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SAYIFA ----

Son ltalyan •. ıaneoralannda ita! ya kralı (1) ve Mu•olini (il) 

Grip! 
Kalabalık yerlere 
gitmemek lazım! 

Roma, 12 (A.A.) - Yüksek 
müdafaa komisyonu bugün öğle • 
den sonra Musaolininin başkan • 
lığında toplanmıttır. 

Roma, 12 - Habeşistanda son 
hadise hakkında bugün resmi teb· 
liğ ne§redilmittir. Tebliğde 29 
lkincikinunda Afdile mevkiinde 
Habeşlilerin İtalyan kuvvetlerine 
yeniden hücum ettikleri 6 neferb 
öldüğü bildirilmekte ve 1talyamn 
ted&ir ahıiafa karar verdiği iliveı 

1 
edilmektedir. 

Rum patrikanesinin lıtanbuldan 
kaldmlarak bqka bir yere nakli için 
batta Patris cazetesl" olmak üzere Ati
nadaki Venizeliıt cazeteler tarafından 
ortaya ablan teklif, görünüte göre Yu
nan hükümet mahafilinin botuna cit • 
memittir. 

Atinada çıkan yan resmi Katime • 
rini cazeteıi, Venizeliıtler tarafından 
ortaya atılan bu teklifi red ve tenkid İ· 
çin yazdığı kısa bir fıkrada hulisatan 
diyor ki: 

"Patrikanenin lıtanbuldan kaldın). 

Yarınki sayımız 

SAYIFA 

ma .. nı teklif etmek ve böyle bir meıele 
çıkarmak cinayettir. Patrik asıldığı za. 
man bile patrikane yerinden kımılda • 
manuıbr.,, 

Yan reımi Katimerini cazetesinin 
bu aözleri, Venizeliıt gazeteler tarafın
dan ortaya ablan teklifi Yunan hüku-
met mahafilinin bot görmediklerini 
cöıteriyor. 

Gene Atina cazeteleri, patrikane 
meaeleıile alakadar olmak üzere baıka 

De\•amt 8 inci sayıtanın 5 inci atıtonunda) 

~----~----------..................... ----------~~~~~ 
Himidin 
" Hamid yalnız semavi olsaydı 
bu kadar candan olur mıydı?,, 

Büyük şairin 84 üncü yıl dönümü Boğaziçi 
lisesınde muvaf f ak~yetle kut/ulandı 

I Gazeteler 29 lkincikinunda o· 
lan hadise hakkında bugüne ka • J 

dar hiç malumat vermemitlerdi. . 
1 Bunun için tebliğ etrafındaki ha-

1 

herler büyük bir ehemmiyetle kar
tılanmış, herkes gazeteleri kapı§· 
:nıştır. 

Haber alındığrna göre hükU • 
met 5 Şubattan beri gizlice iki fır· 
ka askeri seferber haline koy • 
muştur. Bunlar merkezi Floransa 
olan 19 uncu ile merkezi Mesina 
olan 29 uncu fırkalardır. 

Fırkalar tam teşkila la sefer • 
her edilmişlerdir. 1911 sınıfına 
kadar bütün ihtiyatlar çağırıl • 
mışlardır. 

Resmi tebliğ iki frrkamn sefer
ber edildiğini bildirmekle bera .. 
her tedbirin ihtiyat için olduğu • 
nu, askerin henüz Habetiıtana 
gönderilmediğini bildirmektedir. 
Gazeteler yeni bir hadise olursa 
hükumetin asker yola çıkaracağı
nı ilave ediyorlar. 

Roma mehafilinde söylendiği· 
ne göre yeni bir hadise olur, ya 
hud ihtilaf had bir ,ekil alırsa o 

.Eaman İtalya hükUmeti Habetiı • 
tana ültimatom verecek ve askeri 
harekata başlıyacaktır · 
ltalya elCj'si, prote•to ic;in 

em r aldı 
Roma 12 (A.A.) - Havas 

muhabirinden: 
ı Habetistana b!r ültimatom veril-

. • mi! olduğu doğru değildir. An· ..... ı cak, Adisababadaki İtalyan elçi· 
si 18 - 11 - 34 tarihinde Kon· 

' dar ve 5 - 12 - 34 tarihinde 
~ ~ • ... N ~- .. ulusal hadiselerini müteakib ol -
~ ~ '-lec1· . - =- ~ , .. ~ ;, . ~ ıa + , ;;;f : duğu gibi 29, 1 tarihli had1ıeyi de 
Oct ..,_ )li~ ot 

1~ teltiı nakliyatıntle kullanmak üzere ~~ yel Ruı I şidcletle protesto etmek için emir 
,, ~el 0 

ua alınağa karta verdi. Bir heyet yakında bu İf içinı almıştır. 
' ;:ek, Buraclalri ruim ele alınacak otobiUlerin tipini gö-

. liflQ ait .:rctRnu,z 6 ıncı ayıladtuJ.ır. ı.>ımum it aacu lla,)'daıua 11Dd .Utwıwıd&, 

Büyük Hamidin yeni ruimluinclen biriai ve 
kutlulamacla bulunanlardan bir grup 

Büyük tair Abdülhak Hami - ı hi kutlulandı. Ancak, gripten has
din 84 üncü yıldönümü dün Bo- talandığı için talebeden bazda • 
ğaziçi lisesinde her yıl olduğu gi. ıo.vam.ı e unc·ı ayıta.ım t nnca dtuna.ada> 

Almanya 
cevabını 
yakında 
verecek 

Berlin, ız (A. 
A.) - Berlin'deki 
İngiliz ve Fransız 
Hfirlerine verilecek 
Alman cevabının, 
pek yalanda tevdi 
edileceii haberi 
teeyyüd eder sibi 
sörünüyor. 

Diplomatik ma• 

hafil, bu cevabm 
Almanya'ya yapı • 

lan tebliie muka • 
bil, Londra n Pa • 
ris hükUmetleri nez 

dinde bir tqebbüs 

icrası ıuretile de • 

iiJ, fakat Berlin • 
deki lnıillz ve 
Fransız Mfirleri 
vaaıtaıile. tebliğ e • 
dileceğini ıı:annet • 
mektedir. 

- Bir Atman karikatürü -
Sovyet Ruıya Fransaya diyor ki: 
- Bana bak, baıkaJarile çok kur yap maya batladm. 

Sonra kantmaın halı..ı 
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• • Hindistan esasıyesı 

lngiliz hükfimetinin 
proiesi kabul edildi 

Londra, 12 (A.A.) - Hindis· 
tan teşldlatı eıasiyesi hakkındaki 
h i.ikumet projesinin tadili için a
me!c fırkası tarafından verilen 
takririn, 133 reye karşı 404 reyle 
reddi ve projenin ikinci okunu
şunda kabulü, hükumet için bü -
yuk bir muvaffakiyet olmu§tur. 
Bu rı..ıuvaff akiyet hemen he-rkes -
çe beklenmekle beraber, gerel< 
hıikumetin, gerek ileri ıağ ve ileri 
sol fırkalarının her zamandan zi
y 1'de hararetle mtidafaa ellikle • 
ri lir müzakereden sonra elde e
debilmi,tir. 

Hükumetin tezi geçen hafta, Sir 
Hcare tarafından parl~k ıurette 
teırih edildiği gibi, dün de. ame· 
l~ fırkasının verdiği takrirdeki 
bflşlıca delilleri reddetmek vazi • 
fo\ini üz.erine alan Sir Thomas 
ln~kip tarafından müdafaa edil -
mi~tir. 

Sir lnskip hulasa olarak demİ§
tir ki: 

- Muhalefetin iddiası hilafı -
na olarak, Hindiatan halkı me -
ıe:lenin siyasi cephesile ali.kadar 
olmaktadır. Bu meseledeki karar 
tehiri, bizim kendisine telkin et -
mekte olduğumuz itimadı kaybet
tirecektir. Bu projenin kabulü 
Hindiıtan halkı için kazançtan 
baıka bir ıey değildir. 

General Fahreddin 
Berlinde 

S.rlin, 12 (A.A.) - Alman 
istihbarat bürosundan: 

General F ahrettin Altay, Ber· 
!ine gelmiıtir. Sıhhati gilzelleıin
ceye kadar Almanyada kalacak -
tır. 

200 Köy kar altında 
Santander, 12 (A.A.) - 200 

köy, kar altında kalmııtır. Ot ol • 
madığı için hayvanlar ölmüttür. 

Bet kar makinesi, demiryolu -
nu temizlemek üzere çalııırken 

yoldan çıkmıılardır. 

Viyanada komünistler 
yeniden faaliyete geçmilil 

Viyana, 12 (A.A.) - 1934 hl
diıelerinin yıl clönümü münaıebe· 
ti:Yle, tethit vakaları çıkannaja 
memur edilen ıoıyal • komünist ic
ra komiteıi heyeti, geçen hafta 
tevkif edilmiıti. 

Bu heyetin yeniden teıekkül 
ettiği meydana çıkınca, dün bir 

Bundan ıonra, hatip, evvelce 
yapılan vaitleri tutmak lüzumu 
üzerine uzun uzadıya israr etmiı 
ve lngiltere hükumetinin, Hindis
tana bir dominion te§kilatı vadet
tiğin; ve yavaı yavaf bu tqkili. • 
ta sahih olabilmeleri için Hindis
tana yardım edilmesi İcab eyle • 
rli&ini söylemittir· 

B.Morgan Joneı, lnıilterenin 
Hindistan halkına bir imtiyaı; 
gölgesinden fazla bir şey bah • 
§etmediğine, muhalif amele par -
tisinin kani bulunmadığını be -
yan etmittir. 

B. Churchill, hckumetin Hin • 
diıtan ıiyaaetini tasvib etmiyen 
ileri sağ fırkasının bu husustaki 
düşünı::elerini teıx-ih etmiıtir. 

B. Vedgvud ve B. Lansburi, a
mele fırkasının daha bazı itiraz -
larım kaydetmişlerdir. 

B. Baldvin, hükumetin, Hin -
distan meselesini halletmek için 
sarf ettiAi gayretleri tetrih ede • 
rek müzakereyi hulasa etmit ve 
"ıiyasi mesailde la;'Uhtilik maa • 
leıef imkansızdır. Bırakınız Hin
distan halkı bizim camiamıza ıel-
. ' d . . sın.,, emıştır. 

B. Baldvinin nutku tidedtH al
kıt larla karı ılanmıt ve müza • 
kere 7'a)canda lca,.dedil- ~ı ..... 
le nihayetlenmittir. 

Sovyet tayyarelerinin 
sayısı 

Londra, 12 (A.A.) - Hava 
Bakanlığı müıtetarı Sir Sa11on, 
Avam l..amara~ında 1 -1 - 93" 
tarihin.le İngiltere adalarıncl& 
425 hart• tayyareıi bulunduiu 
1 - 1 - 35 tarihinde bu mikta • 
rın 453 oldu;ı.nu aöylemiı v~ 
ayni müddet zar'nıda Sovyet tcıy. 
yareleri ade.!in:n ] ,300 den 1,50:1 
e çıktığını ilave etmiştir. 

Bir Italyan gazetesine 
göre Kalimnostaki 

hadiseler 
Roma, 12 (A.A.) - Mesaaje10 

gazetesi Kalimnoı adası hadisele
ri hakkında fU ıabrları yazıyor: 

"Adada ltalyan memurlarının 
halk üzerine hiç bir tazyikte bu
lun'madıkları ve bazı Atina gaz4'· 
telerinin neıriyatını yerinde gös -
terecek hiç bir tayanı eıef va:ta 
zuhur etmediii muhakkaktır. 

20 kiti daha tevkif olunmuıtur. ftalya - Yunaniıtan münaıe • 
Şehrin bazı yerlerinde, müf - batı bugün ıamimi doıtluk hiıle -

ritler, boıuboıuna nümayif yap· rinden mülhemdir. Fakat Atina 
maja kalkıımıılardır. matbuatının bu dost'luğun ahengi 

Viyana ve eyaletler zabıtaıı i- ni bozabilecek esassız ve tahrik -
le Jandarma kuvvetleri, her ihti • amiz haberler ne§retmemeai la • 
male kartı hazırlanmıf bulunmak- zımdır. 
tadır. 

Şuşnig Londraya gidecek Güneş tetkik edilecek 
Londra, 12 (A.A.) - Avuı • Pot.dan, 12 (A.A.) - Uluılar 

turya baıvekili Şu§nig ve harici- arası Şuaat netri komisyonu tara· 
ye bakanı Baron Berger Valde - fından yer yüzüne ne~redilen tu· 
neg 24 ıubat pazar günü Lon - aatın enerji miktarını tahmin et
draya gelmeleri beklenmektedir. mek için yapılan komite, bugü~ 
Akıam yemeğinde Marki ve Mar- ve yann burada, Alman prof eso-

f .. s . ,. . t' it d t \İz Lont:londerry'nin misafiri o • ı ru uerıng m rıyase ı a ın a op-
lcaklardır. Sah günü öğle ye • !anacaktır. 9 • 

mefini hariciye bakanlığında yi- Komitede lsveçli Angıtrom, 
yecek1er ve Sir John Simon'un mi· Fransız Volloıen ve İsviçreli Nöh· 
aafiri olacaklardır. ringhofer vardır. 

1 Italyan - Habeş işi 
VE 

Uluslar Kurumu 
-- Ba~makalederı devam 

linnımuna getirmekti. Şimdi olan 
bu mudur? İtalya Hahe:.i tana iste
diğini yaptıramayınca asker toplu • 
yor. Böyle pek ağır bir yola girer -
ken ulu Jar kurumuna bir nota gön· 
dcrmeği bile düıünmüyor. 

Acaba ulu~lar kurumuna gitınİ§ 
olan İtalyan - Habe§ teltiımesinin 
[teçen top)anııta konuıulmıyarak son· 
raya bırakılması hu arada İtalyanın 
süel güçlerle ( tukeri kuvvetler) Ha· 
heıistanı ıııkı~tırmasma ve zorla ]4. 

tedikJerini yaptırmaıma vakit bula· 
bilmesi için mi idi? Biz hunu usalır 
(muhtemel) görmüyoruz. Böyle o· 

]unca Haheıistan ile doğrudan dog· 
ruya konuıarak anJaıamıyan İtalya 
ıimdi niçin bu durumu (va~iyeti) U· 

Juılar kurumuna bildirmeden ordu· 
lar toplamağa kalkıyor? 

Habeşistan smırJarında Somahh 
İtalyan milislerinden he§, on ki§inin 
ölcliirülmesinc ,.e yaralanmı~ olma
sına gelince, burada Fransızların 

daha ağır olan (Cibuti) işini dü~ün
mek gerektir. Unutulmamıştır ki ge· 
çenler<le Fransızlarm (Cibuti) deki 
en büyük idarecileri ile beraber yüz 
kadar Fransız askeri de gene ilahe§· 
Jilerin kılıçJarmdan geçmİ§tir. Bu • 
nunla beraber Fransa hükumeti Ha· 
he§ hiikfunetine sanı açmağa ka • 
dar ~bnonıl~, yalnız ölcnlcrın ve ya· 
ralılarm diyetlerini istemiştir. 

Bizim bu İ§te düşüncemiz ıudur: 
Bir kez yukarıda dediğimiz gizi 1 -
talya gibi ülkenin seferberlik yap • 
ması diğer komıu ülkelerde ko§kulu 
yankılar ( ~iipheli aki$ler) uyandı • 
rır. Her ülke harı§ın bozulması kor· 
kusu ile giiel ( asl•eri) lıazırlıklar 

yapmağı gerekli bulur. Bundan baş· 
ka uluslar kurumunwı bir üyesi ( a

zası) olan İtalya hu kunımun kes
ti;imine (reyine) ha§ urmaksızın 
IIahC§İ8tan üzerine kılıç çekerek yü
rüyecek oluna birkaç yıl önce la · 

ponyanm Mançuri ,.e Çin işlerinde 
yaptıklarını yenilemiı olur. Bu yüı
den uluslar kurumunun kökü de hal· 
falanmış olur. 

ASIM US 

Lindberg davası 
Müddeiumumi Hoptmanın 
cezalandırılmasını istedi 

Flemington, 12 ( A.A.) Lindberg 
davası, sonuna yaklaımaktadır. B. 
llauck ittilıamnameıinde, jüri heye
tini, ölüm cezasile neticelenecek 
müshet bir cenb vermeğe davet et· 
mektedir. 

.Mumaileyh, Hauptman'm bu ci· 
nayetin faili olduğu mukni bir ~e· 
kilde isbat edildiğini söylemi~tir. 

Başlrr.a müılaf aa avukatı, B. Re· 
illy, cürmün bir adam taraf mdan 
değil bir çete tarafmdan dU§ünül· 
düğünü ve bu işin Lindbergh'in e
vinin dahilinden tertib edildiğini 

söylemiş ve "Lindhergh, mürebbi· 
yeye mutlak surette itimaıl edebilir. 
Fııkat hcnim katiyen emniyetim· 
yoktur.,, demi§tİr. 

B. Reilly hundan sonra, müddei· 
uınumiliğin irad ettiği delillere ve 
şahidlerin beyanatına şiddetle hü· 
cum etmiş "c zahitayı diirü:-t hare· 
ket etmemekle ittiham ettikten son· 

Yeni Ankara Saylavı Bayan Satı 
derslerine çalışıyor 

Ankara, (KURUN) - Kö -
yünden gelen haberlere göre, o
rada okumak yazmak hususun -
daki bilgilerini daha ziyade ar -
tırmakla me§gul bulunan Ankara 
ıaylavı bayan Satinin bu çalıı -
ması bir hayli ilerlemittir. Ba -
yan Satı hem derslerine çalıı -
makta hem de vakit buldukça 
nahiye merkezine gelerek nahiye 
müdürü ile ıörüımekte, bilhassa 
nahiyenin mektep, yol, sağlık ve 
bayındırlık gibi itleri üzerinde 
Ankarada yapılacek teıebbüıler
den malumat almaktadır. Bayan 
Satının da iıtirakile geçenlerde 

nahiye merkezinde köy nıu~..lr 
lanndan, katiplerinden ve kor 9 
rin okur yazarlarından karı.-~ e 
yük bir toplantı yapılnuf ~·if 'ıı 
topla1~tı fa nahiyenin umullll f . 
ri e!l af ımJa bazı görütmeler 
muşt'Jr· 

Bay lr Satı Ankarada ~ a.
mak için kira ile tutulacak b~ki" 
bulmak üzere buradaki bil?•ı,. 
rine mektup yazmıştır. Yen~. ii' ~~ 
yan saylavın tubatın yinnİ UÇ 'f' 
de Anka raya gelerek, Kurııl~, :ı 
açılıtına kadar Ankarada k hı 
cağı söylenmektedir. il 

Suçlu Postacılar kend·ıerini 
müdafaa ediyorlar ? 

Anbra, 12 (A.A.) - Poıta 1 
idareaindeki ıuiiatimal ıuçluları - 1 

'nm muhakemelerine bugün de de
vam edildi. Mahkeme doayaıın • 
dairi evrakın okunması saatlerce 
ıürdü. Bundan sonra, müddei u • 
mumt muavini bay Muhiddinin 
isteğile, mahkeme reiıi,, bay F ah. 
riden umumi müdürlükteki imza 
mesuliyetinin kime aid olduğunu 
sordu. Bay Fahri verdiği cevapta 
imza meıuliyetinin doğrudan 

dojruya umumi müdüre aid bu
lunduğunu ve bilfarz telıraf itle
ri müdürlüğünün ıerbeıt bulun • 
dulunu ıöyledi. Gene müddei u -
muml in ia~ile ba__y FMıme ıu 
auil ıoruldu: 

- İıtanbuldaki tarife komiı • 
yonu, tarif enin çoialtılmasına ka· 
rar verdiği halde bu niçin kabıd
edilmemittir? 

- Mukavele mucibince tarife 
komiıyonu altı ayda bir toplanır. 
llk içtimaını yaptığı zaman tari -
felerde tenzilat yapılmaaının im
kanıız olduğuna karar vermittik. 
Komiıyon ikinci altı aylık toplan· 
tıaını yaptığı zaman yüzde5 ten • 
zilit yapılmaıı karar altına alın-

T ekirdağında seçim 
Tekirdağ, (Huıuıt) - Cuma 

günü saylav seçimi dolayısiyle §e· 

hir donanmııtır. Merkezdeki ve I 
köylerdeki bütün ikinci seçmenler 
fırkanın namzetlerine reylerini 
vermişlerdir. 

Cumartesi günü de umumi 
meclis azası ıeçimi yapılmııtır. 

Tekirdağ merkez kazasından fır
kanın göıterdiği namzetler arasın.
da eaki umumi mecliı azasından 

Muhterem ve Cevdetle yeniden 
Osman ve Bayan lffet Ali kazan
mıılardır. 

T ekirdağındaki muhacir
lerin · parası 

Tekirdağ, (Huıuıi) -Roman
ya ve Bulgaristandan gelen göç • 

menlerin ellerinde bulunan Ro • 
men ve Bulgar paralarının Türk 

paraıiyle deiittirilmeıi için vila -

yet makammca te,ebbüıte bulu -
nulmuıtu. Ziraat Bankası umum 
müdürlüğünden bankanın ıubesi -
ne bunun için tebliğat yapıldığı 
öğrenilmittir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ra. Violet Sharp'ın işini ka) hctm<'k 
korkusile değil, fak at kapana yaka
lanmakta olduğunu görıHiğiinden 

intihar ettiğini s(iY.lcıniştir. 

mıttır. Bu keyfiyetin Vekiller 
yetinde müzakered bulunnı.s'ı' 
lay11ile neticesini beklemek~ ' 
gelirdi ve ~atbik. edilem~zdıdr 
nihayet tarıf elerın kambı~o J 
tüğü tarihten itibaren tatbık 
leceği hakkındaki emir f irket'~ ~· 
liğ edil mit ve tirketin fazla • d~ 
olduğu ikiyüz bin lira da bele Y 
ye iade edilmittir. Bu suretle 
kın hiç bir zararı olmamı~trf· 

Bay İhsan Cemalin vekili ~ 
'rP: ) ymdırlık bakanlığından fi- ~ 

tebliğ edilmek üzere gelen .,,. 
tirkete derhal tebliğ için muti. 
yiz verildiğini ve hatta bayr.
nü müıYedil~ ha,,.,.,.J.,ndı9ı~ 
kat bayındırlık bakanlığı 

dosyanın celbi için çalıııldrl' ~ 
de dosyanın gönderilmediğiol 
bu yüzden birkaç gUnülk bir~ ~ 
cikme husule geldiğini, sonrt 
yanın suretleri çıkarılarak ~~ 
emirnameye bağlı olduğu ~, 
firkete tebliğ edilmek üzere f 
miserliğe gönderildiğini, bu~",.ı 
hid mümeyyiz bay Ho.lil ile 11 

edeceğini söyledi. ffı' ~ 
Muhakeme, ~ahid bay tfs ~; 

celbi için martın dördüne 1" 

Kurultay HaşkB.,ı 
Aydına gidiy~t~ 
lzmir, 12 (A.A.) - sırıJl' 

gündenberi ıehrimizde bı.al it" 
makta olnn Büyük Uluı l(u;jllt 
yı başkanı General Kazını tl>lf 
bazı tetkikat ve :ziyaretlerle 

gul olmuılardır. JJO" 
Bugün de ıaa t 10.30 d• .. ~i' 

novadaki hatarat enstitüıÜ~•' 
yaret ederek haıarat ve h• V · 
koleksiyonlarını görmü§l?f· sı'' 
boratuvarları gezmitlerdır:.ıı fır 
16 da C. H. Fırkaıma geler 1ı,.r 
ka i~l~rile de alakadar olrı>ı.I 
dır. "ald' 

Fırkadan ıonra güzel .. '!'' 
. · ı . ntı•• ;.,jl kadar bır otomobı ıe~ı cf'J1ilr 

pan sayın misafirluinıı:ı 0if11': 
Göztepede vali konağın• u ıi1'' 
rak ıereflerine verilen ç!l~ ti ' 
fetinde bulunmutlardır. ·ıur bit' 

·~ı e it hah ıehrimi~ esnaf ve ı,..,. .... , b 
fıer••· f' likleri tarafından ıere iti t 

ziyafet verilmiıtir· Sayın :dlıf' 
rimiz yanındaki ıaylav ar h J.1 1 

,,, 

la1ile birlikte yarın sab• 
dnıa hareket edecktir. 

La val iyileşti fi' ' 
. ) _ B~Y tı 

Parıs, 12 (A.A. . c bff 
Laval, iyilc~mif, ,.azifesıl'l 
mııtır. 



elediYede 
•• 
~esseselerin va-
rıda t ve masraf 

bütçeleri Kardeşinin kurşunile mi ölmüş? 
eled; 

ge bu ~ene Avru- Arnavud düğünü muhakemesi bitiyor. Müddeiumumi 
1' t t~lebe gönderecek 

s~.. aagaç .. 1 . . 
"\> b ·· . mueaaeae ennın 

iki suç!unun da cezalandırılmasını istedi 
erle ~tdçeı, bütün mülhak büt • 

. ı are d'l 
"'rid e 1 en müesseıele • 

· ab 'Ve masraf b ··t 1 · ~i u çe en 
encürne d'k . tırıl nce tas ı ec!ılerek 

11, :I~§ ,'Ve Şehir Meclisj aza • 
i ie•ırnııtır. Bunlardan Ka-

·ı lç müesses . . . . 
ı y0 esının varıdatı hır 

il altı ·· · 
dıt B Yuz Yirmi bir bin li . 

. a Y l .. 
't elti bi e t~nun bir milyon dört 

;; b' n lırn31 mezbahadan 

Bir kaç ıene evvel Yeni bahçe
de bir bostanda yapılan Arnavud 
düğününde kavga çıkmıf, silahlar 
atrlmıı, Ramazan isminde biri öl· 
müttü. Onu öldürdüğü kaydiyle 
yakalanan Hudai, lstanbul Ağır • 
ce:zn mahkemesinde muh:lkeme e 
ad~i~. ağır hapse mahkum ol • 
mutlu. Adliye sarayı yangınından 
evvel karara bağlanan bu davaya, 
bir kaç aydan beri Ağırcezada 

yeniden bakılıyor. Temyiz mah · 
kemesi, kararı bozmuf bulunu -
yor. 

~ .. ç ' r , 1: :ı hir b' n_ ırası soğuk ha Yadan. 
'ııi ba, "'ını buzhaneden, yirmi bir 
lllef e gı.rsakhaneden, on üç bini 
ılat tr~hadandır.Bin lira da kan 

htb" 1 0 arak konmuttUr· Bunun 
• 

1 
.mezbaha kanlarından he . 

lıhfad d' I~ he e e ılememeaidir. Bu . 
ırıd raber belediyeye bu sene 

İttif ,~ kande.n muhakkak suret. 
'-!·· e etnıeyi düt ünmektedh. 

Ulha.Jc b·· 'rd utçelerle idan edi • 
. ~.n darülaceze bütçeıi yüz 
)~uç biıı yedi yüz doksan 

dır Bu .. b' l' •in • nun yuz on ın ı-

~~. ~~a Ve tiyatro varidabdır. 
1 uır b' . f1 bel ını vapurlardan, alt 

' · ediye tarafından eklen-. 
~ 
'~atuvar bütçesi yetmiı 
~ b~ç~ kırk liradır. Bunun 
~ ~· bın yedi yüz dokuz li-
~ ~e bütçeaine dahildir. 

efoz. varidatbr. 

~~ &:,,,..~••\& \,UL~-i 15"'\'"'" 

~ Li, ~ ~n bin Jira fazluiJe 

' ' ~·.~ t~bit edilmiıtir, '1tı 1.eUı ikı bın sekiz yüz sek· 
~ıı belediye bütçesine 

Jcr..1c. ~·Geçen aene bu mik. 

" 

dcı bin d··rı ·· ı· ·d· 
l o yuz ıra ı ı. 

' ecf· tönie bu •ne A vrupaya ta-
~ e.~ecek bu talebeler Ka. 
•, ~~U~ı~esindeki soğuk 

'et.it llelırı için mütehuaia o
'sıJ~ ec~ktir. Talebeleı mayıs 
~ti~. hır ınüaabaka imtiha. 
'ltce~· haziranda derhal gön. 
lto ır. 

t. ~atuv•• kü'tü· • • • 11lle,r . ... paneaının 
· . ~ •rılınesine karar veril • 

·• eıı· 
. ltt ~ı e&erler alınacak, bu 
-"irı hıda eski Arab ilinı

~e la Jet natkirlarm eserleri 
ır. 

Bozuf üzerine muhakemeye ye· 
niden bat lanırkcn, o sırada mev 
kuf bulunan Hudai serbest bıra · 
kılmıf, ilk muhakemede ıahid va 
ziyetinde olan ölenin kardeti Ra • 
fet de, serbest olarak suçlu mev · 
kiine getirilmittir. 

Piyango 
25 bin Jir ayı 9879 
numara kazandı 

On sekizinci tertib tayyare 

piyangosunun dördüncü çekilme
si dün bitirilmittir. Dün çekilen 

numaralar araaında 25 bin liralık 
büyük ikramiye 9879 numaraya 
çıkmıttır. Bu numaranın üç par • 

caaı latanbulda, bir parçası Ger • 
ze, Bursa, Eskitehir ve lzmirde 
aatılmıt, bir parçası lstanbulda 
aatdmıyarak iade edif mit, iki par
çası aatılmamıttır. 

l O bin liralık ikramiye kaza -
nan 15,432 numaralı biletin üç 

parçası lstanbulda, bir parçası İz
mir ve Buldanda ıablmıf, bir par

çuı Adanada sablmadan iade e • 
dilmiı, üç parça11 aatılmamııtır. 

4 bin lira kazanan 5009 nu • 
maralı biletin üç parçası lstanbul-

da, bir parçası Erzurumda satıl • 
mıt, iki parçası Adana ve lzmir • 

de sablmadan iade edilmit, üç 
parçası aatdmamıttır. 

3 bin lira kazanan 898 numa
ralı biletin üç parçası lstanbulda, 

Eski ve yeni iki suçlu aleyhin
deki dava, dün son safhasına gel
mittir. Müddeiumumi, Arnavud 
düğünündeki 'Vaziyeti, davetlile • 

rin halini v .ı. yi anlatarak, suçun 

bu ikisinden hangisi tarafından it
Jendiği noktasında durmuf ve i
kisinin de kur§un sıktığını sabit 
görmüf, asıl failin hangiıi olduğu 
elle tutulur derecede anlaıılama· 

===================! dığı noktasından, ikisinin de gayri 
muayyen fail sayılarak cezalandı-

Dr. Yusuf Ragıb 
DeğerH bir bilgi ada
~ mımızı kaybettik 

Değerli hekim· 
J-.rimizden doktor 
Yuıuf Ragıbm ö • 
lümünü teessürle 
duyduk. 

1865 de Sıma • 

rılmalarını istemiftir. Ayni za -
manda, karıılıklı söylenen bazı 
sözlere iıaret edib, bunları, ikisi 
hakkında cezayı azaltıcı sebeb 
göstermittir. 

Bundan sonra, avukat Osman 
Nuri, Esad ve Cemil taraflarından 
davaya adir etraflı olarak söz söy
lenilmit ıahsi iddia ve müdafaa 
da bu suretle bitmittir. 

kovda doğmuftu, Neticede, zabıtlann, iddia ve 
lstanbul askeri bb· 

müdafaaların tetkiki ile karara biyesini birincilik • 
le bitirdikten sonn verilmesi için, muhakeme Marta 
Halıcıoğlu askeri brrakılmıttır. · 

mühendishane mek =============== 
tebinde 12 sene 

Dr. Yusuf l<agıb hıfzı11ıhha ve tabi
iyat bocabft yaph. O zamanki talebe· 
teri anımda bugünkü devlet adamla -
nndan bazılan da vardır ki en baıta 
BaJbakan ismet lnönünü sayalım. Dr. 
Yusuf Ragıp, Türk • Yunan harbine 
de iıtink ebniıti. 

Askerlikten tekaütlüğünü istedikten 
1<>nn maarif emrinde çahıtı: Çapa kız 
muallim mekebindeki 23 senelik biz • 
meti ve darüUünunun nas kıımı açıl
clıft zamanki tabiiyat müderrisliği ba 
aradadır. 

Kolera haatalıfmm leliket halini aJ. 
dıiı aıralarda, ıimdiki Gülhane parla . 
nm bulunduğu yerdeki kolera hastane • 
sini teaia ile bat hekimliğini yapmrıb. 
Umum harpte de askeri dok\or olarak 
çalıfb, Divan yolundaki hastaneyi teaia 
ile aertabipliğini ifa etti. 

Tıbbi neıriyab çoktur( Bu ara7 
"tebdili hava,. , "istiadei sıhhat,. "bü
yük hıfzıssıhha,, birkaç kere baıılmıı· 
)ardır. Musiki muhi!>lerinden tanınan 

doktor, oğlu Mahmud Raaıp arkada!ı· 
mızı bu meslekte yetittinniıti. 

Kösemihal oiullarmdan olan Yusuf 
Ragıp Bey, di,çi mektebinin müeaaisi 
Halid Şazi merhumla karde! çoc:uklan 
idi. Ruhiyatçı Mustafa şe&n"bin kayın 
babaaıdır. 

Cenazesi bugün (13 !U~t) aaat 
9,5 da Şehzadcbaımda Kovacılar cad
desindeki ıt7 numaralı evinden kaldı
nlarak Eyüpteki aile kabl'.İıtanına gö • 
mülecektir. Kederli ailesine taziyetlc • 
rimizi bildiririz. 

"Milliyet,, on yaşında 

Yangınlar 

iki ev ve iki dükkan 
yandı 

Evvelki gece saat yirmide Ka
palıçaJ1ıda Kuyumcular cadde -

sinde yirmi bir numarada ku -
yumcu Artine aid dükkandan yan

ğm çı~ıf, ateş yanındaki ku -
yumcd l:emala aid dükkana da 
geçmiş, neticede birinci dükkan 

tamamiyle, ikincisi kısmen yan -
dığı halde alet aöndürülmüttür. 

§ Şehremininde Karabq ma • 
halleıinde yayla caddesinde Bah
riye adında bir kadının bir kat -
tan ibaret ah~ab evinden yangın 
çılmııf, atef yanındaki marangoz 
Ahmede aid eve de geçerek iki 
evi tamamiyle yaktıktan ıonra 
söndürülmüıtür. 

Yananlar 
Ortaköyde Eıki sokakta on 

altı numarada oturan seksen ya • 
f ında Bayan Zühtiye lamba ya • 
karken eteklerinden tutuımuı ve 
belinden aıağısmı yakmıtbr. 
Zavallı kadın hastahaneye kaldı • 
rılmıttır. 

birer parçası Konya, Tire, ve 
Bunada satılmamıf, birer parça-

11 latanbul ve Kır§ehirde satıl -
mıyarak iade edilmiş, iki parçası 
aatılmamı§tır. 

Dün çekilen mımaralan ayrıl· 
mıı bir tekilde üçüncü aayıfamız
da bulacaksınız. 

"Milliyet,, arkadaıımız on ya
tına basmııtır. Kendisini kutlular 
ve değerli çahşmasında devamım 
dileriz. 

Bundan batka bir yanma hi -
disesi daha olmuıtur. Tepebafın
da küçük Hendek masajında bir 
numarada oturan Kalo adında 
bir kadın sobayı karııtırırken en
tarisini tutuıturmuı, muhtelif yer· 
)erinden yanmııtır. 

Yaralı Sen Jorj hastahanesine 
yabrılmıttır. 
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Kent Yazıları 

lstanbulda yağ
murun cilveleri! 

Gece ıaat ıekiz buçuktan ıon
ra otobüı gelib öyle bir yerde dur• 
du ki burası koıkoca bir göldü. 
Buraya pek göl de denemedi, 
çünkü gölün auyu drırgun olur, hal
buki burada biriken ıular durmu
yor; sağa ıola kaynayarak kulak
ları gulıklıyan bir ıarıltı ile ileriye 
akıyordu. 

Burada, benimle birlikte ara 
hadan CJ§ağıya iki kadın, iki çocuk, 
bir erkek daha atlamıılardı. Şim
di dördümüz ökçelerimfaden iki· 
fer üçer parmak yukarıya kadar, 
zavallı küçük çocuklar üe diz ka
paklarına yakın 111 içinde kalml§
tık. Zaten tepeden hrnağo mçuk 
gibiydik. Onun için timdi irine 
daldığımız bu gölün bence hiç e
hemmiyeti yoktu. Fakat kadınlar 
bir türlü yürüyemiyorlar, sanki 
ileriye doğru bir iki adım atacalf 
olurlarıa kendilerini akınhya, a
na/ora kaptınb mlarla birlikte m. 
riikleneceklermif gibi olduklcın 

yerde, hem korkak korkak ıöylqi
yor; hem de kukıs gülüıüyorlar
dı. 

T anımaclıfım erkekle ben çam
bul cumbul göle dalıp hızlı hızlı 
ilerlerken kadınlardan biri arka
mızdan bağırdı: 

- Ayol, ıiu zahmet amma. 
bize bir hamal lalan bulup gönder . 
ıeniz ne olur, ıevaphr! 

1 cun bu aralık, elmaları11ı ıat
mıf, Loı küleleri ıırtlannda, ' 
yağmura, ıele bakmadan keyillı 

keyifli türkü çağırarak yerlerine 
dönnıÜ§ olan iki elmacıyQ ıulen
Jim: 

- H.,,.,erim, ıaratla ilıi katlın
la bir ,ocuk var, ıuya 11eçemiyor
lar, pnlan ıırtlayıb bu tıırala ge
'iriverin! 

/Jri.i birden bizim geçtiğimi:a 
göle dalclılar: 

-Hani nerede onlar? 
Kadınlar: 

- Buradayız, burada/ ••• 
Elmacılar kadınlarla çocukları 

boı küfelerin içine doldurub kah
kahalar arcuında getirdiler, biraz 
ilerideki yaya kaldınmın bir köıe
ıine bıraktılar. Bıraktılar amma, 
aııl komedya da bundan •onra 
btı§ladı 

Çocuğun biri tutturdu. 
- Y aaa! ... Ben yürümem ... Eve 

kadar küfeyle gideceğim! 
- Ayol ıen çrlclırdın mı, hi, e

ve kaclar küfeyle gidilir mi, haydi 
yürü! 

- Yaa! ... Yürümem ben, bak
ıan a.·. Ben ıırııklam oldum. Hem 
uykum geldi... Küf eye bindir be. 

Osman Cttmal Kaygısız 

.... (Liitten sayı/ayı remrinfz]. 

''1ediy d 
'dili e e tehir plin1 mü • 

)or da aklıma geldi. 

1 
. . . Benim merak ettiğim bir 

\ teY var Bay Gülüm. 
. . . Acaba lstanbulun 

semti daha rahattır? .. 

Bay Gülüm - Bunu bilmiye • ı Bay Gülüm - Sen Kadıköy ta· 
cek ne var, ~adıköyü lstanbulun rafma hiç geçmedin mi? Orada. 
en rahat yerı, orada oturanlar da ki tramvay arabalarınm lstanbul-
en mesud ~d~mlardır.. dakilerden çok rahat olduiunu 

- Acayıp aönneclin mi?s 

hanqİ 

\ 
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Moskovada 
bir hadise 

Milli marş çahnırkeı;ı 
ayağa kalkmıyan 

iki diplomat 
Y e.zıldıiına ıöre Sovyetlerin 

organı olan Moncou du Soir yirmi 
sekiz lkincikinunda Kramlin &a • 

rayında Sovyet kon~eıinin açd • 
masında bulunan iki yabancı dip
lomatın dürüa:t görülmiyen hare • 
ketlerini ıiddetle tenkid etmekte
dir. 

Almanyanın Moıkova maıla • 
hatgüzarı olan Yon Thardovalri 
ile Lehistan mazlabatgüzan So -
holniçki, enternasyonal marıı ça • 
lmırken ayaia kalkmamıılardır. 

Gazete bu hadiseden bahse • 
derken ,öyle ıöyJiyor: 

"Bir insanın misafir olduğu 
yerde, o yerin milli mar,ı çaltnır• 
ken ayakta dinlemeleri ufak bir 
nezaket meselesidir ve bu kaide • 
ye en fazla riayet edecekler de 
diplomatlardır. Diğer memleket • 
lede bir ihtilal mar§ı olarak kar
şılanan Enternasyonal martı Sov· 
yet Rusyanın milli martıdır. Mos
kova hükumeti nezdiııde memur 
elan bu efendilerin böyle bir h! • 
<liseye sebebiyet verme1eri ilk 
--lefa _olarak görülmüıtür.,, 

Hadisede adı geçen Alman 
maalahatgüzan da bu bidiıe et • 
rafında §Unlan ıöylemeldedir: 

- "Ben kongrede daTetli 11• 

f aliyle bulunduğum cihetle, Sti. • 
linin §erefine yapılan i.lkıt Te te
zahürlere iıtirak etmek mecburi • 
yetinde değilim. Enternasyonal 
martı, o esnada bir milll IDIU1 
mahiyetini tqımıyor •• hükümet 
azan olmıyan bir zatin temine 
konıre azuı tarafından e67len • 
mİ§ bulu~uyordu. Bunun için N
nim ayağa kalkmam mutlaka U. • 
zmı değildi.,, 

Katar ile katkaval peflllt
lerl arasındaki fark 

Bir ithal meaeletinden dolayı 
ka,ar peyniri ile kaşkiftl peyniti 
araamda fark olup olmaclıtmı 
gümrükler bq müdürlüfü tara• 
fından alakadarlara t0rulniu9 ve 
verilen cevapta kqkaval peyniri· 
nin bir Balkan peyniri olduju ka· 
tar peynirinden f arkıız olduiu 
yazılmıfhr. 

...... , ... ,,.., ....... ,, .... , •• _., ........... ..._... d •• 

1i! 
- inadına mı yapıyor.un, ala

canın gözü, haydi yürü bakayım! 
- Yürümiyeceğim ... Ben ltllley. 

le gideceğim! 
- Ayol, hiç bu ycqfa lriileyle 

gidilir mi eve?.... Elôlem görae 
biı:e ne der? .. Haytli ylltü bah. 
yım! 

Yabancı erkekle biz ortttlaki bir 
saçağın altından, bu lı.ometliyl sey. 
reJerken elmacının biri geleli. Ka
~ınlara: 

- Mademki çocuk küle iatiyor, 
veri11 on, on bet kuruı Jaha. bize, 
hepini.& yeni.den tılHJun külelere, 
<?vlerinize kadar götürelim! 

Ne derıiniz, ka.dınla.r küleye tı• 
hı/maya razı olmadılar amma, eJ. 
macılar, yedi~er bu,uğa rat olun· 
ca çoc~klar tekrar külelere bitull· 
lcr, bu aeler de onlar birer türkü 
tutturub evlerinin yoluna clüzülJa. 
lo ... 

Osman Cema] KaygıSJz 

F utlol maçlan tenkitlerine Ja. 
ir "Kurun,, da çıkan yazımda (Gü. 
zellik) kelimesi (Gevezelik) ıek
lincle ,ıktığı gibi yazının ıommtla 
Ja aatırlar bfrbirin• lttmımq olJu
ğunJ411 okııyucalaruna ömr dile
rim. 

O. C. K. 

Buğday tahkikatı l iki yabancı banka Hava vaziyeti 

Bir memura daha işten 
el çektirildi 

Buğday tahkikatı devam et • 
mektedir. Suçlu görülenlere fev • 
kalide salahiyeti olan tahkikat 
komisyonu tarafından İ§ten el 
çelrtirilmektedir. 

Dün de bankanın kredi ve em
tia ıubeai tefi Bay Suada i9ten el 
çektirildiği IÖyleniyordu. T ahki • 
kat bir haftaya kadar bitirilmi, o
lacağı için r.öylenenlerin doğru o
hap olmadığı yakından anlqda • 
caktn. 

H UltUr ı,ıeri 

Kadırga yurduna alınacak 
Üniversite talebesi 

Üniversitede okuyan fakir ta • 
!ebelerin Kadırgadaki Talebe 
yurduna kabul edilmesine karar 
veriliriiıti. 

Üniversite rektörlüğü tarafm. 
dan hazırlanan bir listede Yurda 
alınmuı lazım talebe aayısı üç· 
yüzü bulm1J!lur. 

Kadırgadaki yurd çok dar ol· 
duiu için bu talebenin hepsini a
lamıyacağı da anlqılmıştır. 

Y urd aracak yüz talebe alabi • 
lecektir. Rektörlük diğer talebe 
İçin batka bir bina aramaya bat-
1amıftır. 

Bir teleskob için iki 
milyon lira istenmiş! 
Oniveraite bahçesinde kUnıJa. 

cak rasathane müdürü Profesör 

Her Frödlih alınmaıı lizım olan 
lletler için ·bir liste hazırlamıı ve 

liitede bulunan aletler A vrupaya 
ıımarlanmıf h. Fakat gelen cevap· 
ta bir teleskop ileti için iki mil • 
yon lira istenmektedir. 

Diier aletlerin tedarik edil • 
meıi oldukça mühim bir paraya 
lüzum gösterdiğinden ıimdilik bu 

. lletlerin birden alınması geri bı· 
ralqıln.ıı,ttl'. 

Aletlerin ayrı ayrı alınması 
kararlaıtmlmqtır. 

BAY FUAD KÖPRÜLÜ -
Paria Oniverıiteıinde Türk ede • 
biyatı mevzuu etraf mda bir kon· 
ferana vermeğe çağırılan Üniver· 
ıite edebiyat fakültesi dekanı 
Bay Fuad Köprülü bu ay batında 
Parise gidecektir. 

Bir Eroin imalathanesi 
daha bulundu 

Arnavutköyünde Amerikan 
mektebi yanındaki yalıda oturan 

Ali Haydari& arkadaşının öte • 
den beri eroin yaptıkları muha • 
faza ve emniyet memurlar1 tara • 
fından biliniyor ve kendileri takib 

ediliyorlardı. Dün yapılan bir 
bulun netieeainde ıuçlular yaka .. 
lanmıı ve imalathanede 3 kilo e· 
roin, 6 kilo sulu afyon ve bir mik-

tar afyon ile pratik bir şekilde e· 
roin yapmağa yarar alcit ve ede • 
vat bulunmuıtur. Suçlulardan Ali 
haydar, Ziya Hilmi, ve maden 
mühendiıliii yapan Kopanoı na
mmda hir Rum yakalanarak der • 
hal emniyet müdürlütüne teılim 
edilmiılerdir. y 

Suçlular hakkında lazım gelen 
kanuni muameleye batlanmıstır. 
Araıtırmalar sürmektedir • 

Memleketimizdeki çabş
maların~ bırakmıya 

karar vermişler 
Öğrendiğimize göre Şubatın 

on be9inden itibaren baz.ı ecnebi 
bankaların Türkiyede faaliyetle • 
rini tatil edeceklerdir. 

Bu arada Banka müdürünün 
Akça Bakanlığiyle temas etmek Ü· 

zere' Ankaraya gittiğini haber al • 
dık. 

Alakadarlar yanında yaptığı • 
mız tahkikata göre ecnebi ban -
kalarının sermayelerini iki mil • 
yon liraya vardırması için hüku • 
ınetimiz tarafından verilen miih • 
let, Şubatın on betinde bitmekte
dir. 

Bir Amerikan Bankası, Amerika 
daki idare meclisinin karan üze. 
rine Türkiyedeki bu 9ubeıinin 

ıermayesini iki milyona çıkar • 
mak iıtemedi:ği için tufiye mue • 
meles ine bqlamıtfu. 

Merkezi Romanyada olan di • 
ğer banka da Romanyadan d&viz 
çıkarmak yua.k olduiunu ileri 
ıürerek sermayesini artlıi'amıya • 
cağını bildirdiğinden, bu vaziye
te göre bir anlaıma yapabilmek 
üzere müdürünü Ankaraya gön • 
dermi.ştir. 

Bu banka, icabında muamel~ • 
lerini milli bankalanna deVtet • 
ıneği de dütünmii! bulunuyor. 
Fakat bunun Akça Bakanlığı ta
rafından kabul edilib edilmiyece
ği henüz ~ili değildir. 

Bu bankanın vaziyetinin Per• 
~-1>•,.c: 'Kado.T be1U vlca.ç0.l 1 ...an • 

ne diliyor. 

Kısa 
--Şehir 
•••-• Haberleri 

~ EFGANISTAN DOKTOR 1STt. 
YOR - Efganiıtan bükümeti ,Sağlık 
Bakanlıiriıa müracaat et:miı, Efıanis • 
taada çalıtmak ~ere uriltebasais dok· 
tor istemiıtir. Bu müracaat Bakanlık 
tarafından viJayctlcre tamim edilmlı • 
tiı-. 

~ TORK TAHViLLERi YOKSt. 
LlYOR - Türk tahvilleri üzerinde 
görilnen ,.ükıelme ıeç.eıp ay içinde de 
kendini aöatermittir• 9 tubat r\inil Y•• 
pılan likidaıyon, fiatlan bir ay enelki 
fiatlara bakarak oldukça arttmmftır. 

BöylelikJe ikincikanunwa 12 inci ,W.ü 
yapılan tasfiyede 94 1/2 olan 1934 
Jıiizde beı dahili iıtiknm 9 ıubattald 
likidasyon da 96 1 /2 olmuı bir ayda 
yüzde üçe yakın bir niabette ,.üksel· 
blİ.!tir. 

~ BALIK DôKONTOSO ALA. 
CAKLAR - Hamburada bulunan bü
yük bir komisyon evi TürkofiH mün
caat ederek memleke~den hayvan 
yemi olarak balık döküntilleri sabn aJ. 
mak i&tediiini blldirmittir. 

§KILAVUZ KITA~I- Yunaail • 
tan ticari ve ama malümatı muhteıri 

resmi bir kl:ıvuz kitabı buırhyor, A • 
tina ticaret odası Türkofiıe müracaat 
ederek Yunanietanla münasebeti olan 

Dün mevsimin en sert 
günü olarak geçti 

Havanm Lodoatan Poyraza 
döndüğünü yazmııtık. Poyraz ge
ce çok tiddetlenmiş, dün de çok 
aert bir fırtına halinde ıürmüttü. 
Yaimur da durmadan ara 11ra 
dolu ve ıulu kar teklinde yaimıt
tır. 

Karadenizde tiddetli bir hrb· 
na vardır. 

Kandilli ra,satbaneıi dünkü 
havayı fÖyle tesbit etmittir: Ha • 
va tazyiki sabah aaat yedide 759, 
ıaat on dörtte 758, sıcaklık dere
ceai aaat yedide 0,5 ıaat on dörtte 
ııfır. En yukarı 11caldık t, en ata· 
ğı 11fır. Rüzgar Poyrazdan en yu

karı ıürati ıaniyede on dokuz 
metre olarak esmiıtir. 

Rasathane, kar bakknıda ma • 
lumat vermemekle beraber, dere • 
ce bu tekilde devam ederıe, bu • 
günlerde kar yağmaaı ihtimal da· 
bilinde görülmektedir. 

Nehirler tatıyor 
Son yağmurlar dolayııiyle 

Meriç, Arda ve Tunca nehirleri 
yeniden yükselmete bqlamıftll'. 

Bu ~ime, Meriein bathca 
kollarından olan Ergene deresin • 
de iki metroyu geçmiı, ıular dere
nin yatağından tqmıtlrr. 

Dere üzerinde köprülerin alt 
kısımları sular altında kalmıftir. 

T atan dere Avrupa demiryol-
1arma yakın oldutu için tekrar 
bir kaza olmak ihtimali gözanüiı· 
de tutularak hat dün ~zden p • 
çirilmıttlr. Yerinde vaziyeti gö • 
ren mütehaasııların geç vakit tel· 
grafla gönderdikleri rapora aöre, 
demiryollannda telılike 7oktur 
ve !İmdilik hat trenlerin geçmeai· 
ne müaaid bulunmaktadır. 

AT1Upa aeferlerini hattm bo • 
zuk yerinden aktarmasız geçir • 
mek üzere buırlanan Ta,ryant 
hattının yaimurlar yüzünden ç&k
mek ihtimali düşünülerek daha 
ziyade tahkimine ça.lııılıyor. Bu 
itibarla muvakkat hattm itletnıe
ye açılması bir kaç gün sonraya 
Jcalmıtbr. 

Esnaf federasyonu 
ts~bulda bulunan bütün ee • 

naf cemiy.tlerini J>ir araya top • 
lıyacak bir federu1on kurulmalı 
lala vvuru vardır. 

Bu tasavvur tahakkuk ettiii 
takdirde, esnafın iıtifade etmui 
Ye mealeğinde ilerlemeei ıçın 
mektepler açılması kabil olacak· 
tır. -· ...... 
tacirlerimizin bu ... re abone kaydedil· 
medni ve Jiek1im temin olunmasmı di • 
lemiıtir. 

Y ......Uatanda ilk defa olarelr bHyle 
.... mi bir ( suide) yapılcbtı i~tn bu te • 
teM>üse ehemmiyet veriliyor. Ticaret 
lda'f'Uau mayuta neıredilecektir. 

Etı büyük sinema bld'aeai: 

SUMER Sinemasının 
ALEXA.NDRE DUMAS FlLS' in meıbur atlı ıabeseri 

La Dam O KAMELYA 
fılmiain ilk iraesi ıuefioe bu akıam •ereceii bOyDk galad1r 

Yvonne Printemps: Marqaerite Geutier rollbıde 
Pierre Fresnag : Armand Duval ,, 
Lugne Poe : DmJal Baba ,, 
REYNALDO HAHN'ıo romaaıları • FERNAND MASSON'ua ı 
musi~ isi BUyük Galanın hususi me•killeri bemeo bitmit aibidir. 

Tele fon : 42851 

~------_... 

SiYASA 

Avusturya g 
tehlike mınta 

yor. 
AFiii sazeteJıe pre ltalP 

tiıml tanfnu mutlaka eJjaıll 
durmak için elinden geleni 
hir sün Almanlan ltalya 
;örmemek için çalıııyor. _...... 

Ot. taraftansa Ava~ 
propapnclalan yaıid.n 
"Almanlar A imanlara ka 
mahiyetini almıttır. 

N uiler A vuaturyayı :ır.orll 
yaya kabnalr için çalıınııtı.rd'ı 
fa Ahn-la" ba i!i baikm ,, 
pnrıafa çahf!Yorlar. 

A_ - •• .Jl-1..! L-L-•.J.. ,. uuamuzuaa1 son-.u-
yada reisicumhm intibahab 
" o zaman A vuaturyayı • .. 
cab edecektii'. 

KURUN 

,,a 
Okuyucu/arıttı 

hizmet (} 
KUPON...._ .• ~ 

B1a lıapa•a ke•l J!_ 
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13 ŞUBAT 1935 • 
1 (ı • • ' • • - .·; • ·.iA.~ " \ . . . ' . . .. 

~ndülüste Kemal Reis 
IJ;•ilraNo: 21 ! ! Yazan: 1.halr FER:.J • 

devam etti Balkanlar ve Balkanlı Milletler 
Manisa aaylavı bay Hikmet, lnkı • 

lab kürsüıündeki dersine dün de de • 
vam etmiıtir. Bay Hikmet dünkü der· 
ıinde Büyük harpte geçen iç ve dıı ha. 
diseleri anlatDllf, bu arada düımanla
nmız ıra11nda yapılan gizli mua
hedelerden bahsetmiıtir. 

- Hahralar m••••• 30-- Ahmed Tevfilt••'" 

Kanunu esasi! ~en, on yıl~on ~eri ye~il ıözlü ~ir 
~ enıere~ yılanı seviyorum, oıuı ! 

Unan h k" · 5· o~ul !.. Bugiln reisinize rica et ... . · .. ~ e 1 mı, ınana b 

lç hadiselimi, Arab ve Ermeni ha
diıeleri teşkil etmekte idi. Bay Hikmet, 
Arab hadiselerini anlatırken ıunlan· 
söylemiıtir. 

Devlet salnamesinde yazılıdır, bir 
kere daha nasıl ilan edeJim ? 

On sekizinci Metroviçe ku -
mandam Şemsi paıa saraydan al
dığı emir ve talimata uyarak, ya
nma aldığı eJli kadar Arnavut 
muhafız ile Selaniğe gelmiş, he -
men Manastıra gitmiıti; kuman -
dasına verilecek Denizli fırkası 
da Manastırda toplanmı!lı. 

Halbuki o gün lttihad ve terakki 
erkanından Refik, Talat, Rahmi 
beylerle diğer bazı zevat Olim -
pos meydanında meşrutiyeti ilan 
etmişler, bazı tezahüratta bulun
mutlardı· 

• Benim sevgili yeşil gözlü engere • 
0

bıı S'tıa~e.er anlatıyor? ğimi bir an evvel versin .. 
- Oımanlı İmparatorluğu nüluıu • 

nun üçte biri ile yanımı te,kil eden 
Arabistanın bir kısmı doğrudan doğ-

aıı, l'a.r~ o~u?cu gün ayağa kalk • s;nan ~aşkın şaşkın hekimin 
fnd 

11 
ıyıce kapanmıştı .. Diz - yüzüne bakıyordu .. Zaimis sor -

eıta.; derrna:aı:.dık olmasa, so • du: 
t' l"a 8. tıkacak ve Kema: Reisi d" 1 

ruya Osrnnnlılnrm, bir kısmı 

şeyhlerin idarcıinde idi. . Sü-
veyş kanalının açılmasmdanberı İn
giltere Arablarla çok alaka.dar 
olmu~tu. Çünkü Hindistana gıden 

yol burası idi. Arab memleketleri l<uv
vctli ve kudreti bir ulu,un elinde olur
ısa, Hindistan yolu tehlike altında ka • 
lırdı. Onun için İngiltere Aı·ab şeyh • 
}eri ile rnünasebatta bulunuyor, yar • 

'"tete "d - Neden hayret e ıyoraun · · 
zorla :ııı daha.g~s·~ce~ti . Fak~t, bir ;.aç lnsan!ar, mutlaka kendi cinsle -
ıardı- r; lı.ıt . ıra ate mu taçtı. ız. rinden birini mi sevmelidir?. Ben, 1 
rııt" s· ını.rordu .. Mecalsizdi.. bir engereğin yeşil ve cazibeli göz· 

nv.n F"anc k ·· ·· ~ ·· d (F 
tlil • • • es a l ı uzı.:n.u en lerin.i, yüz tane, hin tane ran -"tnaJ· · · d 
h h • ıçın, ka le kumandanı- çc slcaya de~İşmem.. Onu o ka ar a. er ·· d - -

lıı111 ~ g~on ermiş ve Cüce Ha- çok seviyorum ki, bilsen! •. Dün -
kıt,.. ulagı çekilmesini, bahkçı denberi gözüme uyku girmedi. O • "'''n p · • b 
'-ııd e~ını ırakmasmı lmman- turduğum, gezdiğim yerlerde hep 
~raftn ri~ etm:şt;. onun cekici ve sehhar bakışlarını 
ltıt :~Çeska her gün S!nanı yok - görür .gibi oluyorum .. O ne yakıcı, 
ıe ~a. geliyor Ve her ge1i§İnde ne iatlı gözler, Allahım !.. 
a Utulınu~ hP.lık getiriyordu .. Zaimi& ağlıyordu.. Çıldırma -
te~.1~nu -hu vesileyle her gün mıştı .. Aklı ba§mda ve muhake -11}'ord d 

e f Pr u.. mesi yerinde bir adam 1•• ._. ~tıçeska: 

b1 ıj ~i~ Oç i'Ündür Cüce Hasan peşi· 
daha !taktı s· kl .. d . 

ttıı•ı • ••· ıze t~şe tur e erım. 
. Hı. s· d y 

.ı- ı &• d" ·· •nan memnun u.... e-
09 • J "\' 1 .... 
e yg) ~~ıı b gı bu eüzel kızı artık on-
ola~ ~Oktu~tka hekliyen ve kovalıyan 

bu ··· 

S!nan: 
·1 k b" mahluk _ yılan sevı ece · u-

rm.:ıdur be?!. .. 

o;yerek yerinden kalkmıştı .. 

Yunanlı hekim başını aaJladı 

_ Ben senin gibi genç iken bir 
kadın sevmiştim .• Beni zehirledi .. ı.) \, :(o Jt. ~ 

IJ ' •ıın Y;llarca onun zehirlerini damar -• ~' ~it\.. 1~nlt hekim, o gün gene her d O 
am•r d "flıtı 'h' b h . k )Arımdan çıkarıp atama ım.. , 

.. 'ıı s· il ı, sa a leyın er en • bı"n en ... erekten daha miithiş bir 
S ltıa.n • ı A 1 - 1 ' • (:> 

i... ı ı ar amaga e-e mıştı.. d H lb k" b yılanın o ''ltı. ~ canavar ı.. a u ı u • . , •.Jı' }'Jq .... 1
11 }'arasını her gün (Zai - d 

Dll"Jlll". •ıt. .. kadar munis bakışları, o erece 
J 'll&.11 'ıro .. ilac eiirrlükien ve s r-
Q~. •orıra, oturmadan gidiyor· sesslz bir kımııctanışı vardı ki .... 

- Seni sokacağını düşünmiyor evi~ dj () ~Utı. (Z . . ) k k d r musun?. 
fi' t-·· Sianın aımıs ço e er ıy - - yılan olduğunu bildiğim 

, bir Yc:trasını sardıktan son- d k 
ted' · d için, kendimi daima on an oru • ~ 't ırın kenarına otur u: rum... Vücuduma sarılmasına 

~ •3~uıtı[ delikanlı! • dedi • Ben meydan vermem .. Onu, gemide ol· 
A ~t~1 k d'Urdum .. On gün içinde duğu gibi, bir kafese koyar ve ~ifl ld,l'd <lJ:ıattını ve ıeni ayağa d · F 
er- 11lı gözlerini uzaktan seyre erım. a-.. :ı:n,. 1 •• Şimdi verdiği sözü ) 

"< kat, kadın öyle mi ya?· Sana gü er de ıı ı: sırası amiralimize geldi. 
""'' .ı. e:niy · . y l . yiiz gösterir ... Kollarını açar, ve .-. t·' lllı •. b e. gtttım.. ı anımı ıs • · ı 

_ •• 1.ı i\ Q sen büyük bir itimad ve emnıyet e iw-' J/ '\le, . enı aınbara gönderdi .... ' 
A~j • .ı ıç· 1 kendini onun koynuna atarsın· 1,-1 "ttı b· 111

tte bulunan engerek - b kt 
de'f:;;J ~i tr ta. . . h _ H İ§te 0 vakit, kadın, ir engere en 
,~ ""~i~ IHir..-·neıını egen.. are • daha müthiş ve ateşli kollarını 

"• ) u onu sana verece - 1 k · 
J ··· r'ecJ· beline ve boynuna do ayara sem ~' 'Jl ı . 

.,,,,...0 -.....ı:. eie:ıdin ıni ? istediği gibi sıkar ve istediği yere 
' '-"eı '· götürür .. Nasıl... Hayatta insan < htı; ·· Yeşil gözlü bir enge - k d 

t"f' r~ .. ~endiın... kılıklı bir engereğin oynun a 
~ >I "

1llli8} •• •• yattın mı? Böyle bir yılanın vücu- 1 

Oo•t ··~r1• t .. k 0
nune bakarak aynı d ld ... h t t musun? 

!I "' una sarı ıgını a ır ıyor · 
ti~ ~ ı' \' · rarladı: ·Şimdiye kadar yatmadınsa, hun -. are t<... eH} i"Özlii d" . b" d k 

S· '• ' ışı ır enge • dan sonra yatacaksın! Ma em 1 

'tıltı Ilı k gene ve yakışıklı bir eı·keksin. ·· ll.. era la sordu: "· k l 
"'}'ıla Elbette kendini bir engeregm o -

~t 1 l!tın nı ne yapacaksın?. ları arasına atacaksın!.. O vakit 
~ ~ ! .. 1! u • nnlatn su::n, gülersin benı· gözünün önüne getirir ve ı ~I·· en o ı . 

dım ediyordu. 
Osmanlı imparatorluğu Balkan har

bini kaybettikten sonra Mekke ıerifi 

Hüseyin'in oğlu Abdullah • ıimdi ~a
verai Şerin emiri - Kahiroye ıre~dı. 
Lord Kiçner de orada İngiliz komıse· 
ri idi. Abdullah: 

- Benim babam muhtariyet idare· 
si ile Osmanlılardan ayrılmak istiyor. 

Diye lngiltereden yardım istemişti. 
İngiltere, zaten Arabistan'ı Oımanlı 

imparatorluğundan ayrılmasını İıte~~
- · için Lord Kiçner gönlünü aldı. Bu-~ . 
ük harb ba§layınca ve Oımanlr ımpa· y • 

ratorluğunun oralara ginnesı mev~u.u • 
bahs olunca; lngiliz1er Mekke şerıfine 
haber göndererek, halife Cihadı Ekber 
ilan ettiği takdiı·de, Hüseyin de buna 
kar§ı durursa hem onu Mekke ve Me
dinede müstakil krlacaklarmı, hem de 
Araplara birçok imtiyaz kazandıracak· 
)arını bildirdiler. Hüseyin de AbduJlah 
vaııtasile, gönül rızası ile Osmanlılara 
yardım etmiyeceğini vadetti. 

1916 cl:a .Hüseyin hir isyan çıkara· 
rak Osmanlı imparatorlufundan ayrıl
dı ve ln.rilizlerin bütün tekliflerini ka
bul etti.,, 

Bay Hikmet bundan ıonra Ermeni 
hadisesine geçmiş, 1915 nisanında Er
menilerin İsyan çıkardıklarmı, fakat 
b .. tün bunlarda Ermeni milletinin, ile-

u . . .... ~ 
ri gelen Ermenilere kurban gıttıg~nı 

anlatmıf, bahıi c1ı,arı hadiselere getır
miştir. 

Dııan hadiıelerde, Franıa~ın, ~arb 
•ıA edilir edilme:z: istilaya uıradıgın· 
ı an ] . . O 
d R İngiliz kuvvet erının ı • oo us~ _ 

1 . atorlug-u hudutlanndan on-man ı ımpar 
k d" . · tazyik eden Almanların 

ce, en ısını . d·-· . ,. la 
.. • gelmelerini ıstt" ıgını, evve 
uzerıne iı ··c d .. 
Almanları ezelim, ıonra •u un uny1t 
b. . d" demekte oldııiunu, bkat 
ızım ır.,, .. d I 

ı .1 Ruıyanın bu fıkır e o ma-nrı tere ve .. . . 
dıklarını, onların Osmanlı hukumehnr 

dah k ı ezeceklerini ümid ettikte • a o ay k .. 
• . 1 t f Yunanistanın aı <:r gon • rını ana mı , 

Şemsi paşa Manastıra vardığı 

gün telgrafhaneye gidip Mabeny 
ile bir saat kadar muhaberatta 
bulunmuş, sonra muhafızları Ar
navutlarla ve damadile birlikte 

telgrafhaneden çıkıp Dırahos 
boyunda giderken arkasından giz. 

lice sokulan bir zabit üzerine üç 
el silah atmıt paıa bel kemiğin -
den yaralanıp ölmüttür. 

Şemsi pafayı öldürenin müla
zim Atıf hey olduğu sonradan i • 
lan edilmişti. 

Bu hadise esnasında Firzo • 
vikte toplanan Arnavutluk reis • 

leri de lttihad ve Terakki men -

supları tarafından kandırılarak 

kanunu esasinin ilam için mabey

ne şiddetli bir telgraf çekmiıler • 

di~ 

Bazı mutasarrıflıklardan, kay

makamlıklardan müfettişi umu • 

liğe çekilen ve mabeyne tebliğ o

lunan telgrafn m lerde de kanu
eaasinin meriyete konulması ya -
zılıyordu. 

1324 ıenesi temmuzunun bi • 
rinci gününde Selanik f ehrinde 
bazı mühim tezahürat başladı. Is. 
kelede Hamidiye ismini taııyan 
karakol levhası kırılıp atıldı. 

Sokaklarda birtakım gruplar 
dolaıarak: "Yataıın hürriyet, ya

şasın uhuvvet, yaıasın müsavat!,, 
diye bağırmağa başladılar. 

Müf etti ti umumi Hilmi paşa 
Selanik valisi Rauf paşa ıayet 
mahrem olarak mütemadiyen sa
ray ile Babıali ile muhabere edi -
yorlardı. 

Büyük bir kalabalık başların -
da müf etti~i umumilik maiyetin • 
de bulunan ıslahatı maliye komis
yonu mütercimlerinden Roso Ef. 
olduğu halde müfettişi umumilik 
dairesine gelerek: 

- Hilmi paşa ataiı gelsin, 
kendisini isteriz! diye bağırdılar; 
Hilmi paşa aıağı salonun bahçe 
kapısına geldi; Roso efendi ve 
arkasındaki halk: "yaşasın uhuv
vet, yaşasın adalet, yaşasın mü
savat!,, sadalarını yükselttiler; 
Hilmi paşa da hunları tekrar ile 
beraber "ya!asın padişahımız!, 
dedi; kalabalık hep bir ağızdan; 
"Kahrolıun Abdülhamid !11 diye 
bağırdılar. 

Hilmi pafa padişaha karşı ha
laskarlık göstermenin yerini, sı • 
rasını tayin edememiıti; aksi te
sir yaptı i her taralta Abdülha • 
mid iımini tafıyan levhalar kırıl· 
dı, yerlere indirildi. 

Meşrutiyet propaaandacıların· 

dan bazılarında acaip bir ltendi

sini beğenme hali ıötülüyordu; 
iyi bir alamete benzemiyordu. Bu 
arada karıııklıktan iıtifade et • 
mek iatiyen bazı kimseler de fU· 

nu, bunu hırpalıyorlardı. Bu bir -
kaç aünkü tezahürat çok taıkın 
idi, fakat herkes bunu hoş görü
yordu. 

Meşrutiyet perigine kavutmak 
saadeti cana minnet biliniyordu; 

23 temmuz pertembe akşamı ge
ce yarısında SadaTetten gelen bir 

telgrafla da kanunu esasinin me
riyete konulduğuna ve affı umu-

mi ilanı ile sükunun iadesine dair 

olan iradei seniye bildirildi; bu 
telgraf bütün vilayetlere çekil • 
mişti. Telgraf derhal lttihad ve 

Terakki cemiyetinin tanılan er -
d k . te -i üzerine Ruıya, Fransa erme ıs g k . _ . . b 

ı .1 protesto çe bgmı, un. ve ngı tereye 

Herhalde bu ite gizli cemiyet
lerin de karıştığını, askerin iknaı 
mümkün olmadığını, kanunu esa
sinin ilanının zaruri olduğunu bil- lcanma hldirildiği gibi ahaliye 

d 19 .. ubat 1915 de Çanalcka-an sonra ~ . 
1 . F ız ve İngiliz lcuvvetlerı ta· 
enın rans d"ld" v. • .. 
rafındnn bombardmnn e ı ııını ıoy • 
lemi§ tir. 

B H.k t Yunanistan kralı Koı· ay ı me, v •• 

. . s· ans impnratorlugu var111 tantınm, ız . v. 

dirdikleri sızan havadislerden tah
min ediliyordu. 

Sadrazamlığa galiba on birin
ci defa olarak Said paıa getirildi. 
Abdülhamid buhranlı zam,anlar-

de ilan olundu. Ertesi günü şid -
detli tezahürat baıladı, günlerce 
devam etti. Her taraf tan hürriyet 
kibeıi sayılan Selaniği ziyaret i -

l k I t nbula aelmek 11teııı karıısın-
0 ara sa • . •4J 1 
d R ı bir nota ıle: ıtanbu a us anın 

ı/ "li il bir n yı dan beri yeşıl ıtözlerimi hatırlarsın!.. Haydi, o -ur~~ '111 a.ı kengerek yılanının göz • f 1 b ki ··ti'" ~, ı-1 ırn B ğul. .. Beni daha az a e etme .... 

da hadiselerin tesirine göre 
ya Said Paşayı, ya Kamil 

çin heyetler gelnıeğe batladı; 0-
limpoı meydanı birçok nümayiş • 
lere sahne oldu. 

tıı ş lttda. ıı-.. ••• u Yılanı, bir gece Üzme ... Beni bir gün evvel, hır 
clU• ) S1\ .. ., ~0rınHatünı ! l ~· 

~ .... l' saat evvel yeşil göz ü engeregıme babı ffi ~~ij il ha}'. 
•• 11dt tıe h k 1 

etle Yunanlı hekimin kavuştur!. 
ı0 ' h a. tı.. d 

11_ (lı Sinanın tüyleri ürperiyor u .•. ~ -o.ca.tı tak g 1 A • 

_.1 170 ~ • oRlu c~ .atıfel~ri canım!.... O, Yunanlı hekimi bugünkü ka-
g11ıı ( ~~S? .. ' l§ı Yılana a~ık olur dar cotkun ve heyecanlı görme • 

"" !tı~· . . 
~,,, 13 Ciddi b" .. .. mıştı. • 

~etti: ır ta.vırla sozune , Çok atetli bir delikanlı da hır 
illıj Qerı ç0 k ~ güze) kadın için ancak bu kadar 
~i "e lliç· cu değilim, o~ul !.. yalvarır bu ke.dar ağlayabilirdi ... 
r:ı,t Ilı.. ;n sevdiğimi bilenler - . p 'k. d d" b gün Kemal 

~~d. 4'erna} · . d·· - e ı, e ı, u ~ 1 • ti>" reısın un hana ~ · S 
'' ·· °'

1 
Cng J· .. Reise gidip ıöyliyecegım.. ana r:ı~I tlı~· ere ., on yıl once k b 

4 C\ftıda ·· .. . bir engerek yılanı verme • orcu -hl, d gorunen o yeşıl . k a 
'L ıı h. n ır ... Ben ld b . muzdur .• İster sev, ıster oynu_n q' "el'et' . on yı an erı 1 ... d .. ı O senin ma· • )~ •nı çekiy d O al.. stersen oJ ur . .. , 
111 ~ ??<>:d or unı... nu l k 

1
• ' erinde g·· b'ld"ğ' lın o aca •..• ~~b 1&.h h ore ı ı ım 
~~ le.tı, lte*t~ sevincimden bir Zaimis sevindi. ... 1 

lı 1 1\'ı \te · • ı Ve göz ya•larını silerek gitti. 1\t ••• na etın, YOh.SUllal'a 'S 

na sen de yardım t"t, 
(Arkası var). 

' d b ka hükümetin malı olur· Ruııya an a11 
R maneviyab lonlır, harbe ıa uıyanın . 

d d mez diye lıtanbulda 11rar evam c e .,, 
•v• • l "ltere ile Franıanın b11 tek-ettıgını, ngı "ki . . .

1
• 

ı·r· b tlarla knbul ettı erını ı ave 1 1 azı şar 

etmi~tir. . 
Bay Hikmet, 26 nisan 1915 de ım-
diı gl.zli bir muahede ile de I tal-

za e en "d d"l 'k" danın Antalyanın va e ı • yaya on ı ı a • 
d•v• • halyanın bundan ıonra umu• 

ıgını ve . . 
mi harbe giı·diğini anlal~ş, deraıne nı· 
hayet vermiştir. 

... 
Asker Iiğe çagırma 
Kadıköy Askerlik Şubesinden : 
Subemiz kısa hizmet defterinin 267 

sa;ıında yazılı 322 doğumlu Muşlu 
Refet oğlu Mahmud Cahidin ilandan 
24 saat içinde §uhemize, hariçte iıe bu
lunduğu askerlik şubesine müracaatla 
adresini ve meşguliyetinin bildirilmesi 
akıi takdirde kanun tatbik edilecek • 
tir. 

paşayı sadarete getirirdi; hunlar-
(Arkası var) 

dan hanıiıi Sadrazam olsa mut - ı-:ı:-------------':',-
lak siyasetimizde bir kötülük ol. TOPLANTILAR 
duğu anlaşılırdı. Cümhuriyet Gençler mahfelinden: 

Fakat bu defaki değişiklik İs· 1 - Mahfelin yıllık kurultayı 15 şu-
tipdat heykelinin yıkılması yo • bat 1935 cuma 8Ünü aaat 10 da Be • 

lunda idi; tesir itibarile saray i . yoğlundaki mahfel merkezinde topla· 

nacaktır. Bütün mahfel üyelerinin ael· çin bir felaket, millet ve menıle • 
meleri. ket hesabına saadet, selametti. 

2 - Her on beş günde bir verilmeıi 
Said paıanın 23 temmuz ak • söz birliği edilen parasız tiyatro oyun-

şamı Hüseyin Hilmi paşaya çek- lannın beıinciıi ıs Şubat 1935 c;uma 
tiği bir telgrafnamede "kanunu rünü saat 15 de mahfelin &yoflu 
esasi devlet salnamesinde yazılı- Cumhuriyet Halk Fırkası binasındaki 
dır; bunun tekrar ilanı hariçte ne salonunda verilecektir. 

gih:. tesir husule getirecektir, tet- 3 - Davetiyeler bu günden itibaren 
kik ediyoruz, o kadar . İstical gös- hergün saat 14 den 20 ye kadar mahfel 
terilmemesini müteşebbislere bil - İç işleri çevirgenliğinden parasız alınır. 
diriniz, biraz beklesinler!,, deni- Kapılan ıaat 14 de açılıp salon dolun· 
liyordu. c;a kapanacakbr. Çocuk alınmu. 



!91!!!1!!!!1 6 - ıtURUN IS ŞUBAT 1935 

~l~L-l<fMiZ Df/I~ 1 1~~~~i98R' 
Ç ı .. il . 1 Yenic~köyde Mıllı gureş takımıınl 

or u guze eşıyor. Okuma yazma bilmiyen Mısıra gidiyor 
Nüfus arttı, elektrik tesisatı değrştiriliyor, su kimse kalmadı 
getiriliyor, plan yapılıyor, Orta mekteb açılacak Emed, (Hususi) -Yeniceköy, 

Çorlu, (Hususi) - Birkaç se- ı 
nedenberi buradan gelip geçtikçe 
gördüğüm düzensizliklerle halk - ı 
tan işittiğim şikayetleri uzun uza
dıya yazmı§trm. Bugün ise Çorlu 
belediyesi başka ellere geçmit ve 
halkı sevindirecek işlere başla -

Emed ile Eğrigöz dağı arasında, 
tesbit olunan nüfus bugün 12000 Emede 2 saat uzaklıkta, orman. 
i geçmektedir. lık ve fundalıkların eteğinde §İ • 

İstasyondan Çorluya kadar o- rin bir köydür. Köyün ahalisi ol. 
lan J.5 kilometrelik şose mükem- dukça kalabalıktır. Ülkemizin is
melen tamir edilmit ve menfezle- tilası anlarında Emed Yunanhlar 
ri betona çevrilmiştir. lstanbul • tarafından yakılmıftı. Düşman 
Çorlu ve Çorlu - Lüleburgaz şose- memleketten kovulunca Emed ev-

mıştır. sinin nivelmam bitirilmiş, Silivri leri yapılmak lazımdı, işte Emed 
Buraya gelen mülkiye müfet- istikametindeki köprülerin ema • evleri yapılıncaya kadar Emette

titleri belediye dairesinde ciddi nelen yapılmasına karar verilerek ki hükUınet teşkilatı bu köyün bü
teft?şler yapmışlar, eski belediye hazırlığa başlanmıştır. Bu ydl ü- yüklüğünden ötürü burada otur -
ha~kam bay Yusuf Ziya ile mu - zerindeki 25 beton köprü önü· muştur. Köyde her evin avlusun
h.lsebeci bay Akif ve bazı memur- müzdeki ilkbaharda bitirilmiş o • da bir bahçesi vardır, suları bol
lct: vazifelerinden ayrılmışlardır. lacaktır. dur. 45 dakika uzağında güzel 

Teşkil edilmiş olan bir hesab Kaza merkezinde çoğalan ih - bir hamamı vardır ki, suyu ro • 
heyeti eski işleri tetkik ediyor. ti)·aca uygun yeni bir hükfunet matizmah insanlar için şifalıdır, 

Son yapılan belediye seçimin- konağı ve bir de beş sınıflı bir diyorlar. Soğuk sulardan tahtalı 
de Refet Şevketle birçok gençler 1 mektep daha yapılacaktır. Bun - suyu dedikleri su gayet sıhhi ve 
it başına geçirilmişler ve bunlar 1ı lardan başka Hazirandan sonra icmeğe değer bir sudur. Bu su kö
büyük bir varlıkla çalışmağa baş- bir orta mektebin de açılacağını ye bir buçuk saat uzakta ormanın 
•amı!lardır. haber aldım. Burada mektepsiz kenarındadır. Bu su köy halkı ta-

Bütün Trakyalıları derin bir kalan yüzlerce çocuğun velileri rafından destilerle Emede getiri
sevgi ile kendisine bağlamıı olan daimi surette şikayetçi idiler. lerek satılır; hatta Emetten mah
umumi müfettiı baıta olmak ü - Şimdi bu haber üzerine kasaba • sua adam yollanarak o tahtah su
zere askeri ve mülki makamların da büyük bir sevinç husule gel - yundan içmek için getirttiri.lir. 
kıymetli yardımlannı kazanan be- miıt!r. Ka'Zanın maarif ihtiyacı ve Köyde yedi sekiz dükkan ve 
le&iye dairesi şimdiden büyük le· maarife olan sevgisi her tarafta kahve vardır. Ağa odalan kaldı
ıebbüslere giritmittir. Evvelce görülmektedir. nlmııtır. Yalnız muhtar odaları 
(60) bin lira harcanarak yapıl· Kara Mehmed, Pınarbaıı ve vardır. Köye gelen memur, jan. 
mıt olan elektrik tesisatının iste- Muratlı nahiye ve merkezlerinde darına, tahsildar hep muhtar o -
nildiii kadar işe yaramadığı an· başlanılan mekteplerin in· dasına inmekte ve•heyeti ihtiya
lqddığmdan makinelerle tesiıa- faah bitmek üzeredir. Bu mektep- ı iye tarafından her türlü kolay
tllllJl deiittirilmesine karar veril- ler sağlam ve geniş olarak yr.~:nl- hk gösterilmektedir. Köyle Emed 
mittir. makta ve her maksat için kulla • rırasında bir un değirmeni var -

Kuabanm ötedenberi düze· nılmağa elveriıli bulunmaktadır. dır. Değirmende hem Emetliler, 

936 Berlin Olimpiyadına iştirak edecek mekte 
sayısı kırk altıyı buldu 

. 
Mili güreş takımımızın Mısı • J olimpiyad oyunlarına ye~ 

ra giderek müsabaka yapması ka- çok memleketler iıtirak e 
rarlaşbrılmıttır. Gidişin Mart rini bildirmiştir. Son z . 
sonlarına doğru olması ihtimali te~ekkül eden "Mısır Ol 
kuvvetlidir. Güreı takımımız tim- komitesi,, de yapılan d• 
diden hazırlanmaya başlamıştır. bul ederek bir takım göoO 

Mıntakalar arasında j ni bildirmittir. Milli spor. 
temaslar si reisi ve Kral Fuadın ye 

Güre§ federasiyonu, umumi ı lan Prens Mehmed Tahir 
0 

merkezin çok yerinde ve değerli yad oyunlarının hazırlarJJll 
yardımı ile bu yıl yaptığı müte • etmek maksadiyle Berline 
rakki mıntakalar arasındaki te • tir. 
masta sarfetmeğe karar vermit ve Berezilya ile Portekiı 
bunun için esaslı bir program ha- den gelen davete icabet e 
zırlamıştır. Bu programa göre bu ği cevabını vermişlerdir. f 
seneki faaliyet pek geniı olacak. hükiimeti 1912 senesincl' 
lır. Mmtakalar arasında yapıla • muntazaman olimpiyad o 
cak çarpışmalarda kaybeden gü • • na atletlerini göndermittiı': 
reşçiler bir araya getirilerek milli Bu suretle 1936 oliıoP 
takım için hazırlandırılacaklar ve iştirak edecek hükiimetlet. 
aralarından seçilecek milli takım kırk altıyı bulmuf oluyor ~ 
bu sene Türkiyeyi ziyaret edecek siyle şunlardır: . 
olan Sovyet Rusya milli takımı i- Ef ganistan, Cenubi Aftl 
le karşılaşacaktır. manya, Arjantin, Avustu 

Çok yerinde bulduğumuz mm· vusturya, Belçika, Brezil!" 
takalar arasında yapılacak temas· garistan, Kanada, Şili, Ç"ı#r 
larm tafsilatını ayrıca vereceğiz. lombiya, Danimarka, MJlif 
Yalnız şu kadar işaret edelim: Bu panya Estonya, lrlanda 

bükUmeti, Birle•ik Ameri1" müsabakalara mmtakalardan ge • '!l' 

lecek olan cevaplara göre yakın. metleri, Finlandiya, Fraıı"' 
larda başlanacakbr. Şimdiye ka- yük Britanya, Yunanistaı'k 
dar sekiz mıntakanm üçünden ce- ti, Holanda, Macaristan, 
vap gelmiştir. tan, ltalya, Japonya, 

Berlinde yapılacak olan 1936 Lükaenburg, Meksika, 
""'"11n111 ı n11mwnıııttnı ırunnu111ınııın•111""1"ı"n'"1111qu111uııımıı 11"ın'nanmu ıı•ı• Norveç, Yeni Zeland, Peıf 

f!. l..Uyen.., meael•i de ele alma. 
rak bir buçuk kilometre uzakta· 
ki (havuzlar) ıuyunun on üç 
membaı toplanarak getirilmesi, 
bu su il beraber elektriğin de iı -
taayona kadar indirilmesi günün 
meaeleai olmuıtur. Bu mühim te
ıisat için muhtelif yerlerden (70) 
bin lira temin olunmut, Çorluyu 
pek ıık ziyaret eden büyüJtlerimi
zin burası hakkında gösterdikleri 
büyük sevgiler sayesinde bu a -
maçlara iriımek mümkün olabil
-mittir. 

R. K. CantUrk hem köY. halkı unlarını; ö<riitür -•~ P• a•ı.... .,.".,.. •·~••••:-: -- ~- _.!- .,. • -J.!_..,_, r._,_..__ ı ... ıı-
~ 1 er, Cleğirmen boyunca köylünün 

Belediye dairesi ayni zaman -
da kabl'aman ordumuzun yardım
larile kasaba plinırun yapılması
na giritmif , bir askeri mühen-
~iı hemen ite baılamıtbr. 

Çorluda timdiye kadar görül
memit bir kaynqma belimıiıtir, 
birçok resmi dairelerle hmusi ev
ler ve mağazalar yapılmaktadır. 

Son senelerde kasabanın nü • 
fuıu pek çok artmaktadır. 1927 
senesi son tahrirde (7900) olarak 

r arsusta ameleler 8 saat- güzel bahçeleri ve tarlalan uza-

ten fazla çalıştırılmıyacak nır. Bu bahçelerde yetiıen kavun
Tarsusta fabrikatörler amele- ların hususiyeti vardır. iri ve tatlı 

)erini bir saat öğle tatili dahil ol- karpuzlar bu civarda iyi rağbet 
mak üzere günde 12 saat çalı§tırı· bulur. Köyde buğday ve emsali 
hyorlardı. Adana valisi Tarsusa hububat da iyi yetiıir. Mahsul a
gelerek fabrikalan gezmiş, ame - haliyi geçindirdikten sonra ha • 
lelerin günde sekiz saatten fazla valiye de sablır. Köyün hayvan 
çahtbnlmamasmı emretmiıtir. beslemeye elveriıli bol otlu me • 

Trakyada yol faaliyeti ralan çoktur. Güzel hayvan ye -

T ky d Ç k k.. S titlirilir. Kara sığır, camuz, öküz, ra a a er es oy - aray • . . 
. . . . keçı, koyun beslenır. Genıı alan-

ıoseıı ıntaab devam etmektedır. 1 ld ... d öru·· .. kü' h 
Y 1 Ç k k.. h' · k d arı o ugun an ru mes ay-

o er ez oy na ıyesıne a ar ld T b' · 
b•tm• ıı· T k. d ... H b 1 vanatı da bo ur. avuk, ındı, 
ı ış r· e ır agı - ayra o u 
1 · b h ı ·· d ördek, horoz çok bulunur. 

yo u ınıaa ava arm musaa e • K b' . ı· ·· 
• l. "'· d d 1 tat•ı d'J · öyün ır mınare ı camn var-

sız ıgın en o ayı 1 e ı mıt - . 
• h al d·· 1. d d" dır. Hocalar ıarıklarım camıde 

tir, av ar uze ınce evam e ı- .b d d · 1 'b d 1 kf ı a et esnasın a gıyer er, ı a et-
ece ır. ten sonra medeni kıyafetle dola-
T ekirdağında Fırkaya ıırler. 

yazılan kadınlar Köyün sağlam delikanlıları av-
T ekirdağında son hafta içinde cılığa hevesli olduğu için her 

450 kadm Cumhuriyet Halk Fıl'· hafta sürek avına giderler. Köy 
kasma yazılmııtır. halkının tümü okur yazardır. Kö-

KURUn'un Millt Romanı: 30 Dedi •• 

YAZAN : Kadircan Kaflı 

Kesik ke.sik öksürdü .. O zama. -
na kadar tatlı hatıraları anlatan -
lar grbi oldukça dirikti .. Şimdi se
ainde bir krrıklrk, bir inilti sezj.. 
•iyordu: 

- Onun Viyanadan dönüşüne 
ve artık biç ayrılmamak üzere 
birleımemize sekiz ay kadar kal • 
mıftı .• O azmana kadar beni oğul
'anna, kardeılerine almak iste • 
,.. aereeoter her defaıında an -
nern ıorardı: 

- Ne denin 7. 

- Henüz sizden ayrılmak iste • 
miyorum anneciğim, vaktim var 
daha değil mi?. 

Diye cevab verirdim .. Sanki ki
mi beklediğimi ve neler umduğu -
mu biliyormuş gibi sırtımı okşar, 

yanağımdan öperdi: 

* * * - Peki yavrum! .. 
O sırada hiç beklemediğim bir 

hal karşısında k ldım .. Bir gün an
nem yanıma sokuldu: 

- Seni gene birisi istiyor! .. 

- Diğerlerine verilen cevabı 
buna da ver, anne! .. 

-Fakat kim olduğunu biliyor 
musun?. O kadar acele etme! Bu 
sefer seni istiyen adam sahiden 
çok temiz, çok çalışkan ve zengin 
bir adam.. Yalnız biraz yaşlı .. 
Yaşlı dedimse, kırkını, ellisini 
geçmiş değil! .. Ancak otuz beşini 
ya aşmış, ya aşmamış .. Olgun bir 
adam ..• 

Onun her ,eyi analayacağını 
ve: 

- Yoksa bir beklediğin mi 
var?. 

Diyeceğini sandım, sordum: 
- Kimmiş bu, anne?. 
- ..... 
- ..... 
- Cevdet Bev.. Komsumu:ı 

mualan okurlar. Bu hususta kö -
yün ilk okul okutanı çok kolaylık 
göstermektedir. Köyde okuma o • 
dası açmakta ve köy halkının o • 

kuyup yazmasını ilerletmekte • 
dir. 

Gençler yurdu tubat içinde u -
lusa genel ve ıuklancı bir suğdıç 
vermeyi sözleşmiı ve hazırlıkla
ra başlamıştır. 

Suğdiçta "Yarım Osman,, pi • 
yesi oynanacaktır. Suğdıç arasın
da yurdun musiki kolu tarafın • 
dan güzel bir konser de verile • 
cektir. Piyeste rol alanlann tim· 
diden pek iyi oynıyacaklan yapı
lan provalardan anlatılmaktadır. 

Suğdıç günü gece herkes pa· 
rasız gelebilecektir. (yalnız ba -
yanların manto ile gelmeleri ge • 
rektir.) 

Suğdıç, gençler birliği ve me • 
murin mabf eli binasındaki suğ -
dıç salonunda verilecektir· 

H. Frten 

Cevdet Bey! .. 
Demek ki onun da bh .. .eyden 

haberi yok ... 

- Cevdet Bey hiç de Jfıtıyar 
değil ... Fakat bana göre yaıhdır 
sanırım .. Aramızda hiç olmazsa 
on bet yirmi senelik bir fark var .. 
Onuı: için ... Zaten bu sene hemen 
evlenmek de istemiyorum anneci -
ğim •.• 

- Peki! ... Babana böyle söyli
yeyim ! .. 

Babama söylemiş.. Şu cevabı 
almış: 

- Ben böyle düşünmüştüm am· 
ma, kaybedilecek bir fırsat da de
ğildi sanırım .. Böyle ya§ını başını 
almış, olgun adamlar daha iyi bir 
koca ve baba olurlar.. Doğrusu 
çok terbiyeli, ve hamus'u, çalış
kan ve her vandan kendisine .eü • 

Romanya, İsveç, İsviçre, 
Çekoslovakya, Yugoılavf'_.ı 

Veleybol - Baskı 

1 - 15.2.1935 cuma gÜ~~ 
saray lokalinde yapılacak ~· 
voleybol maçı: Fenerbahçe • 
ıpor saat 18 hakem Ekrern _ ~ 

2 - Pasketbol birincili~ 
landa batlanacaktır. lıtirak .. ' 
lüpler 18.2.1935 pazartesi '-. 
mı saat 17 de heyetimez bi~ 
baı göndermeleri son defa 
re tebliğ olunur. 

latanbulda Süleymaniyed'cl' 
matbaası yanında 18 No. 
Tornacı Saim'e: 1' 

lıtanbulda Sultanahmed ~ 
sokağında 2 No. da mukim 7-.i 
rafından aleyhinize açılan ~J 
vaımda ikametgabmızm 

haıebile arzuhalin on be§ ~ 
le ilanen tebliğine karar v • 

fundan bir sureti mabkeıne ~ 
sine asılan dava arzuhaline J 
dan • 'bar - • • de ef ıti en on gun ıçm~- _,d} 

meniz lüzumu tebliğ rnaJı8""" 
olmak üzere ila" olunur. 

venilecek bir adamdı .• 

Son zamanlarda e91 111 

nın hissedilir derecede ~ 
dığını seziyordum... S• f 
dittHnceli görünüyordu·• ~ 
bunu alıt verit hayatın:~ 
ra ulan ve geçittirilen u 
tılardan biri sanıyorduk· 

Uzun uzun bilmiyorııı"~ 
aklım ermez. Lakin ~~ 
rınm ıyı gitmedıgı, ,ti 
yaptığı siparitlerin harb p dJ 1 
üzerine gelmediği, o ııt'1,pıl yan mallarına boykot ğıJ 
itlerin büsbütün bozuldıl 
ğnnıza çalınmıştı. e ··rre 

O kış babam bir zat~ ,t' 
di. Zaten ötedenberıl rd"' 
kalb çarpıntılarına tutu ~,ış•~ 

d sııı-
ç.arpmtı1ar hızlan ı ..,e dil 

Cevdet Bevin beni iıte 

'!tecil 
dery 
rıe~ir 
~ı~/e 
Oery 
)en 

d~ bi 
~irt 
)ec/ 
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mekte1 7 oplıane ve Kılıç Ali Paşa camii 
'to:SAKIRJ ISLAMIY EDEN j 

. rrE.sFU TAYFALRINJN ASITA 
rına yeıı~ 11, s .. ,- Ebulleth ve Beyazıd ı 
iştirak;}. ~ec'l.ll eyman hiın bincuıclır. Dök-

ı er • · Son za f.... QIJfaneıine muttcuıl lebı r '"'YQ • ~ısır o 1 rıed' .Va karib kale gibi bir aıita· 
11 dıtf'' '"· Bir 1.. •ıan kıb/ llapııı lebi fleryada 
ım gön~,. Oe eye diğeri timale nazırdır. 
'11" or ' r.}IQya n .. k ı ı sp ., ~en . Q .. ır apııı pek müzey. I 

d n ~e& bır bab ~''J' n• • • ıa ı / d~ b' ıcuı ır • .,,r canıbın 
~ Tahir 

0 
bir ır eaecl bir ahu §ikar etmif ve l 

ıarJJ11 lQrcıfınd b" • • • zır )ed b" a ır zıncır Üe mukaJ 
BerJine ır· ır caed tasviri var ki ibret 1 

ıı"1Qrf B . 
e:J· ır, azı reııamlar temQ§a ı 

rtekiı f1r,
1
1> (§ah kuli) resmidir derler 1 

b t e nu,. i . d 
ıca ~ f beha:t ~ın e oturan askerler pel 
erdı~· d lıı11a . ~r ve §eci olub bu hakir bu
enesıJl ~ lcı,.ı ~Utım }'İrmi iki gazada bun 
• d or'ı ~Q11 •• k · ıya . &ıı l Ytire lı asker göremedim· 
rmiştır: ı .. ı11 ar hQrbin kallei 1e-laidine .. r P1P~ ""Qrnm ··1 0 1

1 
bQ,,.... u eder kavi zühreli ba 

t et "'lfıtl d' O me ~ ~ıer· er ır. ıtadlarının kapuı 
luyor ındek' k lb . A teliE. 1 asra rahım han 

~ tnekıetmiı olduğundan o 

~ z11dQnberi padiıahlara mah- . 

3rezilY" &Qfl:;0lrnu~tur. Bu asitanede 
. • Ç~ ~ •elerınden mukaclclem 
ılı, ı .}IQrcl t l 'd'k' h .., Mıs~ oiJi l.i • Q • op ar var ı ı ım er 

~ .:. iklım haracı değer ve al
<ılt ti 1 fQfaa vururlardı. Diğer 
'1, ::.P~e top var icli ki içlerin
lq,. c:iler if leyib hane bercluı
to,.,, ~etken tutardı. Şimdileri o 

Qrd 
~tı, Q11 ancak altı tane kal-
~tQcl • \' e daha bir~olı kıymetli 
~li ~ foPları vardır. Münakkif 
be O/Q fopu gayet ibretnüma 
tol>l Fttiicellaclır. Süleyman han 1 

~ :~, Fatih toplan, Beya -
~e Qıa toplan, üç ağızlı top, Şi-

güııd l~ ~op, burma top, Fransa top
i~I &Qli ;ıı kcı"I küpeli topu, Ali 

çe. 1 ftı~ •e Bôli, Hamza Bôli, çul 
-~ elı 't4i ~·.kundak tutmaz, clev bali, 

cilıkl~ ltr,.4 ~ı, kara bali, ejder bôli, 
. ~ "~rı cl~ıl bci/i, ıaki bali plômer kı-
• s~ ı ' el' 

b'ref et,. v 1 top namlarıncla nice top· f: 01; İe~. Qrclır ki her biri bir kale de-

f>" 8Q.}l~Qm oo Acl 
'litı/ • ve •ururu fa ıman 
fJQ4i:rıncJe Padifah ubur ettiği 
1eıer 1'tı.vu deryaya sektirme kel
fletı Q.~•lıp kırk elli el ela devam e-
'>ı o i"rnbcı t ••1 A oo 

'tıi t. r u er a•uman v~ ze • 

Nusratiye camiindcn bir göriinii~ 

padişah malik cleğilclir. Al Oa • Tophane, topa veri1en ehem
manrn kabzei tcuarrulunda bu • miyet göz önünde tutuluraa, her 
lunan yedi bin altmış kalede plan- kurun büyütüldüğüne hükmedebi
ka, menderek, kovaya ve kuleler- liriz. 

ele on yecl# bin kırk bq haclar top ı' Bir kitap Tophaneyi şöyle an -
vardır. Sadece donanmayı hüma· }atmaktadır: 

yunlarcla bin pare top vardır diye 
1 

"Tophanenin deniz ta.rafından 
tophane clelterincle görülmüş ve ı manzarası pek şirindir. İki tarafı 
topçuba§ı Ali Bali karındQ§ımız • fabrikalarla mahsur, bir tarafı de
clan iıitilmiştir. mir parmaklıklı irtifaı az bir du -

HAKiM ŞEHRi TOPHANE- var vasıta.siyle tefrik edilmiş bu • 
Buranın hakimi Galata monla&ı • lunduğu cadde ile mahdud mü -
nın ayak naiplerindenclfr. Aıkeri rabbaüşşekil vasi bir meydan nı -
h~k~m~ topçubaJıdır. Lebiderya ı nemayi satvet olur. Meydanın va
hakımı BoıtancıbCl§ıdır. Ayrıca satına karib bir mahallinde 
su btı§ısı ve muhtesebi vardır. Şe- yü elen saat kt lesi, bir sfüunu 
hirde yetmiş lıUim mahallen, yir- zafer ve besalet şeklinde celbi 
mi Rum mahalleıi, yedi Ermeni enzar eder.,, 
mahalle•i birkaç ela Yahudi ev- Fabrika kapıları üzerindeki ta • 
leri vardır. Kıpti ve Frenk yoktur. rihler (1281 • 1864) de yazılmıt. 

Bu mahalleler •ertUer bağ ve br. Yazıda Abdülazize dua e -
bahçeli •araylar ve yalılarclır: dildikten sonra §Unlar yazdmakta
T erekçi yalın, Valide kundan ya- dır: 

lın, Saclrettinzade yalısı, Güğüm Peya pey döktürüb şişhane 
bcqı yalısı, Melek Ahmed paıa topla gülle ve pulad 
y~ısı, Deniz uğrunı yalısı, Ebu • Cihanda himmeti şayeste tah-
aaıcl yalısı· sindir elhak 

Bu yalılar padi~ahaneclir. Bun- • h .. 
l el b k el h b • k ald Zrlalr gayretı erva ı es1af eder ar an a~ a a a ırço y ar dil d 
var•a ela zikri fazladır. l b. şa 

• 11- 11- Sezadır topçu ar ın y~"3. ça-
Tophanenin kuruluşu hakkın • 

daki tarihi malumatlar muhtelif • 

ğıra he~ asker 
• • 

tı ıtret' c1·· l e hQ ır ve uıman an raab 
tı f.}lefe c1·· .. •• 8 l h 

tir. Bu elzem darı imalatı topdan 
eyledi imar "crr tıfurur. u top ar ep 

f ' •erv' 'h' Cl~/Q ı, ı amur, •öğüd a • 
~u rını '>tit 11 sayeıinde alettertip cli-
>e hQ['v~ bulundukları yer mea. 
~~Qh/111 Qlmı~tır. Al O•man pa-
'li b Qrının b" h . . • • el 

!f t ır azıneı azımı a-
IQ Opfctrdır ki emsaline hiç bir 

ilrt .l 

Ne muhkem oldu Tophane edüp 
Sultan Selimabad 

Mrıraı ile, binanın (1205 -
1790) da yapıldığı anlatılmakta· 
dır. Fakat, yukarıda da dediğimiz 
gibi bu yapılıt değil, büyütülüı • 
tür. 

Kordon kapısı denilen yerde 
( 1823 - 1239 ) da Yesari za• 
de Mustafa izzet Efen dinin hattı 
ile yazılmış uzun bir tarih vardır .. 

TOPHANE CAMii 

Tophane camiini Kılıç Ali Paşa 

'1- KURUN 13 ŞUBAT 1935 .._ 

1 

Bir lıeget yakında Sovget Rusyaga 
doğru yo'a çıkacak 

Ankara, 12 (Kurun) - Anka· 
ra belediyesinin Ankara şehrin
de itletilmek üzere Sovyet Ruı • 
yadan yüz kadar otobüs satın alı
nacağı malumdur. 

den Ankaraya iki nümune gel • 
miı ve bun1arm tecrübesi iyi ne

ticeler vermiıtir. Otobüslerden 
dokuz tanesinin de Moskovadan 
yo!a çıkarılmak üzere bulunduğu 
Ankara belediye bakanlığına ev -
velki gün gelen bir telgrafta bil-

Geçenlerde de Ankara beledi-
ye meclisi bu huJuata belediye 
batkanlığına salah;yet vermi§tİ. 
Başkanlık bu meıele j'e meşgul 

olmaktadır. Yakında Moskovaya 
bir heyet gönderilecektir. Gidecek 
heyette Ankara belediyesi mü • 
dürlerinden Bay Mehmed Ali ve 
Bay Kerim buluııacaktır. 

Heyetin on güne kadar Anka· 
radan Odt:saya doğru hareket et· 
ır~esi muhtemeldir. Bu otobüsler • 

dirilmektedir. Diğer otobüsler de 
Javaı yavaf getirilecek ve ilk o· 
tobüs servisleri Ankarada bir 

.Haziran 1935 te baılıyacaktır. 

Belediye bu otobüslerden bat
ka bir kaç ta kamyon alacaktır. 
Moskovaya gidecek olan heyet 

Moıkovada bu huıusla da uğrqa• 
cakhr. 

Bugüne kadar ortaya çıkan gizli 
nüfusun tutarı 3 milyona yakın 

Ankara, 12 (Ktırun) - Gizli 
nüfuılann yazımına devam edil • 
mektedir. Bilindiği üzere, birinci 
teşrinde müddeti bitmit olan gizli 
nüfusların yazımı hakkındaki ce
zaaız kayit müddeti yeni bir ka • 

nunla 935 senesi Haziranına ka -
dar uzatılmı§tı. Yaptığım tahki -
kata göre bu güne kadar yazılan 
gizli nüfusun miktarı (2,872,991) 

dir. Yazım esnasında (1,741,488) 
de ilinmemi ölü teshil edil • 
mit ve bunlar da ailinm:ıtir. 

Şu halde gizJi nüfusların yazıl
maarna baılanıldığı tarihten bu 
güne kadar tahakkuk ettirilen 
fazla nüfus miktarı 1,131,503 
tür. 

Nüfus ve iskan umum müdür. 
lüğü 934 - 935 yılındaki nüfus 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yaptınnııtı. Kılıç Ali Pata, Hay -
reddin Paşanın tevabiindendi •• 
Denizciliği ondan öğrenmitti .. 

Cezayirde kaptan bulunan Müez • 
zin zade Ali Paıa (979 - 1571) de 
yenilerek ıehid olduktan sonra 
kaptanlık Kılıç Ali Pataya veril • 
mitti. Asıl adı Uluç Ali Pata iken 
sonradan (Uluç) kelimesi (Kı
lıc) a çevrilmittir. 

vaziyetimizi tesbit etmek üzer 
bir ıtatistik yapılıp gönderilmesi· 
ni nüfus müdürlüklerinden iste -
mitti. Bu statistiklerin ben.üz hep
si gelmemiş bulunduğundan 934 • 
935 yılındaki nüfusumuzun haki • 
ki miktarını tayin etmek kabil de
ğildir. Bununla beraber geçen Bi .. 
rinciteırinin ilk günü nüfusumuz 
16,'.20,000 olarak teabit edilmit 
olduğuna göre alakadarlar bu se
ne batındaki nüfuswmmı 17, 17.5 
milyon olarak tahmin etmekteClir• 
]er. 

Ankaranın hususi idare 
bUt~eal 

Ankara, 12 (Kurun) - 4 
Martta toplanacak olan Ankara 
yeni umumi meclisine verilmek ij .. 
zere hususi idare 1935 - 1936 
bütçesinin başlıca eseslarını ha -
zırlamııtır. Bu yeni bütçede mü • 
him değiıiklikJer olmadığı söy • 
lenmektedir. 

Ankara Tıb FakUltesl 
Ankara, 12 (Kurun) - Sıhhi· 

ye Bakanlığına bağlı olmak üzere 
açılacağı yazılan (Ankara Tıp fa· 
kültesi) için Srhhiye Bakanlığı .. 
nın yeni bütçesine tahsisat kon • 
muıtur. 

llk ıene ya1nız birinci ıınıf 

Uluc Ali, Cezayirde Beylerbeyi 
rütbesiyle bulunurken, yirmi ka • 
dar kadırga ile Kıbrıs fethine çı
kıldığı kurun, o da bu harpte bu· 

(Arkası var) 

açılacak ve ondan sonra her sene 
birer sınıf ili.ve edilmek üzere fa· 
külte kadrosu tamamlanacaktır. 

~ ~· •ten "k· 
111r' ~t •aha~ 1 ay kadar ıonra idi. 

~ ''~ . her zamanki gibi mağa
• -~ .~h..· tııtti. A d b' 

şb": lııı ... •ıni k· ra an ır saat geç-
f j

1 
~ı \te b .1 kapımız hızlı hızlı ça • 
b;ı.baltt ır arabanın içinde zaval
l\ ) ırı ölüsünü getirdiler. 

- Evet ... Durmadan dönen ve 
ayni mevzuu gösteren bir film gİ· 
Di ... Yalnız artistler değifiyor .... 

Hastam beni ef ıunlamış ve ken
di felsefesine sürüklemişti .. 

- ..... 
- Mf'ktupta uzun uzun baba -

lık vazifelerinden, öldükten son -
ra da çocuklarını ve karısını ıeref • 
li bir hayat sü:-N"ek kadar mal bı
rakmağa çalııtığından, fakat tali. 
in yardım etmediği~den bahsedi • 
yordu. Sonra da bana şunları 
yazıyordu: "Mağazadaki mallar 
Ancak borcu karş ılıyabilir.. Bu 
zamana kadar ayakta durabil • 
mek için evi İpotek ettirerek ban
kadan para kaldırdım .. 

Çok dütündüm ve tek kurtulu§ yo
lunun olmadığını gördüm .. Bu se
nin için belki büyük bir fedakarlık 
o'acak ... 

eminim ki ileride seveceksin .. Se

nin de baıkalarının da düıüne -
bildiklerinden daha iyi kalplidir • 

Anladığıma göre sana karıı ciddi 
bir sevgisi ve saygısı da vardır ... 

~ ... a Pt 
\] ~er ı en ansızın ö1müştü ... 
l lı ->' b~\>alfı babam hiç olmazsa 
"llt· ' ır d tı litt 1 • • •ene aha yaıasaydı, 

ltı oıth ıı rahatsız etmeğe ihtiya· 
.. •iye_ k 

'-,. ca b doktor bey! .• .. ' .. 
~l 11~ba ., 
l t\e ele 1ınıza çok agladık.. Fa • 
~I' "! () • . 
~I·· 1) etlti a ınıan ölenlerle bera-
t, 

11tl~ deY.?r •• Meıeli timdi ben 
e:~ ~~ cfoğaC::Yle olacak ... Gene gü • 

'> ~~ ~e k, gene dallarda, kır • 
tıı~~-~ ..• c"'1erde sevitenler bulu • 
~ '1-, Çı erıe hayat arzusu, didin· 
)'~ tı>ınınalar, hulyalar ve 

•••• 

SeJma, derin bir iç geçirdi .. Bu, 
onun kaybetmek korkusunu duy -
,Joğu hayata karır, hasretini an -
!atıyordu .. 

J::' .?Vam etti: 

- Baba:nm vasiyetnamesi için
de bir mektub çıkmı§ .. Bunun üs· 
tünde benim adım ve abnda da 
benim tarafımdan açılacağı yazı1ı 
idi. Bunu babam ölümünden bir 
buçuk ay kadar evvel, yani geçir • 
diği hastalığın son günlerinde 
yazmıf tı .. Açtım ve o mektub be -
nim hayatımı, girdiği güzel ve 
düzgün yoldan bugünkü yola çek
ti . 

Üstelik beş bin liralık bir sene· 
dime de Cevdet Bey kefil oldu • 
O ödiyecek ... Öldüğüm zaman sizi 
geçindirebilecek bir fey bıraka -
mıyacağım .. Halbuki annenin ü -
züldüğünü istemem •. Kardeşlerin 
henüz mektepteler ve böylelikle 
oraya da devam edemiyecekler ... 

Fakat İnsan hazan baıkaları 
i~in yaptığı fedakarlıkla da mesud 
t•!ı,bilir. Çocuklarımın arasında 
en hayırlısı ve en iyi yetiıeni sen
sin!. Benim yerimi ancak sen tu • 

tabilirain .. Anneni ve kard~lerini 
zavallı yapmamak için yalnız ae. 
nin bir sözün yetecek .. Biliyorsun 
ki Cevdet Bey seninle evlenmek 

istemişti ... Buna razı olmadın am
ma, bugünü düşünerek cevabını 
ona bildirmemiştim. Bu cevabı 
artık annen bilirsin.. Fakat se • 
nin dediğin gibi değil... Cevdet 
Beyle evlen kızım ... Sizi de benim 

' il 
namusumu da o kurtaracak ... Bel-
ki onu timdi ıevmiyoraun, fakat 

Annenin rahatı, senin sefalet çek
memen ve kardetlerinin yarını için 
hunu yap! .• 

Onları sana emanet ediyorum .•• 
Benim son arzumu kırmıyacağına 
eminim ve bunun içindir ki çar -
pıntılarım oldukça hiç telaş etmi· 
yorum ve hazırım, diyorum .. Be • 
nim iyi kalpli, fedakar Selmacı • 
ğım, gözlerinden öper, saadetini 
dilerim.,, 

( Arkası var >: 
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Gllıı dofuşu 

Gün batısı 
6 • .58 

17.40 
6.56 

17,41 

Grip! Ortodoks 
~ (Baş taralı 1 inci sahifede) 

bir haber veriyorlar ' '- Grip hastalığı bula§ık ve 
bundan elli altımı sene evvel, P' 

1
, geçici bir aayrdık (hana/ık) tır. 

ne tarafından Bulgar kilisesi 

3IF": (Baş tarafı 

Ve en ziyade kı§ları ratıb bir za- ) ~ 
verilmiş olan aynlık ( Shisrne 

manda ve bazen salgın bir suret- ı · 
n~n kaldırılmasını istediklerin• 

te fenalığını, kötülüğünü gösterir,
1 1 

6 6 
ı ;~.8 IU8 
ıuo l~.~I Kırılan d •• "" •• h d e e Sıbah namuı ugun e ıqesı ~~!~.a:;:u. 

ar. 
"ıtsı ıı•mızı çok defa da kötülüğünü kalabalık . 1 . .. Bulı•' 

17.40 17,41 ·• Atşım na.mazı 

"- Tabii onlara bir düğün he
diyesi göndermek lazım .. Maqına 
mahsuben daireden biraz avans 
alamaz mısın?.,, 

Muazzezin bu sözüne kocası 
Rıdvan cevab verdi: 

"-Avans almak mümkün de -
ğil. .. Çünkü iskarpin istediğin za • 
man bir miktar almııtım.,, 

Muazzez, kocasına tam itimadı 
olan, fakat ıarfedilen paranın he
sabını yapmıyan saf bir kadın 
,eavriyle tekrar sordu: 

"- Sonra ay başına hiç para • 
mız kalmaz, değil mi?.,, 
"-Hayır, kancığım, bu ay ba

tında aylığımızdan on para bile 
kalmıyacak L ,, 
"- Bununla beraber her halde 

bir J,ediye vermemiz lazım .. İn· 
sanın kız kardeıi evlenirse hiç bir 
lıediye göndermez olur.mu?. ,, 

Rıdvan odanın içinde etrafına 
bakındı .. Sonra tereddüd içinde: 

"- Masanın üzerinde duran 
saatimizi versek nasıl olur?.,, de· 
~i ... 

Muazzez saate doğru endi§eli 
bir nazar fırlattı .• O ıaat evlerinin 
yegane süsünü teıkil ediyordu .. 0-
uun için: 
"-Hayır, olmaz, saatimizi ver· 

miyelim !.,, cevabını verdi .. 

"-O halde duvar yastığım ..• ,, 
Bu yastık Muazzezin kendi eJiy

le işliyerek kocasına verdiği ilk 
hediye idi. Kadın yastığınr eline 
aldı, evirdi, çevirdi, uzun müddet 
Rıdvanın yüzüne haktı. Rıdvan, 
kansının ne demek istediğini an
ladı ve yavatça ona dedi ki: 

"- O halde ne hediye ede· 
t• ? •m .• J, 

Karısı içini çekti: 

"- Rıdvan, dedi.. Vakıa bir 
hediye göndermek ıçın paramız 

yok, fakat ufak bir hediye olsun 
vollamak mutlaka lazım! .• ,, 

"- O halde kırmızı vazoyu he
diye edelim!,, 
. Muazzez gözlerini açtı: 

"-Hangi kırmızı vazoyu?.,, 
"- Atiye teyzemin düğünü • 

müzde hediye ettiği vazo L.,, 
"- Ayol o vazo kırık olarak 

C{elmedi mi?.,, 

Rıdvan dolabın kapısını açtı ... 
Ba§ tarafı kopmu§ olan kesme va -
zoyu ihtiyatla kutusundan çıkar • 
dı, kırık parçasını da bir tarafa 
~oydu ve dedi ki: 

"- Kırık olmasaydı çok mak -
lıule geçecek bir hediye olurdu. ,, 

" - Yazık.. Gelirken kırıl -
nll§ !,, 

Kesme vazo kan ve göz yaşları 
-ribi parıldıyordu .. 

"- Muazzez, bu vazoyu bir 
tahta kutuya koyarız ve bir de sa· 
mimi mektub yazarız.. Açtıkları 

zaman yolda kırıldığını zanneder-
' .. .. r.,, 

• • Atına gazete erıne gore -' 
imsak yerlerde oturanlara gösterir. Bun· zeteleri, bt\ mesele hakkında R~ 

k~ndilerine ba§ka bir hediye alı • ~:::: ~:~:: !::::~ 1 lar arasında en evvel okulları dik- patriği Mironun noktai naz . 
rız.,, ı..,--------------•ı kate almak lazımdır. Zira çocuk- zikretmektedir. Romanya patriğıof 

Yusuf hediye kutusiyle beraber ' ~ R A D Y O _J/ la; sıhi;,\t kaidelerine çok aldır. re ortodoksluğun en yüksek re~ 
mektubu ayni zamanda aldı .• Ku • madıklC\.rı gibi oynayarak, ko§a • 

1 

takil ortodoks kiliselerinin mu. /ta 
ları tarafından intihab edibnelı, ~ 

tuyu açmadan evvel zarfı yırta • Bugün rak ta ·ierler· Bu suretle soğuk ha · · ırııBb• roz ortodoksluğun merkezı o • 
rak mektubu okudu.. Rıdvandan ISTANBUL: vanm ve rutubetin tesirinde ka • norozda bütün ortodoks kili• 

gelen bu mektupta deniliyordu 18 Fransızca den, 18,30 jimnastik: lırlar ki bu haller kendilerini gri- manastırları bulunmalıdır. Sof~ 
k . y hu"'kuıneb ı: baylar için: bayan Azade, 18,50 aen· pin, sirayetine maruz bırakır. telerine göre unan 

"Kardeşim Yusuf, foni Bethoven numara (2) plak ile, Grip esasen oldukça mühim bir kabul etmemektedir. ~ 
Düguw .. nünüzde maatteessüf ha . 19.30 haberler, 19,40 Bayan Sabahat =--=============::=::::::::::- ._ 

hastalık ise de en ziyade istilai ,. 
zır bulunamadık, fakat her gün, ıan: piyano ile, 20 lıtanbul kız liseıi tirilmiş ise de bunları kulla0111 • .ı 

muaJJimi bayan cemile tarafında M bir tekil almasından dolayı ken- .. •" 
her saat, her dakika hep sizi dü • Balalyka orkeıtraaı. 21,20 son ha:erı:~ disine bu isim verilmiştir. Tabii ' tan ziyade bir doktora ı:ııur 
şündük .. Gelmek istiyorduk, am • arif Bakanbg~ı namına konferanı, 20.30 etmek daha faidelidir. f ı. 

kt bu hastalık uzviyeti zaif kimse • ıı t1 ma yol paramız yo u. Bunu sa· Son haberler, 21,30 radyo orkestraar, Bu ilarlar arasında Dete 
lerde, sıhhi hayat geçirmiyenler • :r bilit na itiraf ettiğimi sakın karın duy- 22 radyo caz ve tango orkestraları. te iliçlar da tavsiye oluna I 

masm .. Muazzez vazivetimizi gı·z. 175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. de ve daha ziyade bu hastalığa is- 1 h ı 0 Jall " !atta gripten sonra ası --' 
liyor, ne olduğumuzu kimse bil • 17,30 Sö&Jer, 18,30 KızıJordu için neşriyat. tidadı olanlarda görülür. afın gı'der"ılecek vücudun }(uf'" 19,30 Şarkılı konıser. 22 Çekçe neırtyat, 2S,03 
mezse fakirligımw . izi de o kadar tn...ı•ıı.ce n~rı .. ·at, H,OlS Almanca neer:lyat. Grip bilhassa Epidemi ,eklin • ı d' ·ı . lA d 

.~ -, ., en ırı mesı azım ır·,, I 
duyrniyor.. Çok can sılacı bir me- 328 Khz. VARŞOVA, lm m. de korkunç bir hastalıktır. Bu has· rer 

18 Sonatlar. 18,25 Xadm, 18,33 Şarkılar, Bay F.uad Saibin sö'. ~ 
sele meydana çıkmasaydı, bunları Sözler. 19,15 PIAk,19,.ı:; Konferans, 20 ŞarJu- talıkların kendisinden başka mey~ d S ıb 

h. kt h d l Profesör Bay Fua 8 
sana lÇ yazmryaca rrn.. lar, aözler. 00,85 KIAmet muslklsJ, sözler, dana getireceği i tilatlar a O • 

S. 2! Ohoplnln eserlerinden konser, 22,SO d ~ unları so"'yledi • ~ 
ıze bir hediye göndermek isti- Franııızca konferans, 2:.Mo Şarkılar, 28 Rek· dukça mühim ir. !. • 'iP" . 

yorduk, fakat paramız yoktu .. O- tamıar, 2s,t5 Dans. Gırtlak iltihabı, brontit, kulak, "-Bu hastalık her ,ı ' 
nun için küçük bir desiseye müra- Khz. PRAG, 470 m. ağız, mide veya bağırsak teşev- memleketimizde bilinmeyen f 

17 Ski reportaJı, 18 Çocuk tiyatrosu. 18.30 . beplerden faaliyete geçiyor "eıJıı 
caat etmeğe karar verdik .. Düğü • PIAJc. 18,40 Söz:ler. ıs.so PJAk, sözler, ıo.o;; vüıleri daha birçok hastalıklar d 

0 
P' 

nümüzde bize bir kesme vazo he • PlAk. 10,10 Amele neşriyatı, 10,20 Almanca bu mevsimde ve gripten husule hirliliğini artırıyor 1918 e tı" 
diye edilmisti. Bu vazo kınk ola • neşriyat, 19,55 Haberler ve saire, 20,25 As • ğu gibi ispanyadan kalkarll~ J 

.. ker muzıkaaı, ıt,05 Şarl<ılar (Piyano blrlt - gelir. • 1 ,,rır 

rak gelmişti... Vazonun, bu kırık flyJe). 21,45 Radyo plyeıı. 2s,1:; Pllk, 2s,ııo Bu hastalık soğuk memleket • ntiıe. nzldesüı'naydaıyıaltdınodlaatıvyeorrd, ı' g~ı~ JS'~d 
vaziyetinde yoluna devamla size Framırzca haberler. I" 

k d Khz. LEtPZtG, 382 m. lerde ve daha ziyade duman olan h · t l f t · k kutu yor• 
a ar gidebileeeğini düşündüm .. ıs "Der klalne Sapperlot., adlı iki perde • 1§ e e a ınsanı or lı' 

Bundan dolayı bana gücenme, tik çocuk opcra~ı, 18,50 Haberler, 19 PJAk. yerlerde ve yağmurlu zamanlar • robun zehirliliğini artırmn•I ~ 
fakirlik icad fikri yaratır .. Ben de 19,40 Konferans. 20 Paul Llnchenln ldarealn· da görülür. Bunun için memleke- vaların rutubetli gitmesindeJlf, 

de tllharınonlk konser. 21 tlaberler, 21,15 U- • • d b"lh l t b ld ' · ·· 1 f k t 1- k b' tımız e 1 assa s an u a grı • ı'ntı"zamsız olmasından ilerı ~· O guze 1 a a rurı Vazoyu lf hısal nrşrlyat, %1,f5 Spor aohbetıerl, 22.10 şv 

tahta kutuya yerleştirdim, fakat Anton Bruckncrdcn romantlk s · Dur ~n • pe bu mevsimde ikincikanun, şu· yor. Bu hastalıL-ta kar yağJIJ 
kmk ku k ronlııl. %8.10 Haberler, 28,20 Plft.k Ue ılirler. bat, mart aylarında rastlarız. d t · · d 

parçasını tuya oymayı :u Gtt.e konseri. sınm a es1rı var ır. , ' 
unuttum .. Muazzez bundan haber- 645 Khz. BUDAPEŞTE, 1150. m. Gripe tutulanların sayısı tama- Hastalık mikrobunun va~~ 
dar değildir. Bilseydi, mahcubi - 13 Orke tru l<onserl, 19 Amcıe aantıf ı~ mile belll olmuyor. Bu hastlihğtn kit faaliye e geçmesınde 'l' 

19,30 Çingene muslkJsl, 20,10 Konferans. 2l ı'lk ba•la~gıcında alameti zükam, r 
yetinden yerlere geçerdi.. Vazo • PIAk, 22 Dı, siyasası. 22,20 Plyann blrJlğlylc ':t bir fonksiyonunundan ileri 
nun kmk baş ta.rafı elime geçtiğı ,arkılar, 22.~ Haberler, 2s,ıo ı lyano birli- boğazda bir gıcıklanma, hafif bir diği de zannedilmektedir. L:c 
zaman kutuyu posta.ya vermiş bu • flylo tıarkllar, %2.55 Haberler, so,10 Piyano ate§lenme ve bütün vücutta bir 11 P" 

konl('rl, %4 Oaz. 1,05 Haberler. Şehrimizde gripin salgı" J 
lunuyordum. --·--·-·-- kızgınlık, ha, ağrısı, seyrek ök • halde bulunması havaların~· 

Ne yapayım, en yakın akraba· ~ B Ü R S A ~ sürük ve yorgunluktur. Vücudu· · ve fena gitmesinden de ilerıf" 
mızın düğününde hazır bulunama- muzu mukavim bir halde tutma • mektedir. . . ı'4 

[ Hiz1.lannda yı ldız işareti 0lanlar üze:. l ki k k u' 
sak bile bir hediye göndere'"ek ka- ıyız. Aya arımızı sıca tutma • Bu hastalıktan korunm tın " rinde 12 - 2 de muamele ~örenler- iP 
dar paramız olmamasına 0 kadar d' 1 R 1 k f 1 . . la beraber öksürenlerden kaçma- 1 k db 1 1. e' ır. akam ar • .ıpanış iat arım gosterır 1 l T I l k l l el yapı aca ~e ir ere ge ınc. ~ .J 
krzmrştım ki hiddetimden kınk 1 - ıyız. op u u o an yer er en u- . iP'". 

rfukut (Sabş) 1 U b k Mideyi bozmamak so~.ı" parçayı da ilave etmeği unutmu. zak kalma ıyız. fak ir ırgın- """ 
şum, rica ederim,' Yusuf, bize da- : ~~;;~~k ~~~· = : ~ıav;~; ~:: := lıkta kinin, antipirin, alınmalı ve sıcağa geçmemek, uykuyu I 
nlma ! • Parıs 1()9. - * Rerııo 48, - gurok dediğimiz, §eker ve biraz rahat uyumak, maneviyatı ~' 

• Mlltno 213, - * V.ırşova ıı.ı, _ k l k J ak J mak ve kalabalık yerlere S1 
Bir de her şeyden evvel işi o • Brükse r ı~. _ • nudapesı e porta a arıştll'ı ar yapı an 

suretle idare et ki, karın fakirlik •Atına 24, - • Bükreş ~~: := ı bir mayi içilmelidir. En ziyade mek lazımdır. ıssı~ 
• C'eoevr~ 8 16. · - • Belgraı :>4, - "k .. b h ld k d Gripe karşı bir tedbir o f•' içinde müracaat etmeğe mecbur o suren ve u a e arşımız a ,, 
., Sofya 24, - * Yotohama 35, - 1. 1 .ı .. l' 1 d k" k üzere gündüz okulları ne i•e .... ' 

olduğumuz bu desisenin farlana 1 * Amsterdanı s:ı. - "'Altın 944. _ a uruı soy ıyen er en çe ınme pr 
• Pra ıoo. !\1ecldl• ... _ I" ld' -· d b h kat yatı okullarının tatil yşP tı'ıl' varmasın. .. Muazzezin ha tın için g - * . , e .. ., azım ge ıgın en azı e • dt• 

· * ~rokho' m ~ ... - - • RPnlı:oot 240, - k" l · t'l" ki' d k' · t sı bence yerinde bir tedbir bunu yapmam senden rica ederim. I . ım er 13 ı a §e ın e ı grıp en 
Çok mes'ud olmanızı temenni ede- Çekler (kap. sa. 16> :J korunma'{ için hususi burunluk dir. ı,ell' 
ıiz, cebimizde met.elik olmamak. • Londra tııs.- • Stokhlm 3.14.> ve ağızlık kullanmayı tavsiye edi- Gripe yakalanan her ta.le JI 

• Nevyork 0.79t:l « Viyana 4.2610 l Ç nk · l • d'h 1 b' t"l · d k 1 k ve 0 
la beraber biz de çok mes'uauz !. ,, • Pırıs ıi.o:ı _ • Mıdrlı 5_8061 yor ar. ü ü ınsan ar ız ı am ı ıa ı e evın e a aca 

Bacanağın Rıdvan.,, • Mltano 9.3:158 • Berlln ı,9775 yerlerden çekinmek isteseler bile gelmiyecektir. ,Jf 
* Brüksel 3.'4018 • Varşon 4,!0- h t f 1" t" • b b' k Ş' d' w k bet e 1 . Yuıuf mektubu ba ... ından sonu· aya ın aa ıye ı ıca ı ırço ım ı afagı yu arı ..;ıı 

~ • AtlDl 84.05 ~ • Budape~te 4,4~38 t'*' 
na kadar okuduktan sonra biraz * Cenevre ?.4ıi1 8 • Billcreş 79, 1066 yerlere mesela otobüslere, tram- bir gripli tasavvur edilirse · ~~ 
düşündü •. Karııı yanında duru • • Sofyı tıs.oı t7 • I.le lgraı 34.?8~5 vaylara1 vapurlara ve bazı mağa- gönderilen yatı okulu talebe~li • 

+ .Amsterda nı ı. ıno * Yokohama ~.7i66 1 · k b · · -" d' 1 k 1 k te 
yor ve 11m sıkı kapalı olan küçük • Prag t 9,9;"1i0 • Moskova !091 75 Zil. ara gırme mec urıyetınae ır- suret e gripe ya a anma L 1li O' 

kutuyu açmağa çalıfıyordu. l ler. kesine maruz kalacaktır.1 r~f1e ~~ 
"-Mektup kimden?.,, diye so- ~===E;::;:;;;:;;,;;S=H;;:=A==M====' Jıte bu girmede grip hastalı- kul doktorlarının talebe e ~ ııt' 

I• Bankası IO. - w t tul J B"' "k h' 1 h f l d'kk J ri JJı J~ runca kocası: • gına u uyor ar. uyu şe ır er- a aza ı. at etme e df" 
Anıdoıu ~6. ıo k 1ef ' 

"- Rıdvanla Muazzezden, de. Reji 2. 27 de ve büyük merkezlerde bunlar dır. ~sıl dikkat edilec:_e 1,,dı1: di, sonra okursun, evvela şu kutu. sır. Haynve ı~.~o hakikaten mühimdir. Hatta bazı ten zıyade bıraktığı arı.zatııı.Jt' 
yu açalım, bakalım bize ne gön _ ~~':c;~~:r~:tası ~:; hekimler sinema ve tiyatroya gi • Grip ihtilatı çok seven bır ((Of' 

d . 1 ' 1 Romon cı 11,9~ deni ere bile bu tedbirleri alma • lıktır. Ekseriya cig" erlerde e~ ermıı er .. ,, pşr· 
" E t 1aA k t ı 1 j sını tavsiy ediyorlar ve bu vası • kunç bir zatulsere1er ya t'ı'~e~. - ve, evve. u uyu aça rm, fatlkrazlar tahviUer "" 

hen de merak ediyorum.,, :==============1· taların da biraz modaya muvafık noktai nazardan grip geÇ ıı" 1't 
f )* t93STUrk Bor.ı ao.ın l~Jektrtk b" k'ld l ·· · " k h d · de Ilı ,, Yusuf büyük mut ak bıçağını - . - ır şe ı e o masını munasıp go- sonra ne a at evrın e~ 

eline alarak kutuyu açmak istedi.. ! !ı • ·. ' · .. :,', ;:::~ ~~~~;•v ~;:!~ rüyorlar. Gripin başladığını bil • man sıhhi tedbirlere riayet 

Yazan : Arif Cemil 19.I r 19.13 
5. 18 s.11 

43 '42 . 

3!3 3:i2 

1 ramvay l\f,•0 

* Çimento as 13.65 
Onyon De~ -.-· 
Şark r>e?. -.-
Ralyı . 

Şark m. eczı -.-
Telefon -.-

"- Kıymettar bir vazonun kı • 
rıldığını görürlerse müteessir o
'urlar .. ,, 

Fakat muvaffak olamadı. Bunun fstlkrizıDahlll I 94,ı:; * Anadolu , 47QS l diren alametler belirdiği vakit lazımdır·,, pli 
l •trıaal lstı ı.razı Q7, - • Aoıdolu 11 4795 k b h k' . • ' 1 Sa'/ üzerine: · 1 a şam, sa a ının, aspırın. a ın- Sıhhat n1UdürU 

9i i \ \l ı - .oo Anadolu IJl 46 1 . .J 
"- Gidip ke~eri getireyim.,, Rafda• - .(_)() • Münmsıı A .~ı1; ması ve gurok kullanılması lazım- Rıza ne diyor .. Jjjr 

d . 111°" ... "- Biz de öyle acımıştık .. Fa • 
kat evlenmeyi takib eden hafta· 
lar zarfında bukadarcık bir acı 
~abuk unutulur.,, 

Muazzez biraz düşündükten 
~onra: • 

et P kat• d d" V •• - e a a, e ı. azoyu gon-
derelim.. Sonra paramız olursa 

Dedi .. Keserle, bıçağı kutu ka - ..... ~....................................... ır. lstanbul Sıhhat itler• .. .,,jJ· 

pağının arasına sokmak için uğ • bulunarak kutuyu yere dütürdü •• Harart, öksürük, nezle ve bu bay Ali Rıza da muharrıt• 
raştı .• Fakat kutunun çivileri ye - Karısının: gibi oldukça mühim alametler demiştir ki: e ~ 
rinden bile oynamıy ırdu.. "- Ah, Yusuf ne yaptın?.,, di· zuhurunda doktora müracaat "- Grip lstanbulda ge.:ıedi' 

Yusuf: ye bağırması fayda etmedi •• Ku • mutlaka lazımdır. Taziyette devam et:J11e ıeıl'~ 
"-Hay bu çivilerin Allah bela- tunun içindeki kesme kırmızı vazo Gl'!rçi bugün gripe karşı ve hat- Mekteplerde yeniden bazı Jc11'd' 

sını versin!.,, diye bağırdı ve o bu düşüf esna~unda bin parça ol • ta gripi gidermek için bazı hususi fer yapmalttayız. Netice ys 

aralık dikkatsizce bir harekette mu§tu.. edvh e sioesivalite mevdana ae - belli olacaktır~ 



:! ltalya yüksek müdafaa komisyonu 
::E Musolininin başkanlığında toplandı 

9 - KURUN 13 ŞUBAT 1935 ~ 

Himidin yıl dönümü 

) pr,ıl ..... (Ba1 tarafı · · . 
~ 191J d ... 1 111~ 1 sarı:.ı..:.ı, ı Maten gazetesi Aftub mmta • 

i Y ~~ F'Iora.ns:g~~~ardan Mesina ka.amda Habeşlilerin bir lta1yan 
il atılar) ır arma menıub karakoluna hücum ederek bet 
~Jgar ~lınıy a bu fırkalara mensub yerli İtalyan askerini öldürmele-
~0::: ~erı ~~;~zı ihtiyat efradı kıs- rinden ve altı kitiyİ yaralamala • 
~,f.'ılah alt 

0 arı tamamlamak için rmdan bahsederken diyor ki: 

Fı
ı~-. # .

1 
~oın:aı~ınm1ışlardrr. ''Roma siyasi mehafilinin ve 

i &hı .. d, - htiyat namiyJe umumiyetle efkarı umumiyesinin 

geçmek mümkündür. Bununla 
beraber geçen llkteşrin ayından -
beri ltalyan karakollarını bizar e
den kabilelere karşı, Bay Musıo
lininin, tiddetli tedbirler almayı 
daha ziyade geciktirmiyeceği kuş
ku götürmez. 

-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

rmın iştirak edememesi yüzünden 
Hamidin son eseri olan piyes oy
nanamadı. 

Hamidin yıldönümü kutlula. 
masma şehrimizde bulunan say • 

lavlardan bazıları, belediye reiai 
muavini bay Hamid, bay Selim 

Sırrı, tair bay Yahya Kemal, mu
allim bay Saraceddin, diğer mu • 

1-aıuk Nafiz, Hamide sanat yo
lunda kartı duranları ele alarak, 
nıhavet bunların arasında Hami· 
di taldid edenleri bile gördüğünü 
anlattı. 

Ve Himidin maddeyle ala.ka
kasını araştırarak: 

"-Hamid yalnız semavi ol. 
aa)•dı, ba kadar candan olu1 mu 

.. -ı nılan k J • 
, A. :>,OOo ka. aa er erın sayısı miitaleası, Somalı ve Eritre müs • 
~1, ft! Utıunra. bdar olduğu söyleniyor. temlekeleri için bir tehlike teıkil 
~el~ İl' ha.he eraber resmen verilmiş edebilecek bu mükerrer hadisele-

italya - Habeş hadiselerinin 
tarih4jesi 

allimler, şairi seven yüzlerce zi -
yaretçi ve talebe gelmiş bulunu • 

yordu. 

idı? En yükseldiği zaman toprak
la alakası daha kuvvetlidir. Asıl 
§iir de, hakikat dünyası ile hayal 

alemi arasında bir rabıta bulmak 

insanları ülküye götürmek d~ğil 
midir?,, dedi. 

~ ~ 2Go.oC:, r,oktur. re bir nihayet vermek lazım gel -
tı l;ı.- ısı nıevcuda baliğ olacak diği merkezindedir. 
/d "'~t ediJd~ .. 8•1nıfını? tamamiyle da- Es8$en Roma hükiimeti de 

~· ~a.lurn gın~ daır haberlert iyi şimdiden bir takım mühim aske
~ elakk·at ~!an nıehafillerde yanlıt ri tedbirler almak niyetindedir. 

Fransızça "Beyoğlu,, gazet~i 
ltalya ile Habeşistan arasında ge• 
çen son hadiselerin bir tarihçesini 
neşretmiştir. Günün meselesi ol • 
duğu için aynen alıyoruz: 

istiklal marşı okunduktan ve 
herkes ayakta dinledikten sonra 
Boğaziçi lisesi müdürü bay Hıfzı 
Tevfik, Hamid in bu yıl da her yıl 
olduğu gibi yıldönümünü kutlu -
lamakta olduklarını ve Hamidin 

Ve şöyle ilave etti: 

' ()·~ edıJnıektedir. Dola•an •ayiaya göre yu'"ksek 
ııı ıger ihr 1 'S -s 

ı,. el\'\u 1 ıyat arla beraber fen geniş askeri bir harekete giriş il -

Sonteşrin 1934 - Gondarda .. 
ki ltalyan konsolosuna şehirdeki 
polislerin iştirakiyle silahlı bir 
kaç Habeşli hücum etmiştir. (24 
Sonteşrinde şehir reisi İtalyanın 

istediği bütün tazminatı vermiş -
tir). 

ııft1. h; .. ed~·larr da "ag'"ırıJmııo:tır. Tec • k ·ı Bu h f ~ ... ı- meaine arar verı miştir. a -
bilit le ı. 1

.en asker henu''z Floransa f d b 0 l h • ~ '''esınad k ta zar m a za ıt ere ve i tıyat 
ıfl ...!- itaı an çı mamıştır. zabitlerine ıahsan gönderilmiş 
fl". , ~o:a tazm:nat istiyor olan davetiyeler, bu askeri hare • 

la.ıı,1 hi~'. 1.2 (A.A.) - Röter A. ket projesiyle alakadar görülmek-
rerl ı dırıyor: tedir. İtalya, askeri bir sefere ıı , talya H 
•b il' lıııııl\t ' abeşistandan, bir taz- karar verirae, miJli müdafaa kad-

e-. 'lernı · 1 h 
"llil ta. • esı ve talyan hayra - rosunun i tiyaçlarını temin et • 

ıt>' \ bu) ıını resnıi yapması isteğin- mek için bir çok sınıfları silah al-
unınu t ,e' l-Ji • § ur. tına çağırmak lazım geleceği mü-

e1' ~e?tli ç hır U]tiınatom gönderil.. ta1easmda bulunmaktadırlar.,, 
1~ ~ha. t~11!1asına rağmen, Adisa- "Pöti Parizien,, şu mütaleada 
~ ~~Cllest ~kunıeti nezdinde tiddetli bulunuyor: 
f flıtıh~ arda bulunulmuş olduğu "Herkes te takdir eder ki, 1 • 
iil' l ahır. talya.nm teref ve nüfuzuna tesir 
.d bl'ıl Otıdra, 12 (A.A.) Sir edebilecek bir mahiyet alan bas • 
!"' d ltıtııorıd b. 
~' e?tlitr • , ır sorguya cevaben mane tecavüzlerden bizar olan 

1' , • 11
: fı: Bay Muasolini, seri ve enerjik bir 

~1ıı )~ talyanların Habeşistan hareketle, ltalyanın icabı takdi -
llrıı, ,:t~ldan hazırlık, iki fırka - rinde, haklarını teslim ettirmek 
~diltııi tı.ı 35.000 ki§İnin seferber üzere bir harbe girişebileceğini 

~ • ~Q~ <>imasıdır. gösterm~k istemi§tir. Bununla be-
~'\ti la, hu tedbirin sadece ib - raber, aradaki gerginJiğin musli-

" () dı~= 0 1" • • h b* h ı ~~it' l) -ıs"nu ı ave etmıştır.,, ane ır a suretine doğru sev • 
d kıt tunıınond, yakında ulus· kedHeceği elan ümid edilebilir.,, 

~ _,~ll ttı~ll tavsiyelerine istina - "Journal,, da !Unu yazıyor: 
%.· ttıcı ı_er 1 1 "' ·· · "it 1 ' Af ·k d b* ·•ı i~h .ıt e er açı acagı umı • a yan.ar rı a a ır ma -

llı_, ·llr etınittir. ceraya atılmaktan ne kazanacak-
~lar birliği konseyi lan malum deği'ldir. Bilhassa, 

., te% eess.Ur İCjlnde Avrupada en çok serbest kalma • 
~1 lta,ı ~a., 11 - Uluslar birli- ğa muhtaç bulundukları bir sı • 
l'rıtı ~:a. :- Habeıistan itinin rada. Bunun içindir ki, alman bu 
~ il.da11 ar derlediğine dair ne Ro- şiddetli tedbirlerin, daha ziyade 
~ ~all. d'tle de Adiaababadan doğ- neticeyi tacile matuf olduğu zan• 
ı~'Hıt, 01ğruya malumat alma • nedilir. Maamafih, cereyana ka • 

111,•lat 1. 
1
usiar arası mehafil, u • pdmamağa da itina etmek gerek-

.Hı. oır İ'" . 
• \:• )a,Ptt" gı konseyinin bant tır.,, 
~ı~~erı g~. hu kadar tavsiyelere Uluslar kurumu tavassut 
~~aıın böyle bir hadise çıkmıt ederse .• 
'-b~şa teesaüf ediyor. Londra, 12 (A.A.) - Londra 

~ Itot:na 0 "dusunun kuvveti gazeteleri, başmakalelelerinde, 
~ ~ ' 12 (A.A.) - ''Le For- bugün ltalya ile Habeşistan ara· 
'~ ette dl d ~ .tttlerde,, a ı askeri mecmua, ım aki gerginliği mevzuu bahse-

1~ah liabeı ordusuna dair derek, uluslar kurumunun tavas • ( 'illt 

5 llkkanun - Kuvvetli Habeş 
aıker:eri ansızın Ualual mevkiine 
taarruz ettiler. Fakat, zayiatla 
püskürtüldüler. Sonradan gelen 
tamamlayıcı malumata göre bu 
taarruz, Habeş askerlerinden biri
nin havaya attığı bir el silahla İ· 
şaret verilerek başlamıştır. Bu as
kerin yaptığı hareket İtalyan mev· 
kiinden tamamiyle görülmüştü. 

Ualual hudud muhafızları 

yardımcı kuvvet ve tayyareler ge· 
!inceye kadar kendilerini müda -
faa etmişler, sonradan gelen kuv
vetler hücum edenleri püskürt -
müştür. 

(Bu hadise hi!a bu güne kadar 
halledilmemiştir. Habeşistan ltal
yanın istediği tazminatı reddet -
miş ve işi hakemle tesviye etmeyi 
teklif eylemiştir.) 

22 Sonkanun - Fransız muta· 
sarrıfı Bornar ile on yedi yerJi 
muhafız Marsito kasabası yakı -
nmda öldürüldüler. Bemar ile , 
muhafızlan üç bin kadar olan bir 
kalabalığın saldınpna karşı mü -
dafaada bulunmuşlar ve hepsi 
bogazlanmışlardı. 

(Fransız hükUmeti tarziye al -
mak için teşebbüsatta bulunmuş
tur.) 

29 Sonkinun - Bir resmi teb
liğin verildiğine göre Habeş as -
kerlerinin tahşidi üzerine bir kr -
sım Habeşliler yeni bir hjdise vü· 
cuda getirmişler, Afdu ltalyan 
mevkiine taarruz eylemişlerdir. 

Bu çarpışmada İtalyanlar ta ~ 
rafından 5 ölü, altı yaralı kayde -
dilmiştir .. HabeşliJer zayiatı daha 
fazladır. ~) 'liabe \'ernıi§tir: ıutu ile bunun geV§İyec;eği ümidi-

l'ııq \ ~ec: ~rdusu,doğrudan doğ- ni izhar eylemektedirler. 
q~ ~telif ti Ye tabi, yahud ki "Times", İtalyanın, ihtiyati 
~•t Yerli .. ku k h i \)lıtıd rueaanm man - as eri ted irler almı§ bulunması-
~~ ~qre~e bi~ takım zümreler - na esef ediyor. Bu gazeteye göre, 

(lta!ya bu son hadiseyi Adisa
baba hükumeti nezdinde protesto 
edecektir.) 

i -'ha.ı· . Ptır. bu tedbirleri, 1928 tarihli İtalya • 
~ el tt1ın Yıü d 

tııiJ}' ~eritlidir z e 30 u askerli • Habeş:stan andla§masınm. ora • 

TEPEBASI 

ŞEH:R TtY ATROSU 
TEM Si L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

fo~nbul Bcltdiqni 

Unutu'an SehirTiyatl'osu 

Bebekte doğması dolayısile Be
bek civarında bulunan Bogaziçi 
lisesi mensuplarının bunu benim . 

semesini çok görmemelerini söy • 

}edikten sonra, Hamide dair söy·· 

liyeceği bütün takdir sözlerini 
harcamış olduğunu anlatarak sö . 

zü talebeden bay Muzaffere ver -

di. 

Bay Muzaffer, Hamidin eser. 

)erinden "Yurd severlik,, mefhu
munu arattırarak bu tez üzerin -
de söz söyledi. 

Arkasından, tair bay Faruk 

Nafiz kürsüye gelerek Hamidi, 
Hamidin özüne, eserlerine yara · 

şır bir sürüş ve söyleyişle anlattı. 

Bay Faruk Nafiz:, 1'Hamid i . 
çin,, Namık Kemalin, "HAMiD,, 

den daha iyi bir vasıf bulama • 

dığı sözünü tekrarladıktan sonra, 
Hamid için fıllarca bu vasıftan 
daha iyisini bulmağa nasrl çalış -
tıklarım ve nihayet "dahi,, vas • 
fmda karar kıldıklarını söyledi .• 
Ve: 

"- Dahi sözü daha büyük ol
saydı yarım asra yakın bir zaman 
önce· bunu Kemal söyliyemez miy
di,. 

Dedi. 

Bu baılangıçtan sonra bay 

"-Onun her eseri, dehôsının, . 
bqeri olduğunu, insanları göz 
önünden uzakla§tırmadığını gö:ı
teren bir delildir .. ,, 

Bay Faruk Nafizin alkışlarla 
biten söylevinden sonra talebe • 
den bay Burhan Himidin "Mck

ber,, adıl eserinden bir parça oku· 
mu! sonra gene talebeden bay A
laeddin "Şairi Gadup,, isimli Ha-· 
midin bir diğer §İİrini ok-.ımuştur. 

1ıte bu sırada, talebesinin has
talandığından bahseden mektep 

müdürü bay Hıfzı Tevfik, Hami:. 
midin son eserini temsil edemiye

cekleri için gelenlerden özür di -

liyerek Hamidin "Devranı mu -

habbet,, adlı bir başka şiirini çok 

güzel ve dokunaklı bir dille oku • 
du. 

Mekteb müdürü bay Hıfzı T ev~ 

fikten sonra gene mekteb mual -

timlerinden bay Nureddin Semin 

kürsüye gelerek Hamidin bundan 

altmış yıl önce, insanlara uyuşuli
Juk aşılıyanlara karşı nasıl dina -

mik ve hayati değeri olan bir eser 
yazdığından bahsederek Hamidir. 

bu yoldaki bir eserinden ve da.h:ı 
sonra "Eşber,, den muvaffakiyet
le parçalar okudu. 

Herkes, büyük şair hakkında 
çok yeni duygular ve saygılar e -
dinmiş olarak saat yirmiye doğru 
"Boğaziçi,, mektebinin Arnavut. 

köydeki binasından ayrıldılar. 
; ' • l '."i • " • . · • .. · • • •, ·.:: :. · ·" · .. : ·••• • :ıi .. 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilm~ş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elife 
güzel dilimize çev1 iJmektedır. 

Yirmi kitabı birden edinmek ve CjOk değerli bir kü
tüphaneye sahip o1mak isti~o;sanız 

Dün ve Yarın Tercüme Küiiiyatı'na 

Abone· olunuz. 
Bu külliy~ta abone olmak için müracaat etmekte olan oku

yucularımıza bır kolaylık olmak üzere abone •ı:trtların 
'S' ı yazıyoruz. 

~il 0ll.tt •il''h · Bu suretle yarım ds çıkabilecek bütün ihtilafların 
~~tı ctık a lı olmak üzere, iki halli için tavsiye ettiği "Uzlaşma 

~ılı\ ıl~ı er çıkarabilir. vautaları,, ndan saymak mümkün 
)~ i).~li\ ~tın cinsi pek muhtelif olmamakla beraber, bunlar hak • 

~ittaJy~raber, modem tüfek sız addedilib de takbih edilemez. adam 111111111111111 

Abone şartları : Onar kita Iık 1 . . . . . . 
"636" ·ki · · · k' "S04 ku P ıncı serının fıatı , ı ncı sennm ı ,, ruıtur. 

bıt~ ()~ .. 0

1 
zleri d~ vardır. Times, makalesini §Öyle bitiri-

't't " e I'h •~ı~ ... lit. ~lt 8 1 atı 180 toptan i . 
1~)) fl~. 6 t ndan başka 250 mit· 
~" ~te ttı ane ""'nk, 1 O kadar da 

~l\'11~ .e"ctıttur. 
~till~._9azete2erine göre 

l~l~ötria, 12 ~~hdid edivor ' 
~l' itcf~ i1-• .A.) - Gazeteler 

ecı·ı 'tı sınıf ' -~~i ı tı'lesin· a;;kerin a'!fer • 
\ca, ... 1etitı.d l!l ancak bir tehdid 
) ~t e old .. 
tiı.'b • ~illln.rnd ugu ve böyle ka· 
~~18latı1 adır. Diyorlar ki: 
. llih n huduJ h"' d' 1 . 
ı~ a~et a ıse erıne 

t~ı lbll~lil l'et111esi ve hu mese-
"'~•· ıa.11. h" 'n d'' :- ır tarzda hallı" laCd· ... , 

•iı §eydir. 

yor: 
"Habeıiatamn dahili vaziyeti· 

tPflrik edilince, bu ülkeye kar'ı 
insanda bir sevgi duygusu uyan
rr.amak mümkün değildir. Bunun· 
la beraber, ltalyanm son hadise 
ler dolayısiyle a!mıf olduğu ted • 
birlerin ihtiyat ve müdafaa ma -
hiyetini aştığmı söyliyebilmek i
çin henüz daha pek erkendir.,, 

"Daily telegraph,, ise diyor ki: 
" - Bu gerginlik daha da ar

larsa, bir faciaya aebeb olabilir. 
Maa.mafih, ümid kesmek doğru 
değildir. Henüz bir harbin önüne 

111..1 
6 Tablo 

... 
Yazan: =:) 

Nazım Hikmet 
llllllHI 

Esk ı F r i nsız Tiyatrosunda 
· Bu gece saat 20 de 

Delidolu 
hr~nbul 8t!ldi1Jfıi 

$~hirTiyatl'oSU 

Oper;::.~erde 11111111111111111 

Ekrem Reşit 1111 
Beıteliyen: Cemal ıu 

Reıit 

111111111 

., 

ödeme şartları: 
için "204,, kuruı peşin alınır. 
rilmek üzere taksite bağlanır. 

Birinci seri için "236", ikinci seri 
Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

- Hangi seriye abone olu 1 . .. . .. rsanız o unuz, pe§ın alınacak pa-
rayı gonderır gonderme2 on kitabı bird ı K•ta ı t dak · ku I en a ırsınız. ı p ar aş-
ra 1 0 yucu arımı.zTn adlanna yollanır. Posta parası alın-
maz. -

Abonelerin - taksitlen' .. .. d ··d· ki · d . gunun e o ıyece erıne air -
memu:sa daıre m.üdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu gondermelerı laznndır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
eanaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri • Vakıt Matbaası - Ankara caddesi. - İstanbul 
1 zJI 



Diin.kü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derlıal verecektir. 

No. Lira No. Lira No. Ura No. 
108 30 3013 
186 500 74 
233 150 163 
S39 60 271 
408 30 300 
475 30 311 
624 30 312 
636 30 320 
689 30 338 
704 150 445 
707 30 562 
708 30 697 
835 50 738 
843 30 760 
877 30 779 
959 100 784 
961 30 793 
982 &O 821 

1017 600 818 
040 &00 959 
50 500 991 
56 30 4037 

140 50 81 
221 30 165 
243 500 195 
323 30 228 
442 100 2IO 

*' &00 ps 
482 30 336 
515 50 352 
523 100 393 
536 100 407 
546 30 w 
588 30 574 
591 30 804 
637 100 m 
690 &00 674 
800 50 684 
842 30 692 
881 30 717 
953 30 762 
987 150 813 

2020 50 M6 
72 1$0 9S8 

110 5Q $Q08 
- ~ 148. k so 23 
ı. 160 50 25 

261 500 16' 
31• so 122 
421 30 178 
519 30 240 
619 llO 271 
639 30 317 
625 30 377 
648 30 38Z 
845 800 184 
B62 30 430 
914 30 +M 
927 30 450 

Sultanahmed 8 ilneü Sulh 
mahkemesinden: 

Daıvacı Kanetti Bı.cJerlerin 
Kadrköyünde Kal&llllfta Kala • 
mıf caddesinde 14,15 numarab 
hanede ikanıet eden ~ )k. 
lit aleyhine açtıiı 114 lira 50 ku
ı u~ alacak davumdan dota11 
müddeia.leyhe gönderilen daq ..,. 
:ı.uhali suretin.in zahrında mu1tqlr 
larnf mdan verilen lllftl'\llıatta. 16 
gün mukaddem f zmire gittiği e.d
resi dahi meçhul buluoduju ~ 
tılmı~ olmakla, mahkemece ill · 
nen teblijat icrasına karar •..-il • 
mit ve ta:,;n oluııazı 5 - 3 - &al 
taırihine t~sadüf eden Salı günü 
~at 10 da ınüddoilayeh Me)amed 
Halit b~zat muhakemede haan' 
hulunması veya tarafından mu • 
saddak vekil ıöndermoei, U.i 
takdirde muhakemeııin ıı~ 
dtt~•am edeceği maUim olmak üze
re tebliiat makamına kaim ohaak 
üzere il.!n oluur. (8298) 

ZAYi 
338 ~nesinde askeri aan'atlar 

mektebinden almıt oldqum ta • 
h:ınetnaıneıni zayi ettim. Y eniainl 
alacağımdan eıkiıinin hükmü 
roktar. 
lalat Kara.hq mahallesi 28 No. 

BASRi. 
.<•n 

50 S06 50 957 
so 605 30 968 
30 630 60 970 
30 626 50 973 
50 625 30 8018 
30 655 30 97 
30 684 100 101 
30 720 500 170 
so 753 50 194 
30 801 50 299 
30 830 30 320 
30 938 50 382 
30 6005 30 540 
30 85 30 544 
30 178 30 555 
50 184 30 773 

500 245 50 826 
30 271 30 838 
50 361 30 872 
30 416 500 907 

100 458 JG 957 
500 469 JO 973 
30 475 50 998 
50 484 30 9054 
30 S2S 30 206 
30 528 500 255 

100 620 50J 286 
50 651 30 296 
30 819 30 356 

150 735 30 449 
100 895 IOC 457 
30 901 30 478 

100 942 1000 537 
50 9Ş6 150 554 
30 990 500 565 
30 7001 30 691 
30 ıı 100 731 
so 13 30 753 
so 72 30 779 

150 90 30 822 
30 139 30 879 
60 141 50 914 

100 150 50 971 
IO tM 100 iJ96 
30 226 30 10025 
l50 3IH 100 79 
50 356 50 90 
IO 366 1000 107 
30 a90 30 197 

150 519 50 230 
50 551 50 274 
30 551 50 368 
30 547 30 405 
30 6.JO soo 441 
30 640 30 523 
50 676 50 534 

100 718 30 568 
30 752 50 665 
30 858 50 792 

Sultanahmed 8 üncü Sulh 
mahkeınesinden: 

Kanetti biraderler wafmda11 
Eregli Kandrlliıinde Türk Ano • 
aim tirketl memurlarından Oı • 
.,... Ha1dar aloJhbae ~bjı 50 li· 
raıırn maaf aiz ve ücreti vekalet ile 
birlikte tahıili davasında cereyan 
eden mub..kemeai neticesinde elli 
liranın yüzde IMt faiz ve yüzde on 
iicreti vekalet ile birlikte tahıili· 
ne 22 - 10 - 934 tarihinde ka· 
rar Teırihnit Ye Omıan Haydarın 
ıöaterllen adreste bulunamaması· 
•• aaebai ba.thitip ihbarııamesi • 
nia dahi ilinen tebliiine karar ve· 
rilmit ve iıbu ilan tarihinden iti. 
haren aadh o}Q karara on bet 
ıün arfıncla ıelip temyiz etme .. 
niz ve temyiz edilmediği takdir • 
de hükmön kal.i katiyet edeceii· 
ne dair if&.u ilin ıı.t~tip ihbar .. 
n&1Auiain tcblii m.kamma ka • 
İlll olmak User• ilin keyfiyet olu-
aıar. (l300) 

F atlla mllı icrcmndan: 

Bir deybıdeıı dolayı tahtı hac
ı• almu ı aclet duru reıaıiııde 
HJP ve denıir tekerlekli araba 
1U193S aaat 11 de atpa.zarında 
1'Umüaf9d• aab~ııJıClan talih 
olal'\lama mahalli nlezkUrda uıe • 
munma ıniiracaatlan illn olunur. 

(5318) 

Lira No. Lira No. 
30 802 100 653 
50 816 50 680 
50 817 50 687 

500 949 50 731 
50 982 30 777 
50 11119 30 778 

500 121 30 803 
30 272 30 828 

100 275 50 887 
30 305 50 889 
30 481 30 924 
50 501 50 960 
30 527 30 984 
50 555 50 14019 
50 595 100 95 
50 672 500 133 
50 693 30 188 
30 698 50 194 
30 721 30 22S 
30 751 100 247 
30 755 30 457 
50 757 150 486 
30 768 60 533 
so 812 100 559 

100 844 30 546 
500 856 50 619 
500 938 30 637 

30 981 30 675 
100 12001 50 183 
50 115 500 817 
30 172 so 869 
30 266 500 879 
30 274 30 878 
3!l 336 30 904 
30 341 30 922 
50 377 30 15082 

600 394 30 125 
100 651 50 160 
50 648 500 155 
30 666 30 212 

'-5.oo.Q 718 30 308 
30 741 50 325 

100 773 30 351 
500 858 500 372 

30 909 IOO 404 
500 981 ao m 30 13052 50 
100 86 30 6M 
50 93 50 886 
50 94 100 740 

100 175 90 1• 
50 276 30 821 
50 347 30 871 

150 423 30 876 
30 428 30 945 
30 511 100 951 

500 526 30 966 
30 548 30 180.'M 
50 546 30 38 

ACELE SATILIK 
Çeıpberlitq, D~darb'ode, ~ 

tokak, ~batı elektrik •• teıkoa 
su}CU olan mutauısaa clöteli (7) °"' 
dalı (13) No.h bir ev ueı. talı· 
hktır . 

• • • 
T opha~e Kııla arkaımda, 

KetMi Ömer Pap ıııahaıllo.inde 
No. (2) (303,40) m•tre qıwabı.. 
ında denize nazır bir bab hane 
araaaı •cele satılıktır. 

Görmek için ıuüatecire ve pa • 
zarlığı için Kaaımpatada Deniz 
Kütüphanesi Mdr. Bay Tahsine 
müracaat eclilnıesi. 

ZA Yl "• iTiBARDAN 
DÜŞMÜŞ PASAPORT 

lıtaobul lran General Koaao
loslujundan ita kılman ve Meh • 
med Sadık oilu Ali namına ald o· 
lan 2285 umumi ve 1065 huıusi 
numaralı ve 1 O Şehriver 1304 ve 
1 Eyhil 1925 tarihli pasaport bat
ka bir kimsenin elinde aörü1ecek 
olursa kanuni takibat icra oluna • 
caktır. (5303) 

ZAYi 
Ziraat bankası lıtaıı~I tuh.

sinden aldığı 1035/ 662 No. lu tev
diat cüzdanunı zayi ettim. Ye • 
niıini alacatımdan eskisinin hük
mii yoktm.. 

ZIJ'b oflu Mehmed Hilmi 

Lira No. Lira No. Lira No. 
ıso 173 30 19081 30 506 
30 1B1 50 118 IO 110 
30 220 160 150 30 &41 

500 %27 200 •• .. ıoo 751 
50 243 30 181 30 7aö 
30 333 30 212 30 786 
30 378 so 231 3() 790 
IO 4lt 30 34Z 30 858 
30 425 150 313 IOO 865 
IO S88 500 392 30 911 
50 609 50 458 30 22012 
50 612 100 524 30 36 
50 834 100 562 50 120 
30 713 500 591 100 14Z 

100 7'72 500 172 30 1915 
60 71 50 730 100 242 
30 789 30 786 30 365 

150 852 30 820 100 306 
500 17084 50 837 100 310 

30 134 30 915 30 374 
90 152 100 9ZZ 50 39Z 

soo 218 60 20010 30 511 
60 222 30 13 I 50 514 
50 296 30 ~ı 150 603 
30 333 50 94 50 636 

150 378 150 104 30 677 
soo 4S8 100 Z34 30 803 
100 484 100 311 UiO 8r1 
30 484 100 344 100 843 
&o 481 30 354 30 148 

150 494 50 396 30 $;$ 
1.50 536 50 406 50 944 
100 861 30 441 30 231Ş8 
50 662 ıso 480 900 184 
50 rt8 IOO sız IOO 212 
IO 798 30 126 50 270 
30 8&1 30 547 30 340 

500 873 30 591 500 380 
50 951 100 598 100 420 
50 18014 30 827 500 523 
30 42 30 780 800 712 
30 M 500 793 50 .,., 
IO 67 30 831 l&o 816 
60 140 30 853 50 884 
30 142 30 854 30 916 

18 ~ 18 871 U5 
907 50 972 

30 239 30 8.15 IO 24044 
1() 339 30 987 30 14 
IO 3U IO 965 &oo 106 
30 m ~ 961 50 UQ 

100 3'5 30 21011 30 350 
30 428 500 43 30 260 

500 438 30 54 IOO 293 
50 118 50 129 IO 2t7 
30 U2 100 317 iO '97 so i16 30 375 150 514 
30 713 50 434 ;iO 526 
50 870 30 459 150 640 

......................................... .-~ 

Dün ve 
Tercüme 

Aaatldaua .......... • • ....... ~ .... -
~ora: 

Ankaraı Akba kitab 9Ti 
Aydın: ISaJ' Ka'llQİ 0.... •e 

Ka-
Aclana: Ba7 Necati Mauif ......... 
Aa...,.ı 8- Ken.M _.. N• 
A.matnı ~ ~·114 
~· Do ........ . 
hna: ..,. EM• ~liler 

Puan 
Beı.ır..irı BQ Mu•taR Fehmi 
~ 

D.isliı ~ Fahri Akph
Dı,.r-

bekir: Andda puan 

ltkie"irı ~· ldhüpueli 
EcUnı.ı IMF ~ki EweaaMI • 

kitapçı 

Equnpıa: lliqa OC!lolı 
Elbiz: Tlll'Ul ~i 
En:incaas •7911 Pehrbe kitvçı 
c.a..a.ı a.,. Lidi, Tuunf 

G.i· ..-. 
~: 
lı:snit: 
lzmlr: 
fip81"ta: 

..,. Said ~- olta 
8ll7 Nw. ki~ 
~~ 
MektepJI lrii~ 
Bll7 Lltfi v ...... olha 

Yarın 
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ı~Sarlar u. Müdürlüğünden:j '--vlmla_p_u ... rc_u_lu_k_. Elektrik malzemesi 
l·ıı:- ldarenıiz için fartn . 'b' b' d 'k' d . 1· 

l(J de\i 1. amesı m ucı ınce ır a et ı ı cvır t veya -
. r ı evıaf ve ·ı· . l b' d . ı· . •neai a k feraı ı camı o an ır evır ı otomatık matbaa 

ine tevf~~ arttırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 41 inci mad -
2 _kır~ an açık eksiltme ıuretile ıatın alınacaktır. 
alına kırına 9artnameleri Ciba lide levazım ve mübayaat ıubesin . 

3 ca tır. 

c·-b kırdırma 20 2 1935 t 'h' .. d'f b .. .. 14 ı a.lid · · arı ı ne muıa ı çarıam a gunu saat 
4- l' ; alım satım komisyonunda icra kılınacaktır. 

Türk Anonim Şirketı 

lstanbul Acentahğı 
Liman han, Telefon: 22925 

Bartın postası 
Bartın 

vapuru 
13 Şubat 

ÇARŞAMBA 

ıAskeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 
Tahmini bedeli 80000 lira olan Elektrik mılıemcıi 23 Şubat 

935 tarihinde Cumarte.i günü saat 15 de Aıkeri Fabrikalar 
Satınalma Komisyonunda pa:ıarhkla satın alınacaktır. Şartname 
dört lira mukabiJinde Komisyondan verilir. Taliplerin muYakkat 
teminatı olan 5250 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Oncü 
maddelerindeki nsaikle mez:kiir gün Ye 1aatte komiıyona mDra-
caatları. (612) betirıd a ıp olanların makine içinteklif edecekleri bedelin yUzde 7,5 

e rnuvakknt teminat parasile birlikte müracaatları. (650) 

4750o k'I • . 
l o b b' h alına .. 0 ın alincfe kromo Erzatı karton pazarlık suretile sa-

cagından iıtekl'l · .. · · .. d"kt a Paıarl .. . ı erın numune ve ıartnamesını gor u en 

günil saat 18 de Sirkeci nhtımından 
kalkarak, Ereğli, Zonguldak, Bartın 
Amasra, .R ıırucaşile, Cide is'kelclerine 
uğrıyarak azimet ve avrler ~ leceltir. 

Nafia Bakanlığından 
tteıj Ü .. ıga lftirak edebilmek için 2.3.1935 tarihine müsadif cu -

tı111 v! n~ saat 14 de yiizde 7,5 güvenmelerile birlikte Cibalide Le- I 
rnubayaat şubesint" gt"lm deri. (687) 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
>--.._ lstanbuı Beledlyesı ilanları 1 

Ayvalık Yolu 
S e vapuru 

y yar 13 Şubat 

ÇARŞAMBA 

Haydarpaşada Sif sopalan tcılim f•rtiyle YC klaring kanalı 
ile muhammen bedeli 468 lira olan 1300 adet komple telgraf 

fincanı açık aksiltmeye lconulmuştur. Eksiltme 24/3/935 tarihine 

rastla yan patar gUnü saat 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme 

M~dürlüiDnde yapılacaktır. İsteklilerin Ticaret odası Yetikası Ye 
35, 10 liralık muvakkat teminatlarının malsandığına dair o~an t""'ı .. ··ı nen" k 

f,~lly u aymakamlığından: Başı boş olarak bulunup tahtı mu- günü saat 19 da Sirkeci nhtımından 
lip al~ alı~an bir merkebin sahibi her kim ise bir hafta 7arfında kalkarak fieHbolıı. Çann~l:<ı·c. Boz-

makbuz veya numunesine uygun Banka kefalet mektubu ile bir· 
Jikte aynı gün ve saatte l;omisyooda bulunmaları lizımdır. lıtek

lilcr bu huıuıtaki şartnameleri parasız olarak Ankarada Bakanltk 
ndıgı t l d' d I l ( 32) caada, Küçükkuyu, Altınoluk, Edre· at ır e usu ii daire sinde satılacağı ilan o unur. 7 

mit, Burhaniye, Ayvalık, iskelelerine sk " F : uğrıyarak azimet ve avdet edecektir. 

8~rı abrikalar U. Müdürlüğünden: ··-------- M l B k l 
·q/ 01

e0 m fabrikası •e•i• edileceğinden alakadar firmaların ıaf Trabzon postası a İye a an ıgw ından: 
r:~ 21 - Şubat - 935 tarihine kadar her gün öğleden sonra 

malzeme MUdUrlUğiincfen alabilirder. (587) 

tler· a Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Fen Şubesine müra- Güneysu 1~apŞ~~:t lstanbulda istihdam edilmek üzere Maliye Bakanlığınca 250 lira 
l, (685) ücretli iki, 150 lira ücretli iki, 120 lira ücretli 4 hesab mütehassısı a • 

PERŞEMBE lınacaktır. Mütehassıslar imtihanla seçilecektir. Taliplerin yüksek ., uııııııııııı1111 

O 
ııı1111ııııııııııı11111ııtıtllllllllttıtııu11mlflHlltqıtıı111tıtllUIM~lltfllllllllf11111111ıt1illlt1tıı11111ıııtllllllltı111111"ıuı~ eiinü saat 20 de Galata rıhtımından tahsil görmüf, maliye müfeltitliğin de Divanı muhasebat birinci sı • 

T k 
= 

1 
kalkacak, gidişte: Zonguldak, İne- nıf mürakipliğinde veya azalığında veya mali veya ticari müessese • z u•• r çe karsılıklar l bolu SamtTn, Ünye, Fatsa, Ord:.ı lerde en az be~ yıl muvaffakiyetle çalı~mı~ olmaları, muhasebe usul· 

O 
., j Gireı;un, Trabzon, Rize ve Hopaya lerine, vergi ve ticaret kanunlarına vakıf bulunması şarttır. imtihan 

r kuy 1 b k l ( dönüşte Pazar ve Polathane iskele- l d f l h 'h·ı·ı Ucu arımıza ir o aylık olmak üzere, her gün dört say· ticaret usu ü e terisiy e ticari e saptan yapılacaktır. lstiyenlerin ka· " nd lerine uğnyarak avdet edecektir. 
'ttiaj . e neıretmekte olduğumuz - Öz Türkçe kar§ılıklar - ~ 

1 

nuni şartları haiz olduğuna dair vesikaları ve bulundukları vazife . 
..... _ nın Y" .. f d = h h d l ~~Zatn Ub~uncü ıay a an iki yüze kadar olan ikinci formasını g M yolu lere ait iyi izmet şa a etname eri ve fotoğraflarile birlikte 25.2.1935 

c_ ır tekilde forma halinde satışa çıkardık. ! l ersin SÜrat pazartesi günü akşamına kadar Beyoğlu tahakkuk müdürlüğüne 
ti ıetede bunları buntazam surette takib edemiyen okuyu- --~ müracaatları. İmtihan '27.2.1935 çar§amba. günü saat 10-12 ye ve 
tnı o J vapuru 14 
~ ıın bu formaları almak için acele etme~eri lazımdır. r um upınar Şub:ıt 14-18 de yapılacaktır- (729) 
~furmanmde~ri~~'kuruı~~ ~ ~~~--~~--~~-~~~-~~~~~-~~-~ 

\lt\l~ndan sonraki kısımlar forma halinde çıkarılmıyacağı için~ PERŞEMBE • N f B k ı v d 
dtt, llltnmızın razetemizi muntazaman takib etmeleri lazım-1 saat 11 de Sirkeci rıhtımından l:alka- a ) a a an 1 g) n a n : 

İ rak (İzmir, Antalya, Alaiye, Ana-

°"t'~UI nları toplayanlar, en iyi ıekilde Oz Türkçe •özlüğe malik ( mur, Mersin ve Paya azimet ve 23.2.1935 tarihinde eksiltmesı yapılacağı ilan edilen 18 ton Tel-
-..._ -••rdır. avdette ayni iskelelerle Taşucu, Ça- graf teli eksiltmesi görülen lü7nm üzerine simdilik eksiltmeden "kaldı· 

· .... , ~ = nakkale ve Geliboluya uğrayacaktır. I ( ) 
-....... ""'""""""""'"''"""""""nmrllflllllllınıııın1111111111nı nmıı1111ııııııııı11rıııııııtıııııı11ıımırıııı1111111111 • rı mı t tır. 709 
~'--- (2ll~~Tu~ı~JW1s~~~~~d~~~J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Öz Türliçe liar,ılıklar 

l Şetaret, 1. Gönçlük, 2. Şakrak • 
ık, 3. Şenlik. 
.... Şetm (Şetim), 1. Söğme, 2. Sö
R'ti, sögünç. 

Şatınetmek, Söğmek, söğüp say
rtıak. · 

te Şevk, 1. Çöğül, 2. Delebe, 3. !s
k, 4. Sıtkı, 5. Su.klanına. 
Şevksiz, Kma.nsık. 
Şevk vermek, 1. Komutmak. 
Şevkini tetdid etmek, Ölçer -

ll1eJ· '"I '' o çerlemek. 
"Şevki kırılmak, Yaynıkmak. 

l.> ~evket, 1. Erkliğ, 2. Kavut, 3. 
.{\ tıt. 

Şevketli, Böğü, böldü. 

h 
Şey, 1. Buyum (Emtia, masla -

at ha t N ' ce , zaruret man.) 2. Neme, 
.. ernerse, 4. Nenğ, 5. Nerse (~Iev
<--tı "Ob. N' Jet,, ınan.) 6. Nese, 7. 

esne, 8. Nime. 

:rn~?.da, 1. Coşkun, 2. Çılgın, 3. 

lllaş;Yh, l. Abışka (Yaşlı, ihtiyar 
\'l .) 2. Ata (Baba man.) 3. A -
lı Çga (Yaşlı man.) 4. Baba (Yaş-
n~J ~kke başı nıan.) 5. Dede 
llla Yilk b~ba, yaşlı, taıikat kocası 
7 ~·) 6. Kaı1 (İhtiyarlamış rnan.) 
~o art, kart.ay (Yaşlı man.) 8. 
l'a ca (İhtiyar ve büyük man.) 9. 
tiy~şı (Reis man.) 10 Yaşlı (İh -

r ınan.) 

ll'ıateyhuhat keıhetmek, 1. Karı -
1 2. Kocalmak. 

~hülbe}ed, Kocabaşı. 
Yian, 1. Çitgez, 2. tçkek 3. 
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Şamnu, 4. Taya, 5. Uzut, üzüt, 6. 
Yıyık. 

Şık, 1. Cartı, yartı, 2. Güzel, 
süslü, 3. Kas, kos, 1. Kip, 5. Tayuk, 
6. Tür. 

Şıklaşmak, Tayuklaşmak. 

Şiar, 1. Uran (Paıı.ıla ınan.) 2. 
Uyak. 

Şiddet, 1. Artukluk, 2. Berklik, 
3. Çokluk, •J. Hız, 5. Kakınç, 6. 
Katılık, 7. Kıstak, 8. Kızı, 9. 
Sertlik, 10. Sıkı. 

Şiddet göstermek, 1. Sarsıtmak, 
2. Trgramak. 

Şiddetlenmek, 1. Ağırla.~mak 
(Hastalık hakkında), 2. Azgaş -
mak, 3. Jsrmmak,, 4. Kızmak, kı
zışmak, 5. Sertleşmek, 6. Sıkılaş -
mak, 7. Tuymak, 8. Yeğinlemek, 
9. Y.eyinnemek. 

Şiddetli emir, Kadagan. 
Şİ!a, 1. Arılma, 2. Em, emle -

mc (llaç, ilaç verme, ilaçla şifa 
ve1111ek man.) 3. Esenlik, 4. lyileş
ıne, iyi olma, 5. Onultma (Teşfiye 
man.) 6. Onur, 7. Ot (1Iaç man.) 
8. Savgu, 9. Süsii. 

Şifa bahı, Eyileştiren, iyilik ve
ren. 

Şifa bulmak, 1. Arılmak, 2. Arz:. -
lamak, 3. Bınıkınak, 4. Eyileşmek, 
iyileşmek, 5. Eyi olmak, !yi ol -
mak, 6. Onalınak, 7. Onulmak, S. 
Ongetmek, 9. Sağalmak, 10. Sağ -
lamak, 11. Savmak, 12. Suv • 
ramak, 13. SaYukmak, 14. Savuş -
turmak. 

Şifa bulmaz, Onmadık, onmaz. 

Öz Türkçe Jiar§ılılclar 

Şifa bulur, Onulur. 
Şifa vermek, 1. Biitiirmck, 2. 

Eyileştirmek, 3. Onartmak, 4. On
durmak, 5. Onuldunnak, 6. On -
ğaltmak, 7. Sağaltmak. 

Şiir, 1. Ayduk, 2. Cır, 3. Deyiş, 
(Bir türlü halk şiil'i man.) 4. Düz
gü (Daha çok "nazın,, man.) 5. 
Uluğ, atlı, 13. Uğe. 

Şöhreti kazibe, Kuru ün. 

Şua, 1. Bağ·du, 2. Balkuv, 3. 
Cuğ, Çuğ, çus, 5. Çakını, sağun, 

şakm1, 6. Çn·ak, ÇU\'ak, şuvak, 7. 
l~rk, 8. Işın, 9. l\ündün, 10. Yağ -
tu, yahtu, yaktu, ı 1. Yaşuk, yarık, 
yamk. 

Şubat, 1. Gücük, giiçiik, 2. Gü -
dük ay, 3. Küçiik ay, 4. Pulan ay. 

Şube, 1. Ayn1, 2. Bağ (Kabile 
şubesi rnan.) 3. Bağana, 4. Belik 
5. Bölke, 6. Böliik, 7. BölUntü, 8. 
Budak, 9. Caka], 10. Dal, 11. Ke -
zek, 12. Kıp 13. Kısım, 14. Oğul
duk, 15. Pölek, 16. Pölgi.in, 17. Sa
çak, 18. Sala, 19. Takım, 20. Ta.r
mak, 21. Uruk. 

Şuh, 1. Atak, 2. Kıçığ, 3. Koçak, 
5. Şen. 

Şule, 1. Alav, alev, 2. Cılt 3. I
şık, 4. Uyguç, uzguç, 5. Yalaza, 6. 
Yalın. 

Şuledar 1. Alavlı alevli, 2. Tşık
lt, 3. Tutuşmuş, 4. Yallı. 

Şulefeşan, Koy1an. 
Şulelenmek, 1. Alavlanmak, a . 

levlenrnek, 2. lldrrmak, 3. Işın
ınak, 4. Tutuşmak, 5. Yalmlan • 
mak 

Şulesi zayif, Körsek. 
Şule verici, Yaldırayıcı. 
Şiim, 1. Irkıl, 2. Kutsuz, 3. U

ğursuz. 

Şuralık, ErçolJik. 
Şura, 1. Cankı, 2. Danışık 

(M~veret man.) 3. Kenkeşlik, 4. 
Ringe~ (Meşveret man.) 5. Ku -
rultay, 6. Tanışık (Meşveret 
man.). 

Şiire, 1. Borak, 2. Comk, ço
rakhk yer, S. 'razycr. 

Şuriş, 1. Altut, 2. Bulg-ağ", bul -
gak, 3. Kargaş, 4. J(arga~a, lrnrga· 
salık, 5. Karışıklık, 6. Karka.'.}a, 7. 
arsamhalrk, 8. lTslnk. 

Şurii (etmek), Bal:jlmnnk. 
Şuur, 1. Anlama, anlnyış (İdrak 

man.) ~. Bilgü, 3. Biliğ. 4. Es, 5. 
Oğ, ök, H. Sağın, 7. S:ıı a (Tahay
yfü ınan.) 8. Sez k, 9. T:ınnua. 

Şuurlu, 1. Anlr, 2. Bilge, 3. Oy
gı.ır. 

Şuursuz, 1. Bilgisiz, 2. Bön, 
mönğ. 

Ş~ceyre, 1. Ağacçık, 2. Fidan, 
3. hecek, 4. tlki, 5. Tüp. 

Şükr, 1. Bayırlama, 2. Ogct, ö -
vet. 

Şükra•1, 1. Arasan, 2. Kul<luk, 
(Ubudiyet man.) 8. Utlu. 
Şükranı minnet arzetmek, Oğ • 

mek. 
ŞükUfe, Çiçek. 
Şümul, 1. İçine alma, 2. Kapla

ma, 3. Kapsama, 4. Sığğı, sığku 
(İstiap man.) 
Şüphe, 1. Benzeş, 2. Çekingi 
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B.ara Gölge 
üçüncü kitab 

ASILMIŞ KADIJ\J 
Fiyatı 5 Kur aşi ur 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar serisinden her on beş 
günde bir kitap neşro 'unur. 

Her kitab başh başına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Na .nara 

" 

1 Bir Mühim Cinayet 
2 Sarı Saçlı Adam 

Gelecek Sayı: 

ı _ " 4 Mavi Portakal 

~ e•v•z•i•Y•e11r•I •: •V•a•k•ı•t11M•a•t•b•a•a•s•ı••A•n•k•a•r•a•c1•a•d•. •: •'s•t•a•n-bul 

r 1 
Ha ırznızda Olsun I 1 

Kiralık 

Dün ve Yarın tercüme kül
liyatının 10 kitaplık birinci se· 
risinin abonesi 634 kuruş ve 
10 kitaplık ikinci serisinin a· 
bonesi de 504 kuruştur. 

Her ay bir lira vermekle 
"20" kitabı birden elde ede · 
bilirsiniz! Vakit matbaa ve 
kütüphanesine müracaat edi-
niz. t 

................... 
ıJaireler 

~11 • er B 
fil lk IBrt 

er 
Kumaşları en iyi Avrupa kumaşlarıod.•~; 
scnlerin:n gi'ıelliği ve do'ı unuşları itibarı!~ 
sız, onlardan daha dayamkh ve dabı 11 

Bu lıalis yün kumaıl 
ipliklerinin sağ/~rfıl 
derecesi en son sıs, 
aletlerle ölçüJüı de ' 
le yapılır. 

Bu güzel kumaşların satış yerleri : 

rli ali r Pazarları 
Ankara • lstanbul • Beyo§lu • lzmir • Samsun 

Posta ve Adliye binaıırna en yakm yerde Ankara caddesin· 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
tere, gaı:ete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

, ............................................................ ., 
1 
ı• 

.. VAKiT idareevine müracaat •. 

Zahyelı umumıye, iştah>ızlık •e kuvvetsizlik haıatmda bllyük fayda ve tesiri görülen 

Fosfatlı Şark Malt Hulasası 
Kulfamnıı. er eczane3e sahfır. 

' • .... ':"",,.' \ •• J \'•""' - 1 • '. "' 

-....----------------!!""!!!!!!!!!!'!!!~~~~~~~ lll lklncl Teırln l9M ıııumı.ızdan bert ııllro)·or.) ~~~~~~-------------"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!='!'!!!!!!"" 

Oz Türkçe liar~ılık1u 

(İhtiraz nıan.) 3. Çizinim, 4. Eş • 
kil, 5.1kircik, 6. lkirçgü, 7. İşkil 
içgil, 8. İyerçinlik, 9. Kedik, 10. 
Kurgu, 11. Kuşku, 12. Küşüm, 13. 
Sanu (Z .. an, hayal, vehm man.) 14. 
Sezik, sizik, 15. Tan. 16. Uşukluk, 
17. Yala. 

Şüphe etmek, 1. Aşlağrnak, 2. 
Çerenmek, 3. Çinzinmek, 4. lç -
killenmek, İşkillenmek, 5. tlin -
mck, 6. Kestirmemek, 7. Küşün • 
1 :nmek, 8. Sançmak, 9. Sarlamak, 
10. Sillenmek, 11. Siıinmek, 12. 
THkmek. 

Şüpheli, 1. Belirsiz, 2. Bellisiz, 
3. Çilü, 4. lçgilli, işgilli (Şüphe 
eden man.) 5. Ikirçgü (Şüphe e • 
den man.) 6. Mışırgı, mı:şınk, 7. 
Üiiülü (Hafi, meçhul, meşkUk 
man.) 

Şüphesiz, 1. Bayık, 2. Sağlam, 
3. Siriksiz. 

Şüphe uyandırmak, Yirctnıek. 

I<ojnk, koşuk, (Daha çok mısraı 
ya 1 yana getirmek man.) 6. Ko -
şuğ, koşuk, 7. Takmak, 8. Tuyuk 
(Bir nazim şekli man.) 9. Yaknn. 

Şiir tanzim etmek, 1. Demek, 2. 
Sö,demek, 3. Yakın yak"lllak. 

Şiir vezni (vezn). Güğ, küğ .. 
Ş~kaf, Yank, yırtık, yırtmaç. 

Şikak, 1. Ayrılık, 2. Büyük, 3 Bo
zuşukluk, 4. Tartışma, 5. Uleşik. 

Şikar, 1. Av, 2. Ştlırga (Av 
havanı, avlanan havan man.) 

Şikar etmek, Avlamak. 
Şikargah, Avlak. . 
Şikayet, 1. Acındırma, acısını 
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anlatma, 2. Ağlayıp sızlama, 3. 
Sorav, 4. Sızlanma, 5. Yanı. 

Şikayet etmek, 1. Ağlamak, ağ
layıp sızlamak, 2. Sızlanmak, 3. 
Sokramak, 4. Şakmak, 5. Yabula~ 
mak 6. Yam yanmak, 7. Yanmak, 
8. Yamlmıak, 9. Yanıp yakılmak. 

Şikem, Karın. 

Şikemperver, 1. Boğazına düş • 
kün, 2. Bogazsak, 3. Buzak, 4. O
bur. 

Şikeste, 1. Bozuk, bozulmuş, 2. 
Kmk, kırılmış, 3. Sınık, smıklı. 

Şikeste hatır olmak, 1. lncimek 
2. İncinmek. 

Şimal, 1. Biri (Asıl beri yan 
man.) 2. Kuzey (Gölgede kalan 
yer man.) 3. Sel (Asıl arapça lü
gat manası budur), 4. Teski, 5. 
Töben yan, 6. Tüney, 7. Tün ortu
sr, 8. Tün yak, 9. Tün yanak, 10. 
Tün yanağak. 

Şimal riizgarı, 1. Kara yel, 2. 
Yağar yeli, 3. Yıldız yeli. 

Şimendüfer, Demir yolu. 
Şir (Aslan man.), Arslan, as • 

lan. 
Şiri jiyan, Kağan aslan. 

Şir (Süt man.), Süt. 
Şirhar, 1. Emlik, 2. Meme ço -

cuğu, memede, 3. Sütte, süt emen. 
Şira, 1. Sıka, 2. Üzüm suyu. 
Şirahane, Sıkman. 

Şira, 1. Alım, 2. Satın alma. 
Şirayı Yemani, Yaldırak . 
Şirin, 1. Sevimli, 2. Tath 3. 

Ycsma. » 
Şirket, 1. Kadaşlık, 2. Ortaklık, 

Öz türlCçe 1<arşılıkTar · 

Kılık (Kıyafet man.) 7. Kurum 
(Teşekkül tarzr man.) 8. Beniz 
(Yüz, yüzün rengi man.) 9. Sın 
10. Tür, türsün 11. Uyuk, 12. Yor
dam, 13. Yüz. 

Şekva, 1. Yanı, yanu, 2. Yanıp 
yakılma. 

Şekva etmek, 1. Yamkmak, 2. 
Yanmak (Derd yanmak, derdine 
yanmak) 3. Yanıp yakılmak, yan · 
mak, yakılmak. 

Şelale, 1. Çağrldak, 2. Çağlak, 
3. Çağlan, 4. Çağlar, 5. Çağlayan, 
6. Çavlan, 7. Çaylan, 8. Şaldırmak, 
9. Uçar su (mec.) . 

Şemail, 1. Bunuğ, bunuk, 2. Te
rez, 3. Yüz. 
Şems (Şemis), Gün, güne. 
Şemsabat, 1. Günek, 2. Güneş -

lik, 3. Güney. 

Şemsiye, 1. Güncek, 2. Güneş -
lik, 3. Günlük. 

Şemm (etmek), Koklamak. 
Şenaat, 1. Alçaklık, 2. Aşağılık, 

3 Bayağılık, 4. Kötülük. 
Şeni, 1. Alçakça, 2. Bayağı, 3. 

Kötü. 
Şep, 1. Gece, 2. Tün, dün. 
Şephun, 1. Gece baskım, 2. Tün 

bas1aru. 
Şeppere, 1. Carkanat, yarkanat, 

2. Gece kuşu, 3. Kayışkanat, 4. 
Yarasa, yarrsa. 

Şeptap, 1. Ateş böceği, 2. Işıl, 
böceği, 3. Şrllak böceği. 

Şer, 1. !sizlik, 2. Kötülük, 3. 
Şok,, 4. Yağuzlnk, yavuzluk (Es
ki şive), 5. Yaman. 

Şerait, 1. Alus (Hal ve keyfiyet 
man.) 2. Budaklar, 3. Sıltu. 

Şerare, 1. Çakın, 2. Çırun, 

3. Kığılcım, 4. Koğ, 5. Ot 
krymuğu (At.eş kırıntrsı man.) 61 

Saçıntı, 7. Sağın, 8. Serek, 9. Uç· 
gun, uçkun. 

Şeref, 1. Ayağ, 2. Değer, (KIY" 
met man.) 3. Obut, 4. Oğünç, ö" 
vünç (Meharet man.) 5. Oğünme, 
övünme (İftihar man.) 6. Sıy, 7, 
Şaylrğ, şaylık, 8. Ululuk, 9. ün, 
10. Yücelik, 11. Yükseklik. 

Şerefini ihlal etmek, Satkamal<· 
Şerefli, 1. Ak almlu, 2. Arığ. 
Şerefsiz, Basmcak. 
Şeref vermek, 1. Ululamak, 2. 

Yantma.k. 
Şerh, 1. Açma, 2. Gentime, 3. 

Yora, 4. Y oııım. 
Şerhetmek, 1. Açık anlatmak· 

2. Genitmek, 3. Ka.mtmak. 
Şerha, 1. Cık, 2. Dilim, 3. Tike· 
Şerha şerha etmek, 1. Girınal<, 

yırmak, yannak, 2. Ciktemek, 3, 
Dilmek, dilim, dilim etmek. 

Şeriat, 1.11 tüzer, 2. Nom, 3. 
Tura. 

Şerif, 1. Turhan, 2. Ulu, 3. tJltl 
soylu. 

Şerik, 1. tksinük, 2. Koldaş, 3. 
Ortak, 4. Ortakçı, 5. Yarcı, ya~~· 

Şerir, 1. Celge1 er, 2. !siz, 3. J{o
tü, 4. Yablak, 5. Yavuz. 

Şerirlik etmek, 1. Crmgttklan" 
mak, 2. Soklamak. tJ 

Şerem, 1. Utanc. utanma. 2 " 
tanganlık, 3. Utan;~ı 4. UtJuJnk. 
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