlıkla baıka nıun
zetlere aid bir lasnn aözlerle kanınu, 
olduğıınu gördük. Esasen vaktin geç, ,. 
yerin dar olması münaıebetile bu ıö;r;
leri hulasa teklinde vermek zarureti • 
ne düımüştük. Bu, karı,madan özür 
diliyor ve bir arkada~unızm bayan 
Türkanla yapbğı konufmayı bugün ay
nen veriyoruz. 

- Saylavbk namzetliğiniz 
dolayısile ne duyuyorsunuz? 

- En şerefli işlerden biri sa -
dt ~ ~evklerini de göz ö

,, demi! ele ondan •• çim münasebetile hir de alay Devamı O anca aayıtaıı~ 1 ln~ ılltununda. (Devamı 9 ııaçu u.,yıtanm .ıs Uncll ailtoıu • .ad 
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gizli Sovyetlerde seçim 
Kongre merkez icra 

komitasını seçti 

olacak 

Moakova, 7 (A.A.) - Röyter J mevcud olan bağları kunetlen • 
muhabiri bildiriyor: dirmeğe yarayacaktır.,, 

Pan Sovyet kongresi Bay Molo- Bay Molotof, beyanatını bitirir-
taf tarafından izah edilen tetkili- ken demittir ki: 
tı esasiye kanununa ait birçok ti· "Parlamentarizm usulünde mev 
lahatı ittifakla taıvib etm"gtir. B. cud en iyi eaaılar aynen So'Y}'et ıiı 
Molotof ıu beyanatta bu~unmuı - temine ithal edilecektir.,, 
tur: \ 

Pan Sovyet kongrfli bu tadilltı 
"Teık"li.t kanununun eıas1arm-

da hiç bir değitklik olmıyac:aktır. teıkiliitı esasiye kanununa ilave e
Fakat: debilmek için bir konıi.yon teıki-

1 _Şehir ve köy ıovyetlerile lina, ve relecek intihab1ann tala. 
Pan sovyetik konare int "habatın • hata uyrun olarak yapdmaıına da 
da iki ve üç dereceli intibahlara ir olan tek ifi kabul etm;ıtir. lnti
nıukab:ı bir dereceli "ntihablar ya habapta reyler gizli olacaktır. 
pı'acaktır. Moıkova, 7 (A.A.) - Yedinci 

2-Amele ve İtçi'~r, temıil bu- SoT)'et Ruıya kongresi dün alqam 
ausunda ayni mikdar mümenİ'le bpanmııtıt. Kongre 605 kişilik 
malik olac:ak'ar, fakat itçilerin merkez icra komite.ini nitihab et· 
bazı :mtiyazları muhafaza oluna. mitt"r. Bunların araaında Stalin, 
caktır. Molotof, Kalenin, Vorotilof, Ka -

3 - lntihbat idareci teık"llt i· ıanoviç, Orjanik"tse ve Litvinof 
le halk kü'!e'eri arP.ımda !mdi da hı1htnmaktad:rr. 

Çin sularında korsanlık ve Avam 
kamarasında birkaç sorgu 

Londra, 7 (A.A.) - Yang-tse J Yang-tse-kiyanr üzerinde 13 top
~Kiyang'daki, komüniıt faaliyeti çekerden mürekkep. bir filotilla • 
ile umumiyetle Çin aulannda J• 
niden b~ g&aterea konapbk h&
diseleri, Avam kamarasında bir 
kaç suali mucib olmuıtur. 

Bunlara dair ııkııtınlan Sir 
Con Simon, cevaben Yanı be
Kiyang kömünistlerin geriye pUı
kürtüldüklerini ve lngiliz tebaa· 
ııntn emniyeti huıuı• nda hiçbir 
endişe mevcud olmadığını hatır -
latmıttır. 

Nazır, vaziy~tin, lngiltere hü· 
kiimetince pe!< yakından takibi -
ne devam olunacağını da ili.ve 
etmi~tir. 

Gene bu bahse dair ~onılan 
bir suale, deniz bir'nci lordu, 

Parisde 144 ki omehe 
su kemeri . 

Paris, 7 (A.A.) - lnıuı iki 
milyar franktan fazla bir masra
fı istilzam edecek olan 144 kilo • 
metre bOyunda S 'man arme uzun 
bir ou kemerinden Parise 1.000 
metre miki.b ıu ıevke:lilecekt?r. 

Devlet ıuraıı Loire nehrinin 
bir kıaım ıulannı abra!< Pariı ıeh

rine, BanHyösine ve iki vilayetin 
birçok nahiye~erine saf ıu temin 

etmek maaadile ıiritilen bu mu • 
azzam İ§C kanuni müsadeı:ni ver• 
mittir. 

Bu kemerinintaıı 6 ıene müd
detle binlerce ameleyi İ9gal etle • 
cek ve Pariı'in t:m ·1iki halde Sen 
nehrinin tasfiye e:!i'lm"t suyundan 
ibaret o1an içme auyu ihtiyacını 

daha taze ve saf 111rette tatm:n ey· 
liyeeektir. 

Jon Simon Parisde Laval•a 
konuşacak 

Lonclra, 7 (A.A.) .- DailJ 
Telegraf gazeteai, Sir Con Slmo
n'un yann Paristeki kıaa tevak • 
kufu eanumcla B. LaY&I ile ko • 

nm emniyeti muhafaza etmekte 
Ye ıll&hb muhafmlann da o mm
ta.kada dol&Jmakta olduiu ceva
bını vermittir. 

Birinci Lord, bqlca bir ıuale 
karı ılık olarak da, Yanı • be neh

ri üzerinde emniyeti lnriliz me • 
murları tarafından mu haf aza e • 
dilmekte ise de, Çin sulannda ve 
Çin sahilleri boyunca, bu bapta • 
ki mesuliyeti Üzerlerine alacak 

ve İcab eden tedbirlere tevessül 
ile ken4i müeueaelerini koruya-

cak olanlann, bizzat ticari ,irket· 
lerin kendileri o'mak lazım geldi· 
ğini ıöylemittlr. 

Hoptman muhakemesinin 
son safhası 

Fleminrton, 7 (A.A.) - Ha
uptman'ın avukab, Bronk me. 

zarlıfmda fidyci necatı Jllan et -
rarengiz ph11n lzidor Fit oldu • 
iunu iddia eden nazariyesini te-

yid edecek yeni bir tahid dinle • 
m"ttir. Stepane adındaki bu §& -

bid, Fit'in kendilinin radyo alat 

ve edevatı aattıiı mağazaya ge • 
lerek, bir kutu ayakkabı bırak • 
tığını ve altı saat ıonra da bu ku

tuyu tekrar aldıimı ıöylemittir. 

Bu tahid, ikinci bir aorıuya 
cevaben beş defa timarhaneye ri· 
rip çıkhğmı itiraf etmiıtir. Tene-

keci Müller, ağuatoı 1934 de Ha
uptman'm evindeki ta\'an arası • 

nm taban tahtalarmm h:ç bir ta-

nainin eksik olmadıiını ifade et
mittir. 

nuı~ası ihtim dahilinde oldu • 
junu yazmaktadır. 

Sir Con Simon, lnıiliz ticaret 
ocluınm ıenelik toplanbıma ri -
yaıet etmek üere Paria' e gitmek
tedir. 

-
1
.------ -
Yugoslav Meclisi 

fesholundu 
Belgraı:I, l ( A.A.) - 8 lltin

citefrin 1931 de •eçÜmİf olan 
Skopçina medm, Kralın bir i • 
rade•ile leslıolanmuıtur. Yeni 
•aylav intihabatı 5 Mayı• 1936 
ele yapılacak ve yeni meclis 
fevkalade olarak 3 Haziran 
1935 de toplanacalthr. 

Birinci umumi mü
fettişliğe kim 
getirilecek ? -

Birinci Umumi Müfettit Bay 
Hilmi Erıenenin fırkaca ıaylav· 

bia namzed ıösterildiğini yaz • 
mıtbk. Bay Hilminin aaylav ae -
çilmeti üzerine açılacak birinci 

umumi müfettitliğe türlü ihti -
maller dahilinde mıttiöidure? G 
mailer araıında vekillik eden zat~ 
lardan birinin tayin edileceğin .. 
den de bahsolunuyor. 

Bu tayin tabii Kurultay açıl -
dıktan ıonra yapılacakbr. 

Musolini 
Dün Iran Uış Bakanını 

kabul etti 
Roma, 7 (A.A.) - lran Ha~ 

riciye nazırı, dün Muaollni tara
fından kabul edilerek, kendisile 
çok samimi ıurette ıörütmüıtür. 

Diğer taraftan, nazır, dün aa
bah da, Şattülarab budud meae
leaine dair, Irak hariciye nazın 
Nuri Said pqa ile uzun uzadıya 

konuımuıtur. 

Öğleden ıonra, hudud meıe • 

leıinin uluılar kurumunda rapor· 
törlüğilnü eden Baron Aloisi'nin 

yanında, müzakerata devam e • 
dilmittir. 

Amer ıkanın ökonomi 
sıyasası 

Nevyork, 7 (A.A.) - Dıtarı 
itleri müateıan Bay Pilipt Banka· 
cılarm ıenelik ziyafetinde bir nu • 
tuk aöyliyerek birletik Amerika 
hilkClmetlerinin ökonomi ve diplo
masi sahalarındaki uluslararası ıi

yaıetini anlatmııtır. Ökonomi ıa· 
bumda Bay Filipa, yalnız Uzak 
Şarkta değil fakat dünyanın her 

tarafında açık kapı ınyasasına ta • 
raftardır. Bu açtk kapı 11yasa11 

her memleketin diğer bütün ecne 
bi devletlere ayni müsavi ticari 

muamelede bulunmasından iba • 
rettir. 

An1erikada milli 
seferberlik . 

Vaıington, 7 (A.A.) - Aya.n 
azaımdan B. Klark, harbiye ne-

zareti tarafından hazırlanmıt o • 
lan milli seferberlik planını a • 
yan mecliıine arzetmittir. Bu 
plin, ıs· Y•!ından yükaek olan 
herkesin ıilah altına alınmasına, 

reiıicumhurun, planın tahakku -

kuna lüzumlu olan bütün ıanayii 
kontrol etmesine müsaade ver -
mektedir. 

Evkaf müdürleri arasında tayini 

Ankara, 7 (KURUN) - iste -
ğile tekaüd edilmit olan Çanak • 
kale Evkaf Müdürü Bay lamail 
Hakkının yerine maaıile Malatya 
Evkaf müdürü Bay Murad, Ma -
latyaya terfian Giresun evkaf me-

Kazan yoklaması 
Ankara, 7 (KURUN) - 1935 

kazanç yoklamasına batlandı. 

Yoklama bir hafta ıonra bitiril • 
mit olacaktır. 

TUrk - ingiliz görUs;meleri 
ni4jin durdu? 

Ankara, 7 (KURUN) - Duy
duğuma göre İngilizlerle yapıla • 
cak yeni ticaret anla,maaı etra
fındaki görütmeler lngilizlerin 
merkezden talimat istemeleri yü
zünden durmu§tur. istenilen tali. 
matın yakında geleceği ve görüş
melere yeniden baılanacağı umu
luyor. 

Tramvay şirketinin 
açtığı dava 

Ankara, 7 (KURUN)-Dev
let Şuraıı cumartesi günü Bayın
dırlık Bakanlığına ve tramvay 
ıirketine tebligat yapacak, mu • 
hakeı:tıe gününü tesbit edecektir. 

Ankara Tıb fakUltesl 
IAyihaaı 

Ankara, 7 (KURUN) - An • 
karada kurulacak olan tıb fakül
teıi hakkında hazırlanan kanun 
layiliaaı Sıhhat Bakanlığından 

Baıbakanlığa gönderildi. 

Mihailof Ankarada 
Ankara, 7 (KURUN) - Kas

tamonuda bulunan Bulgar korni
teciıi Mihailof, hu ta o1an karı • 
ıına baktırmak için buraya geldi. 

öl~Uler kanununun bazı 
maddelerl de§ltecek 

Ankara, 7 (KURUN) - Öko
nomi bakanlıfı, yeni ölçüler ka
nununun bazı maddelerini deği§
tiren yeni bir proje hazırlamak -
tadır. 

İ4jme sular1 tahsil müfettişi 
Ankara, 7 (KURUN) - içme 

ıuları ta hı il müf ettiıi bay Ihsan 
Ordu huauıi muhasebe müdürlü
iüne tayin edildi. 

Paris borsası \ 
ParİI, 7 (A.A.) - 6 Şubat ta· 

rihli Pariı borsası: 

Eıham borsası, durgun bir piya
Ada, daha tutumlu bir iıtidad 8ÖS 

teriyor. Yerli esham, umumiyetle, 
bir evvelki kapanıı vaziyetini mu 

hafaıza ediyor. iyi bir iıtikftmet 

tutan Fransız rantları hafif bir te

reffü göıtermittir. Beynelmilel es 
ham gayri muntazmdır. Rio ve Ro 

yal Dutch zayıf, Türk ve Sırp ea· 
hamı ıailamdır. 

Amerika, Sovyet Rusya· 
daki konsolosluk.arını 

kaldırıyor 
Vaıington, 7 (A.A.) -Ame

rikanın, Moskovada ve Sovyet 
Rusyenın dahn. bazı yerlerindeki 

konsoloslukları lağvedilecektir. 

Bu haberi veren Hariciye ne -
zareti, bu ilga keyfiyetinin iki 
memleket arasındaki diplomatik 
münaıebetlerde herhangi bir de-

iitikliğin vukuuna atfedilmemek 
lazım geldiğini ilave ediyor. 

Bununla beraber, borçlar ve 

muru Bay Sıtkı Oıman ta~ 
dil diler. 

Antalya evkaf müdUrii 8'1 
mail Hakkı ile Konya Evıı-f 
dürü bay Tahir maaılarile 
tiril diler. 

Boluda yeni bir nafi 
Ankara, 7 (KURUN) -

lunun Gerede kazası içind• 
kezi Reıadiye köyü olmak 
Y eniçay adlı bir nahiye 
ması, buraya 14 yakın klSY 
lanması kararla§tı. 

CiümrUk tefklllt ıaylfl 
Ankara, 7 (KURUN) -

gümrük te,kilfıt layihası b 
miıtir. Layihanın esasi 
tahsisatın ve kadronun geni 
mesi ileri sürülmektedir. 

Cialata gümrük aaıo-" · 
Ankara, 7 (KURUN) -

lata gümrük salonunun ye 
genişletilerek daha mük 
l~tirilmeıi, büyük bir aıı 

bekleme salonu intası h 
ll:ir proje hazırlanmaktadır· 

imar Bankası umumi 
Ankara, 7 (KURUN) ..,.,, 

kiye imar bankası umumi 
21 §Ubatta lstanbulda to 
caktır. 

TUtUnlerlmlzin Hindi• 
ve Cavada lflenm.ı' 
Ankara, '1 (KURUN) .-

tünlerimizin Hindiıtanda 
vada itlenme~i1çtn ,...,..ı.J .. 
zılan teıehbüsler haberinilti 
lıı bulunduğu, böyle bir ıd 
at yapılmamıı olduğu ani 
tır. 

Adliye mUfettişlerl ar 
Ankara, 7 (KURUN) .;' 

ci sınıf adliye müfettiıliiio' .. 
cü sınıf müf ettiılerden ba1 
tayin olundu. 
Sular umum mUdUrl 

Ankara, 7 (KURUN) "' 
lar umum müdüriı bay A 

ba! müfettişliğe, bat müf.,&tf 
Süleyman sular umum nı~ 
ğüne tayin olundular. 

Japon donan mafl 
Tokyo, 7 (A.A.) -

nazırı Amiral Osou~i, L"' 
beyanatta bulunarak baJP. 

f eransa müteallik müzak J 
kamete uğradığı takdirde 
yanın • milli müdafaııJl1 

maksadile • kendi dona 
muhtelif sınıflarında bir 
dilat icra edeceğini ıöyl 

Iran - lsveç öko~0 
münasebetler• 

Stokhulm, 7 (A.A.) - 5 
kadar ço'k münl<e~if bul~ 
lsveç Ökonomik münaıe JJf 
zamanlarda daha da ziy• 
taf etmektedir. lran hiik 1 
veç fabrikalnrındau birio' 
çuk milyon kuronluk lokf. 
marlaşmıttır. "Stokholrıı 'lı 
gen" gazetesine göre lratl 'I 
tün fobrikaı:mn inıasıfll, t 
veç grupuna ih:ıle etnıe1' 
rundadır. 

krediler hakkında 
Sovyetler arasında geçell lf 
kerelerin akamete uğr_.., 
ıile, §İmdilik lüzumu tlf'. 
bu memuriyetlerin böfl 
sına karar verilditi zail 
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General Refet 
Müstakil Saylav 

namzedi 
1 

~ Ba~makalederı devam suiistimal( 

1 Monblan altııı 
•Kı•ı•sa• •ş•eh.ir---•rÇikolata f abrikala- tünel açrll 
----Haberleri rından istenen düsünceıl Şimdiye kadar ıiyaııa acununda 

{&iyaseı 6/cniinda) biç bir fırka gö • 
rülınemittir ki kendi iıleriniıı ebik· 
lerini, gediklerini ulus kfir'!üsOnden 

Ö) liycbilecek adamları gene kendi 
clile Kurultay saJonJanna getirip 

koysun; görü U, dil Unütü kendi SU· 
rU~Jerine ,.e dU~ünü Jerine uynuıyftn 
~ıya acıları ısa) Ja\• yapttıak için kendi 

fırka mın ikinci set.ınenlerine direk
ti( versin. 

Gtmılıuri) et Halk Fırkaıımm hunu 
yapabilmesi !!l) a al yöndemlerinin 
(siymE prensiplerinin) doinıluğwıı 
olan glh enini gösterir. Bununla ba .. 

raher General Ref etiıı müstakil HY • 
lav olarak Kurultaya girmesi sıyasa -
alanmda hir aclanım oyıel (/ikri) e\'· 

rimi (tekamülü) haknnıAdan da de· 
ğimli (mü/tim) bir deneme olacak. 
tir. 

Bakalnn, General Re/etin yedi, 
ıekiz yıl önceki ııyasal kanığJarı of· 
duğu gibi dunıyot mu? Yokta büyük 

Türk de'\Timinin (in.kılôb) hızları 
(lumtlelcri) ve gelişi~leri (inki,a/la. 
rı) karşısmda bu kanığlar azçok de
ği§miı midir? Yedi, ıekiz yıl 6nceld 
Terakkipen·er Cumhuriyet adı il~ 

kurduklnn ka~ılık (m.uhaleftı) fır· 
kasmın en köklü ( c.saslı) ayırtsanı 

( vaJ/ı) ulusal görenekleri korumak 
idi. Bu bakmıdaıı cumhuriyetin kök· 
]erini hile kolay kolay beııimsemi • 
yen bir durumu {hali) \'ltdı. 

Şimdi araclaa uıun bir kurun (de
vir) geçmiıtir. Gelip geçen yıllar i • 

~nde eıı duygutua adamlan uılan• 

dıracak (akıl ~e iMa/a getirecek) ~ey
Jer olmuştur. Türk inkıllhmm bir • 

ı·ok iyilikleri göz ile görünür, el ile 
ıutlur kertede anlaıdmı§tır. İ§te höy· 
!e hİı' durumda eiki Terakkipen e.r 
Cümlıuriyet fırkasmm bir batını Ku
rulta} da görmek hi9 ku§kueuı (§Üp

hesiz) tok asığlı (faydalı) olacaktır. 

ASIM US 

Telefon şirketinin eski 
müdUrU SkOCjya'da 81dU 
Şehrimizdeki lnrillz mehafi -

line gelen bir habere ıöre, btan. 
bul telefon f irksti etki mtldürtl 
bay Dotlaı Vateon lak~yad& öl· 
müttUr. 

Kurdeleli Skoçya faPWile o • 
tomobil içinde geznıeaini, hemen 
herkesin hatırlıyabileceği tele • 
fon ıirketi eski müdürünün za • 

türreeden öldüğü ıöylenmekte • 
dir. 

KURUN 
cwıaetlll. llt)'IUll aaure 

latAllbuJ Ankara C&ddelll. CVAKJT) turdu 
TEl.F..FON NU&IAttAl.Akl: 

!'ım tŞfett teıetoou : ıır.t 

ıaare teıttoou ı '4110 
fe.lp&I aClruA: t.\&Dbul - 1 VAIUTJ 

Pl18t.ıı kUIUMJ Nn tf' 

Senelik 
8 •)tık 
• •yltk 
ı aylıı. 

""" ~ HF.Uf!U.~tctı 
J'Urkl,. 
1400 Kr. 2781 Kr 

'~o • ''~ 
uo • "°' 
ıitl s~ • 

UMı\N C« ltth..t'~illı 
1'1car1 Ulbıarm uaıı 111 ,tııa.ıat1114& •• 

Uml 30 kı.rt1Jtan baflAr ilk •y1feda 2~ 
kuruşa kıuta r cıkllr 

tfüyUk, razıa. denmıı llU terenffte ıtJ : 
ayn UrizjlAt •arıtır 

Kc31mll llı\nları:ı tıtr Ntln 10 lluruıtuı 
KC' (.11TH fi.AHI.AH: 

-----Vezneye yatırıJmayan ha-
ciz parala.-ı varmış l 
icradaki ıu?istimal hadiseıi 

tahkikatına milddeiwnumtllkçe 
dün de devam edilmiı, bazı doı -
yalara aid '"fa2iyctin tesbill için iki 
avukatın §ahid sıfatile ifadeleri a
lınmı§llT. Bu avukatlardan biri Bo 
doe K.aJmollu, diğeri de lakarla • 
tiıtir. Diğer taraftan, haklarında 
tahkikat yapılanlardan kltib Kad 
rinin birkaç. hacia itinde a1ınan 
paraları vezneye yatınnadıer neti 
ceaiM va.nlmııtır. Bu para yeku 
nunun dört yüz liraya yakın oldu
ğu tahmin ediliyor. Bu noktadan 
da tahkikat ilerlemektedir. 

Beşibirlik yerine sürülen 
yaldızlı mecidiyeler r 
Mecidiyeleri yaldızlayarak be 

tiblrlik yerine ıilmıe:t iıtedili id· 
diasile Savik isminde hir Ermeni 
polisçe lıta.nbul MUddt!İumumiliii 
nıe verilmiıtir. lıtaDbul müddeiu • 
mumtlifi, ~un itlendiği mevzu • 
u ba.hıolan mmtaka itibArile, Sa 
viki Üsküdar ~üddeiumumiliğine 
ıöndermi,tir. 

• • • 
Oaldidarda kahveci Yatarı ma 

kula yaralayarak öldürmekten 
suçlu Hüsnünün muhakemesine, Is 
tanhu1 Afır ceza mahkemethı.de 
dün de-Yanı olunmuıtur. Muha • 
keme dünkü celıede ıon aafhasına . ' 

aelmiıt;r. Yakında karar verile • 
cektir. 

Soyadl11rı alanlar 
Soyadı alanları yazıyoruz: 

İstanbul mıntaka.aı ıatıayi mü -
fettitl Bay Danit "Deri el\", Seki -
zinci ihtisas mahkemesi müba~iri 
Bay Hlmid "Serim", Adapaıarm

da Y enk.amide bakkal Bay Mus -
taf a Aıım, olulları Adapazarı 

lbnkası lstanbul tube•inden Bay 
lbrahhn Muammer,_ lzmirde ma • 

ranıoa Bay Bekir Sıtkı. lıt•rıbul 
San'atlar mektebi talebesinden B. 
Nureddin (Özkan) Kurun ıazet .. 
si kitap kıımı depo memuru Bay 
Hüıeyin Özçiidem), Hukuk üçün
cü komiserlerinden Bay Halid 
(Kuray), Gazi Enatitüıü Riyaziye 
muallimi Bay Şükrü, Bayan lı • 
met, oğlu C..:ıy Nureddin, kızı Ba· 
yan Güz'n (Sayam), Fircanr.c·lar 
Mustt.f ap:.tta Han No. 48 de !ey 
Ahm•d Hamlı kAt:bi Bay Ihsan, 
( Cotar ) ıoyadıtu almıılardır. 

Tercümanlara verilen 
ders bitti 

fstanbu1 tercUmanlanrta 1"eril • 
mekte olan derslerin hepsi bitmiı· 
tir. Şimdi imtiha-ılan yapılacak
tır 

Kendilerine verilen tarih den· 
leri 14 ü bulmu§tur. "Adabı mu· 
a,eret,, üzerine verilen den iıe, 
tek konferanı halindedir. "Ada .. 

bı muaıeret ,, dersinde, tenah 
lana 7a~ ıiıara içmaaek ve 
.aire ribi menula.r üurinde ko • 
nutulmu,mr. 

8li cı.t&aJ IO, laf d• •Mil IO, Dq ftfMI fli6 
dört d6t&11 7 ~ "• OD ca.ı.. JOO lnlruf'u 
Uç aytılr UAıı •erenıertıı bir defam mecea· 
nentffr. Dnrt •tm recen Ulıltamı IWtt 

satırları bet kunı,t&D 11..., _.. 

Tereumanlann, ne 2aman im
tihan edileceği ayın on birinde 

----------------...ı.uuL&.c&.ı&n::ı..au .. 'Vlenecekti 

• 
§ TiCARET ODASINDA - latan. vergı Piıris - Korna 

kısalacak bul ticaret oda11 memurlan araamda 
kurulmaıı dütünülen tekaüd sandığı j. 
~in lbım saleıa httkibt yapılımıtır. 
Bu sandığın projeai yapılmak üze • 
re, mttelc 1akmda tieaı-.t odaaı ri1aıet 
divanı tarafmdan lconuıulacaktır. 

§ GARSON MEKTEBi -. Garson
lar cemiyeti_ alakadar ~ ehliyet· 
namelerine tabi tutularak sanonluıun 
inkijif etti.rllmeıi için ~lecUyeye inli
raeut etmiıtlr. Cemiyet, ranon ,.etlı • 
tlrmek ünre bir IMktbb açmak istiyor. 
Bugünlerde Maarif müdürlüfünden I· 
zin almaia tefebbüa olunaoakbr, 

Mektebin tahıil müddeti Üç ay ola. 
cak, rarıonluk .el'Viılerinde lnıUandaıı 
yabanti kelimeler, )'Urt bllglai, türk • 
~ okuyup Y.wba, muaıent lclaba 'Ye 

•anonluk itleri Öfritileceldir, 
§ TOCCARLARIMIZIN MARSIL

y A GEZiNTiSi - Marailya ticaret o. 
dası namına memleketimize gelen ti • 
caret heyetlnm ziyaretini geri ~evir • 
mek Uzere temı. edilecek teyahatin 
tarihi anrlattanlrmıtn-. Birçok taciri. 
miain itW-.k eclKefi bu eeyahat nisan 
lfiacle ,...ı .. akbr. 

§ AFYON iŞLERi - Türk • lran 
afyon konuımalanna dün devam edil • 
mittir. Koftuınıalamı esıiy bit rnOddet 
dalia uzıyacafı ıö1lenilmektedl ... 

LOTFI FiKRiNiN KlTAPLARI 
- Merhum Lütfi Flltrinin lair lolllb ki· 
taplan dün beledieynin muad idare • 
ainde satılmııbr. 

POlia haberterl ı 

1 av ladan kamaya 1 
Dün Vefada oturan ve Şelıza

debaıında kahveci Receb ile tav
la oynayan on dokuz yaılannda 
Kemal arasında bit kavsa ctkmq 
lteceb Kemale kama~ekmit Ke • 
mal de Recebin elinden k&mayı 
aldriı bir ıwada zabıta tarafın .. 
dan her Uciıi de yakalanmıttır. 

ÇALIP KAÇARKEN --- Te • 
klrdağı iıkeleıinde.. Mebmed ata 
hanında oturan ha~l Alinin .,.. 
duından bir palto ile bir kat el • 
bise çalara"k kaçmakta olan tabı • 
kah İsmail adında biri yakalan • 
mııtır. 

EVET AARRUZ - Dün Me. 
cidiye köyünde Sabri ıokaiında 
oturan Ayte adında bitinin evi • 
ne berber Mehmed adında btrl • 

nin taarruz ettiği iddia edilmif, 
berber Mehmed yakalanmıttır. 

TiCARET YOZONDEN - Kü· 
~Ukpa:aar cad•ılnde karakol kar. 
fı&ında Cemilin kahvetlnde müt
teri olarak oturan Ekrem ile F •1• 
si adında iki ki,i aruında bir ti • 
caret meıelHinden kavıa çık -
mıttır. Feyzinin Ekremi ıandalya 
ile dövdiığü iddia edildiğinden 
yakalanmıştır. 
TUTUŞAN BACALAR - Dün 

akgam saat on dokuzda Raıim -
P"!a Misk sokak Zümriye hanı • 

nmm bacasında kunımlarm tutuJA 
tutu ıörülmUf i.e de yanıma 

meydan verilmeden IÖııdtirülnıüt' 
tiir. 

Gülhane müsamereleri 
Cülhane hutane.U.in m.atat tıbbi 

müsamereai yapılmııtır. Doktor Ruıtü 
tarafından Seboreli elu:ema neticesi alo. 
mrülo nefrit, Dr. Saim tarafından: Za· 
ltirriyo ve apandiait bir arada, Dr. Ne • 
cat tarafın ün ı Bir meri ci•mi eonebi. 
si vakalan söst.rilmiı; maallün Burba .. 
neddin: Ekzantemli hummalar hak • 
landa: Dr. lbaan Şülnii tüafmdan da 
Kuduı patalojiıl hakkııtda teldiller fa• 
pılmıt ve ~ı prolesör 
onan, muallim Süreyya, ......uim Alt
dülkadir, ıbaallim Murat. mıaalliıa 
Burhaneddin, muallim Burhan, Dr. th. 
tan Şülaü, Dr. Muhtar Fuad iıtirak et· 
-:.ı-~~,--~--~-----

Çikolata ve biıküvi fabrikaıı 

sahiblerinden bir milyon liraya J& 
kın dört ıenelik muamele resmi 
lıtenilmitti. GörUtmek üzere çi -
kolatacılar dün ikinci bir heyet 
ıöndermiılerdir. Giden heyette, 
Şekerci Bay Kazım, Besler çiko -
lata Eahrikaıı ıahihi Bay Sami ve 
hir de a'Vukal vardır. 

Bu heyet Maliye ve Okonomi 
Bakanlığına müracaat edecektir. 
Netice allka.darlar tarafından me
rakla beklenilmektedir. 

Abdülhak Himidin yıldö
nümü 12 Şubatta 

kutlulanacak 
Büyük Şa\r AbdUlhak Hl.mi • 

din yıldönümüntı kutlulamak U • 
zere Bolaıi~i lisesinde 5 ıubat I· 
çin bir meraılm ha2ırlanmııtı. 

Gtip dolayııile 1t1ekteplerin tatil 
edilmeei buna engel olmuıtur. 

Öğrendiğimize göre Abdülhak 
Himidin yıldönümüııün ayın 12 
ci aünü Boğaziçi mektebinde kut· 
lulanmaıı kararlqmıtlır. O gün 

Bay Abdülbllk Hlmidin ıon yaz. 
dığı "Hakan,, piyesi ele oynana -
caktır. • 

Bugün limanımıza bir 
Hollanda gemisi geliyor 

Bugün Her Tag Hendrik isim· 
H bir Holanda mefrteb geıtıiıı za • 
bltlerlle birlikte 300 mUretteb~tla 
limanıınııa ıelecektir. Kaptan 
Helfrit'ln ldareeinde olan bu :zırh
lı krtn·uör Karadenlzde bir ta • 
lim teyabatine çıkmıı bulunuyor. 
Gemi ıelecek perıembeye kadar 
limanımızda kalacaktır. 

Geminin bir tane 24 lük, 4 ta· 
ne 1 S lik, 4 tane 7 b~ukluk, 4 ta· 
ne de 3, 7 lik topu vardır. 

4371 ''Mai Mahreç,, tonasın • 
dadır. 

Burada bulunduğu müddetçe 
mürettebat tehrimizi ıezecek ve 
Holanda elçiliiinde elçi Baron dö 
Haringama tarafından bir ıüvare 
verilecektir. 

1 ? 

Sat1ş paıarları 

1 ta] yan ve P ransız 
eskidenberi ınevcud olal 
rin yeniden ca::ılanmataıt9 
olmuılur: Monblah al 
tünel açmak. Fransız 
toıunda üç Savualı 'flllt'
da•r bir .eklifte bulu __ ........ 

meyi düıünmüılerdi. 
miryollarının kafi oldui11 
dalından açılacak tünel 
tomobil yolu geçecektir• 
retle Paris ile Roma 
701 epiy kısalacak heıoe' 
bir hat haline aelecektit 
yapmak için büyük . e 
ıörülmemektedir. Tünel~ 
luiu 12 kilometre ola 

T optak mütehaaaı.1-" 
ıtirilnmektedir. l!urtlat't 
çılmaıı dütünülen tün.&._ 

ceji Y•rlerde tl•t ile m 
kavemette ıtanlt lab 
dır. Sıcak au 1r1emb&la 
düf edllml1eeek, 
varaa bu da Franaa tart 
lunacaktrr. Yeni aletler 
nı kolayca delip aeçec 
pılacak masrafın dött 

Fransız hülcfuneti lt·•nl.,.'-1 

meti ile hazırlık müza~ 
baılamııtır. 

Kimyon kaçırırl• 
yak11landılat 

Edirnenin Koca.m 
mıntakasında Bulgar 
ı~ek lıtiyen bir ara~ 
kAnnt ınuhafaza me 
dikkatini çekmit ve ati 
mııhr. Bu aramadan ıôl. 
nın en alt tarafına · 
rilmit olduğu halde dfJ 
çuval kimyon hulunnı ' 
çakçıhlı yapan üç kiti# 
dileri tutularak emnif" 
lüfüne verilmiılerdir. 

Bunların Bulgaris~ 
ye aruında birçok defi' · 
çalık yapbltları aanıl 

Bundan altı yedi ay kadar ev- rıtfllllllllllllnlılilfllllllllliı_. .... .,, 
vel Türkof iı lstanbul Ticaret ode.-

11na rrıtitacut etmit ve tehrirı bel
llbqh yerlernlde birer aatıt paıatı 
Jnırmanrn imk&n ch.hUinde alup 
olmadığını ıormgftu. 

Ticaret odaıı bu DMNeleyi tetkik 
etmif ve bu huausta Ticaret ve za
hire bor1&1mm fikrini sonnuttu. 
Borsa bu me.ele etrafıııclaki f ik • 
riııi bir rapor halinde Ticar•t oda.
ama bildirmittir. Rapor yakında 
Oda meclisirtde konutulaeaktır. 

manya hükiımeti Lon.,_ 
iıtitak i9ia 'Yaki olan da..-

·~· -L 
auauncla iatical ıöıte 
kur bukUmetin maksadı, ,....~ 
İıicümhunı Hardinrhi ~ 
al!lmeıifte \'e AlrtıanY• ' 
feraftn mıhhh6 ........ 
neticeyi mimken wt_...,. 
su.y.-. lrayı ....... ...w-

1ş1 em e va z iye t 1 eri t etki k ""'-nRııtllltlflttnnlıılllllllllt1ft 
edilen müesseseler 

lıtanbulda bulunan Okonomi Ba 
kanlıiı komiserlerinden bazıları 
Ökonomi Bakanlıiına bağlı ınüe.., 
ıeselerin l&f lİ!Jlerini bitirerek A• 
karaya dönmii!lerdir. KomiMrler· ı•-... , _____ _..--:,: 
den Bay Sevki de buıün Ankara· 
ya ıidecektir. 

Bazı komiıcvlerin tekrar lstan
bula dönerek diğer bazı huıust 
müesaeıelerin de vaziyet1erini tef· .: -..1- ı.ı... . .. :ı 1 .1:. 1 ____ ..., ___ __ 
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~ımaı Reis, ~u ~n~ır . mer~ ~ir ı~amı 
ııtırına~ isteme~i.. Ynilı ,,urıanı tuttu ... 
Bu ne 

'111·p· . cesur adam be! .• Tez 
1tııı d' b di.. O ıy~ ağırıyor .. 

•t guverteye doğru yü-

'""'' . "41ltıler ... 1 
1 I Yag ı urganın ucuna 
'4lrdı .• 

... ~-ı b. k .. . neıa öıt.tu 111 -'S' ••• 

'ı •• ·ucundan yakaladı .. Ve ge-
"'•tn ...... 
8 i0ıaünden iterek: 

d' · ırakın §u herı' fı' ! 
~e b .. . •• 

, • . l.ıırdı •.• 
"lllt ·ı cı er he b' d . d. P ır en sevın ı -

~:~~~ Kemal Reis .• 
e d Reıa, Akça Hüseyinin Ö· 

Ji' llrdu: 
Se · 

i d 111
• affediyorum, Hüseyin! 

ı.'. etıız u" z . d . . . d rt 'lırıb erm e ıçımız en 
dı .• an Veııneğe vicdanım ~azı 

lı- ~et Haydi.. Rüzgar çıktı .. 
~lın edeceğiz .• l§inin ba~ma 
!~ Usunla çalış!.. Ve bir 
• ana uyma! .• 

tr.. lt&da. Kara Mahmud, bü • 
-.,un y · S. anına. koıarak, orada 
ld 

1~ Hiiaeyinin ölümden 
· "tunu müjdelemiıti ..• 
·~·bu haberi alınca çocuk 

11ldi. 1\ • 
İ:to::aı Reisten ben d~. bu~u 

k ~Ilı. eledi .• ARça useym 
~· hır adam değildir.. Na -\k ~efa. !eytada uymuf .. Bir 

, da· "Yap~ış .. Affedilen bira
lkil ltkta ıyiliğe koıar ve etra
• et-e karıı insanca da vra • 

h ~ahtnud, Akçe. Hüseyinin 
Otdu ~hın kendisi olduğunu 

. ·· Onu Kemal Rei. üzeri· 
ı.ı1,.d1;c1en, Kara Mahmud de
tl- . 
'tl, od 

~ 'la ~ne yapsındı?. 
... 's· eıa, ona: 
tJ'. • 1?lan 1'l! d 1 Yaralayan eli senden 

~di' S. eıtıenıit miydi?. 
fı liu ınan da, Kemal Reiı de 
d~ icd, •eyini aff etmiıti .. Ve ara

i U.)' tı. azabı çeken, Hüıeyinin 
e bit- ~ıran Kara Mabmudun 

!Uı>he d" ·· .. Ak )İn .. uımuştu: ça 
ac al tunun birinde kendisin • 
t?. O tııafa kalkışırsa ne yapa-
1tlı hnun demir bileklerinden 

)' attıçerinden kendini na -

't 
acaktı? 

~ .. 
1 ~. t!~~a.I Reisi vuraca.ğı 

1 t\ li'· •eder, lizerine atıldııiı 
, 'b Uae:y-in: 

4lerf 
~e ba~ Yaktın .. Kahpe!.,, 
\is le ;~nıam ış mıydı?. 

l'lld, e •ıne Kare. Mahmudun 
'~'t Y Çınlayordu .. 
d~ 'bira~~ •tağıya indi .. Kü -
.~ da f 0 teye çekildi .. Fakat, 
ı. 'L-- azla b' d" .. •• &'\ ır §ey ufUne -
lı ~al Re·ı .... 
q~"d' sonu gorunce: 
1 , l d" 

. ···"" ' uınene koı ! Kalkı -u~llt· . 
)t ha 1_ ırı çeksinleı· .. 
.. ~ ,..J'~ıı·dı ... 
. '''•h ı"t'I tnud d.. k . ı e .. ı umene oştu .. 
lf • Qa k 
e)~ ~ekrtı~'v asara ya koıtular .. 
f etltiJ Re başladılar .. 

ı !) ~.. d' 
·~ "•ala ıreklere tırmanı· 

Clt.ı tın b ki . . 
"~ aca arı zıncır -.. 

~~ 
~ı lld, ~.1lll . . 

: lt"h. teınının arka güver-
···•a) R S eiı)e konuıuyor -

tı,, '~lt d' V o o 

l'tı ~ibi ıregının tepesin • 
duran bir gemici 

var .•• Ayaldarını direğe dolamıt; 
elleriyle yelkenlerin ipini çözüyor. 
Ne cesaret! .. 

- Onu tanrinadınız mı? 
- Bir kut kadar küçülmUt•• Ta-

nımak kabil mi?. 
Kemal Reis başını sallıyarak 

giildü: 
- Ölümden kurtulan gemici .. 
- Sahi mi?! .. 
--Bakınız, timdi direğin tepe· 

sinrlen armaların üıtüne doğru 
yılan gibi süzülüyor. 

Ebukasım şahadet parmağını 

ağzına götürerek: 
- inanma, reis, lnan~a ! Dedi, 

Boynundan yağlı urganı çıkaralı 
on dakika olmadı .. Azrailin elin • 
den yeni kurtulan bir adam, kuv • 
vet ve cesaretini bu kadar çabuk 
toplayamaz! .• 

- Aff edilmeğe değer bir ırı.h • 
li'ık, değil mi?. 

- Endülüste böyle çetin ve me
tin bir adam ele geçirseydik lstan
bula kadar gelmezdik! •• 

- Umarım ki hu iyiliğime kartı 
nankörlük yapmaz .• 

- O, hayata yeni doğmut de • 
mewktir .. Endülüs Sultanı 6uiiaan 
üç yıl önce benim yeğenimi de 
idam cezasına çarptırmak istemit
ti. Kendisini cellatların eline tes
lim etti. Fakat, ıuçsu% olduğu an· 
hı§ıldı .. Cellad boynuna kılıcı vu -
rurken, affedildi. Bu hidiıeden 
sonra, yeğenim çok deği,ti ••• Eski
den ıert bir gençti .. ölümden kur· 
tuhınca, arkadaşlarından ba9lıya• 
'S\k herkese iyilik yapmağa batla· 
dı. Eskiden karısını gözü gör· 
mezken, Allah ona bir sevıi ver • 
di.. Karısına ve çocuklarına sarıl· 
dı .. Dedim ya, yeniden dünyaya 
gelmiı ıibi, bamba,ıka bir insan 
oldu ... Akça Hüseyin de, bundan 
sonra size umduğunuzdan çok 
fazla bağlanacak ve göaterdiğiniz 
büyüklüğü f edakirhklarla ödeye

cektir .. . ~ ~ 

Demirleri çektiler .• 
Yelkenleri 9işirdiler .• 
Beşer be§er sıralanarak adadan 

ayrıldılar .. 
Rüzgar gittikçe artıyordu. 
Hava güneşliydi.. Fakat, akşa -

ma doğru fırtın.anın artacaAı ve 
beyaz bulutların kararacaiı söy -
leniyordu .. 

Sinanı kıç kasaranın altına in .. 
dirmiılerdi .. 
. Kara Mahmud amiral gemiıi -
niıı dümeninde ıağa sola ıallanı -
yordu. 

Akça Hüıeyin gene eski i!İnin; 
yelkenlerin batında kalmıttı. · 

Enginlere doğru açılmı,lardı ... 

• • 

(Arkası var) 

Takas işleri 
Takas suiistimali araştırmaları 

fezlekesinin f stanbul Gümrükleri 
batmüdürlüğüne verilmesi birkaç 
gün daha gecikecektir. Bu gecik -
menin sebebi, ara~tırmanın bazı 
nokt~larda daha ziyade derinleş -
tirilmesi ve fezlekeye de bazı ila
velerin yapılmasİchr. 

8 ŞUBAT 1935 -

Yedi Başlı Eiderha 
Balkanlar ve Balkanlı Millet !er 

Çocuklara sorgularının 
cevabı verilmelidir 

... Hateral•r •••••• 25--Ahmed Tevfik 

"Neden yapmıyayım?,, veya· 
hud "neden olmaz?,, suallerini her 
gün her çocuk annesine sorar. 
Birçok anneler, çocuklarına bir 
ıeyi menettikleri zaman bu ıual -
ler kartısında kalınca on1ara ce -
vab vermeyi hatırlarına bile ge -. 
tirmezler. Ba2ı anneler de: 

imparatora nişan! 
~--~--....... -.--......_ ......... ~_.;.....~----

Viyanaya gönderilen Şakir Paşa 
Fransuva Jozefle ne konuştu? 

- Ben bir ıey emrederaem sen 
itaat etmeğe mecbursun, sual sor
mağa değil!,, cevabını verirler ve
yahud sadece: 

- "Sen karışma !" demekle ka• 
naat ederler. 

Çocuk, sualine cevab o1mayan 
bu sert sözler ilzerlne suratını a • 
sar ve çok defa bir köıeye çekil~ 
rek ağlamağa ıbaşlar. Çocuktaki 
bu sur&t aıma bir itiyad değil• 
dir, o bir terbiye kusurundan ileri 
gelir. Surat eden çocukların ann~ 
leri çok dof a çocuklarının terbiye
lerini ihmal eden, i'in kolay, tara
fım tutarak çocuklarına "ıen ita· 
at etmeAe mecbursun!,, demekle 
geçen annelerdir. Bu anneler ço • 
cuklarından körü körüne, ita.at iı· 
temekle meıeleyi hallettiklerine 
kail olurlar. 

Çocuklarına lizımrelen izaha -
tı vermeğe Üf enen, çocuklarını 
aydınlanmadan mahrum eden an
neler de bu 11nıfa girerler. Bu an
neler düıünmezler ki yatını ba§ı· 
nı almış olan bir insana taalluk e
den bir tedbir hakkında o insana 
naıııl izahat vermek lazımgeliyor
sa küçük çocuk dahi bir 'eyden 
menedildiği z~man ayni suretle 
izahat istemek ve almak hakkına 
maliktir. Çocuk ta sual sorar ve 
suale cevab almayı helder. Çocuk 
kendisine karşı alın.an bir tedbirin 
sebebini çok defa anlayamaz, 
yaptıfı hatanın nerelere kadar 
vardıfınr takdirden ldzdir. Onun 
için çocuğu tenvir etmek ve ken -
diıine karJı bir ceza tertib edilmiş 
se bunun neden ileri reldiğni ta • 
mamen anlatmak lazımdır. 

Bundan batka çocuğa kendiıi
ni mUdafaa etmek hakkı da bağı, .. 
lanmalıdır. izahat. eınaunda ço .. 
cuk kendi aklına eöre mukabelede 
buhınuraa ona: 

- "Suı, aizını açma! Yaptığın 
yeti9miyormut gibi bir de küstah· 
lığa kalkıtı:rorıun !,, denmemeli • 
dir. 

Kendisine karşı alınan tedbirin 
ve tayin edilen cezanın doğru ve 
haklı oldı.ısunu verilen izahat üze· 
rine anlayan bir çocuk hiç bir za· 
man suratını asmaz. Yalnız meyus 
olur ve kendisinin bir an evv~l af
fedi!mesini dört RÖzle bekler, ce -
zaya karsı isyan.kir bir tavır ta -
kınmaz. Halbuki susturulan ve İza 
hat veril.neyen çocuk cezaya kar
şı isyan da eder, çünkü llaksız o
farak cezaya çarpıldıiını zanne • 

der. 
Çoruğun surat asması inatçılığı· 

nın mu'r\addemesidir. inatçı çocuk
lar ise hayatlarında çok zorluk .çe· 
ı, erler, herkese karşı düşman ke-
silirler. 

Vükela teç vakit mabeyinden 
çıkıp gitmek üzere oldukları •ıra
da acele :Viyanaya huıuıi bir tren 
hazırlanmasını kumpanyaya em • 
reder, Şakir Paıayı yanına çajırıp 
Avuıturya imparatoru Fransova 
Jozefe "Hlnıedanı '.AH Osman,, ni· 
ıanından mura11a bir kıt'aunı he
diye eylediğini ve yemekten tonra 
h111uıi trenle ~iyanaya ıidectıği • 
ni talik meraıiminin icraıma d& 
kendisini memur ettiğini ıöyler. 

Şakir Patanı~ Viyanaya vardı
ğı ıün lstanbul ıazeteleri ''Tarafı 
Eırefi Padip;hiden" Avuılurya im 
peratoru Fransova Jozef Hazret -
lerine "Hanedanı Ali Osman,, ni
tanının muraaaa kıt'a11 ihda edil -
dliini yazdılar. 

Şakir Pata nitan talik merasi -
minde imparatordan hususi müla
kat ister, Sultan Hamidden aldığı 
direktife göre Rumeli meseleıini 

konutur, imparator Hariciye Na
zırını çafırıp Şakir Pa§anın önün· 
de: 

- Ajan sivilim ize hemen yaz; 
Hilmi Pata ile anlamadıktan ıonra 
Ajan ıiviller meclisinde menfaati
mizi bozacak hiç bir ter müzakere 
ye koymaaın1ar l,, emrini verir. 

O vakit i1ittiğime göre vükela 
arasında. Sadrazam Ferid Pata ile 
onun taraftarları layihamda söyle
diklerimi uygun görenlerdenmif. 

itte bu ıuretle Rumelide Rus -
yanın ileri hareketlerinin mümkün 
olduiu kadar önüne geçi'lmit ve 
Bulgar komitelerine de durıunluk 
gelmi9ti. 

Ajan ın.iHerin verdikleri rapor 
lar RuDM!lideki ıslahat şeklinin 

değittiri'lmeıini ica'b ettiriyordu. 
f.stenilen 11lahat paraya bağh idi . 
Zaten Avrupa de-vletleri her ne 
kadar Rumeli itlerinde Rusya ile 
Avuıturyayı allkadar göıt~rmi, 
iıeler de ıonra bu fikirden vazıeç· 
mişler, hldlselerin aldılı ıekUler 
itibarile iti bir Avrupa meaelesi 
haline koymutlardı. Bu cnünaıe -
betle jandarma ıtlahatına ltalya -
dan Çorços Pata memur edildiii 
~ibi Rumeli maliye itlerinin ıılahı 
iiçn de altı devltt deltıelerinden 
milrekkep Rmneli ıılahatı Maliye 
koıniıyonu teıkilitı hükUmetçe ka 
bul edi'Jmitti. 

Bu suretle Rumelinin üç vilaye
ti (Selinki, Manaıtır, Koıva) ida· 
ri ve ~ali olarak ecnebi kontrolü 
e ltına aJınmıt oldu. 

Bulgarlar Ayastafanoı muahe
desi hükümlerinin tııtbikrnr Bü -

1 

yük Bulearistanın teşekkülünü is-
tiyorlardı. Rutlar da buna yardım 
ediyorlardı, fakat Balkanlaı da 
müvazeneyi bozacak ola.n bu ıuret 
daha Berlin muahedeainde Mzarı 
dikk.ate alınmış, Ayastafanos mu -
ahedeıi tadi'I edilmit olduğu için 
Rumelide Bulgariıtan lehine bir 

-------..... -------ıı siyasi değiıiklik Avrupanın hoşu-
Yurddaş; na gitmediii gibi Yunani•tan, Sır. 

Yurdunun · inıana sağlık akı · bistan, Karadağ, ve Romanya bü
tan portakallarını, mandalinala • kUmetleri de bu ahvale muarız idi . 
rını bolbol yer ve çoluk çocuğuna Balkanlardaki karı91khğm önüne 
yediriraen hem kendi sailığına ve geçmek o günün ıiyaai icabatı ola 
hem yurd mahsullerinin sürümüne rak zaruret haline girmifti. 
hizmet etmit olurıun. Bu sebeblere göre Avrupa 'dev• 

M. 1. ve T. C. letleri birlikte müdahaleyi taavib 
ettiler; idari kısımda müfettiti u· 

mumi Hilmi Pata ile yalıuz Rus
ya ve A VU6.turya Ajan sivilleri mü· 
zakerelerde bulun~rlardı. Mali 
ıslahat komisyonunda Hilmi Pa -
§anın reisliği altında Ajan siville
rin de dahil olduğu halde İngilte
re, ltaJ:yll, Almanya ve Fransa de. 
legeleri ve Osmanlı azası birleşir
ler, müzakere framızca cereyan 
eder, her seans için bir prose ver
bal tanzim edilirdi. 1 

Mali ıslahat komisyonunda İn
giliz deJeıeıi, M. Hardi sonra 
M. Grebriı, İtalya delegesi M. 
Mayaa, Alman delegesi M. Okman 
Fransız deleresi M .İisteğ Osman
lı azası Cemal &y, sonra Ata Bey
di. 

Mali ı:slahat muhtelit komisyonu 
nun te~ekkülünden sonra Rumeli 
ıslahatı daha doğrusu Maked·mya
da ıslahat tatbikatı iJer~edi. 

Tafsilatı Şemsi Paşa vukuatın
da yazılacağı üzerelpekte haberim 
olmaksızın birkaç defa suikasde 
maruz kalmıtım isabet olmamış, 5 
net def asında benim yerime tüccar 
tahsildarlarından tııhsilit için ipe
ğe geltni~ olan bir Musevi katle -
dildi, bu yilzden Şale kabilesi re
islerinin himayesi altında Selani
ğe geldiğim sırada mali ıs1ahat 
\~otfı.isy nu teşe1(kü1 etmişti. 

Hilmi Pa,aya. İpeğe kat'iyyen 
Ôönmeyeceiimi ıöyledi~, bunun 
üzerine memuriyetim türkçe mu • 
haberlerin temini için komiıyonun 
türkçe tahrirat katipliğine nakle
dildi. 

(Arkası var) 

Cerrahi Cemiyetinin 
" aylık toplantısında 

Türk Cerrah\ Cemiyeti aylık 
loplantıımı Ahmed Kemalin baş
kanlığında Beyo~lu hastanesinde 
yapmııtır: 

Operatör Sadreddin bir felçten 
olma - pied bot • vakası, profesör 
Salahaddin iki mide volvüls'ü vak' 
ası takdi.tn etmitlerdir. Röntgenci 
Tarık Temel Safrataşı teıhisinde 
iki vaziyette radiografimin ehem
miyeti hakkında tebligat yapmıı, 

münak~ya Kemal, Fahri, Burha -
neddin iştirak etmiılerdir. 

Tarık Temel nadir bir rie kyste 
hydatiği röstermiı, Kemal ve Fah 
ri fikirlerini söylemişlerdir. Tarık 
Temelin iına a9er karhalarında 
ayakta ve yatakta yapılan muaye
nelerin ehemmiyeti hakkındaki 
te.ıhliğini mi\naka!asına Operatör 
Fikret iştirak etmi!lir. 

ı•• 11
- Bu gece • 1 

il Nöbetçi eczaneler ~ 
iİ Samatyada: Rulvanı Fenerde: A- ii " -•
1 

rif, Şeh:ıadebaıında : Asaf, Şehremi· ti 
:.1.
1 

ninde: Na:ı:ım, Kara.-ümrülcte; A . H 
ŞefE •.. il 

:: Kemal Aksarayda: er , mmo • :: 
li nünde; Arob Minaıiyan, Çemberli. H 
Cı • B • ._ sın· •• it tatta: Sırn Raaım, tı11taıtaı ffY- ff 
G man Receb, Gedilrpaıada; Asadov - H 
!5 yan, Cibalide: Necati, Galatada Mah- :. 
!! mudiye cadffsİnde: Mitel Sofdon- B 
il yadis, Takalınde: Niumeddin, Kal· ft 

l 
yoncu kollufunda: Zafiropulot, Şit· ı 
Jicle HaıdamdaJ Halk, Katnnpa.pda: • 
Yeni Turan, Hahcıof lunda: Yeni ,. 
Tüririye eczaneıi 
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1 Ankara haberleri 1 
Türk ve Romen tacirlerinin kazançlarını 

koruyacak geni bir. anlaşma 
~a, 7, (KURUN) - Tür

kiye - Romanya arasında döviz 
ihraç ve ithali hakkında yeni bir 
anlqmanın yapılmak üzere bulun 
duğunu yazmııbk. Bu hususta a1-
dığmuz yeni maliimat ıudur: 

Son zamanlarda Romanyaya 
yapılan ithalatnnızın tutarı olan 
dövizlerin Romanyadan ihracma, 
Romanya hükUmetinin ancak ba • 
zt kayıtlarla izin verdiği ve bu 
yüzden yalnız ihracatçı Türk ta· 
cirlerinin değil ayni zamanda it -

halatçı Romen tacirlerinin de za
rar görebilecekleri noktası her iki 
hükUmet alakadarlarının nazarı 
dikkatini celbetmif ve mesele 
Türk Dış Bakanlığile Romen Dıt 
Bakanlığı arasında muhabereyi 
doğurmuştu. Bu mevzu üzemide 
şimdiye kadar yapılan muhabere
ler neticesinde her iki taraf tacir
lerinin hukuk ve kazançla • 
rını k.>ruyacak bazı yeni esaslar 
hazırlanmıştır. Yakında neticenin 
tebliğ olunacağı söylenilmektedir. 

medeni hükümlerine 
ve tensiki 

Evkafın kanunu 
göre idare 

Ankara, 7 (KURUN) - Yeni evvel bu layiha üzerinde metgul 

saylav namzetleri listesinde adı Dlmuş ve layiha muhtelit encüme
bulunan Evkaf umum müdürü ne veribnişti. Bu layihanın yeni 
llay Rüştünün yerine yapılacak ta- Meclisten bu yıl içerisinde ve Ha

yinin biraz gecikeceği söylenilmek zirandan önce çıkarılması ve Ha
tedir. Şimdilik bu iş muavinlik ta- ziran 1935 den itibaren tatbik mev 
rafmdan çevrilecektir. Evkafın kiine konması muhtemeldir. Layi
lian~nu medeni hükümlerine göre hada Evkafm idare, tensik, vazi
idare ve tensiki hakkındaki layi - fe, salahiyet ve mali işlerine aid 
ha bundan önce hazırlanarak Bıü- çok mühim esaslar bulunmakta -
yük Millet Meclisine verilmişti. dır. 

Meclis Adliye encümeni tatilden 

nufus umum mUdUrlüğüne Adhye m~murlarına 

kim gelecek? harcirah verilecek 

Ankara, 7 (KURUN)-Tokad Ankara, 7 (KURUN) -Adli-
dan saylav çıkacak olan Nüfus u - ye Bakanlığı son günler içerisin
mum müdürü Bay Ali Galibin ye-

1 
de tahvilleri,• veya tayinleri yapı

rine, Nüfus umum müdürlüğü Mül- lan ve yapılacak olan memurları -
kiye müfettişlerinden Bay Ali Ser- nm harcirahlan hakkında yeni bir 
verin tayin edilmesi veyahud Mül· karan alakadarlara bildirmiştir. 
kiye mezunlarmdan ve şimdiki Bakanlığın bu kararma göre bun
halde Nüfus umum müdür muavi· dan sonra bir yerden diğer bir ye
ni bulunan Bay Hilminin tayini re n.akledilen veya tayin edi!en 
muhtemeldir. Bunların haricinde Adliye memurlarına herhangi bir 
eıki Muı valisi Bay Mithatın da suretle olursa o1sun kanuni harci
ayni vazifeye tayin edilmesi muh- rah verilecektir. Bu suretle, yakın 
temel görülmektedir. Bay Ali Ser- zamanlara kadar nakil veya yeni
ver ve Bay Hilmi Nüfus ve Is.kan den tayinlerinder' harcirahsız gön 
iılerinde ça1qmıı ve ihtisas yap • derilmelerini veya gitmelerini ile
mıf değerli memurlarımızdandır. ri süren şartlar kaldırılmış demek· 

Başbakanhk muamellt tir. 
umum mUdilrlU~U Osmanh Bankası mUdUr 

Ankara, 7 (KURUN) - Ma. muavjnliAi 
latyadan saylav çıkacak olan bat- Ankara, 7 (KURUN) - Oı • 
bakanlık muamelat umum müdürü manlı Bankası umum müdür mua
B. Emrullahm yerine kimin tayin vinliğine Filip Garelli tayin edil • 
edileceği henüz bel'Ii değildir. Bu miş, alakadarlara bildirilmiştir. 
vazifenin şimdilik Batvekalet neş
riyat müdürü veya yazı işleri mü Çocukları koruyalım 
dürü taraf mdan idare edileceği Kıt geldi. Kııın soğuğundan ve bu 
söylenilmektedir. Bay Emrullah soğuğun getirdiği hastalıklardan yok

otuz beş yılı atan bir müddetten ıuz yuttaılamnızı korumak hepimi • 

beri devlet i~lerinde çahf!llış de -
ğerli memurlarmnzdandır. Kendi· 
si B&Jbakanlıkta kurulmUJ olan 

zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö · 
demiı olmak için kutlanamadrğrmız 

eski çamaıll'larmuzı, çocuktan.mızın 

devlet teşkilatı 111ahlar komisyo • eskilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 
nunun bqkantdır. Saylavhğı mü. "Himayei Etfat Cemiyeti,, verelim. 

teakıp tekaüt1üğünü i!!tevecektir. 

KURUrt'un Milll Romanı: 25 

YAZAN : Kadircan Kaflı 

Bu iki manzaranın ortasında Yahut arabanın arkasından itiyo -

mitli, yokuılu, dar geniş, hazan yorum ..• 
çıplak bir sabada, hazan da zey • Mersin hükfunet doktoruna, 

tin, çam, gürgen ağaçlariyle fun -

dalıklar arasından geçen bir yol -
da gidiyorum . Yayları gıcırdı • 

yan araba bozuk yollarda sarsılı -
yor, devrilecek gibi oluyor.. Cılız 

hayvanlar boş arabayı bile güç 
çektikleri için 11kı sık ınıyor ve 

yaya yilriiyonnn .. Bazan da hay • 

vanJann bqlarmdan çekiyorum •• 

sormuştum da: 
- Sabah erken çıkarsanız ak -

şam geç vakit varırsınız!.. 
Demişti ... 
Anadoluda yollar, hiç bir za • 

rnan uzun değildir. Yolda her han· 
gi bir köylüye sorarsanız: 

- Falan köy çok uzak mı ha -
ba? 

Kahırdan, gün~şten kösele ha .. 

Zamanın sigasi ve iktısadi vaziyetleri 

Vaziyeti iyi görenle kara göre~ 
nasıl düşünürler ? 

Evet ormandan çıkamadık. Eğer cesur o!ursak niha, 
çıkmıya da muvaffak o~acağız, hududsuz 

orman, sonsuz buhran olamaz ! 
Fransızca Lö Jurnal gazetesin. söylenecek hayalden haşka birtey cadele bırakılınca felaketi 

de zamanın siyasi ve iktısadi va- olamaz. insanların gayreti ancak netmek kabil olamaz. 
ziyetleri üzerinde nikbin ve beCi - günlük ihtiyaçlarını tatmine yeter, Bed:,in _ Snfdil 1eyi~ 0 

bin olanların düşünüşlerine dair belki yarın için çalıımayı bir ihti· harekete geçtiği zamand• 
Andre Morua tarafından yazılmış yaç haline getirir. işte o kadar. ketlerin az olacağnıı 
olan bir konuşmayı olduğu gibi a- Gelecek asır için kimse bir ıey yap musunuz? Y aptığnr.ız j,!e 
lıyoru'7.: mayı düşünmez. Düşünse de yapa- cesini ~velden gönneie 

Nikbin - Her şeyi karanlık gö- maz. Bana öyle geliyor ki bugi:n- var m:Ju? 
ren, nasıl şimdi emin oldunuz mu? lük iş için hüki'imetim!z kendi kuv- Nikbin _ Aziz do~!ııJ!S· 
işte Fransız - İtalyan dostluğunu vetini iyiden iyiye sarfediyor. Pa- de edinz de size birfıkt• 
bir İngiliz dostluğu tamamlıyor. ra pahalı değil, mali tibar genif. yim. lki kurbağa bir süt ki ~ 
Feci olacağı düşünülen Sar i•i de Bun!ar lngilterede i"'lerin yoluna d 1 d' B ı d ~ :ı :ı i:tmüş er ı. un ar arı 
bir durgunluk içinde geçti gitti. konduğunun alametleridir. Sana • bin idi. y esinden elleri fe 

11 
Küçük itilaf Roma anlaşmasından yiin teşekkülü yalnrz körlerin hür rı hareketten kalarak kabtll 
dolayı pek memnundur. Yakında 1 riyet de:likleri bu ana~inin sona 'd' d o d d bİ 

·:ı g! ıyor u. ra a a 
hiç bir harp tehlikeıi yok. lktısa- ermesi demektir. Fransızlar ümit· halde, dediğiniz gibi, bir 
di buhran vehametini kaybetmişe sizlikle neticeyi bekleyecek yerde r.iyaseti takibine başladı. 
benziyor. Fransada kuvetli bir hü- harekete geçmiı bulunuyorlar· b ~ 

manda havasızlıktan o 
kUmetimiz vardır ki zalim değil • Bu, böyle olmalıdır. Çünkü mü • O 1. ~ - dü. teki, nikb:n, hare~e 
dir. Günler de gittikçe uzuyor. ilk d 

••••••••••••• - yu" zdü, yu" zdü ·, belki de bahar pek uzakta değil. Sizin en- ............................... • · 
mayan binlerce harekeli 

c.'~§elerinizi teskin etmek için in· ~ B Q R S A etti. Fakat ne dersiniz? 
sanlar tabiatla birleşiyorlar. Ey ~ kurtuldu. Nasıl b:liyor ısı bedbin, nihayet biraz güleceksiniz Hiz1lannd:ı vıldız ışaretl 'llanlar llze· 

Yüzmesile sütü karıştır& değil mi? rinde 7 2 de muamele ~örenler· b 
dir. ı Ra '< amlar k ap:ınış tiatlarmı ıt:östcrir hiç düşünmediği halde, 

Bedihin - Siz, nikbin olan zat, ı=======:-:=======ı;ıı yağı .tabakası yapmağa 
siz en sonunda etrafınızı görüp an Nukut (Satış) 

oldu ve üzerine çıkıp ot 
layacak yahud kurbanlarmın ıztı· • Londrı 019. 7~ • vı.,,au .!4. -

• Ncvyork 126 - • Ma<Jrfı 18, - Bedbin - Peki, bund~ 
rabmı arttırmak için onlara biraz • Pans ıtı9. - • Rcrlln 41\ _ _ 
nefes almaya fırsat veren bu kısa- • Mm.no ıı3. - ,-. Var.ova i4, - _ dınrz ne? 

sükUnetlere aldanacak mısınız? 
Sar mese!esi halledildi diyorau -
nuz, belki de öyledir; fakat baka
lım bu halledilit yeni iştihalarm 

• Brühel ı ıs. - • Budapeşte ~b. - N'kb' ş t.: ı ın - üpne için • Atloa 24, • Blikreş 17, -
• Cennre 816, ·- • Bclgraı ı;4, - dıktan sonra ümitsizliğe 
• ~Of)a ~4. - • Yokobama ss. - ten İse ban şeyleryo.~ 
• Amsıerdam 8~. - *Altın 9# -
• Praı ıoo. - • Mecidiye 43. ~o ele iyidir. Dekart, bir 
• C:tokho'm ~' • • R~nknor "40. - kaybo1an b?r adamın keti 

kabarmasını temin etmiyecek mi- ı ı 1 

dir? Dünyanın ve Avrupanın bu. ı Çekler (kap. sa. 16) istikamet tayin ederek 

günkü halinde kalabileceğine :na- • Lanı.ıra 019. ,,, • Stokhlıı· ~. ı~.~ ret ve metanetile bu isti 
• l\evyork 0.789~ • Viyana 4.lı!488 ~~ 

nıyor musunuz? Habeıistan mese- • Paııs r2.ıı,1 • Madrlı 5.11110 mesini tavsiye ediyor. u · 

lesini tehlikesiz bir ,ey olduğunu • MilAno 9•3190 • Rcrlln 1•9771 mandan çıkıp kurtula * Brüksel :t401 • • Va~ova 4, 1870 
mu zannediyorsunuz? Ya Mançu· +Atin~ e400,o • Rudapeşte 4,''118 nun aksine olan hiç bir 
ri i,leri ! lktısadi buhrana gelince, • C'enevrc 2•4f'ı2ıi • Rükreş 7s.745 1 mazıa yahud bir izi hır.. t ta 

' * Sofya 67.91Hl ı • Celgraı 34.Q616 ~ c 
ben bunun geçen seneki şiddetini • Ammrdao• · ı. 1740 ,. Yokohamı 2.77~ ı rine geçer, cesaretten tı'·· 
azalttığını göremiyorum. Fransa • • Praıt 18,Q!\~ .. • \1oskova 1092 !10 düşer, bir fikri takip edlf"' U 

da itsizlerin .sayısı daima ·çoğah • il E s H A M sona erdirmeden bırak ~~ 
yor, Birleıik Amerika devletlerin- iş Hantas• w. ıo 1 ramvay .~ı.~o volmaıı muhakkaktır. ~ kı 
de işlerin daha. iyi gittiğini iddia 1 Anadolu ~6. ııı • ~·ımento u ~·.~o , di şahıslarrmıza ve a'Y!1.1 't b 
d" F k . . 'l neıı ı 90 Cnyoo l>d F,. ....... ~ya tatbik eclebıhı1'.l. e ıyorsunuz. a at yınnı m1 yon şır. Hıvrtvl' ı:-.;;o 'ark ııe~. -.- • w: ~ 

kişinin hükUmet tar:afmdan bes - Merkez Rankası M.- Ralyı -. - ' ır.~; ... rle nereye g;tt:ığinı ld~ 
lenmekte olduğunu görmüyor mu· ~~~~:t~.. ;;:~ -~~~c~~ ceza ::: 1 iö-ünen bir rehberimiı ~ • 
ıunuz? Dünyanın hangi tarafında takip ede1inı. t 
böyle bir usul görülmüıtür. Uç ay- is' ikrazlar tahv'Uet" 1 

1 
Bed!>b _Çok gi!2'el, f ~:~ır 

danberi gördüğümüz hadiseler kar * ı93JTürk Bor.ı 30.~o ~.ıcttrııı - - 1 ha ormandan çıkamadıı?' l"i 
şısında belki de yakın isti kıh al a ı j • • ' 11 28

'
75 framvn 31. 

75 Nikbin _ Onu biliye . 'k 
Z :: • " in ~. J~ Hıhtlm t7. ıO 1 

karanlık oia:bilir; fakat uzak istik- ı lstltrhıDahlll ı 94,!~ • Anadolu 1 47 8.., I cesur olursak nihayet çı tı 
1 

[rDaul istikrazı 97 A d bal için ne diyeceksiniz? " .- • nadolo 11 47•8" muvaffak olac!" ğız. J-lu d 
'ı 1928 A Mu. .oo Anadolu ili 46,-

Nikbin - Uzak istikbal bizima ı ıı.rda• . - .oo • 'ııımcı:sı ~ .. ~. ııo man, sonsuz buhran, saa 
için mechuldür. Onun hakkmd ket <'1111.maz. t~ 

line gelen yüzünde büylük bir dur
gunlukla çenesini kaldmr, elini 
kaldırmağa bile lüzum görmeden 
sakalm.ın ucuyle iıaret eder: 

- Aba! .. Şuracıkta.. Yamacı 
kıvrılınca .. Orada .. 

Kaç şuracıklara varırsınız, kaç 
yamaç kıvrılırsmız, bir türlü oraya 
varamazsınız. 

Bizim doktor da galiba Anado -
luda geze geze ayni huyu edinmiş 
olacak ki bana üç günlük yolu bir 
günde alacağımı söylemişti ... 

Bir gece dağ başında, bir geoo 
de yıkık bir han köşesinde konak
ladım.. En sonra bir akşam üzeri 
Silifkeyi karşıdan görebildim .. 

Selma ile Viyanada bal seneleri 
yaşamak için gidecektik.. Bozuk 
yollarda sarsılan, dağ başlarında 
çakıl sesleri ortasında konaktıyan 

"el~ kırık bir raba ile değil, kadife bir sokağı kıvrıldık .. 1 ~ ' 

koltukları, salonları, bol ışıklariy- avlusunda, ahırlarında atıf ~d 
le hiç sarsılmadna uçar gibi ka- arabalariyle at, eşek, k ~k t 
yan bir ekıpres1e.. keçi ve deve gibi her ç · 1 

d ')'~ Belki de Büyük lskender zama- vanlarm karma karışık b·, 
nından kalma taştan kemerli bir b' h · d'k 

ır ana gır ı . , 1 1 i.. 
köprüye girdik ... Aşağıda pas ren- ııı•" ·" 

Artık hayatta biç ii "~~ g'nde bulanrk bir nehir ağır ağrr .. 1e ı. ~ 
akıyordu .. Arabacı: madığı, iyiye de, kötu ~ 

ı madığnn, ancak ölüJ1liİ ~d 
- !le Göksu .. Beyim!.. ı·ıı:ı ~ 

ten b&Jka bir enıe 1• , ~ ~tı 
Dedi.. için hiç bir şey gör111•1° ~~t\ 
Karşı sahilde bir kaç yüz adım d. 1 

mı.. • b \ h 
uzunluğunda eğri büğrü bir rıh - d .. 'İ • 

Alkolün zehirle ıg İ'\ 
tun vardı Kaim kazıkların üstün- uykud" ~I 
de nehre doğru uzayan kahveba • halyile, sanki ij ~ 
neler görülüyordu .. Daha geride dum. ~ ~ı 
bir yamaç ve bu yamaçta oldukça Eğer şu pos bıyıkJı, ~ ~~~~~· 
güzel ta,tan evler basamak basa - eczacı olmasaydı, hatlll cı~l 
mak yükseliyorlardı. bir yer buJamıyacak. 

G··k• 
Köprüyü geçfkten aonra, bir ,_k,am kendimi ,o dl 

kemerin altından geçtik .• Daracık RU'larma atarak bur' 



Yazan: N· 
ıyazj Ahmed Okan 

Barbarosun 
SiiJeYnı K 

_ B A an anuni Hrzıra: 1 
l'apaca ~ nderya - Dorya'yı ne 

D· gız?. 
t:Ye •orunca .. b' 1 h 

rdı· ı gur ır ses e ay-

ti -i:fe . 
lıır? 1\ ndıın o herifin sözü mü o-

r'i ordU:ç zarnandır ben onu arı
• edin : O henden kaçıyor. Em-

' gıgidip ·ı . . h 
rayı gemı erını avaya u 
t ın ... ,, 
!te, kan "b ......, li Unı ur ada: 
ha,_. 1

1
21r Bey, aen bu milletin 

. ,, ır ı oğlu O . . 
ı~ ig • sun... nun ·çın se-
. . ıııın b d 
ın (\ ı. un an son:·a Hayred-

~un .. de~i Ve· "' .. . . 1''r ı ol J 1 • , ~ ~: ,· t.aş arını al tersanemi is-
b L•n gibi kullan .. 

e ile h"Je ona layık olan iti kendi • 

Tefrika No. -52 

vakfiyesi 

ı!l l> traktı. 

bİ tan~~z Yii~ kırk üç hicri yılında lhlamur kö~kii 
~h Uda tıddetli bir kış vardı. amansız korsam, ancak gemilerini ı besi çok ihmal görmüştür. Burada 

. iil ~oa, kıtı beklemeğe taham • ateşlemekle namusunu temizleye - tarihi kıymetini çok değerli bu] • 
it~" eı:niyerek Akdenize çıktı. bildi. 

1 

duğumuz Hayreddin Reisn viasi -
""a g k • ;\(, * t • · b' k e~ f eth eçere KasteJlo Amara- · ye namesmın ır ısmmı yazıyo -

d l'du ~ti, hin!erce esiri z'ncire Hayreddin Reis, Türkoğlu ruz: 

h~ trafı yakarak, yıkarak ls- ~~r~~~~- -~e~ vakit Türkün bü - "l - Beş:ktaşta lehi deryada 
~ ifa a döndü... yukl~unu ~unyaya s~lan Hay - müceddeden inşa ettirdiği medre-
~d~~ddin, esirlere işkence et- reddın, vasıyetnamesınde: sei münifenin devamı ve bu med • 
ttıe:İ endi kurununda diğer hü "Yattığım yerden vatanı hu - resedeki darülhadis odasına hı • 
lakı er es· rlerin burun!annı. susumun, yani denizin hışırtısını raktığı yirmi ci1d kitabın • isim
tö ~tını keserek öldürdükleri - işitmek isterim.,, demişti. leri vakfiyede yazılıdır .• muhafa· 
ber~nce, bütün hükUmetlere Hayreddin Reis, (6 Camezi - zası. 
......_ ğ.r gönderdi: yülevvel 935 - 4 emmuz 1546) da 2 _Kabrinin baş ve ayak u. 
bili . ı, bu işi daha iyi yapması- kısa bir hastalıktan sonra seksen cunda her gece iki kandil yanma
~. :1:d· .Fa 1::at insan!ığa yakıt • yaşını geçmiş olduğu haJde gözle- aı, 
~· 1• Kendi!eri yaptıkları :rini dünyaya yumdu. "Meta Rei-
ırde "lk h 'ır . u e!erini başlarına geçi- sül alır,, ölümüne tarih düşmüş • 

rr:ı,'tl\\ söyled·. Bu insanlığa ya - tür. 

te ~rı hareketlerinden onları Ö!dµğü vakit denizlerin aeıini 
Çırdi 

hedd· • · duyacak bir yere gömülmesini va-
t'e . ın, Cenevizlere, Venedik- siyet ettiğinden Beşiktaştaki tür -
· fe~~d n~ kB:dar ada varsa hep- besine gömü]dü. BÜyük bir ser -
'tı~ .. ettı. Üç günde Girid sa· vet bırakmıştı. 
.. eu" .. k H ~~, l" Yuz arye ve kasabayı asan Bey adrn1a bir tek oğlu 
ij et'irdi. va~-tı. Oğluna bıraktığı mallar 

<l.'tre::td· B • d ·a D ın, en sonunda An . ve oğaziçm eki sarayından baş-
t hı. oryayı da ele geçirdi .. Fa- ka Rüstem Paşaya 210.000, yeğeni 

" geç· . l tı'·u k ır Ş, çok korkunçtu. Mustafaya 10.000, Beşiktaşta yap· 
Utı.ı .. ar§ııındaki kuvvet çok tırdığı cami için 30.000 sekin bı

"U• Yu · rakmıştı .. On beş yaşından yukarı 
~ alt- 'k' k .,. · 1 · · d tt' S k' ·· kı k .. ııt ı ı para aaırga, esır er.nı aza e ı. c ız yuz e • 

• 1 b at • kalyon ile üç yüz iki safı sirle otuz silahlı galeri padişaha 
ef n . 'd' h J· • ~ ~ek eıı ı ı. Bunlar, nak • etHye ettı. 

fdll. orıanlariyle altı yüz olu- Türbesinin üzerinde şunlar ya • 

~\~ lia1huki Hayreddinin zıhdır: • 
~ ~ tek't?da kalyon, parça na- "Haza türbei fatili Cezayir ve Tu
~ \.f!a, fhır gemi :oktu. Hepsi nus mer~um Gazi Kaptanı derya 

l'ir-ın· ırkate, kal·ta nevinden HayreddınPaşa. rahmetullahı a-
'kat ~ Para tekne idi. ley, 948.,, 

0

1\~ ~ki diitman karşı kartıya Bir çok tarih kitapları rakamı 

3 - Türbesinin dört tarafında 
evlatlarından. üteka ve ütekası ev
lad ve ahfadından başka k imse • 
nin gömülmemesi, Lunların yapıl
ması için vakfeylediği emlak (ki 
bunların hepsi hududu vakfiyede 
sayılmaktadır.): 

1 - Zeyrek yokuşunun üst ba • 
şm daki rical ve nİsa için mücedde
den İn§a ettirdiği • ve kendi tabi -
ri veçhile .. (Çifte çinili hamam 
tesmiye eylediğim) iki hamam, 

2 - Gene Zeyrek yokuşunun 
alt başında biribirine bit:şik bir 
bab mülk fırın ve bir bab mülk 
değirmen, 

3 - Kapan dakik dahilinde 
vaki lbni medariı mahallesinde 
birib'rine muttasıl m{\lk altı ada 
menzil. h 

4 - Balat kapısı dahilinde 
Parrnakkapı nam mahalde vaki 
Uhri mahallesinde biribirine biti
şik üç hah mülk menzil. 

5 - Karagümrük kurbünde bir 
hah mülk menzil. 

193 5" e!!!!!m. 

Yugoslav saltanat naibinin hayab 

Yugoslavyada lıe1Jkel
traşlık san' ati ileridir 
Prens Pof Oksfordda san'at tarihi 
okomuş, doktorasını yapmıştır 

Son gelen (Rövü dü dö Mend) 
eserinde Yugoslavya Kralı Alek. 
sandnn vefatından sonra dul kı·a
liçe ve saltanat naihi ile yaptığı 
mülakatları anlatan Klöd Eglar. 
saltanat naibi Prnes Pol'un haya -
tını ve kral Aleksandr ile olan pek 
sıkı bağlantısını anlatıyor. l\Iu _ 
harıir diyor ki : 

"Amcasının oğlu olan Kral A
leksandra pek sıkı bağlantısından 
başka bu Prens Pol hakkında, Yu
goslavyada ne biliniyordu?. O, 
gençliğinin büyük bir kısmını kral 
ile beraber geçirmişti. Prens P-01 
pek küçükken annesini kaybetti, 
Cenovada amcası Pier'in yanında 
yaşıyordu. Biribirinden iki yaş 
kadar küçük olan amca oğulları Prens Pol 
Jorj ile Aleksandr kavga ettikçe { m=ıkta devam ediyordu. 
Pol Kora jerpeviç hiç karışmaz, Kral Aleksandr ile prens Pol 
maamaf~h bu kavga da maddi ta- evlendikleri zaman da münase • 
arruza geçecek kadar kuvvetli ol • betleri bozulmamış bilkasiz iki ai
mazdı. Kralın daima sevimli ve leye de intikal ederek daha sami • 
derin bir tebessümü vardı. Vak • mi olmuştu. 
tiyle iki kardeşi, Jorj ile Alek· Prens Pol bir edip, zevki seli~ 
sandr Ruayaya götürmek için Ba- minde isabetli bir sana't heveska. 
lukçiç ile bir diğer Sırb tayin edil- rı olarak şöhret almıştı. Belgradın 
mişti ... Bir gece bu iki memur ra - ortasında gayet iyi tanzim edilmiş 
hatça gevezelik etmek istedikJe • bir bahçe içinde bulunan eski bir 
rinden iki prensi bir odaya kapa • Sırb evinde çok zarif bir müze vü-

• mı!Jardr. cude getirmişti. 
Bir müddet sonra gelip odaya Be!gaTada giden her ecnebi b~ .. 

girince her ikisinin de yüzlerini raıunı ziyaret etmekten kendini a
kan içinde gördüler .. Vakia Kral lamaz. Beyaz badanalı serin sa -
Aleksandr kardeşinden iki yaş lonlarmda ziyanın tertibine çok 
küçüktü, fakat ümid edilmez bir dikkat edilmiş reıimler, l· eykel· 
cesarete, kendi liyakatine karşı lıra§lığa aıd eserler, if;i tiir S'arette 
şiddetli bir duyguya malikti. yerleştirilmiştir. 

Kral Aleksandr daha küçük bir Vakia hu eserler kıymetçe pek 
çocuk iken birgün mektepten ağla muhtelif ise de en ince zevkleri 
yarak gelmişti. Babası sebebini tatmin edecek ve gene bir pay -
sorunca bir '1>üyük,, tarafından tahtta takdire layik görülecek bir 
dayak yediğini anlattı.. Babası hazine teşkil ediyor. 
tekrar sordu: Yeni Yugoslavyanın heykel .. 

- O zaman sen ne yaptın?. tıraş!ık eser!er, bu müzede hususi-
- Hiç bir şey yapmadım.. yeti haiz bir tarzda gösterilmiştir. 
Bunun üzerine küçük prensin Pek az ehemmiyeti o1an eserler 

yanağına şiddetli bir tokat indi, ve yanında kralın himaye ettiği Ro -
babası hiddetle: zandiç ile Hırvat heykeltıraşı 

-insan mukavemet etmeden Mcştroviç'in şaheserleri bulun ... 
kendisine hücum edilmesine mü - maktadır. 
saade etmez. Prens Pol bana diyordu ki: 

Diye bağırdı.. "- Bizde ressamdan ziyade 
Prens Jorj ile Ale1'-sandr tahsil- iyi heykeltıraş vardır. Bunun ae

Ierini yapmak için Ruayaya gön- bebi heyl<eltıraşlığm daha İptidai 
derildikleri zaman prens Pol Bel- olmaıı değil midir?. Şüphesiz böy .. 
grad lisesinde okuyordu. Daha le olacak .. Çünkü şahısları ve şey. 
sonra Oksford Üniversitesine git.. leri olduğu gibi, bütün hacimleri 
ti ve ora-lan san'at doktoru o]arak ile en iyi bir şekilde gösteren bu 
mezun oldu. Bu müddet zarfında aan'attır. Belki de henüz resim 
amca o<rtuvla mi;n=-ııebPtte hulun-

d~ nderya Doryanın kor - 935 olarak yazdıkları halde çok 
't ~11 ttanınası, Barbarosun ar • yazık ki türbede de yanlış olarak 
1 t•ı~tn .ıa er=rli. ft. l~r1 ,.,.,;?;n 948 Yl\7.Tlmuı~r. Parb\l'osun tür -

ta~ku~------..... ...---------------------------------------------------·...------------------"!--~---------..-..--..... '- rtulacaktım.. İte haşladım.. Dedi... - Sen de gel, başka türlü vakit 1 mektuplara da cevab yazamıyo -

(Arkası var) 

°' erı .. t · S I D d' ~ · 'b1' yaptı geçmez burada.. rum .. Eğer hunu yaparsam bura • ~d,L. "'r eıı gün hükUmet ko- emayı unutmak mümkün de- e ıgı gı · 
f q oda km k I" d "'ld' B b·ı k · · k Sabahları :ık ıtıkJar pencereme Dediler daki sessizliğim bozulacaktı. · lerid .. ~a çı . a azım ı. gı ı... unu yapa ı me ıçın a - .. 
~~ k en olum halıne gelen bir fasımın içini, göz]erimi, kanımı, vuruyor, uyanıyorum.. Uzakta Çartıda her zaman bir elinde ikisi de aşkımdan habersizdi .. 
İ )er~'kanç kocası tarafından etimi, her şeyimi atmak, on1ann mavi den=z, çölde bir serab gibi bir marpuç, bir elinde nargile ile ler .. Neden bu gurbete çıktığımı 
c bi.,1~den bıçakla ' yaralanan yerine henüz yaşamağa başlayan görünüyor, hazan buğulu bir ay· gezen abani aarıkh, şalvarh, gö • anlamamışlardı .. Bunun sebebini 
1 ~iı:ı ~dın, biraz daha yaşa • yenilerini koymak lazımdı. 'la gibi parlıyor. bekli, kırmrzı kuşaklı bir tüccar yalııız Profesör "Vay!manH a aç. 
)~t'ettı.'1-tık hiç bir ilacm fay - An~ak hiç olmazsa avunabilir_ Aşağıda Göksu, mevsim mev • ilave etti: tmı .. Beni ta buralara kadar kova-
~~.ı~eceği bir ihtiyar, rakı • dim.. sim değişen, paslı, kızıl, mavi ve - Hele Sami Beyin tamburuna hyan onun mektubuna oldukça u-
~de~~. "Vurmasından aklını Eczacı Sami Bey aktama doğru yeş'le boyanan sulariyle akıyor, doyum olmaz.. Bir dinlesen bir zun bir cevab yazdım ve artık be-

~~ıtııı~ ır deli.. bana geldi: hazan taşıyor ve genişliyor, hazan daha ayrılamazsın!.. n :m için her §eyin bittiğini, " lhti-

d~tı /ın. hepsi de benden şifa, Size güzel bir ev buJdum .. Sade, da alçalıyor ve daralıyor. Bu dertsiz insanların aralarına sas,,, "Doktora,, ' "Parlak istik· 
'-lb\tk~tdnn umuyorlardı.. hafif bir surette döşeriz .. Hama • Ben de onun gibi, fakat ne ren- karışmaktan bayağı korkuyor _ bal,, gibi sözlerin hiç olduklarını 
~ l hana kim şifa verecek- rat bir kadın da buluruz.. Gün - gimi, ne de halimi değiştirmeden, dum ... içimde, rahat ölmek için anlattım .. 

)le düzleri gelir, yemeklerini yapar, gürültüsüz, arzusuz, yosunlu bir ıssız bir köşeye çekilen bezgin \re Verdiği cevapta: 
~tle Ca.ndan yalvarışları var ev işlerini görür ve akşamları ken- su gibi sanki yaşıyordum. yaralı bir kalb çarpıyor... " Sen kendi kendini öldürüyor -

· ~~ll !\l Rene kadınla o zavallı di evine gider. Sizden iyi olmasın Büyük memurlarla memleketin Çıktık1armdan on gün sonra üç sun. Bu, enerjisi kalmıyan, yafa -
~.. b'' 1 k 1 d d l ~ •ı . ., ıı:.O:l erindeki yaşmak amma esl<i dolctorumuz da sızın zeng'nleri sı?c s1 ara arm a top • ört gün üğü birden gelen lstan • ma hakkı olmıyan. bitkin insan -
~-.. h gibi gene ve iyi bir zattı .. D""ili . ]anırlar, kı~ın evlerde, yazın hah- bul gazetelerini okumuyorum bile: farın yapcağı şeydir ... Sende her 

il\~ ~na kuvvetli bir uyan- , ğim gibi yapmıştı da rahat etmit. çelerde ve bağlarda içki nlemleri Dayımdan pek seyrek de olsa şeY. var ••• Kadın aşkının da, et ve 
ttbi geldi.. ti. Otelde rahauız olursunz.. yapar]armış .. Kaç defa bana: gelen an ... -~ en selam getiren ,( Arkası var ), 
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HlillAYE 
1 

Kaş yapayım derken 
çıkaran •• goz 

Azmi, yeni ve g-iizeJ fikirler 
peşinde kopn bJ- avcıydı .• Çünkü 
mesleği bunu icab ettiriyordu .. 
Gündelik gazetelerden blrine, te
hir haberlerinin ilk sütununa me -
raklı ve lezetle okunab:1ecek bir 
makale yazmak vazifesini üzerine 
almıştı. Gündelik hayatın ente
resan safhalarını blılup çıkarmak 
ve her gün bir yazı uydurmak ko
lay bir İ§ değildi. 

Onun için gözlerini dört açması 
icab ediyor~u. Ehemmiyetsiz gi;. 
bi görünen bir çok teferrüatm 
mukted:r bir gazetecinin kalemi 
sayesinde lezzetle okunabileeek 
şekiller alabileceğini pekala bi -
liyordu. 

Azm:nin en güzel makale mev
zuları Beyoğlundaki bir iki büyük 
otelin salonunda ve yahut çalgılı 
kahvehane~erinae doğardı •. Ora • 
da rahat koltuklardan biriı'ne 

yaslandıktan sonra muzıkayı din
lerken etrafını tecessüse dalabilir· 
se, o gece güzel ve şrk bir makale 
yazabileceğine yüzde yüz kani .o. 

ludu. 
Çünkü bu tecessüs esnasında 

muhte!if t;pte ve muhtelif mes • 
}eklerde bir çok insanların her 
gün oynadıkları hayat komedile .. 
rine gözlerinin önünde muf aasal 
bir geçi d resmi yap'tırabiliyordu. 

Bir akşam Azmi gene böyle bir 
mevzu aviyle meşgul iken. otel sa
lonunun kapısı açıldı.. Astragan 
mantosunun altından vişne çürüğü 
rengindeki çay elbisesinin etekleri 
görünen ~ık, genç., güzel bir kadm 
içeri girdi ve muzikan1:n karıısına 
düşen küçiik bir masaya oturdu • 
S:ılon kapısı kadının arkaımdan 

kapanır kapanmaz, tekrar açıldı .. 
Sosyete adamı olduğunda şüphe 

bırakmıyan şık bir adam görün • 
dü ve bu adam salon içindeki ma
saları gözleriyle ara~trrdıktan ıon· 
ra kadının bulunduğu . masaya 
doğru giderek o da oraya oturdu .. 
Azmi kendi kendine düşündü: 

"- Amma utanmaz herif!. Et
rafta bir çok boş maJ& olduğu hal. 
de g'.d:p tam kadının nıaaaıma o
turmakta mana var mı?. 

Galiba ka:lın da Azmi g~•bi ayni 
ıeyi düşünüyordu .. Çünkü maaa • 
sına oturan erkeğe kat'iyen ehem
miyet vermiyor, masa üzerinde 
duran bir mecmuayı okuyordu ... 
Bununla beraber erkek, kadının 
bu soğuk tavrından dolayı ümit • 
sizlik eseri gösterm!yordu. Çün
kü başını bir az masaya doğru e -
ğerek kadına bir ıeyler söylüyor • 
du. 

Galiba maksadı b:r bahane bu· 
lup lakırdı açmaktı ... Bu hid~ae • 
nin Azmiyi h~ç alakadar etmeme • 
si lazım gelirken bizim gazeteci, 
ac1amm bu halini uzaktan gör
dükçe ona fena halde içerliyor • 
du. 

Bu aralık öyle bir şey oldu ki 
Azmi az kalsın "aferin,, diye ba • 
ğıraeaktı: Kadının göz'eri hidde • 
tin:len ateş pükürür g:bi oldu, ka
dın erkeğe her halde hoıa gitmi • 
yecek bir tavırla bir kaç kelime 
!ırlatb .• 

Azmi kadmm ne söyledifin; 
anlayamadı amma, erkeğin ıük • 
lüm, püklüm önüne bakınasmdan 

Yazan: Arif Cemil 

kadmın ona mükemmel bir derı 
verdiğini istidlal etti. 

Aradan bir iki dakika geçtikten 
ıonra kadın kalktı, gitti.. Adanı 
da onu takib etti. Azmi bunu gö
rünce hiddet:nden köpürüyordu •• 
Kadını o yüzsüz mütecavize kar -
ıı müdafaaya karar verdi .• Hesa
bını gördükten aonra o da otelden 
dışarıya çıktı.. Sokakta kadının 
Şişli tramvayına b:nmekte oldu -
ğunu ve erkeğin de ayni arabaya 
girmeğe teıebbüs ettiğini gördü •. 
Hemen Azmi de o tramvaya at • 
ladı... Aı a.Lada. yalnız bir kitilik 
yer olduğu için kadm oraya otur
du, adam ve Azmi ayakta kaldı • 
lar. 

Azmi bu hadiseden dolayı çok 
memnun görünüyordu.. Çünkü 
gazetesine gUzel bir makale mev • 
zuu çıkacağım ümid ediyordu ... 

Tramvay giderken makaleyi 
zihninde kuruyor ve hatta serlev:
haaını bile hazırlıyordu. 

Tramvay Bomonti istasyonun· 
da durdu. Kadın indi, erkek de 
onu takib etti. ·Tabii Azmi de on
ların peşini bırakmadı. Kadm 
Bomontiye giden yokutu çıktı, 

kır ıokağına saptı ve oradaki poı
taheneden içeriye girdi. Erkek de 
onu postahane kapısının önünde 
beklemeğe baıladı .• 

Azmi, adamın karakol nöbetçi
si gibi postahane kapısmın önün -
de bir aşağı bir yukarı dolaıtığını 
görünce artık duramadı, kendi 
kendine bir karar verdi ve bu ka • 
rarını tatbik etmek için o da poe
tahaneden içeriye girdi. Maksadı 
d.ışarıda beklieyn küstah erkeğe 

karşı yardım teklif etmek ve onu 
himayesi altına almaktı. 

Kadın, Azminin poıtahaneden 
içeri girdiğini görünce ona doğru 
ilerliyerek sert bir tavırla dedi 
ki: 

"-Beyefendi, size bir sual sor· 
mama müsaade eder miıiniz? .,, 

"- Emrediniz, hanımefendi.,, 
"- Benden ne istediğ;nizi bit • 

fen anlatır mısmız? Evvela otelde 
beni uzun müddet göz hapsine al
dınız .. Ondan sonra beni takib et· 
tiniz, buraya kad'lr geldiniz, doğ· 
rusu ya, bu hareket;nizi kılığınıza, 
kryaf et~nize hiç yakıştrramıyo • 
rum.,, 

Azmi bu sözler karşısmda şaşı· 
rıp ka!dı, beyninden vurulmuşa 

döndü. Ondan sonra kekeliyerek 
şu sözleri söyleyebildi: 
"- Affedersiniz, hanımefendi 

zannedersem aramızda bir anlaıa-
mamazlık var!..,, . 
Kadın istihza ile gülerek cevab 

verdi: 
- "Anlaşamamazlık mı? Garib 

şey!... Biraz daha cesaret etae -
niz beni tanıdığınız ka~mlardan 

birisine benzettiğinizi idd!aya ka
dar kalkışacaksınız.. Yabancı bir 

· kadınla yolda tanışmak isterse • 
niz daha orijinal bir §ey düıünme
nizi tavsiye ederim!.,, 

"- Fakat .... ,, 
.,_ Rica ederim, beni fazla ra· 

hataız etmeyiniz, yoksa kapının 
önünde beni bekliyen kocama ha -
ber vermeğe mecbur olurum .. O -
nunla teşenüf etmek her halde 

TAKViM 

• Gno doğuşu 
Güo batısı 

Sabah oamuı 
Ofle namazı 
ltlndl namazı 
Atşam namazı 

Yauı ııama:ı:ı 

imsak 
Yılın gtçeıı gDnlırl 
Tıhn kılan i!'ÜDlc!i 

CUMA 
8 Şubat 

4 Zilkade 

7.01 
17.34 
6 
12,~8 

ı~.ıs 

17.84 
19.05 
s.~:ı 

38 
3!8 

Cumartesi 
· 9 Şubat 

5 Zilkade 

7.03 
17,35 
6 
lt.'28 
1M6 
17,ll6 

19.06 
s.2ı 

1 39 
3%7 

J_ R ~-Q Y O _Jj~ 
nugun 

lSTANBUL 
12,30 plak neşriyatı, 18 otel Tokat

liyindan transmisyon, çay saati telsiz 
caz, 19,20 çocuk saati: masallar, 19,30 
haberler, 20 bayan Tektaı şan: piyano 
ile, 20,30 Havayen Ritar, Siret re ar -
kadaşlarr, 21,15 Son haberler, 21,30 rad
yo orkestrası, 22 radyo caz v~ tango 
orkestra] an. 

V ARŞOV A, 1345 m. 
18,115: Trio gitar konser!. 18.öO: Sözler: -

Haberler. 19,15: Piyano • viyolonsel ııolist 

konseri. 19,45: Konferans. 20: Şarkılar. (Sop
ran Hennart) 20,20: Aktüalite. 20,SO: Pl~k. 

20,45: Sözler. 21,15: Senfonik konser. 23,SO: 
ŞUrler. 23,40: ReklA.mlar. 24: S!Szler. 24,05: 
Dans. 

175 Khz, l\IOSKOVA, 1'714 m. 
11,30: Söz'er. 18,30: Şarkılarla. Kızılordu 

ile Çarlık ordusunu tasvir. 19,30: Kolkozlara 
opera musiklsl parçaları ve senfonik konser. 
21: "Katerina ve İsmail" adlı plyesin radyo 
adaptasyonu. 22: Çekçe kon.feran.ıı. 23,05: tn 
gfllzce, 24.,05: Alı:na..nca. 

832 Kbz. M O S K O V A, (Sta.lln) 361 m. 
17: Konser. 18,20: Bir opera temsilini na

kli. 22,20: Dans parçalan ve karışık konser. 
M5 Kluı. BUDAPEŞTE, ISl50 m. 

18: Kl&.rlnet. 18,SO: Ders. 19: Spor. 19,15: 
Ku.lııtet nıuıılklsi. - Sözler. 20,30: Operet
lerden nakl.1. 23,20: Çingene orkestra.sL 1,05: 
Son haberler. 

'786 Wız. LEİPZIG, 882 m. 
18,20: Piyano musikisi. 18,50: Sl>zler. 19,20: 

Neşeli koruıer. 20,4.0: Sözler. 21: Haberler. 
21,15 UlUB&l neşriyat. 22:Dı§ elc;lltğe da.lr. 23 
Haberler ve spor. 23,20: Dans mwılki.sl. 

82S Khz. BtlKREŞ, Set m. 
13 - 15 Gündüz pta.k neşriyatı. 18: Radyo 

orkestrası. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkes
tram. 20: Konferans. 20,20: PIAk. 20,50: Kon· 
feraruı. 21,10: Bükreş filharmonisinln senfo
nik kon.serl 22: Konferans. 22.15: Konserin 
devamı. 23: Haberler. 

674 KhS. STUT'l'GART, 523 m. 
19,30: "Maede1 komm, die Gei;;en singen" 

!Simli kart§Ik musiki eseri. 21: Haberler. 21,-
15: Ulusal neşrtya.t. 22: Radyo plyesl. 23: Ha
berler. 23,30: Dana. 1 -3 Gece konseri. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY A TR OSU 
TEM S 1 L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

Unutulan 
adam 
6 Tablo 

Yazan: 
Nazım Hilmıet 

fo~11~ut 1ılldi.-ıi 
SthirTüıatrosu 

111111111111111 

11\~Jıı umun 
Matbaamıza gelen eıerler: 

Edeb.yat tarihi ders,eri 
latanbul erkek ve lshldal liseleri 

edebiyat muallimi ve lıbldal liseıi mü
dürü bay Agah Sırn Levent liselerin 
son smıflarmda okur.an tan:zimat ede • 
biyab üzerinde yeni bir kitab bastır • 
mı~tll'. Eser tanzim.attan sonra da muh· 
telif kısmılarda nazmm ve nesrin ge • 
çirdiği değişiklikleri ve edebi neviler· 
de vukua gelen tekamül ve inki~afı tet· 
kik etmek suretile edebiyat tarihimizin 
akışını takiben elde edilen neticeleri 
teabit ediyor. Basııı, tertibi bu yoldaki 
cıerlerin mükemmeHerindendir. Kutlu• 
lar, okunmasını tavsiye ederiz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hoıunuza gitmiyecektir!.,, 

Kadın bu sözleri söyledikten 
sonra arkasını döndü ve posta gi· 
şesine doğru gitti. Azminin ağzı 
hayretinden açık kaldı.. Neden 
sonra kendisine geldi ve kendi 
kendine: 
"- A kadıncağızım, kocanızla 

~ranızın açık olduğunu ve adam -
cağızm sizinle barışmak için mü • 
temadiyen peşinizden koıtuğunu 

b b·ı· . ' en ne ı ırım .. ,, 
Sözlerini mırıldanarak posta • 

haneden çıktı, doğru evine gitti ve 
o gün başından geçen bu vak' ayı 
derhal kağıd üzerine geçirdi .• 

Iran - Irak hudud anlaşamamazlığı 

Iran tezini nasıl 
müdafaa ediyor ? 

-3-
Efendiler nazan d!kaktinizden kaç • 

mamalıdn- ki 1913 protokolunu çizdiği 

hududu, İran sültasının yağmağer ka -
hileleri tarassuttan hiç bir zaman 
hali kalmadığı noktalarda l<ain dağlar 

ve nehirler gibi tabii hududun gayri hat
lardan tehakkümen geçirmi, olmasının 

Erzunım muahedenamesiyle biç bir m'.i
naaebeti yoktur. 

Şu hudud maddesine §unu ilave et • 
mek isterim ki Şatül • Arabm iki sahi • 
line malik olan ve her ikisi Uluslar 
Derneği azaııncan bulunaniki devlet 
- arasında iki hakimiyetin, nehrin orta -
ıma kadar mütesaviyen icrası repimin -

den batka bir usulün tatbiki kabil de • 
ğildir. Bu öyle tabii bir sureti • tesvi • 
yedir ki 19 uncu a~ır içinde hiç bir ihti· 

lafı mucib olmamı~ ve 20 inci asırda 
İstanbul protokoluna rağmen nı:ıhfu;: 

"almıttır. 

Hatta 1914 hududu çizilişinden sonra 
lran Şattül - Arab üzerindeki ayni hak-

larım evvelki gibi amelen muhafaza et
mektedir. Uluslar Derneğinin müraka • 
besi altında Irak mandasını icra temeğe 

memur olan Britanyanın bu hususta 
hiç bir itirazı yoktur. 

Acaba, Irak, denize ancak bir Şattül • 
Arab yoliyle varabileceği için, o yolu a
çık tutmak üzere onun hakimiyetini 
deruhde etmeğimi düşünüyor. lrakın 

müddeası bu ise, bu kabul edilemez. 
(rakın ne emniyetine, ne imarına, ne 
izzeti nefsine en küçük bir halel iru 
etmek mevzubahis değildir. 

Ba§ka bir takım hükumetler vardır 
ki bir nehrin iki tarafına yalnız kendileri 
malik olmadıkları halde denize geçebli
mek için ancak o nehirden ba~ka yollan 
yoktur. 

Lakin, bu, hiçbir zaman o nehrin üze
rinde ve bütün boyunca denize kadar 
kamilen hakimiyet ve ıulta karamı 

taleb etmek için bir sebeb olmamı§tır • 
tki ıahilde sakin bulununJarm mütesavi 

sulta icvra etmel;!ri onlardan hiç biri • 
nin ne imannı, ne de emniyeti için bir 
tehdid olamaz. Bilakis, bu hususta mü • 

aavatsızlığın ·gayri kabili tecviz olan 
imtiyazı yalnız imraına, emniyete değil, 

batta istikbale karşı endişeyi mucib bic 
teaddidir. Bir nehrin iki sahilini işgal 
eden taraflardan yalnız biri o nehrin 
istimalinin §Urut ve hududunu • kendi 
nizamlarına ve tatbikatta kendi hük.üm 

ve nüfuzuna tabi lalmak suretiyle -
diğer tarafa ilka ve tahmil etmek isterse 
hem nehrin serbestliğinin bir mana~ı 
kalmaz, hem nehdn sahilini tutan taraf-

lardan birinin ırefi cerihadar olur ve 
istiklali tehdid altında kalır. Bu yolda 
hareket etmek nehrin sa..'1illerini tutan 

iki taraf dan birini diğerinin tabiiyeti al· 
tına vermek demekolur. 

Daha şimdiden, bu bapta bir mütalea 
yürütmek kabildir: 

Mesela seyrisefaine müteallik İ§lere 
yalnız kendisi vazifedar olduğunu iddia 
eden Irak hükumeti, icra ettirdiği ta • 
rama aıneliyatiyle şimdiden nehirde ge· 

milerin geçid hattını değiştirmiıtir. 
Bir çok hurmalıklar tamamiyle ortadan 
kallanıştır. Tedricen ~arka doğru atı
lan nehir, tark sahilinde İran tebaası -

om emlakini gemi.rmektedir. 
Arab üzerinde h.8.kimiyetin 

Şattül • 
iki ıahil 

sekene arasında inkisama uğrama·.ı 

dolayıııiyle Iralan felce uğrayacağından 
korkuluyor da, nehrin tamamı üzerinde 

mezkur hükUmetin münhaGıran haki
miyet icra etmesi yüzünden lranm hat
ta a.n:i menfaatlerinin daha şimdiden 
tehlikeye maruz kaldığı hiç düşünülmi· 

yor. 

Eğer Oamanlı saltanab oı tadan 
kalktıktan sonra İran, kendi karşısında 
lrııkın ve yeni Türkiyenin yerine gene 

eski Osmanlı saltanatını bulmuş olaydı, 
hakkında bir itilaf elde edilmesi için 
elzem olan muvafakati 1847 den 1912· 
ye ve 1914 e kadar geçen müddette as-

la göstermemi, olduğu bir hudud çizti
aiyle ihticac etmenin mümkün olmaya
cağını ona kolaylıkla tasdik etüreceği 
şüphesiz idi. 

Her halde kendi ortadan kalkmazdan 

evvel, Osmah saltanatı 

tayin ettiği ıurut ve hudud . 
beyanı muvafakat etınemiı ve 
aleyh 1913 protokoluna i~bari bit 
yet vermek için lazım olan irade 
lı saltanatında hiç bir zaman 
etmemiş idi. O halde, ne yeni , 
y~ ne de Irak bu keyfiyetten 
edemezlerdi. 

Çünkü, onlarm iki halden biti" 
ruz kalmalan lazım gelir: 1• 
Osmanlı Saltanatının varisleri 

sızın onun yerine kaim olmuıl 
bu halde sadece bir projeden ' 
lan 1913 itilafını, milJi iradenin 

kuku içi.n lazım olan tas\li~İ 
ye arzetmek suretile kendilerııı' 
etmek hususunda eski saltanatııı 
olduğu salahiyeti muhafaza ed 
1cr. 

Yahut bilakis, onların haki1'1İ 
Osmanlı saltanatı yerine kainı u 
her türlü rabıtai - ıahıİY~ 
olarak sadece bir arazi. tesadüfiİ 
tiyle olmuyor: bu, varis sıfatil• 

·; 
Saltanatın haklarını ve vazifeletl 
lara devreden tahsiyetin gerçe1' 
vamı olmuş oluyor. O halde, 

saltanatını hala mevcud imit ~e .. tej 
lab esasiyesine mutabık bir fı'P k 
disiy]e 1913 protokolunun eıerl 
neticelerini kendine mal etmek 
yetini muhafaza ediyonnut f 
bile, onun iki varisi olan yeni f 
ve Irak hükumetleri tevarüs , 
ayni hakkı icra edemezler. Çünlı~ 
ların her birinir~ ~'!ndi bakirıı' 
iktizasınca kendileri~ aid but 

ayrı bir tarzda, yani biri mu'1llİ 
di.jeri muhalefet suretiyle, fikİt .. 
etmcğe hakkı olacak ve bu d• 

çizilişinin bütün nizamını tagyİf 
sınınn adilane ve manhki olan 
kabili - inkisam olmak keyfiye~ 
edecektir. 

işte bu sebeplere binaen, tr" 
hududu üzerinde 1913-1914 bU 
gisinclen mukaddem olan hu 

tanılmartıaımı ve nehir hududll 
de iki sahile yerleşmiş hükü~ 
birinin mutlak bir tarzda terci~ 
tiyle iki tarafın mütesavi ha · 
red ve inkar edilmesini kabul 
cektir. 

Ne muteber olacak bir tarıdl 
adilane bir şekilde çizilmiş olan" .J 

tecavüz etmiş olmakla müttelı ~e 
İran, bu itiraza layik olmadııı;, .. t\) 

ediyor, ve iki komşu ve dost~~ li ~ 
sınd:ı hudud çizgisinin "Pacte. . hit 
sını teşkil eden prenaipler muc:ı ~ .~. 
iki tarahn muvafakatiyle teaf1 t._ 

o o A 1 ~ b''tiİ' ' t mesının zarurı o dugunu, u 
heleri İzale etmek maksadiyle 
liyor. Iran hükumeti, Ulusla~ 
ilk teşekkül ettiği gündenber• 

zasından bulunduğundan, deri' 
zifelerine vakıftır ve me:tlcUr 
kendisine te'min etttiği era:ıi ~ 
yetini halelsiz muhafaza etrııe 

meşruiyle, muntazaman alı 
muahedelerin münderecatın3' tf 

milel hukukun ahkamına, ad11-fe 
refe tamamiyle mutabık o 
§eyi aramıyor. 

-SON-
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eni Saylavlarımızı Sayfav namzetle· 
rile konuşuyoruz 

Zıraatte mühim bir inkılaTJ 

Küçük bir dolabın içinde 
koca bir çayır! 

Bugün Seçiyoruz -- (Ba~ tarafı 1 inci aayıfada) 

yarım. Bu bir itimad ifade eder. 
Çok mütehassısım. Memlektime 
fay dalı olmak, bu itimada layik 
olmağa çalııacağnn. 

(llflf taralı 1 inci ıahilede) 

bir ~İçelderle ıüslenmit o
alc • Yona rey aandığı ko • 

e •eki d ed z e kamyon hare-
0:::~~· Teftit heyeti de 
· •ile kamyonu takiben 
lltıe · d eırar ecektir. Taksimde a-

. ~ ında heyetler ve halk 
rdll' ~ toplanmıt buluna

.__, __ b • Sandık T akıime va • 
et Jetler ve halk tarafından 
ezah·· ı eb· ur erle kartılanacak 

ır nıecr . ·... ~ ısı azasından bayan 
"~ c.lo.. ·ı c.L .un ı e bay Refik Ah-
~•en ·ı .. aı tarafından beter 

•uren b" ,A....,._.tir ırer nutuk söyle • 
r Çaİ Bundan sonra istiklal 
hi ınaca1c, bu sırada abide
~ ll&Jnına bir çelenk kona • 

dd• Ot· dokuzda sandık & . 
nıveraite konf eranı sa

Ret' ·1ın ırı ek üzer~ yola çı • 
ed · Alay fu tertipte ha • 

CCektir: 

do!: ~riiyüt halinde Şehir 
h.tı 0 &cak, arkada rey kam
İıi ~llacaktır. Bunu beledi

llın oto b'I· f ka · • Jc&ıı mo ı ı. ır reııı 
1 otomobilleri, üniveraite 

b:e dekanları otomobilleri, 
le ~eti ~tomobilleri, ticaret 
'"-~ te,ekküller otomo- . 
'1111\' • ler· eraıte talebeleri oto • 
1 takib edecektir. 

1 
tramvay yolunu takiben 
~dd • T ~ eaı, epehqı, Şiıha -
8-b l(&raköy, Köprü. Emi

loha • Çekapı, Ankara cad -
ıle fll"ka merkezi iSnü -

Bayazıtta üniversite 
. airecektir. Bayazıtta 

o~~ meydanında toplan
~·· ile alayın gelişini bü -
l'-ıc.. Urlerle kartdıyacaklar

..-...-ön~ llleydanında. fırka 
ct. ~de, cümhuriyet mey • 
doltu ndolar bulunacaktır. 

l" Zdan itibaren tramvay 
t •tı dUracakbr. 
onda .. ha 

1'n ıtı ren rey atma-
e ş· 

1
. klll". Aktam saat oıı 

)e:· ı ıençler birliği tara
kııtı 1 &aylavların seçim gü
bit uianıak için Park ote • . C:lı dam tertib olun -·'f de Perapa

1
uta Hal

. l'lldan bir balo verile • 

ti ... 
l>cıı ~nteh•plerl davet 
• ıntiluıbı mebcısan tel

de11 •• ., 

d ~illet Meclisi betinci 
~~e. 1 

"shıı· 11 atanbul saylav-
>t.l> 1 8 ıubat 1935 cuma 
l'ainılacalnıdan ikinci mün

'taiıda gösterilen ııra 
'fer lstanbul üniveni -
i~ •na aalonunda bulun • 

olun .. -
: l '"• 

ııı~ 0..11 E •.. _ • 
a.. ~t..L. tninonu kazaıınm ı . 
"~ -.Pleri, 

• 11.12 
• F' •tih kaza1mm ikinci 

12-1a 
~ .\ct.ı.r Bakırköy ka -

13..1. QIÜJıtehipleri. 
~ ~er ve Beykoz kaza. 
lı,18 taııtelıipleri. 

~ti0·~dar ve Kadıköy ka
la.1, lbiiııtelıipleri 

. ~ihı lcazamım ikin-
, t l~ı,. . 
; it '-i. laetiicta, lnızalllJlm ikin-

• "---...., ... 
ı ~~ '1 '" tercUmet hall 

'l ~ (ICURUN) - . Cüm-
'-~._. F ırkaaı tarafmdan 

llaırızedi olarak 

gösterilen bay Hürrem Koycan E· 
li.zizlidir; Alman yada okumut • 
tur. Uzun müddet hariciye kon : 
ıolosluğu ile Roma ve Viyanada 
bulunmuştur. Almanca franaız • 
ca, İtalyancayı çok iyi bilir. 37 ya· 
tın dadır. Bundan önce Eliziz be
lediye başkanlığında bulunmuf 
ve değerli itler görmü§tür . 

Saylah§a namzed gösterilen 
dtvlet memurlar. 

Ankara, 7 (KURUN) - Me
mur bulunduktan halde Cumhu
riyet halk fırkası tarafından say
lav namzedi olarak g8sterilen 
kimselerin bu ay sonuna kadar 
bulundukları vazifelerine devam 
edecekleri anlatılmaktadır. 

Kastamonu'da mUstakll 
aaylavhk 

Ankara, 7 (KURUN) - Eski 
Kastamonu müstakil saylavı Dr. 
bay Suad yeniden Kastamonu • 
dan namzetliğini koymuıtur. 

Urfa saylav namzedi Fuad 
Urfadan Halk Fırkası namze-

0 

di olarak gösterilen eıki saylav -
lardan Fuat ikinci ve üçüncü Mil
let Meclisindeki Konya mebusu 
ı,:y Fuadtır. Soy adı da Gökbu -
daktır. 

MUalakll namzet"lkten 
vazgeçenler 

Vaktile Oımanb mebuıan 
meclisinde Rize mebusluğunda, 
sonra lstanbulda cemiyeti umu -
mi belediye azalığında bulunmuı 

olan avukat bay Ziya Kand lstan· 
bul saylavlığı için müstakil ola • 

rak namzetliğini koymuıtu. Bay 
Ziya Kand dün bir istida ile tef -
tiı heyeti reisliğine müracaat ede
rek namzetliğini geri aldığını bil
dirmittir. Müatakil namzetlerden 
hay Galip Kemali de namzetliği
ni geri aldığını bildirmittir. 

Bugünkü merasimde 
Ermeni yurttaşlarımız 

Yeni saylav, seçimi hareketle
ri dolayısile Türk Ermenileri la • 
ik idare heyeti reisi hay Vahan 
Sürenyan Ermeni yurttqlan bu
gün yapılacak sandık alayına var 
aevinleriyle ittirak için çağırmı§ • 
br. 

Bay Vahan Sürenyan çağın -
mmda diyor ki: 

" •. Unlii oe yüce Atatürkiin ön· 
derliği alhnda hareket eden de
ğerli büyüklerimiz ve lırkanın 

demokrtui prensipleri aayesinde 
Tiirk cumhuriyetine karıı Türk 
Ermenilerinin t'l§ıdıfı inan tahak
kuk etmq oluyor ..• 

"latanbuldaki Türk Ermenile-
rinin hiaaiyatına tercüman ola -
rak laik idare heyetima, bütün 
halkın aaylav aeçimi mercuimleri-

ne qtirakini temin için ıimdiden 
lôzun gelen tedbirleri almalan 
bütün mütevelli heyetlerine tav -
siye etler., , 

idare heyeti reisi böylece, ge
rek mütevelli heyetleri, gerek hal
la, bugün yapılacak merasimle. 
re ve sandık alayına hazırlanmıı 
olan programa göre ittirake ça -
ğırmıı bulunmaktadır. 

Bay Mithat Şükrü 

- Saylavlığımz tahakkuk et • 
tiği takdirde hangi sahalarda 'Ç&· 

lıtmağı tercih edeceksiniz? 

Tohumlar toprağa, gün.eşe, ışığa muh
tac 0Jmada11 tamamile yeşilleniyor 

-Daha ziya.de maar:fte çalııa
cağım. 28 29 ıenedenberi, yaııi 
bet alb yaıımdan itibaren talebe 
ve hoca olarak sürekli surette 
maarif hayabnda yatıyorum. Gör
düğüm §eyler ve edindiğim tee • 
rübelerim var. Bunlarla uirqa • 
cağım. Bu noktalar üzeri~de çn
lışmağı arzu ederim. 

- Üniversitede hangi ihtisas 
koluna ginnittiniz?. 

- Felsefeye.. "Bezmi alem,, • 
den çıktıktan sonra, beni çok a • 
la.kadar eden bu ıubeye girmeğc 
karar vermiıtim .. 

. - Yabancı dillerden hangisi • 
ni tercih ettiniz? 

- Lisede fransız.::a okuyor • 
dum. Yüksek tahsilim esnasında, 
tetkik yollu daha çok kita b oku • 
mak, hele yabancı dilde kitab o
kumak çok lazım geliyordu. Hu
susi derslerle bu dili ilerlettim. 

- T ahsiliniz hiç arasız mı de
vam etti, hiç bir engele rastlama
dınız mı?. 

- Liseden çıkınca aiİemle 
çok mücadele ettim. Yüksek tah
sil yapmamı ve hayata atılmamı 

istemiyorlardı. Onları kırmadan 

bu müsaadeyi alabilmek için çok 

sıkıntı çektim, diyebilirim .. Yük· 

sek tahsilim bittikten sonra ( eaki 
F eyziati) ve timdiki Boğaziçi liıe
sinde idare ve tedris itlerinde ça
bımağa bqladım. 

- Şimdiye kadar yeti,tiııdiği
niz, hayata çıkardığınız talebe -
nin sayısını kestirebilir misiniz? 

- Üç yüz kadar erkek ve kız 
talebem var. Kızlar ve erkekler 
arasında bu yıl hayata çıkanlar, 

hukuk tahsilini bitirip çalıımaya 
başbyanlar oldu. 

- Talebenizin çoğu kız mı -

dır? 
- Hayır, erkek.. iki yüz elli 

kadarı erkektir diyebilirim. Fa -

kat hepsinin ahlakından, terbi -

yesinden çok memnunum .• Mem
leketimiz için çok faydalı insan· 
lar olacaklarını gösterdiler. 

-- Kadın ve erkek meseleleri 
üzerinde ne dütünürıünüz? 

-Bence bir fark yoktur. An. 
cak zeki farkı olabilir. Kadınlar 
içinde çok zeki talebelerim var -
dır. Meseli geçen yıl mezunları· 
mız arasında birinci derecede bu
lunan bir kadındı.. Mektep ha • 

yatında erkeklerin daha cesaretli 
konuıtuklarını gördüm.. Fakat 
ben kız talebelerime de bu fır -
satı vermeğe çahtbm .. 

Dr. S~angen~erı ismin~e bir f h~yvanlara yedirmek ve yerine ye 
Alman zıraat .mutehuıııı bır haf· 1 nı tohum koymak kabildir. Bu au
ta zarfında bır tohumdan hay - retle hayvanlara bütün ıene Yetil· 
vanlara yetil yem yetittirmek için lik yedirmek kabil olacaktır. Bir 
bir dolab icadına muvaffak oldu. aeııede 365 höcre dolup boşalabi· 
Bu icat bir nevi yqi'I yem f a~ri • leceğine göre bu 365 höcrenin top
ka.aıdır ve burada devamlı aurette rak üzerinde ölçüldüğü takdir-!e 
hayvanlar için yaz kıt yetil yem büyük bir çayirhğa maudil olaca• 
tedarikine imkan vardır. Dr. Span ğı an!qılır. Her höcrenin mahsu· 
genberg'in icadı dünyanın her ta- lü 20 ıığıra kifayet edecektir. 

rafında büyük bir ~la~ uyan~ır • Doktor Spanıen\>wı teçrübele .. 
mıftır. Almanlar tımdı bu :retıl ot rini ıeniıleterek münferid mahaul 
fabrikuınm mahsulibna "Yetil 1 • ...x I b" aurett et° f ·1 
altm,, ismini veriyorlar. enn rvY e ır e Y 1f ırı me 

Dr. Spangenberg tohumlan hiç ıine muvaffak olaaimı ümit et. 
toprağa hacet ıörmeden teneke mektedi. Son tecrübelerine göre 
tepsiler içine koymakta ve tepıile- b&ZJ mahıuller vaktinden iki ay 
ri dolaplara yerlqtirmektedir. To evvel yetiıebilecektir. Belçika, in
humlar burada bir hafta zarfmda giltere ve Amerikada Dr. Span • 
toprağa, güneıe ve ziyaya mühtaç genberg'in usulü tatbik edilmeğe 
o'ma-'an tamamHe yeıillenmekte. batlanmııtır. Bu Alman icadının 
dir. Arpa, buğday, yulaf ve çav - bütün dünyada hayvan yemler~n -
dar tohumlan yedi gün zarfında de büyük bir inkılap huıule getire· 
otuz, kırk santim uzamaktadır. ceği z.annolunmaktadır. Yalnız 
Tohumlan yet:ıtirf"n dolabın yedi hayvan yemlerinde değil, Alman
höcreai vardır. Tohumlar yedi yada yetitmeyen prinç ve aaire· gİ• 
aün zarfmda yet' ıtiii için o dolap bi mahıulitm da bu aaye.de yetiı
tan her gün bir höcreyi bofa!tıp tirileceii ümit edilmektedir. 

• nnıı1111111ıııııının111111ıırıııınııııııınıınnınııı11111ı•---••--111111•111111--. ... 11111 

\ .. 
;Oz Türkçe karşılıklar 
) Okuyucularımıza bir kolaylık olmak üzere, her gün dört say
ğ fa halinde neıretmekte olduğumuz - Öz Türkçe karııhklar -
~ ~riıinin yüzüncü sayfadan iki ~e kadar olan ikinci formasını 
j muntazam bir tekilde forma halinde a&bf& çıkardık. 
1 Gazetede bunları buntazam ıurette takib edemiyen okuyu
i .:;.rımızm bu formalan almak için acele etme'eri lazımdır. 
1 Bu formanın değeri "20" kuruıtur. 
\ Bundan sonraki kısımlar forma halinde çıkanlmıyacağı için 
~ "kuyucularnnızm gazetemizi muntazaman takib etmeleri lizım· 
( ciır. 
j Bunlan toplayanlar, en iyi tekilde Öz Türkçe aözlüğe malik 
= ohcaklardır. -Arta kalan vakitlerinizi na

sıl geçiriyorsunuz?. 
- Derslerimi hazırlamak için 

okumakla.. 

1 
'9 111ıınmı11tınnııııtnıı~1--111taımıp1111A11111n111111~.11---ı11111ı111mJ1111111111aı 
nahnı görmütaiinüzdür? 1 

- Sa:tlavlığımız tahakkuk etti
ği takdirde tabii mektepten ayn-

lacaksımz? 
- EveL Mektepte filen vazife 

göremiyeceğim. Fakat hi11en o -
raya daima bağlı kalacağnn. 

- Şüphesiz .• Erkeklerle ara • ı===·-'-=:a:&:mr.:ı:sııwwwamı;;ı 
mızda müsavat olmasını temenni YURTTAŞ 
ederken bir hususiyet istemeyiz. Yurdunun ineana sağlık akıtan 
Kurultay bizim için de mukaddes portakallanm. manulinelarmı, el • 

en, ora a b çoluk uklanna ec1· • 
saygı ifade eden ne kadar hare • ıı: kenefi .!;..ima " ~ ~ 

Oımanb Meclisi Mebuaanm -
da uzun müddet mebuı bulunan 
bay Mitat Şükrü de Sıvastan 
müatakil aaylavbia namzetliğini 
koymU§tur. 

- Büyük Kurultay Baıkanı 
General Kazım Özalpın kadın 
aaylavlamnızm da mecl'ste f&pka 
larmı çıkarmalan üzerine beya • 

bir yerdir. Bu aebept d 1 malanm bol bol hem aen yer" 1 
ket vana yapmak isteriz. Ve ıurdanan mehnllerinin siiriimüne 

memleketi temsil ettiğimiz için ı hizmet •tmlt olunun. ' 
kıyafet itihılrlle en uygun olan : M. 1. " T. C. • 
tekli seçeceğiz .. " . •Alil maamum::ım111mA1a.m111111111m 

H. M. 



~10-KURlJ'N 8 ŞUBAT l9S5 .. 11!!!!!1!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!m ........................ _. ........ 1!!m.,_ ..... _. ....................................... _. ... ._!m!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!llll 

Mahmud Esad inlalab kürsüsünde 

·;;Atatürkün Başbuf lu
ğunda dünyaqı qendik,, 

lzmir saylavı Bay Mahmud E • ı rın, papasların, hahamların elle • 
ud, Üniveraite İnkdip künüeün • riadeu alarak imparatorluk mah • 
deki derslerine dün devam etmiş. kemlerine veren bir knunundan 
tir. Yıl içindeki bütün konferaıu- iıafka ltir feY deiildi. 
ları~ı bir ki~apta, daha gen it bir Fakat 0 vakte kadar ıer'i örf ve 
şekilde tunıf edilmit olarak top • W, ;çtihatlarclan biaret olan ca.. 

laycaiını dinleyicilerine bildir • mi, kili.e, bavra •fıkAmı bu IUl'et
mekle aöze bqlayan Malunud E • le birt.nuıi llalini ail}'ordu. MıH 
ıad demiftir ki: li bir Yahudi İmparatorluk mah. 

"-Buııünkü derateönea kent- ke111eaineçıkmca, O.m•nh bikimi 
sel (hukuku medeniye) tahtilleri· 1ahudilere tahıiı edilen fasıldan 
le, belli~ı içtim.al bau•lan mü- hikmünü verirdi. Bu auretle vak • 
talea edeceiim. TJirk mlletini, bir tile ha.hımın deruhte ettiği iti lm
kentaeJ ,...a (medeni bmıa) n paratorhik hi.kimi deruhte ediyor
bir kent.el önen (hukuku ...ıem- ela. Mahkemeye çıkacak bir ia -
ye) i{e teçhiz etmek fikri, y.,-eni lim olur• iallm fub, hıriatiyan 
bir tez deiildir. Ti J.li Plff za. duna,,... ahkimı tatbik edilir
manlarındanberi ~1-Ut bir ~i. Bu mahkeme, n.ktile nizam 
şeydir. Ati P..,.. Cirid jbtiWiade malıkemeai namım tqıyan mabke 
Franaız kanımu medeauiııi Adada meleri hile teokratize ediyordu. 
tatbik etmek itetdi. P.ap1a ıör• Tarihin yüriiyü9ünde tamamen 
bu, ayni zamanda biı' .tecriibe ola- zıddı. 
caktı. MuYaffakıJetle aeticeleair· Bu uaal, muaaır, modern mede
se, Osmanlı ~r.ıoduiunun her ciyet hukukunda dejil, K;.uruou 
yaranda tatbik edil~. Bu ka- V uat.da Şarlman lmparat.orlujun 
nun1a, miitlümaıı, lurietiyaa, p. da aranabilir, BÜ' eseı- ricude ge
lıudi Hriatlerinin lıukuku, yerleri- tirifir zam,edi!irkeıı, ıeriye ıidi • 
ni modern bir kanQIMQJ, Fr..,ız li)'Ordu. ICunmu Vuata örnek alm
kanunu medenis;nin hükümlerine mıf oluyordu. Ve Fatih zamanın. 
bıralanıt olacaktı. danberi Wdırdamayan itiyadatı 
Oımanh impeTatMlufunun kent mezlsehiy.e 9imdi kanun haline gir. 

ael öneni laiklenmiı olacaktı. mit bulwwJordu. itin uıl acı ci -
JJi PC4a, tanzimatın büyük a- beti 0 devirde böyle bir feyİn sa· 

ClamlarJndandır. Mensub olduğu ka.tlıiını ortaya lroJacak kuvvetli 
mekteh, denebilir ki dini dünya • hulaılrçulann ses çıkarmaması idi. 
dan tefrik eden bir mektepti. Bu Kanua iete h*'lkçalar tara -
düşünce beıtibatlı esaılarını teı • fından alkı~anmlflı Bunu modern 
kil ediyordu. Ali Pap muvaffak Türk hukuk atrihi acı acı yad ede
ol~daa öldil. Zaman, ba,7le cektirı etmelidfto; his hukalrıçula· 

• f • k Id ., . "d d ra d• 1"9-et olmalldtr.,, 
prensıp erı a mnaga miııaı e-
ğil di. Zaman böyle bir fikri yükle- Bu kanun Meırutiyetle beraber 
nebilmek için klfi derece münev- öldü. Esasen raıayamazdı. Çün • 
verlere ve onlara bat olabilecek kü ölü doğıuuıtu. Ölü kalacaktı. 
liderlere sahi1' değildi. Büyük harpten, 7eni Türkiyenin 

Ali Papdan sonra, bu fikri Oa- doiufundan tonra da tadili kava· 
manlı imperatorlufunu hukuku nin komisyonları yeniden çabtma• 
medeniye prenıiplerite teçhiz et • ğa bafladılar. Cümhuriyetin yeni 
mek fikri uzun zmanlar uyu • kanunlarını bu komiayonlar yapa· 

du. Fakat 1908 ihtilali, Me,ruti <.aktı.~ her fey bu komisyon· 
yet, bu tezi tekrar ele aldı. Adliye lardan bekleniyordu. Halbuki Lo
Nezaretinin ve 0 vaktin tabirince ı.aıı ıouahedeaile büyük çapta ad· 
"tadil ve ihzarı kavanin komiıyo- li ıalahat yapmajı yeni Türkiye 
nu,, tetkil edildi. Bunun bellİ!bqh denıhde etmit bu!unuyordu. Ka • 
vazifesini Osmanlı imparatorluğu bul ettiğimiz esaslardan biri belki 
nun bütün kanunlarını gözden ıe- birincisi hukukumuzu modernize 
· k ı k etmekti. "türk milletinin muasır çırme , mem e etimize milletin 

hı•tı'yaçJartn.a 1c h miJletler ile boy ölçii•erek y•••ya• uygun anun azır - ...,. -s-
lamak tetkil ediyordu. bilmesi için bu bir zaruretti. 

Bayanlar, Baylar: 

Bu komiıyoDlu ıeııelerce çalıt
tı, birçok paralar harcandı, fakat 
"tu" denebilecek hir eter bazırla
umadı. 

Kentsel Önen, hukuku medeniye 
tezini ele alan Me,rutiyet büyük 
cihan harbi içinde kapitüllıyonla• 
rı imzadan eonra bir hukuku aile 
kanunu yaptı. Bu k:ınun bir karar
name ile Padifahın iradeei ile tat
bika girdi. 

Bu, Ali Patanın düşünüp et ba
taramad1ğı ife benzemiyordu. Ali 
Pa§&nın dü§üniifü cidden çok ra -
dika1, son derece ileri idi. Hukuku 
aile kanunu Ue hukukun pek eaki 
ıistem1erinden mülhem bulunuyor 
du. Bu kanun, bir nevi "hukuku 
Babil kulesi" gibi bir feydi. Babil 

1340 yılında Genera1 ismet ka· 
binesinde Adliye Vekaleti itlerini 
deruhde ettim. Hükômet, bilhassa 
Atatürkün yeni cümhuriyetinin ilk 
itlerinden biri olmak üzere yepye-
ni bir lmaunu medeni yapılmaımı 
arzu ediyordu. Kanunu medeniyi 
ve bor~lar kanununu hazırlayan 
lromiayonlar ça·Iışıyordu. Komis • 
J'Oftlara, ne hazırladılarsa tetkik e
dilmek üzere Adliye vekaletine 
vermelerini aövledim. Komisyon 
Başkanı Bay Hacı Adil idi. Borç
lar hukuku komisyonu reiıi de mer 
hum hocam Mustafa F eni idi. 

Hacı Adil aiie hukuku ile -veaa· 
yete ait küçük bir kısmının hazır· 
lanmq olduğunu söyledi. Bunlar, 
parça parça Meclise arzedilerek 
kanun çıkacaktı ••. 

... "' 
bir halite olduğunu, bunlan ma
cederk bir kaııwı vüc.ude ıetirme • 
ğe imkan olmadığını söyleyen Bay 
Mahmud Eaad aözlerine devam e
derek demi§tir ki: 

- Böyle birtakım kaideleri le • 
lif eden Kurunu Vusta ile muuır 
medeniyeti telif ederek bir eser or 
taya koyacağız, demek tuna ben
zer: Bir papaı tasavvur ediniz. 
Hem an'anatını bırakmak istemi· 
yor, hem de yirminci asra uymak 
iatiyor. 11rtmda papas cübbesi, ba-
tında ıilindir, sözünde monokl .•• 
itte bizim yapmağa. hazırlandığı
mız layihalar bundan daha az ıü
lünç def ildir.,, 

Bay Mahmud Eaad, ihzar ve ta· 
dili kaTDin komnyonlanmn, me
deni •bir millet kanunundan ziya • 
de. Siyam, ~yir, Mısll' kanun • 
1arından da illveler yapmak iıte • 
diklerini anlabnıf, bir Türk olarak 
böyle prensipleri kald etmec:liii • 
ni, Türk milleti için en medeni 

milletin en ıon kanunlannm müm 
kün olduğu kadar hem de aynen a
lınarak adalet müesseseleri kurul• 

kulesi için efsanelerin bize anlat • 
tığı brçok diller vardır. Bu da ya
budi, müılüman, hıriatiyan esula
nndan mülhem bir halita idt Bu • 
nun1a, Meşrutiyetin yapmak iste • 
diği ı,, bir kanunu medeni iti de
ğildi. Hukuku aile meaelelerin.1, ev 
lenme, b()f&nma if lerini mollala -

Bay Mahmud Eaat bundan ,_. mak ica·b ettiğ~ni, çünkü Türk mil-
ra, medeni kanunun bu tekilde çı• Jetinin eviyesinin o kadar yük • 
kanlmasm imkan olmadıiını, ko ıek oldufunu · ıöylemiftir. Bay 
miayonlann istinat ettiii esasları Mahmud Esad, bu arzuaune. tek 
anılalmıftır. Bu esasların, "bi • bir kimsenin yardım etmediiini, 
ze ıöre kanun" diye imamı Şafii yapayalnn: kaldığmı, fakat Atatür 
ve -.ir hukukçularla, modern hu- kün tutulan yolun doğru olduiu • 
kukçulann fikirlerini mezceden nu, belıemahal muYaffak olmak 

TC!JQ. KiV 

l\RAA 
B.AN K ~ıııııfL 

ic:ab eUijini emrettiğini ıöyiemiı, 
tunlan ilive etmiıtir: 

- Atatürk emredince ~ıl -
maycaima imkin olmadıima ina
nanlardan biriyim. Bu inan bende 
son nefese kadar devam edecek -
tir.,, 

Bay Mahmud Eaad, bundan .on 
ra latanbula ıelerek içtimalar yap. 
himı ve muyaffak olduğunu aöy· 
lemif, denini f11 sözlerle bitinnit-
tir: 

Biz o milletiz ki yeni medeni -
yetin betiğini aallamqa. Bizim 
ihzarı kavanin komiqonları bü • 
tün bwılardan bihaber Siyam ka -
nUDılanm tatbik etmek istiyorlar -
dı. Bir JJ1illetiıı, yapmak isteven 
bir milletin kendini diierbir millet 
ten ıeri ıördüğünü kabul etmesi, 
o ..milletin vesayetini kabul etmesi 
demektir. Türk milleti bunu ka • 
bul etmez. Eğer veaayet lizımıe
lirae biz veıayet;mize alırız. 

Bence medenivetin öJçüıü, dö
iütmeti:aıi her milletten üstün bi -
'len ve yapan millettir. Bu sözümü 
ıaım;mı ve cir'ldi telakk1 etmenizi 
dilerim. Dövü,mesini b;len, yenen 
en medeni millettir. Tarihe, hale 
bakınız. Vunıımaarnı 1>ilmeyenler, 
boyunlarmda zincir, aya)darmda 
bakaiı tatıyorlar. 

l>Dımayı <f aha dün Atatürlrftn 
hathufluğu a1tTnda yenen bir mil
let değil miyiz? 

lıtanbul Levazım 
rindeki yiyecek ambart 
çık elcsilbne uauliyle i 
mu9tur. Ketif bedeli 1~ 
kwııttur. Munkkat t 
liradır. Ketif ve 
gün öğleden evvel f 
komiıyonda görülebi}r.1 
2-935 Pazar ıünü aaal 
isteklilerin Yaktindeıı e 
nal makbuziyle ve Jll 

ret odalarına kayıtlı ol 
dair veaikalariyle birlUd' 
yonda ha.zır bulunıııa~ 

Cumadan baıka ' 
(2,5 dan 6) ya kadar 1 
vanyolundaki (t 18) :O 

ıuıi kabineıinde bas 
eder. 

Muayenehane .,e ~,. 
22398 Kqlık telefallıl 



e T e;iyeci ve-Tornacı 
~ k .. . alınacaktır 
~ı Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

ftitı iıııtit F~~r~lan için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli . l 
~köy b: ıçm aa~da ile An~rada. fişek fabrikaıma,. !stanbu~da 1 
~esine .. rut fabrıkasma, lzım rdekıler Halkapınar Sdah tamır . 1 
~racaatlan • (526) 1 

Maliye Vekiletinden: 

11-KURUN 8 ŞUBAT 1935 --

Birinci Kl••lk Eaer 

Dün ve Yann Tercüme Külliyatının 25 inci kitabı 

Atinalılar Lasedemonyalılar ve 

" Cümlıuriljet ,, l eri 
Kaenofon - Haydar Rlfat 

Fiatı: 50 lturu§. Dağıtma yeri: Va 1üt Matbau - Anliara caddesi: f stanL u l 

"Dün ve Yarın tercüme külliyatını, paraauu takıitlc vererek de elde edebilir siniz. 

ı
~kla 2257 No. h madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet 
ire, ~~n~. mahsuben otuz sekiz kuruıtan alınmakta olan beher me· 
t \'e bili~u§ fiyatının yükselme ıi hasebile kırk be§ kuruıa çıkarıl . ·----------.. ıı İstanbul Dördüncü lcra Me -
tıdnıı ~ ıat üzerinden kabul edilmesi için Malsandıklarına tebligat Deni zy o 11 arı ınurluğundan: 

İstanbul Asliye 2 inci Ticaret 
Mahkemesinden: 

2 
§ ır. . , 'T" 

- C · 1 amamına 4380 lira kıymet Emine Beyan Ümmügülsüm, 
!:a.yr· urnhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safi meskWı i Ş L E T M E S i takdir edilen Dizdariye Çeşme so- Meliha Sabiha ve Semiha tarafın-

ı ıneskuk halis gümüşü 22 kuruş 50 santimden satın alacaktır. Acentelen Karaköy • KOprüLn,ı kakta 16-18-20 yeni No. lu arsa • dan Balat odun ı'•keleıı'nde odun 
(557) Tel.~2362 - Sirkc.:ı Mühürdtrı::ade a 

~~=========:::;;;==========:=:=;;;;;-- Han Teleton 2274-0 __ .. nın 12/ 20 hissesi açık arttırmaya taciri Avram Yuvanidis aleyhine 

1 
Ayvalık Yolu konulmut olup tartnamesi 30-1- haczin kaldırılmasına müetdair a-

MERS1N vapuru 9 Şubat CU- 935 günlemecine rastlayan Çar - çılan davar.ın cari muhakemesin -
de: 

Evkaf MUdUrlü!)U il Anları 

Kalem Tahmin edilen Teminatı 

Muvakkate 
ihale günü MARTESl günü saat 19 da iz - şamba gününden itibaren Divan· 

Dava olunan tarafa 21-1-935 pa · kıymet 
Lira 

mire kadar. (646) haneye asılarak 9.3.935 günleme -
zartesi saat 14 de mahkemeye gel-

~ler 

~\'rakı 
btı, 42 2500 187,5 16 Şubat 1935 

~~ 

~
l'. ~da. Yazılı ( 42) kale defterler ve evrakı matbua yaptırıla • 

Mersin Yolu 
lNEBOLU vapuru 10 Şubat 

PAZAR günü saat 10 da Mersi· 
ne kadar. (645) 

cine rastlayan cumartesi günü saat 

14 den 16 ya kadar açık arttırması 
yapılacaktır Artırmaya iştirak için 

yüzde yedi buçuk teminat akçesi 

yatırılması şarttır. Birikmiş vergi 

belediye ve vakıf icareleri müşte -

mesi için ilanen tebligat yapı\dığı 
halde gelmediğinden H. U. mu,ha
kemeleri kanununun 401 inci 
maddesine tevfikan gıyap kararı 

ittihaz edilerek ilanen tebliğine Trabzon Yolu Ca.lctt a.le Ytıkarıda yazılı günde saat 15 de idare encümeninde ya
a.tn r. isteklilerin bu güne kadar Levazım Müdürlüğüne gelel'ek 

?,s .,: Ve nürnunelerini ve ihale gHnü de saat on beşe kadar yüz-
y akçeleri le gelmeleri ( 403) 

rlllllll-
Büyük 

l ayyare Piyangosu 

KARADENiZ vapuru 10 Şu
bat CUMARTESl 20 de Galata 
Rıhtımından kalkacak, giditte 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. 
Dönütte bunlara ilaveten Of'a 
uğrayacaktır. (647) 

ve muhakemenin 23-2-935 cumar-
riye aittir. Arttırmada muhammen tesi saat 14 de bırakılmasına ka. 
kıymetin yüzde 75 ini bulmak şart rar verilmiştir. 
tır. Aksi halde en son arttıranın 
taahhüdü yerinde kalmak üzere Keyfiyet tebliğ makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. (5236) 
arttırma on beş gün daha uzatıla· -··"" _ • ··---·--·-·
rak 24 .. 3.935 günlemecine rastla- menkul üzerindeki haklarının hu-

yan Pazar günü ayni saatte ikinci sus ile faiz ve masrafa dair olan 
arttırması yap1lacaktır. Bn arttır. iddialarını evrakı millbitelerile 

l!l-•111111!~-~~----.. ı mada da Kıymetin yüzde 75 i bu- yirmi gi.in içinde icra dairesine bil
Göz Hekimi 

. c· 1 Q '.. ertip 4. cü Çekiş . 11. Şubat 19 35 dedir. 
lunmazsa 2280 No. lu kanun muci- drmelidi:rler. Aksi takdirde satış 

Dr. Şükrü Ertan hince satı~ geri bırakılacaktır. bedelinin pa.ylştırılmaıından ha · 
Babıali, Ankara caddeıi No. 60 2004 N l o. u kanunun 126 ıncı macl riç kalırlar. Daha geniş bilgi edin-

llyük ikramiye : 25.000 Liradır 
•c 

Q 10.0QO, 4.000, 3.000 liralık ikramiye- Telefon: 22566 -
Salı günlen meccaııendir.. desi mucibince ipotek sahihi ala.. mek isteyenlerin 34/ 1041 dosya 

cakbJarla diğer alakadarların ve No. su He dairemize müracaatları 
irtifak hakkı ıahiblerinin gayri ilan olunur. '(5235) 

~~~~=============~====~(21 lkincl Te§rln 193! ııayııwzda.ıı beri sUrU.):or.)====~~=~=~================ 

ler ve 20,000 liralık mükafat tJardır. 

........__ Oz Tür1Cçe kar$ılıklat 
tin --------~------- ------

1 cesur man.) Saltanat sürmek, 1. Başkarmakt 
Sat~h lik 

3 
a ~ 1. Arıç, arınç, 2. Enç - 2. Bilemek, 8. Erklenmek, 4. llen-

0~ · lrıç, irinç, iris, 4. İyilik, 5. mek, 5. Kannamak, 6. Olarmak, rr' onur (Şifa man. da). 7. Paşkarmak. 
böı alah bulmak, ı. .Dincelmek, 2. Sa.lyane, 1. Algut, 2. Salgın, 3. 
4. ;nnıek, döleşmek, 3. İyileşmek Vergi, 4. Y;dlık. 

S ~~l~ak, 5. Onmak. Salyangoz, 1. Elbiz, ilbiz, 2. Hi-
tılin~ ahıyet, 1. Elinden gelirlik, lez, 3. Kabuklu böcek, 4. Koklan 
~a en gelme, 2. Karışabilmek, larr, 5. Sümüklü böcek. 

Pabilmck, 3. Söl, 4. Y etkilik. Sam, (Rüzgar}, 1. Isı yel, isi 

h Salat 1 Y"k" (R"kO. .. Urın ' · u unç u , sucut, yel, 2. Sanğ. 
ce etıe eğilme man.) 2. Yüvün - Sami, 1. Dinliyeıı, dinleyici, 2. 

S lşiden işidici. 
2. S~:hane ( Selhane), 1. Kanara, Samia, 1. Eşidüt, 2. İşitme, işi • 

sa.fi~nı~ E . . diş, 3. İşitme duygusu. 
a. İlki ' · ' skı, 2. Geçen, geçmış, Samim, 1. Göbek, 2. lç, 3. Orta. 
~ur.) ' 4. Önürdücü (Sabık, mez- Samimi, 1. Candan, 2. Çikezin-

S ci, 3. Dosdoğru, 4. Geı·çekten, 5. 
't'I alih 1 Eu · 2 E k" 3 E 4 Go·· "ld 6 t te 7 T.{ (Sa ~Y{rt, 

5
' · . .g~, . ı t ·u·'· · . 1 y, u: nu en, . ç n, . .r aracı -

l~ltli 
8 

· eyı, ıyı, 6. Ezgu, 7. !zgı, mimi adam man.) 8. Kerti, 9. 
?-aşU: • nat, 9. Uz, 10. Yarar, ya. Kertiş, 10. IGrtü, 11. Köni, 12. 

S ' :Yakışır. Yürekten, yüreğin içinden . 
alik 1 G' · s S 't 1 S . k Saı: , · ırmış, 2. apınış. amı , . essız, ses çı armaz, 

ltı~rı :.ın, 1. Bütev (Tam, tamam 2. Susan, 3. Şuk turuğlu. 
~hı. ~ 2. Diniz, (Selim, halim, sa • Samt, 1. Dilsizlik, 2. Epscmlik, 
ai~, 

6 
~n.) 3. Enç, 4. Esen, 5. lğ - 3. Susma. 

~a\ti~ sen, 7. Kadık (Metin, mu. Samur, 1. lteğin, 2. Kiş, 3. Sa-
Saı nıan.) 8. Sağ, 9. Sağlam. mur, 4. Sansar, savsal', 5. Teyin. 

a. l\o ~n, 1. Baş oda, 2. Büyük oda Samut, 1. Az söyler, 2. Bilenğ, 
SaıfPJş' 4. Odak. 3. Dilsiz, 4. Epsem, 5. Sessiz, G. 
s~ı~' Asnıa. Susmuş. 

~ekllıektınek, 1. Asmak, 2. İpe Sana't, 1. Diizme, 2. Düzlim, 3. 
f Salaaİ 

1 
Epik, 4.· Erdem ·(Hirfet, san'at 

1 ~allı ' · Balçık, 2. Çamur, lüle- meharet, liyakat, fazilet man.) 
, Se.ıt:ru, 3. Garcın. 5. lş, 6. Oran, 7. Uran, 8. Usta.lık. 
c~ llıa nat, 1. Erk, (Kuvvet, kud- San'atkar, 1. Düzücii, 2. Epikli 
~llllhk ?l.) 2. Kanlık (Hanlık, ha - 8 .Erdemli, 4. Usta, 5. Uvarıcı, 6. 
..... lllan.) Uz 
'302 . -
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San'at eseri, Erdeni, 2. Erdini, 
3. Uz işi. 

Sandalye, 1. Köten, 2. Küt -
men. S. Ortaç, 4. Oturacak, 6. o
turgaç, 6. oturkaç, 7. Sece, 8. Seki, 
9. Sekmen, 10. Sökü. 

Sandrk, 1. Arca, erce (Çuval, 
torba, sandık man.) 2. Kabarcak, 
3. Kabarcık, 4. Kabırcak, 5. Kap -
sa, 6. kayırçak, 7. Tutma, 8 Ükek. 

Sandviç, 1. Düremeç, dürmiç, 
düı-üm. 

Sanem, 1. Abak, 2. Balman, bel. 
men, 3. Burhan, buı·kan, 4. Kor -
çak, kurçva.k (Suret, nigiir, resim, 
endam, salip man.) 5. Sm (Suret, 
heykel man.). 6. Tö! (Ölmüş şa. 
manların 11.lhuna temsil eden tıl
snu man.) 

Sani (Yaratan mun.), 1. İşli. 

yen, 2. Yapan, yapıcı, 3. Yara.dan, 
yaratan (Halik, mucit, milbdi). 

Sani (İkinci lnan.), 1. !kinci, 
2. 1kinçi, s. İkindi. 

Saniyen, İkinci olarak. 
San~a, 1. Düzen, 2. Uydurmat 3. 

Yalan. 

Sanikt 1. Doğaç, toğaç, 
toğaş, 2. Doğan, doğmuş, 3. Dü • 
şünmeden bulunan, 4. Yörenç. 

Sanih olmak, 1. Datnmak, 2. 
Doğmak, içe doğmak, 3. Tnm
mak, 4. Yörenmek. 

Sap, 1. Berk, 2. Çetin, 3. Güç, 
4. Kadır, 5. Künç, 6. Paçanz, 7. 
Sarp, 8. Zor. 

Sar, 1. Ocüt, 2. Oç. 
Sara, 1. Tutar, 2. Tutarak, Tu • 

targa, 4. Tutarık, 5. Tutarlık, 6. 
Tutkak. 

Saralı, 1, Çalgın, çalık, 2. Tu -
taraklı, 4. Uçuklu. 

Saraç, Eğerci. 
Sarahllt, Açıklık. 
Sarahaten, 1. Açık, açık, açıkça 

2. Açıktan, açıktan açığa. 
Saray. 7. Karşr, 2. Köşk, 4. Or

du, 4. Saray, 5. Tirge, 6. Tohana, 
7. Yacıh. 

Saraylı, Sayıt. 

Sarf (etmek), 1. ~aygnmak 2. 
Saypamak, 3. Sürmek, 4. Tüket -
mek. 

Sarfınazar, (etmek), 1. Bıçık· 
mak, 2. Boşlamak, 3. Caymak, 4. 
Dönmek, 5. El çekmek, 6. El üz .. 
mek, 7. Geçmek, 8. Göz çeviıınek, 
9. Göz döndürmek, 10. Gözden u .. 
zaklaştııı:nak. 11. Göz savuştur .. 
mak. 

Sarfı zihnetmek, 1. Dü~ünmck, 
2. Emenmek, 

Sarfiyat, Snyag·alu. 
Sari, 1. Bulaşan, bulaşıcı, 2. 

Bulaşrk, 3. Gçen, geçici, 4. Krran, 
5. Kırgın, 6. Kiğen, kiken, 7. Olet, 
8. Ölüt, 9. Salgın, 10. Turrtu, 11. 
Ület, 12. Ülez, 13. Yal, 

Sarih, 1. Açık, 2. Aydın, 3. Ba· 
yık. 

Sarik, 1. Arakçı, 2. Çalan, çah .. 
er, 3. Eli çakır, 4. Eli uzun (mec.), 
6. Hırsız, 6. Karakçr, 7. Oğru, 8. 
Oğur, 9. Uğru, 10. Uııı, 11. Yeğ~. 
Sarım; ı. Kesici, 2. Keskin, 3. 

Kesikli. 
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DlŞTABIBI DIŞ DOKTORU 

ıİuP .. 
1-&U&.V.SI 

12.~' 

Si 
Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

Dün ve Yarın 
Tercüme 

Anado1unun her köıesinde aa • 
blır. Baıhca bayilerimizin adlarım 
neırediyoruz: 

Ankara: Akba kitab evi 
Aydın: Bay Kırimi Ömer ve 

Kazım 

Adana: Bay Necati Maarif 
kütüpaneai 

Antalya: Bay Kemahi zade Nail 
Amaıya: Cemaleddin kütüpanesi 
Afyon: Doğan matbaau 
Bursa: Bay Esad· Mektepliler 

Pazan 
Balıkesir: Bay Muıtafa Fehmi 

kırtasiyeci 

Denizli: Bay Fahri Akçakoca 
Diyar-

bekir: Ayyıldız pazarı 

Eskiıehir: Sakarya kütüpaneai 
Edirne: Bay Şevki Evrensel • 

kitapçı 

Erzunım: ilim ocağı 
Eliziz: Turan kütüpaneai 
Erzincan: Bayan Fahriye kitapçı 
Giresun: Bay Lütfi, Tasarruf 

Gazi. 
antep: 

Hopa: 
lzmit: 
lzmir: 
Isparta: 

pazan 

Bay Said Apardım oğla 
Bay Nafiz • kitapçı 
Şark pazan 
Mektepli kütüpaneai 
Bay Lütfi Yunus oğlu 

külliyatı 
Konya: Bay Sabri Ereıtd)IJ 

Halk kütüpaııesİ 
Kayseri: Halk ticare~ 
Lüle· 
burıaz: Özdilek ticaret.J 

Mili.a: Dofa kütüpaııeti 
Merıin: Bay Sedad Sabir 
Ordu: Bay Şükrü E -

kitapçı ti 
Samı un: Bay Mahmud N 

Halk kütüpaoetİ. 
Sıvaı: Kimil kütüpan~ 
Tokat: Bay Ali Sabri 
Trabzon: Polathaneli zade 

biraderler 
Tekirdağ: Bay Jımail ff..., 

kitapçı 

Zonrul • 
dak: Bay Reıneli ff,Jdı' 

kitapçı 

Dün ve Yann tercüme 
bu bayilerde lıtanbul fiatil• 

- Vakit Matbaası, DeTlet 
baaaı nqriyabnm umumi " 
dır. Bu b~yilerde bütün D~·-~ 
beaaı n'•riyabnı da bulab~ 

Bu /ı."il!iyan edınmek if 
acele ediniz! 

Bayi.imiz olmayan yeri~ 
kitaplan satmak iıtiyenler " 
bulda Vakıt Matbaasma -
müracaat etmelidirler. 

~, .................................... ~ 
Maliye Vekiletindell 
Darp edilmekte olan Gümüt paralardan dört milyon tual

az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmit olaca 

ki gümüı paralann 1Şubat1936 tarihinden itibaren herhangi 
metle mübadele vasıtası olarak kullanılmıyacafı hilifma b• 

denler hakkında kanuni takibat y apılacağı 2257 No. lu 
sekizinci maddesi mucibince ilin olunur. 

İstanbul Yedinci İcra Memurlu- saat 9 dan 10 a kadar b~ 
ğundan: nacak memuru tarafmd.O NURi MEHMED 

Beyoğlu Ağacami karııaında 

Bursa ıoka1' No: 1 

übeyt Sait 
Fatih Karagünırük tramvay 

durağı, No. 4 

REFİK Ahmed SEVENGIL 
V AKIT Matbaan - latanbuJ 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup de Zaman apartımanınfll 
paraya çevrilmes\ne ka~r verilen Mtılacağı ilin olunur. 

Öz türI<çe 1iartı1ıkTar 

Sarraf, Kınmcı. 
Sarsar, 1. Boran, 2. Boğanak, 3. 

Dağal, 4. Harnaz. 
S&t, 1. ut, kutluluk, 2. Uğur. 
Sath (Satıh), 1. Dış, 2. Döşe • 

me, 3. Döşenti, 4. Endek, 5. Keh, 
6. Kırdış, 7. Kirtiş, 8. Ocek, 9. 
Ortmen, 10. Surt, 11. Ul, 12. üst, 
13. Üzer, 14. Tam, 15. Tam üstü, 
16. Tara yer, tere yer, 17. Yüz. 

Sathı bala, Kırtış. 
Sathı mail, 1. Akaba, 2. Aklam, 

3. Aklan, 4. Argaç, 5. Azgaç, 6. 
Bayır, 7. Kayak, 8. Kaykaç, 9. Ku
du, 10. Söyke, 11. Yaltr, 12. Ya. 
nal, 13. Yelke. 

Sathi, 1. Kovalak, 2. Soya, 3. 
Üstünkörü, 4. Yuka, 5. Yüzlek. 

Satr (Satrr), 1. Çizek, 2. Çizgi, 
3. çizit, 4. Dizek, dizi, 5. Sıra, 6. 
Yazı sırasr, 7. Yol. 

Satvet, 1. Atılrş, 2. Sıçrama. 
Satvetli, 1. Böklü , 2. Eğe, 3. 

Erkliğ. 

Savab, Doğru doğruluk. 
Savlet, 1. Atılış, 2. Baskın, 3. 

apm, 4. tlgar, 5. Kaçut 6. Saldırış, 
7. Teğiş 8. Yüriiyüş, . 

Savlet etmek, 1. Atılmak, üstü
ne atılmak, 2. Dökelmek, 3. Çap -
mak, 4. İlgamak, 5. Ovlamak. 6. 
Saldırmak, 7. Yürümek, üstüne 
yürümek. 

Savm, 1. Deksüz durmaklığ, 2. 
Eme gül, eme gülü, 3. Oruç. 

Savt, 1. Çav, 2. Selen, 3. Ses, 4. 
Un. 

Siy, 1. aba, 2. Çabalajış, 3. Çal-
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dırma. 4. çalışma, 5. Davranma, 
6. Depreşme, 7. Dürüşme, 8. Dü • 
rüşüş, 9. Emek, 10. İmek, imkek, 
11. lş, işgüç. 

Siyetmek, 1. Çabalamk, 2. Ça • 
lışmak, 3. apınmak, 4. Dürüşmek, 

5. Emek vermek, 6. İşlemek, 7. 
ltişlemek, 8. Kanıkmak,, 9. Kaz. 
ganmak, 10. Özenmek. 

Saye, 1. Dalda, dulda, dulga, 
2. Gölge, 3. Güzey, kuzey, 4. Kö • 
leğe, 5. Kölge. 

Sayeban, 1. Alacık, alacak ( ça~ 
dır man.) 2. Gölgelik, 3. Şögür, 

Sayf, 1. Yay, 2. Yaz. 
Sayfiye, 1. Yay evi, 2. Yayla, 3. 

Yaylağ, yaylak, 4. Yazılcan, 5. 
Yaz lak, 6. Yazlık. 

Sayfiyeye çıkmak, Yaylamak. 
Sayha, 1. Anrama, 2. Bağm~, 

bağırma, 3. Çağırgan, 4. Çığırma, 
5. çığlık, 6. Haykır, 7. Haykınş, 8. 
Un, 9. Yaygara. 

Sayha etmek, 1. Bağırmak, 2. 
Bakırmak, 3. ağırmak, bağırıp ça
ğırmak, 4. Çığırmak, 5. Haykır -
m~k, 6. Kükremek. 

Sayia (Seyis), 1. Atakçı, 2. At 
oğlanı. 

Sayruret, 1. Edilme, edili~, 2. 
Krlmma, kılmış, 3. Olma, oluş. 

Sa)t, 1. Av, 2. Avlagıı, 3. Sunar. 
Saydetmek, 1. Avlamak, 2. Av

lanmak. 
Sayd mahalli, 1. Avlak, 2. Kuş

la!k, 3. Onezek. 
Saydı mahi, Balrk avı. 
Savyan, 1. Çağırga, 2. Gemir • 

ev eşyası 1 O Subat 935 Pazar günü 

Oz Türl<çe liaTtıhklar ~ 

Kötürüm, 13. Küküm, 14. Macat, oturur ( Sükna edinmiş man.) 2~ 
15. Mamıı·, 16. Peçe!, 17. Sağır, 18. Oynamaz ( Gayrimütehartl~ 

ii1'1 Sökel, 19. Sökül, 20. Toğa, 21 Ya- man.) 23 Sıh, 24. Suh, 25. S 
9 nuz, 22. Yatır. 26. Tek, 27. Testiğ, 28. Trbık, 2 4 

Sakatlanma,, Sakat etmek, 1. Tınç, tınk, 31. Tınş, 32 Tinç, S 
Bertmek, 2. Bozmak, 3. tmget- ultak, 35. Umul, 36. Uslu, 37. Y~ 
mek. baş, 38. Yavaş, (Asude, hareket" 

Sa.katlık, 1. Çört, çörtlük, 2. lk, siz, gayri müteharirk, mukim, rtl" 
yik (Hastalık, illet man.) kit, rahat, halim, sabit.) 1', 

Sakatlanmak, lmgenmek. Sakin olmak, 1. Amnlturrt1~., 
Sakf, 1. Arastak, 2. Anstak,, a- 2. Dincelmek, 3. Dinmek 4. V0 

nştak, 3. Çatr, 4. Dam, 5. Ev tübe- lenmek, 5. Kösülmek, 6. Otut ~ 
si, 6. Köke, kiike, 7. Ortme, 8. Ort- mak, 7. Oturuşmak, 8. Seğniıneel' 
men, 9. Sivi, sivik, 10. Şibak, 11. seknimek, 9. Sozalmak, ıo. 'f , 
aTns, 12. Tarus. durmak, 11. Tınmak, 12. T~~~ 

Sakıt, 1. Düşen, 2. Düşmüş, 3. mak, 13. Uçmak, 14. Uyuruı--
Düşük (Cenini sakıt man.) 15. Y avaşnnak. .

9 Saki, 1. Ayakçı, 2. Ayakşı, 3. Sakip, 1. Delen, delici, 2. peU 
İçki sunan, 4. Sağuçı, 5. Su dağı • geçen, 3. Parlak, 4. Y aşnağlı· S. 
tan, 6. Su veren, 7. Sürücü, sürüğ- Sakit, 1. Efsem, 2. EpseJ1lı , 
CÜ, 8. Uleştirmeç. Epsim, 4. Ses çıkannıyan, 5. ses 

Sakil, 1. Ağır, 2. A vur, 3. Bat - siz, 6. Susan, 7. Susmuş. ,,_ 
pan (Batman man. da) 4. Can st· Sakit kalmak, 1. Dınnıal<, ,. 
kan, 5. Çirkin, 6. Erşin, 7. Kalın, Susmak, 3. mmak. 
8. Kerenet, 9. Kobat, gobat, gu • Sil, Yıl. ~l" 
bat (Kaba ve galiz man. 10. Sı • Saldide, ıalhurde, ı. Ece, 2.oı1, 
kmtılı, 11. Smı'ak, 12. Yoğun. rik, 3. Geçkin, 4. Kocamış ko 

Sakil olmak, 1. Ağır gelmek, 2. mrş, 5. Yaşlı, 6. Y rlcalmış. 1'. 
Ağınnak, avunnak. Sa.libet, 1. Dayanık, daY;u' 

Sakim, Yanlış. lılrk, dayanma, 2. Kadrk, 3. )le-
Sakin, 1. Abınık, 2. Algur, 3. lık, 4. Peklik, 5. Sağlamlık,, ( 

Amal: 4. Amıl, 5. Amul, 6. amrak, tanet, sebat, mukavemet.) ~ 
7. Basık, 8. Basmçak, 9. Basmkr, Salabet keabetmek,, ı. J{atJll 4-
10. Bayav, 11. Cım, 12 Cıvaş, 13. 2. Katılaşmak, .3 Korcaıual<, 
Dinç, 14. Diniz, 15. Dölek, 16. Du- Sağlamlaşmak. uıc-' 
ran, durgun, 17. Emül, 18. İnç, 19. Slllibetli, 1. Dayanıklı( rlJ{!ltfl 
!nçgülük, inçkülüğ, 20. Oturak vitn., mütehammil man.) 2. (1\fe • 
,(Mütekait man. da) 21. Oturan, (Sert, sulp man.) 3. Koçal~ / 
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