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J:labeşistan, siyah ırkı esaretten kurtaracak 1 
l<adıköy - Üsküdar! 

tramvayları 
Uskiid 

\'e .B ar tramvaylannm Kadıköy 
O&tancı ·· } • 

dığ1 gi.İnd yo~ erıne doğru uzatıl-
tııe d enberı heş aylık bir dene • 

e\·re i · R Ptlıuı d c geçtı. Ç§ ~ içinde ya • 
büt" enerne ile tramyay Jıattmm 

lUı \1 • • 
ğitd· erınuni anlamak kolay de-

ır; fak t K d 
ıılll h .. a a ıköy tramvayları • 

Ugunk" d g't'çekt"k . u . urumu öyle a~ık hir 
~§k 1 tır kı bugünden yarma hiç 

Türkiye 
En iyi sistemleri 

bulmuştur 

La Bulgari gazetesi yeni 
mebus ·~~lmlmtzden 

bahsediyor 
F ranaızca Labulgarı gazetesin· 

de son saylav ıeçimi için bir bQ.§
yazı yazıyor. Kııaca alıyoruz: 

Ü
usuz bakabiliriz. 
sk .. d 

ijı u ar • Kısıklı tramvayı on "Bir taraftan Büyük Millet Mec- H abq orduı~nda bir ·süvari ne feri; ltalyanların Somali müıtemli kesinde yerlilerden tqkil edilen kı· 
liıinde müstakil mebuslar buluna- taİara menıub efrad, karJıırndaki dü§manı korkutmak için silahlannı havaya kaldırarak lıücum eder. oınetrel 'k h. . . 

~dık.. 1 ır yapı ıdı. Tramvay 
t\ h oy Yönüne uzatıldıktan son
llletr:t~n uzunluğu yirmi he~ kilo • 
!!le Yı bulmuştur. Böyle iken işlet
Leıı?1d~s.raf ı o kertede çoğalmadığı 

caktır· Bu suretle daha serbest bir · 
münakaıaya yol açılmış oluyor. 
Türkiye hükfunetini idare eden • 
ler, millet mebusları arasında bazı 
muhaliflerin bulunmaaını Vf' çok-

Habeş Kralı ltalgaqa diş biler 
l it Ü k'"d ~ · s u ar traım·ayınnı genel 

• S\t d~ııliği (umumi idare) Kadıköy 
hakta'" ı~e. • Dosianct l1atlarma da 
ltı tgı ıçın bu } üzden masraf artma-

l§ttr. Yal h"l . gih" . Sil • nız ı etçı, ,·atman ı 'ış· 

~~d Siindelik.leri ve aylıkları yü· 
""il en b · 

luk saylavları ile bunlar arasın • 
da bir düşünü§ çarpıın1ası olma· 
smı iatemi§tir. Evvelce de hükiı • 
met muhalif fırkaların te§ekkü .. 
Ji.iiıe müsaade etmİ§tİ. Fakat o za
man sır~ile meydana çıkan bu 

!na d ır artma olmuştur. Bu art • 

g~ a eski masrafın yüzde kırkını (Devamı ıo ncu eayı!anm ı ıncı 11ütunu.oda) 

l,?'ı!ı ~ektedir. Bu.na karşı yeni hat· -""--"""""""'""""""""""ım"' ummıınuıınıoıııımııınnıı• 
~antlınası ile Üküdar • Kadıköy y • J } 
~s-ı 8Ylarnıın geliı-i çoğalmı~tir. Bu eni Say aV art• 
oı- ~§en aşağı eski gelirin iki katı mızdan : Bay 
~ <>raniaıuuakt:ı (tahmin) dır. 

tn,.~ ~ 6İizleriıııizi rakam ile anlat· Atıf AkgÜC 
l'"ııil l&\~rse §öyle diyebiliriz: Üs • • 

r ll' ' 
~itıd atııva)'lu ...... un SP.~P.n ~ll:ır i · 
litl e Yi.iz elli hin lira kadar bir ge· 

~'t .,~tdı. Buna karşı Y.B.Pılan mas . 
lıı:ı )". tlli k Uz binJ buluyordu . .Aradaki 

bij.~ 111 
lira belediye için kapatılacak 

~'tt ık oluyordu. Kadıköy yakasmda
dı\tMt"aylar yapılıp i~lemeğe başla-. aıı 
d-4

50 
6~11 ra bütün hattın geliri yıl· 

t~r i hın lira kadar tutacaktır. ~Ia~
~k ı,~ 280, yalıud 290 bin liradan 
~•' :(j8~~1Yaı:aktır. Artık bundan iotı · 
'Nt Uda:. • Kadıköy hattı her yıl 
Llitıu "erınekten kurtulmuş olacak, 

!ita ~ıı tersine olarak 170, 180 bin 

'(}8~_anç hile getirecektir. 

~~h Udar ve Kadıköy tramvayları 
~itti ı.l} belediyesinin bayındırlık 
. be d ... 

gitiıe . ogrudan doğruya girişip 
~ ltııyec ... . .. h' . . 

b. iee CSını gosterecek ır ıştı. 

llleın Yalnız hattın açık verip ver· 
J esi il b l . t ıtl~ e e lı olamazdı. stanbul • 
ı~tilııh da ınemnun kalması gerekti. 

'il} belediyesi bu hakımdan da 

Bay Ahi Akgüç 

Ankara, (KURUN) - Yeni Bmaa 
aaylavı bay Atıf Akgüç, lıtanbul Hu • 
kuk fakültesi 338 11enesi mezunlann • 
dandır. Hukuk fakültesini muvaffaki • 

HABEŞL~R 

Tanklı, mitralgôzlü 
bir orduya sahiptir 

ltalyayı eskidenberi vatan aÜ§· 

manı bilen Habq devleti, vaktini 
boş geçirmiyerek ordumnu asri • 
lqtirmek için son senelerde var 
kuvvetile çall§mıftır. Bunun için 
Belçikadan bir askeri heyet ge • 
tirtmiıtir. Bu Belçikalı muallim • 
ler 1930 sene.indenberi Habqiı
tanda bulunmaktadırlar. ltalyan 
gazetelerinin yazdıklarına bakı· 

>evamı 9 unru ı;tıyırnnın 1 tncı etıtuııunda 

Elektrikli sandal
yaya oturacak! 

Müddeiumuminin Haupt
man için istediği ceza bu! 

Flemington, 13 (A.A.) -Dün, 
müddeiumumi Vilentz en son id • ı 
diasını okuyarak, Hauptman'ın eJ 
lektrikli sandalyaya sevkini iste· 

mi9tiri. 
Bugün, hi.kiın, bütün davanm 

huliaaaını yapaeak, jüri heyeti, 
müzakereye batlıyacakbr. 

Somalı sınırına on bın
lerce ltalyan yerleşmiş! 
Habeş imparatorile ltalyanın mümes

silleri görüşüyorlar; Habeşistan, 
bütün istekleri reddedecek 

Roma, 13 (A.A.) - B. Muaso· 
lini bugün Habet maalahatgüza • 
rmı kabul edecek ve maalahatgü • 
zar kendisine Habet hükumetinin 
ltalyan - Habeş meselesindeki 

vaziyeti hakkmda ~zahat vereceliıo 
tir. 

İtalyan mahafili, .dıiçe ile ma .. 

(Devamı ıo ncu ell,}'\fanm 1 llıd IUtunundl 

En büyük harb balonu 
denize düştü; battı 

Eski bir balon faciasından tek başına kurtulan 
Makon süvarisi, uğradığı ikinci kazayı 

nasıl anlatıyor ? 

San Rransısko, 13 ( A.A.) - Acu- l\J iircttetbatm hiç biri ehemmiyet· 
ııun en yüce hava gemisi olan ve A- li surette yaralannıı:ıı tl_csildir. İki 
ruerikan bahriyesinin malı bulunan kayıp vardır. 

' Asım US 
'"'- ı bıcı 

yelle bitirdikten sonra adliyeye intisab 
etmit ve ııraııyla Karaburun, Malkara 
ve Mudanya kazalan hakimliklerinde 
bulunmuttur. Bay Atıf Akgüç adliyeye 
intiaabmdan pek az sonra liyakat ve 
dürüstlüğü ile büyülderinin dikkatleri· · "Makon, balonu, manevra esnasında 

Makonun süvarisi kazayı 
''- •ayıJanua ı Uncu atıtununcıa 

''-••••• Devanu 9 uncu sayfanın 2 ci sütununda 
•••••••••••••• 

K~liforniya açıklarında denize dü~- anlatıyor ~ 
müştiir. Kazanın t'ebebi, şimdilik ~ .............................................................. . 

-·· Kurultay belli değildir. Va~ington, 13 (A.A.) - 1934 Ni-

ıÇ°!,! _._,_ 
-~ =-,.. 

lr._ l~ke11d . 
~ k· ~krıyede çıkan "Reform,, gazeteai yu. 
~ ... rı a .... 

fll: turu neıretmiıtir. Altındaki yazı 
··~ 6 ..... ~İrJ.acl. 

l>~rtt~ ')';,kadar matbuata yapdan tcu:yik ye-
0 /aqf>erİ • ıaır lıükiimeti yeni bir emirle raci • 

ermin • · neırını ycuak etmiftir.,, 

Başkanı 
Aydın, 13 (A. 

A.) - Kurultay 
Batkanı General 
Kazım Özalp, 
bugün saat 13. 
30 da şehrimize 
gelmittir. Durak- Lintlbergin çocuğunu öldürmeklen 
ta saylavlarımız, .uçlu Hauptman 

vali, hükumet Müddeiumumi Vilentz, iddia • 
erkanı, beledi • namesinde demiftİr ki: 

ye ve fırka erki- "-Yılanların en zehirliıi bi. 
nı, askeri müf • le, Lindbergin çocuğuna ili§mez· 

İlk alımın malumata göre, önce sanında Akroıı kahili e' k balonu fa. 
"Makon,, dan §Ö;)'lc bir istinıdad tel- ciaşından tek hn~ına kurtulnıu~ bu· 
sizi alınmı§tır. "Balomla sakatltl• lunan Mnkon'un Ü\·ari-i Yil~y, ra: 

d .. .. porunu bahriye nezaretine vcnni~-
ı·ar, U§uyorıız.:. ~ 

. Bwmn arkn·ından bir te)~jz daha . tir. 
almmı_stır: "Cideli bir imzaya uğ.ra- Viley 'diyor ki: '·Makon, kıç ıara-
drh, denize. /.-onar konma; balonu fından 'ukuhulan bir infilakı ınü-
terkedcceğiz . ., teakih yan );attı. Ve siiratle yiiksel-

Harh gemileri ulelaccle, halonnn me~e ba~lııdı. Lakin, scfincnin urka-
denize dii~düğii noktaya ko~nıuşlar :eı paq;alunııuştı. Bunun üzerine sc· 
ve filikalarını indir.ih miirettehattan fineyi Poinl uçıklarrnda, krurnzörle-

81 ini kurtarmışlardır. (Lütfen sayıf ayı çeviriniz) 

u11ııııııııııı1111111ııııııııı1111111ıııııııııı11ııı1111ııııııııı11ııuııı-NllılnlfOlllll'Alfı~--.1 ın111ııııııı1 11111111 ıııınıııı111 
Mekteb takımları arasında Voleybol 

Müsabakamız bugün başlıyor 
reze ve halk ta • eli. En kanlı haydud bile onu ka • 
rafından kartı • çırmazdı. Böyle bir cinayeti iıle
lanmı§tır. Ku • mek için damarlarında clonmuf 
rultay bqkanı bir kan akan bu lıaraminin, mem
yann Burdur yo-- leketin ıerelini ~rletmif olan ba 15 ve 16 ıncı sayı/alarımızda "Genç KURUN,, U 
lu ile Antalyaya o k u 1J u n u z 
aidecektir. (Devamı lOncu sayıtawn S ci sütununda lltlllllıu-"-'IM ....................... . • ....,..11111ııı111111ııııunrıııu 11111ıııııııııuı 111111 ıııııııııuıı11111 ııırı 
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Gemi tezgahları 
ltal1Ja bir krovazör 

daha indiriqor 

faaliyette! 

Rom~ 13 (A.A.) - 21 Şubatta 

Cenova'da denize indirilecek olan 
Eugeniooi Savoia ismindeki yeni 
l"tonzör, 1935 de servise girmiş o· 
lan Emmanuele Filiberto ismindeki 
krovazör sistemindedir .Her iki kra· 
vazörün hacmi 6,900 ton. genişlik· 

Jeril8.20 metre ,.e uzunlukları 111. 

70 metredir. süratleri 36 1/2 mildir 

silahları, 8 152. 12 l.ik top ile, tay· 

yarelere k&Jlı ateş yapacak 102 Jik 

bir top ve 6 torpil atan koğandan 

ibarettir. 

!Kadıköy - Üsküdar 
tramvayları 
_.. Baınwlcaleierı deı:am 

üzerine dü~en yükümü (vazifeyi) ha-
aracak bir yetişgenlik göstermİ§lİr. 

Arahalarm temizliği, personellerin 
az bir vakit ic,:inde iyi yetiştirilmiş 
olması, arabaların hem yoJcuları ra • 
hat ~ttireeek, henı de kazaların önü· 
ne geçeeek hir biçimde yaptırılmış 

Saat 6 dan sonra Kalimnös sokak
larında dolaşmak yasak! 

l>ulunması sa} ılabilecek iyiliklerden· 
dir. O kadar ki hu hakm1dan Kadı • 
köy tramva) tarı İstanbul tramnyla
rına örnek olabilir. Bundan dolayı 

Kadıköy · Ü:.-küdar tramvaylarının 
çevirgenliği yükümünü üzerine al -
nı.Jş olan arkadaşımız hay Necmed
din Uzun adını takdir ile anarız. 

Atinat - Yunan gazetelerit on 
iki adada ltalyanlann yaptıklan 
tazyikler hakkında uzun uzadıyat 
tafsilat veriyorlar· 

Aneksarititos gazetesi bu hu
susta diyor ki: 

"Kalimnosta, örfi idare devam 
ediyor. Adanın hakim noktaları
na mitralyözler yerlettirilmit bu
lunuyor. ~amlan saat albdan 
sonra sokaklarda dolaımak ya · 
saktır. Masum adamlar, halta ka- ı 
dmlar bile tevkif edilmektedir. 

Geçen çarşamba ıünü Kalim. 
noı adası polisleri yukarı Kalim
noa halkmm fehre inmesini me · 

KoJkozlar 
Moskova, 13 (A.A.) - Kol. 

kozJann kongresinde lakovlef 
So~et Ru~anm ziraat vaziyeti· 
ni ve bu sahada elde edilen mü
him terakkiler<Ien ıonra kolkoz 
nizamnamelerinde yapılmaıma 

lüzum görülen tadilib anlatmış
tır. 

Bu izahata göre, 1933 de bet 
kental buida:r, iki kental pata • 
tes ve yarım kental aebze alan 
Kolkozlu bir aile ıimdi 11 kental 
buğday, 8 kental patates ve iki 
buçuk kental ıebze almaktadır. 

Ziraat mahsullerinin bu derece 
artması aay~indedir ki vesika u • 
sulünü kaldırmak imki.m basıl 
olmuştur. 

Kolkoz nimaznamelerinde ya
pılmafı düşünülen tadilata naza • 
ran bugün devlete aid olan ve 
Kolkozlar tarafından itletilen bü
tün topraklar Kolkozlann mUI • 
kü olacaktır. Ancak bu topraklar 
sablamıyacağı gibi icara da veri
lemiyecektir. Bütün hayvanlar ve 
ziraat makineleri ve saire de ge
ne Kolkozlarm malı olacaktır. 
Her Kolkoz ailesinin kendisine 
mahsus olmak üzere bir e-vi, bir 
aebze bahçesi, bir ineği, üç dana
sı, 15 koyun ve keçisi, iki domu· 
zu ve istediği kadar da lcüma 
hayvanlart olacaktır. 

netmek istedikleri ciheti~ arada 

bir çarpı§ma olmu§, ve yirmi bet 
yaşında bir Rum ölmüştür. 

Rodoetan gelen yeni ltalyan 
polis kuvvetleri Kalimnos adası
na ~ıkarılmışlardır. 

İtalyan harb iemileri , ıece 
gündüz Kalimnos limanı önünde 
dolatıyorlar. 

Diyot aduında bir Rum pa · 
pası bet sene hapse 15 bin liret 
pare. cezasına mahkum edilmiş · 
tir. Kalimnostaki kanlı hadise • 
lerden sonra Yunaniatana kaçan 
bir Rum da gıyaben mahkfun e · 
dilmiştir.,. 

Uluslar kurumu 

"Versay andfa~masının 
bekçisi midir?,, 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman is· 
tihbarat bürosundan: Mülhem ol
duğu muhakkak olan ve "Sulhu 
te!kil için malum Fransız formü· 

lü" serlevhasını tafıyan bir maka· 
lede ''Döyçe Almanye Çaytung" 
gazeteai, uluılar kurumunu yara· 

tanlardan baılıcası olan Vilsonun 
bu kurumu biç de Veraay muahe

desinin bekçisi yapmak niyetinde 
olmadığını yazmaktadır. 

Makale ti)yle bitmektedir: 

"- Eğer bu antlaımalara İ§ti· 
rak edenlerin hepsi hüsnü niyetle 

hareket ederler ve alınan yeni vazi 

yetlert 1919 muahedelerinin sade· 
ce yeniden tanınmasından başka 

bir maksada matuf oluna, Avru
pa tarihinde yeni bir deviı· ba§lı· 

yabilir. 

Fakat Almanyanın sulh ve ira
desinin ölçülmesi, mezkur muahe· 
deleri yeniden imzalamak veya 
imzalamamakla ölçülecek olur • 
sa, bu, Londranın serbest münaka
ıa prensipini inkar olur. Alman • 
ya, Ba§bakanının a~ıl<ça söylediği 
gibi, sulhun devamlı bir surette 
tanzimi işinde te§riki mesai et • 

Yalnız hu arada bir iki dileğimiz 
var ki hunları da göz önüne koymak 
ı . teri~: bir kez bugün kı§ içinde bu
lunuyoruz. Yarın sıcak günler gelin· 
ce buı;ün ancak yolculara yetiten a • 
rabaları arttırmak gerekecektir. U
marız ki şimdiden hu ihtiyaca göre 
düzenler (tedbirler) almmağa baş· 
lannu~tır. İkinci bir dileğimiz şudur.: 
(Suad iye) ile (Bostancı) arasındaki 
tek hat üskes (Mutlahcı) çifte çev· 
rilmiş olmalıdır. Çünkü, yolcuların 
gidip gelislerinde istenilen genlik 
(geni~lik) başka türlü olamıyacaktır. 

ASIM US 

Emir Ali hasta 
Umman, 13 (A.A.) - Ölü J. 

rak kralı Faysalın 1bh'sdert. ~'ld 
Hicaz kralı emir Ali Bağdatta a • 
ğır hastadır. 

Bay Karahan 
Moskova, 13 (A.A.) - Sov • 

yet birliği Ankara büyük elçisi 
B. Karahan Sovyet ittihadı mer • 
kezi icra komitesi azalığma seçil
miıtir. B. Karahan ayni zamanda 
Ankara büyük elçiliiini muhafa
za edecektir. 

Belçika teklifleri 
kabul etti 

Londra, 13 (A.A.) -Fransız· 
İngiliz teklifinin, Belçika hükU • 
meti tarafından tasvibi, pek bü • 
yük bir memnuniyet uyandırmıt· 
tır. 

Berlinden gelen telıraflar, 

••.rn· ,..,,,.,,.r;ııı .. ı. "'""""ınaıwumı.n•ııırı;ıuı .,_, __ ,..______ mek, fakat bu münakaıaları tam 

pertembe günü için beklenen Al· 
man cevabı hakkında hulba o• 
larak malU.mat vermekle beraber, 
iyi haber alan mahfeller, bu ma • 
l\unab tefsirden imtina etmekte • 
<lirler. Bu mahafile göre, Fransız -
lngiliz teklifinin bazı kuımlan • 
mn ayrıca müzakeresi imkan da
hilinde olmakla beraber, hu tek· 
liflerin heyeti umumiyesi 'bir kül 
tctkil etmektedir. Bu itibarla ba. 
zılarının kabulü ile diğer laazıla
rının reddi mevzubabı olamaz. 

rin yuun da denize indirmeğe çalq· bir hukuk müsavatı içinde yap • 
tnn;;:ı <la denizin yüzünü, ancak pek mak iıtiyor. 

lki fabrikada patiama yabrın gC'lince ı;örcbildim. Suya te· 
ın:ıs e<li:r etmez, Eefine ikiye hölün
<lii. 

~' Wrrtteh<ıt. kauçuk E:mdallarn 
lJİnıliler ve nihayet Makon battı." 

B. VjJey, ilaYeten, mürettchatm, 
intizaı•ıı p<:.k gi.:7.el ınulıaiaza ettik· 
terini ve tahli3iye kemerlerini t.1k

ınağa vakit bulduklarını ıaylüyor. 

ı:y a~rıın,.:ı r3~rııe:ı deniz sakindi. 
Ve bu., çuk nıunwıam d.-vanı eden 

kurtarın• işf"i kolayla~tm•u!::r .. K:ı;
Lolan iki t.lnıt.,n biri, telıizei, üte
ki ele roctr~otel<lir.,, 

iki tayyare çarpıştı 

l:.ondra, 13 (A.A.) - Hava 
bakanbiı, iki İngiliz askeri tay
yarsinin Malta açıklarmda mü • 
sndeme ettiklerini haber vermek
tedir. Tayyarenin içinde bulunan 
iki zabit ölmü§tür. 

Viyana, 13 (A.A.) - "Aıntli
he Nahtrihtenstelle,, gazetesi, E • 
berşuvang ve Şteifeld fabri.ka • 
tarının infilak ederek harab ol • 
duklarına dair olan yabancı ha • 

berlerin asılıızhğını bildirmeğe 
izinlidir. 

H•tı ~ · d" 0 Yalnız Şteifeld fabrikası, bir 
1 er vara gı ıy r "k" .. .. .. d h x... ço untu yuzun en asara Uıpa • 

Sarbruk, 13 (A.A.) - A1mun , mıshr. 
cephesi idare mahafilJ. Alm~n '==~======='====== 
Batvekili Hitlerin birknç gün kal-l leceğini haber vermktedir. Hitler,j 
mak üzere 7 martta Sarbruk'e ge- J Sar havzasını ziyaret edecektir. 

Bakanlıklardan bir kısmı 935., 936 
bütçelerinin esaslarını hazırladı 

Ankara, 13 (KURUN) -Ba. ( 
kanlıklarm bir kısmı 1935 - 1936 
bütçesinin esaslarını hazırlamış 
ve B~bakanlığa vermittir. 

Ziraat Bakanlığı umumi teşki
lat layihasının esasları henüz ha
zırlanmaktadır. Layiha Bakan -
lığın hem merkez teşkilatını ve 
hem de taşra te!kili.tıru ihtiva e-

Orta Tedriaat umum 
mUdUrU kim olacak? 

Ankara, 13 (KURUN) - Say
lav seçilmesi dolayısile bay Ha -
san Aliden inhilal edecek olan 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat u

mum müdürlüfüne eski ilk tedri
sat umum müdürü olup da müfet-

titliğe nakletmit olan bay Reşad 
Şenueddinin getirilmesi ihtimal • 

leri söylenmektedir. 

Adliye sarayı f 
Ankara, 13 (KURUN) - lı- 1 

tanbulda yapılacak adliye sara • I 
ymın araaaı geniıletilmiı olduğun- J 

ISelec:ılyeler mütesel•11 

ket alet sandı§• tlt 
Ankara, 13 (KURUN) - , 

susi muhasebe ve belediyeler fi . 
teselsil kefalet sandığı nizaJIJ~ 
mesi Bakanlar Heyetince t-"'" 8 
edildi. lıcıt 
Türkiye - isvi4jre Tlc•'" ~ · 

anlaşması f' ~Q 
Ankara, 13 (KURUN) - , . 

kiye - İsviçre arasında imr.aır:, . 
mıı olan ticaret anlaşmas~ _... \ 
bir yıllık uzahlması 11 ıubP""; 
itibaren mevkii meriyete ~ ~ ıl 
bulunmaktadır. Esaslarda~~ ~· 
telerde umumi bir deiiJiklik 1" "1ı 

dan proje müsabakası uzablmıt • 
lir· Bina çok büyük olacak, adli-

ye te,kili.tının hepsini içine ala • 
caktır. 

tur. 

Talebe mUfeltffl Bay c1 
Ankara, 13 (KURUN) - tı' • 

rupada talebe müfettiıliğinclt .. 
lunmakta olan bay Cevadın""" 
heyeti reisliğine getirilmsi ~ 
kındaki kararname yüksek ti"'" 
ka arzdilmittir· Son günlere~ 
dar teftiş heyeti reiıliği ya~ 

Ankara stadı 
Ankara, 13 (KURUN) - Stad

yom in§aatı ilerlemektedir. Saha-

nın altında kuyular açılacak, 
sahanın her tarafına beton su bo-

rulan di>fenecektir. Bu suretle en 
yağıtlı çamurlu ıünlerde saba te
miz kalacaktır. 

Tokad saylavı 
Ankara, 13 (KURUN) -To

kat aaylavı bay Hürrem, ailesini 

getirmek üzere Ellaize aitmittir. 
Maltm olduğu üzere bay Hürrem 
saylav seçilinceye kadar Eli.ziz 

belediye 'baıkanı bulunuyo'f'du. iç 
bakanlıiının Elazize ıönderdiği 

bir emirle yeniden bir belediye 
başkanının seçilmesi bildirilmiş-

tir. 

Bursada Ziraat bankası 
binası 

Ankara, 13 (KURUN) - Zi

raat bankası Bursada yeni bir bi
na yaptırmağı kararla.tırdı. ln -

taata hemen başlanacaktır. 

Emllk bankasının ytlhk 
toplantısı 

Ankara, 13 (KURUN) - Em

lak ve eytam bankasının senelik 
idi toplantısı martın 21 inde ya-

pılacaktır.· 

Samsun, Van belediye 
reisleri 

Ankara, 13 (KURUN) - Sam· 
sun, Van belediye reisleri bay 
Hüsnü lsmailin ve bay Şabanın 
seçimleri yüksek tasdika iktiran 
etti. 

Sebze tohumlan 

Ankara, 13 (KURUN) - Se

mizotut turp, salatalık gibi sebze 

tohumlanmn hariçten getirilebil
mc:si için bazı müteşebbisler ta • 

rafından Ziraat vekaletinden te
mennilerde bulunulmuftu. Veki· 

letçe yapılan tetkikatta tohumla
rın memleket içinde elde edilme-

si mümkün olduğu görülmüş, it -
haline müsaade olunmaması a • 

lakadarlara tebliğ olunmustur. 

olan Bay Avni müfettif" 
nakledilecektir. 

Te to şırKetl Umess~ 
bugUnlerde 4iajarllacall"', 

Ankara, 13 (KURUN)-~. 
tarı bul telefon tirketi mümeJ, 
irinin bugünlerde Ankaraya ~. 
ve~ edilmeleri muhtmeldir. ~ 
fıRca, bu şirketin son zaman• · 
dar olan hesapları üzerinde t'. 
<,,t yapılarak verilmit olan ~l• 
por okunmuştur. Nafıada b'IJ ıt. 
uğ:ıaşmak için bir komisyon-~ 
kil olundu. Komisyon gele'e, 
mümessillerle konuşacak ye ~· 
ticeyi tesbit edecektir· 

Temyizdeki a~ık üyeli~~ 
Ankara, 13 (KURUN) - , \ 

yi~ mahkemesinde yedi üyeli~~ 
nktır. Vekalet bu münhallet~ , 
yıl doldurmak kararında ol ~t 
t;u için, temyize girecek ~ dif ~ 
hakkında tetkikat yapm:llct' 

1
jj4 d

Bununla beraber kimlcriıı te~ i. \; 
uye olacakları simdidc:ı kesti~~ 
lemez. Müteaddid mürac~•t 
vap•lmıştır. 

Mut aza muav~nUjl ~\Jf 
Ankara, 13 (Kurun) - ı;d• 

aza muavinliğine Kağızma11 ıt't· IJ • 

d ' D ı ' 0 :1 eıumumisi j:.QY sa tnyı11 
muştur. 

10 Pulluk l<ont~,,J.~11 

hc:r lci g1recek lJ · 
Ankara, 13 (KURUN) _,, ,:•'" 

tanbulda i Sovyet ticaret ~ fi tO 
silliğinin Odesadan 13tirt.Cb' rıci ' . , 
tane p!.tlluğun konte::ıJtıJJ _, "' 

.. •""~ memlekete girmesine ır.ut I G rJ' 
lunmuş ve keyfiyet ısıa:-b~ 'd~ 
rük baş müdürlü.]~nc b1ld ' 
tir. ,,l' 

Posta Umum müdUrlUI 
bir tayin p~ 

Ankara, 13 (Kurun) - . ..,,.1 • 
I" "'il ... 

ve telgraf umum müdür u~ p05tl " 
murin müdiirlüğijnc, e~kı ·~ 
ve telgraf bat müfet~ ıl-'~;t 
Bav Ali Enveri tavin ,.,1iJr.r 
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l~~-ası;~ ıl 
Bulgaristan;.;--' 

mevkii 
Sofyada çıkan Zora .. _. 

• l&Zeıı.G91, 

• • mevkii,, bathiı ile 
ii bir ••kalede diyor ki: 

ıa1,...: .. _ 
..:-.:~."!!:.:O.,,._~-...., Balkan )'cınm CI. 

ort,,.,.,,a lnılanmalıtOllu. 
• 81Uttrını tqlril eJen Tancı 

ulıll1'Utanı orta Aorapaya 
:. ..... _•1or; difer taraltan BalBa -

Vi.l'Clncı - Bada,,.,ı.
- so1,,, - ldan6al -
~ lizeritwietfir. Boi~ar, 0,, ,,.ıu_ -LI • • 6• Orf .,...,._. •nut etCR&erımn ır 

R. "-vatladır. Tana, ·Balwari. 
orna,.YG')'CI bailamaltta, St
Aleata oe M~ nehirleri 

lclıncrndca Elen H T iiTlı top. 
'OQ/!"."!' da gepn.lıte, Mora-
8t1 ili Ue Balıariatanla Nif 

fratl arannda 11moaaala 
• 1C!flıil eylemektedir. Bal-

' ltalycı ribi bir yarım 
::i~lclir ve 6a Hbepten do

"11t 6ir ıahil mütlalaa ter-

ileti1Gf:r 701ıtıır. Balw• 
...,::r kurmAorapada tlifer 

~ ~ Al10tla bulanan Ray. 
Jr :... 6era~et11emn; oltmq 6et 

rtiilııalalı Almanyaya tla 

• 
f edir 

alır-.:_. 
---- ol ·--.ıan, lı/ipilı. Stqrl_ nil-
JI ~-~-~Yon ya oar JG ~·bir 
- ~tir. Biiyiilı tleoletlerin 

.... L...._ ~pcuna. Dil• flıral
,-~"""""" tlcı .,.,.ı,,.,,. 
~ ~ ıelmelıtJir. Ba w. 
\~ ~ 7GPflot:alr ,..,. .. 
~ Oe soysal bir tacıniitle 
,,....._ ~owıli 6ir w ......... 
~· 
~,,~.a"'!'!"d~e-ği-,me-,d=--i ~~ 

q ~de han enelki sün
-..., .. ~ 11nahafua etmit, ima 

~ ~ ~ ıGn Ml'Pinti .. k • ı 
~ icar 7&imıfbr. Yalnız 
t hızı hiru •nlmqtı. 

. \~·ban merkezi dünkü 
~ tirle teapit etmiftir: Sa • 

• ~ "-t Jedide han tpyiki 
~ S.::: on dörtte 781 derece 

• ~ "ı d ık aaat yedide 0,05, ... 
· ~ artte •ılır derecede blmq
~~ık bir, en u nfır 

~-~tur. Rüsslr yıl • 
~-~~dan aaniyede on dört 

'IQI. ·-. tir. -aaılf • 

.. 

Listik-Deri meselesi etrafında ! 
Ticaret ve San;yi odası meclisi dünkü toplantıda 

yeni idare heyetine bıraktı 

• • 
ışı 

lıtanbul Ticaret ve Sanayi Oda
•• meclisi dün Bay Habib zade 
Ziyanm baıkanhimda toplan • 
mııtır. 

Dünkil toplantıda oksiyonlu 
kuru'ma11, lastik, deri raporu ve 
zeytin ihracı nizamnamesi gibi 
mühim birkaç itin konu9ulmaıma 
baılanılmııtır. 

Bilindiii gibi bundan altı ay 
kadar evvel Türkofiı lıtanbul ti
caret ve sanayi odasına mektub 
göndererek ve av deriterinin satı· 
fi için Anılo • Sakıon memleket· 

Grip •• •• suru yor 
Okulların bır nafta daha 

tatili muhtemel 
Şehrimizde pip eski teklinde 

devam etmektedir. lıtanbul ııb • 
bat müdürlüiü ile kültür müdürlü 
iü yeniden bazı tetkiklerde bu • 
Junm•ktadırlar· Kültür müdürlü-

tü her okul müdüründen hutalık 
dolaJUile okula ıelmiyen talebe-
nin aayıımı istemİftİr. Gelen ce • 
vaplarda her okulda talebenin 
yan JUIJ& eluilmit olduiu an • 
lqılmaktadır. 

KGltilr müdürlüfü ıehrin hn -
tUn okullanndan felen cevapla· 
ra sare bir istatistik hazırlatarak 
ııhhiye müdürlüjüne verecektir. 

Okullara selmlyen ~he .. -
JU• fazla ı&rülüne olmllarm bir 
hafta daha tatil edilmesi cihetine 
ıidilecektir. 

Okul arda temsil edile
bilecek eserler 

Talim terbiye heyeti okullar
da oynanabilecek terbiyevi ve il · 
mi piyealerin bir listesini hazırh· 
yarak bütün okullara ıöndermit
tir. 

Her okul beiendiii piyesi ha
radan seçerek temsil edecektir. 

Kız talebesi olmayan erkek 
okullarda kız rollerine erkek ta
lebe çıkanlması yuak edilmittir. 
Müsamere için talebeden para da 
topla.nmıyacaktır. 

Bu müaamerelerde çalınacak 
mtlzik parçAlan okul yasasına uy. 
sun olacaktır. Müsam~re aa!on • 
len olma)':ln okuilar yakmlarm • 
.U bulunan okullard~ müaamere 
verecek aafon bulabilirlerse bu • 
rada" iıtif ade edeceklerdir Ti -
yalro ve sinemıı ıalonlannda o· 
kkl mUHme1cler vermek K\iltür 
Bııkanlıiı tarafından ya•alr edil
miıtir • 

)erinde olduiu ıibi aerbeat alrf • lecek idare heyetine kadar mı ka
verit yerlerinin kurulmaaı hakkın- iacak? diye sordu. 
da fikrini öirenmek iıtemiı, oda ikinci reiı vekili Bay Ahmed 
da bunu borsaya aormuıtu. Kara Mustafa oğlu meselenin ye. 

Oda namına meseleyi gözdf'.n niden oda idare heyetine bırakıl· 
geçiren ve rapor veren tetkikat masını istedi. Bu fikir çoklukla 
müdürü Bay Hakkı Nezihi bu hu- kabul edildi. Bundan ıonra las · 
ıuıta kendisinin borsa ile ayni fi- tikçilerin ıönderdiii bir mektub 
kirde olduğunu ve borsanın bu i•i okundu. Bu mektupta lastikçiler· 
naııl kar§ıladığını toplantıda §ÖY· den iki üç murahhaaın da dinle 
le anlatmııtır: linmeıi isteniliyordu. Bu murah -

"Mesele Türkofisçe alıcı ve sa- basların dinlenilmesi de m~ıeleyi 
tıcı için çok karlı görülmektedir tetkik etmesine karar verilen ida
Fakat bizde deri ve tiftik gibi 1 re heyetine bırakıldı. 
mallar henüz standarize edilmiş ================ 
bir halde oımadığından bu şekiı- Ragw bet arttı 
de bir kuruma bizde imkan yok-
tur. 

Bundanhaşka Türkofisin sor -
duğu ikinci bir sorguyu da göz -
den geçirdik ve anladık ki bu su
retle serbest alışveriş yerleri kur
mak istiyenler de yoktur. 

Bundan başka aksiyonlarda 
mallar toptan muamele görürler. 

I 

Halbuki bizde ise ihtiyaç oldukça 
perakende olarak piyasaya deri 
sevkedilir. Bu gözden geçirilecek 
bir cihet de aksiyonlar kurmanın 
iktısadi olub olmadığıdır. 

Bizim yaptığımız tetkiklere gö
re. bu nokta da şüphelidir.,, 

Bay Hakkı Nezihi Erkson bun
dan ıonra ticaret borsasının bu 
hususta -.erdiği karan okudu. Ka

..rarda kısaca deniliyordu ki: 
" Bormca böyle bir okşlyonun 

kurulmasına imkin yoktur. Bu 
hususta bir karar vermek de oda
nın hakkıdır.,, 

Bunun üzerine bu mesele reye 
konuldu Te tekrar yeni idare be • 
yeti tarafından tetkik edilmek ü
zere bırakıldı. 

Bundan sonra zeytinyağı ih • 
racı nizamnamesi projesi okundu. 
Bu projeyi zeytinyaiı ihracı ile 
metrul bir heyet hazırlamııtı. Bu· 
nu oda idare heyeti de aynen ka· 
bul etmiıti. 

Okuması için bu rapor da yeni 
idare heyetine bırakıldı. 

Bundan ıonra ruznamenin en mü 
him maddesi olan ve uzun zaman-

ı danberi birçok dedikodulara se • 
beb olan li•tik • deri raporunun 
konuıu1masına sıra geldi. Fakat 
bunun da bir kere yeni idare he
yeti tarafından okunması iatenil • 

di. 
Bunun üzCTİne Bay Murad F or 

.Şehir Tiyatrosunun 
bu seneki bütçesi 

fıtaııbul Şehir tiyatrosunun 93" 
yıh bütçesinde muhammen vari • 
dalı 61 bin lira idi. Bu yıl operet 
kısmmın diğer kısmından eyrıl · 
maaı ve tiyatronun evvelki yıla 
nisbetle daha fazla rağb.,t bul 
ması dolayısile geçen yıla naza 
ran t 935 bütçesine otuz dört bin 
lira fazla varidat konmuştur. 

Bu koN\n para ile Şehir t\'yat 
rotunun bütçesi 153.886 lire ola 

rak tespit edilmiştir. Bu paraıı•· 
52886 lirası belediyece verilecek 
tir. 

Musiki iı'eri 
Konaervatuvann yeni yıl büt 

çeai hazırlanırken eaki muaflri e 
eerlerini tetkik eden heyetin tek· 
rar ipka edilmesine ve bu heyet 
çalıtacaklar için bütçeye tahsis 1111 

• 

konulmasma karar verilmi,tir. Bıı 
heyet yeni çalııma yılında meıair; 

ni daha ziyade geniıletecek, Türle 
musikisini ilk zamandan ıon mu· 
ıiki inkılabına kadar ıafha safha 
tetkik ederek bir rehber hazırlı · 
yacaktır. 

Mez1'aha ve Darülicezedt' 
Mezbahanm bu yılki varidatı 

ıeçen yıla nazaran 25901 lira 
darülacezenin de geçen yıla na · 
zaran bütçesi 10433 lira fazluile 
teshil edilmittir. 

Darülacezede yeniden bazı ıs
lahat yapılmasına karar verilmit
tir. 

Bu ıalahattan hutanenin ih · 
tiyaçlan teıbit edilecek ve huta. 
ne ıenitletilecektir. 

tonoilu, raporun bir neticeye bai· 
lannrak meclise geldiiini ve ko • .. ------------,, 
nuşulmaıımn !Azım geldiiini aöy· 1 KONGRELER 
Jiyerek: 

_ Bir kere daha okunacak di • 
ye mesele bir dört sene sonra ıeçi-

lıtanbul erkek liaeai mezunlan ce
miyeti 15.2.1935 cuma sünü saat on· 
ela senelik kongresini yapacakbr. 

jf Gezinti~r 
''Hamid,, in yıl 

dönümü 
Hamid, aMen dörtlüncö. )'Gfl

na yeni bir eaerle .,irtli. Se.ucn 
tlört Jnıın oltıntlan lqlıırClll 6a 'Y8 
ni lnvılcım, ıö.teriyor iri o fQflnn 
gönülde laala ateı oar. lntt yapı
lı oücrıda iiıtünde büyült Jaron 
bap laôl& hir yananlai U)'llayqı 
ile gürlüyor. Ona tocnz hiilriim • 
lar diyenleri •örJüm. Dünyada 
ltanri tac, lwınwi batı o genİf oe 
,ültaelt alın luıılar .mledi/ 

"Hükümdar,, •Öziintle biraz 
dncir ıui duytlafum için mi, ne
dir bilmem. Hômidle 6a lalın yan 
yana gelmainJen ltoflanmıyo • 
ram. 

Ewlki gün, Boiaiçi Liusinde 
84 iincii yıltlöniimii yapılan Htı • 
miti, •önüllere ııılı gibi tatlı bir 
IÜ%Üiüfle ~ren, ycrlqen, HVilen 
bir uarlaJıtır. Ona NVİyor o. var
lıfl il öfinüyoru1 Şimdi artık )'Ü 

rİİ)'İİfÜne bir titreme aelmiftcr. 
8Qfını11 afırlıiı altında ..,ücutlıı 
ürperiyor ıibidir. SGnlai el oe ke · 
milıten HamiJ. gönül ve beyin -
tlen HamiJin biiyiikliiğü altında 
uırsılıyor, ıanırsını%. Ba titreyiı
te bile ruha dokunan, ltalbf' tlal -
raltnla çarpan bir Jerinli'1 car. 

Kendine ...leneni birtlcnb: re 
bulamayan ıöaleri tadı, sıcak ya. 
nuqak bir lnıcaklayıpa aizi ita.,.. 
,Jcu. O ıöalerin ardrndalı• ltealtir: 
parılhlarJan yolunuRI lıaybdme
meng için böyle bir lulawz ı• 
rektir. 

Hômicl. ıeltHn clörtlüncü yıl· 
dönümüne yeni bir eıerle fi riyor. 
Bi:ıim tarihimizde bu yafta zaler 
kcızanmıf kumandanlar, kadırga-
1"""'11 IHqttmiolanntla lıJrf -"'· 
lantlf. 4.m.dler ~ a•rmiı, m•• 
ralı Mvarnmf önJerln '°". lokal 
..., .,.,mf, bil~ oe ozanlarımız 

rolıtur. 
Bizirnlıiler yemif afaflart ,.ibi 

tn solarlar, ~balı lrunırlar. Ça • 
ftınun Jallannda bir divan, bir 
laamH, bir manni, kiminde ihi 
OGTmak lralınlıianda bir tiir 1ı;ta-
6ı, ömürsüz çi~elrlerini arıp Jö • 
kütürler. Bu dölıüliif, bu cılı:lak 
köklerin sıilıfınılanılır. Ein de
rinlere inmİf olsaltntlı, maı/enle
re ratlıyaealdtn oe aJam oflnna 
61mezUfin amnı veren can IU· 

lanna lıavuıaralı yemyqi/ YGf'" 
yacalılarJı. 

Fakat ya çaplarının lrlirüklB -
fünJtt.n, ya lıölrlerinin lıanatltm • 
na 7etecelı lıoJar gmif alonlar 
bulamcıJılılanndan lrr1rr w bo • 
dar lıalmqlartlır. 

Hamid Jofrıpı, JGfCIYI" yönün 
den tlela&srna yakıfan 6ir talie Je 
ermiftir. Acemceyi "Tahran,, da 
lransrKayı "Parü,, de, ingilirc• 
yi "Lonılra,, da öfrendi. Bu mil
lf'llmn yüzalJıfr olan büyükle -

Gezgin 

< Lıltlen ıavı/"111 ~rfnlı) 

-. "'.4 ~.,., .. 
~ ...... ,. a &&n naii~ olman. ı ... Ben pch meıruıu11oldwn. 

1 Çünkü bir lll§la •• 

••• iki lıU§ uuruldu demel..:ir .. • •. f:em )'anıb21ındahi Sultan ' Bay Gülüm - Sqyola w.il..J• 
Ahmed ccamünin c:emaati artar. n tutar dqecelı.in.. 
Mnı de ... 



Soyadı 
a tanlar 
Deniz yolları işletme idaresi 

ıhtiyat süvarilerinden bay Isma
il Hakkı ve kansı bayan Hüsni -
ye,, çocukları Beyhan, Orhan, 
Turhan, Perihan AÇE, lstanbul 
belediyesi· makine ve elektrik mü
hendisi bay Ahmed Fethi AMAL, 
Terziler cemiyeti muhasebecisi 

bay Ragıp TiMUÇiN, defterdar
lık eski muhasebe mümeyyizi bay 
Raşid DiNÇER, Binbaşı bay Ah
med, emniyet memurlarından bay 
1. Hakkı, şark demir yollan ida -
resinde bay Yusuf, tütün inhisar 

idaresinde baş usta bayLütfi, kar
d~!leri bay Şükrü, bay Mustafa, 
Zile icra memuru bay İbrahim 
BAYKUT; Kadıköyünde eski pos
ta müdürlerinden merhum bay 
Haydarın eşi bayan Makbule, 

kızı bayan Vedia TNIRGAN, Ka
dıköyüude Durmuf Ali mahallesi 
Yahya zade sokağı 16 numarada 
Bahriye mütekaitlerinden bay ls
mail KAPTAN, Dragman cad -
desinde 13 numarada mütekaid 
bay Emin DURU, gazetemiz ya -
zıcılarından bay Cevdet BAY -

1

KAL, amca zadeleri Samsun za
hire tüccarlarmdan bay Cemal, 
bay Ali Haydar, inhisarlar Nik
sar muhasebe çevirgenlerinden 
bay Neşet ve anneleri bayan Sıdı
ka ASLAN, Kasımpafada deniz 
kütüpanesi müdürü bay Tahsin 
ÖZTORK, deniz gedikli ihzari 
mektebinde askeri imam bay 

Sabri EROL, maliye tahsil ka • 
zanç memuru mütekaitlerinden 
bay İbrahim Hami, Patabahçe is
pirto fabrikasında tesviyeci bay 
Celaleddin ÖZIŞIK, Ankara, Kı
rıl&ale aslCeri mekteb müdür mu
avin yıizbaşı bay Muhiddin ve 
kardeıi lstanbulda Lalelide Lütüf 
apartmanında oturan }>ay Cemal 
ÖZKAN, tünü inhisarı Akhisar 

Ziraat §Ubesi tefi bay Osman 
Refik, devlet demiryollan lzmir 
tasarruf sandığı veznedarı bay 
AdilAli, kardeti çocukları bayMa 
hir Sait, lstanbul liman işleri u -
mum müdürlüğü memurlarından 
bay muammer Said BIRAV ~oy 
adını almıılardır. 

Antrepo ücretleri 
Halıcılar son günlerde Maliye 

aakanlığına müracaat ederek güm 
rük antrepolarının hükUnıete geç
mesi üzerine antrepo ücretinin a· 
zaltılmasını istemİ§lerdi. Bu me
sele odaca tetkik edilmekte ve bir 
anket hazırlanmaktadır. 

Diğer taraftan liman umum 
müdürlüğü de meseleyi tetkik et
mektedir. 

Balkan ökonomi konseyi 
Yakında Ankarada toplana -

cak balkan ökonomi konseyi için 
tacirlerin fikri alınmaktadır. Bu 

hususta lstanbul ticaret odası tüc· 
carlarla temas ederek bir anket 
yapmaktadır· 

Mekteb gemisi 
Bir haftadır limanımızda bu

lunan Holanda mekteb gemisi 
bugün hareket edecektir. 
r.1111tUW111N~msıtm11111t1uıntmııt1U11111m1tUıımım 

rini kendi yuTtlannda ve öz dü -
ler;nde okudu. Seksen dördüncü 
yılına böyle büyük bir armaganla 
basan adam büj'üktür; la.kat 
gençler unutmasınlar ki bu bü • 
yüklükte o okumaların da payı 

büyüktür. 
Gezgin 

General Fahreddin 1 
Altay şehrim.zde 

Dün Alman istihbarat bürosun
dan kaydiyle verilen bir ajans tel
grafında lran-Afgan arasındaki 
hudud meselesinin hallinde ha -
kemlik eden askeri heyetimizin re
isi General Fahreddinin Berline 
geldiğini ve sıhhati düzelinciye 
kadar orada kalacağı bildiriliyor· 
du. 

General Fahreddin Altay şeh · 
rimize dönmüştür. KenJisi yol -
da biraz soğuk algınlığı geçir -
mekle beraber Bcrlinde kalmak 

lüzumunu duymamıştır. General 
hudud meselesine aid rapor ve 
haritaları getirmiştir. Bu yolda 

hükfunete malfunat vermek üze
re cumartesi günü Ankaraya gi -
decektir. 

inhisarlar Umum müdürü 
Son seçimde saylav olan inhi

sarlar umum müdürü Bay Hüsnü, 

be§ on gün~enberi rahatsız oldu
ğu için mevkiine gelememekte, 

yerine bay Mitat bakmaktadır. 

Diğer taraftan bay Mitatın in
hisarlar umum müdülüğüne seçil

diği bildiriliyor. Dün ak§ama ka -
dar kendisine resmen tebligat ya

pılmamıştı. 

Konferans ve Temsil 
C. H. F. Eminönü kazasma bağlı 

Bayazıt nahiyesi tarafından dün akpm 
Şehzadebatmda Fırka merkezi salo • 
nunda bir müsamere verilmi,tir. Müsa
merede avukat bay Ihsan Mukbil tara-

fmdan saylav seçiminde hallomızın 

gösterdiği alaka ve tezahürata dair bir 
konferans verilerek alkıtlanmııtrr. Kon
feransı müteakip fırka himayesindeki 
Türk Gençler mahfili tarafından mu -
vaffakiyetli bir temsil verllerek çok 
takdir edilmittir. 

Takas işleri 
Takas araştırmalarını yapan 

glirnrük m;,jfo~t~,i bay Ali Kemal 

Ingiliz elçisi Ankaraya 
gitti 

Şehrimizde bulunan lngiliz el
çisi Sir Persi Loren, dün Anka -
raya gitmiştir. 

Yeni Türk - lngiliz ticaıet an
laşması konutmalarına aid tali -
matm Londradan geldiği a::laş1 · 
lıyor .. Evvelce de söylenild:ği gi
bi, iki tarafın noktai nazarlarının 
tetkiki için duran konu,maların, 
Anl~arada yeniden başlıyaC'ağına 
h it),medilebilir. 

Geciken vapur 
Konikştayn isimli seyyah gemi

si dün gce altı saat geçikerek li -
manımıza gelmiştir. 

Gemi, gece ya"rısı saat on iki
de gelmiştir. içinde 169 Ameri -
kalı seyyah vardır. Seyyahlar bu
gün burada ancak altı yedi saat 
kalarak ltalyaya doğru gidecek
lerdir. 

Gemi, öğleden sonra saat on 
dörtte limanımızdan kalkacak -

tır. Daha fazla kalması kararlat
mışken Atlas denizinde fırtına 

yüzünden iki gün geçikmesinin, 
buna engel olduğu söyleniyor. 

Seyyahlardan altmış dokuzu 
kafile halinde diğerleri kendi baş· 

lv.rıiıa gezeceklerdir. 

Okullarda devir ve 
teslim işleri 

Okullarda müdür değiştikçe 
esk1 müdürler okulu yeni müdür-

lere doğrudan doğruya devir ve 
teslim et.melıı.~ idil•r Y •J""•lan 

tetkikler neticesinde bu suretle 
muamelenin doğru olmadığı ha

talar görülmüştür. 

Bundan sonra demirbaş eşya
ların umum müfetti§ler ve mü -

f etti§lerden mürekkep bir heyet 
huzurunda tespit edilerek yeni 

gelen müdüre teslim edilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

clün, !sta•ıl,ul gümrükleri bat mü- Bu akıam ' 
dürü bay Seyfi Aydım görerek r S A R A Y sinemasında 

. . • EDDIE CANTOR'un en güzel ve 
hır saat kadar konutmutlardır. ük" t ı· f ·1 • enn eı ımı 

Takas fezlekesinin aslı pek ya - TUNÇTArt VÜCUTLAR 
kında, Gümrük bat müdürlüğü· Zengin dekorlar - Neıe - Kahkaha -

ne verilmiş olacaktır. ihtiraı - Şarkılar - Danılar - Gez ka
ma.şbncı mizansen - Broadvay'ın en 
güzel kızlan. 

Yeni Eserler 
Diln ve l!arm 

Tercüme külliya.+

Sayı 22 

• 

Caston Bachelard 
Hilmi Ziya 

ilmi zihniyet 

lııtanDllJ - .l9S4ı 

Fiatı 75 urut 

Dağıtma yeri: Vak't Matbaası 

ilaveten: BABA NOEL: tamamen 
renkli SILL Y SENONI ıeriıinin 

ikincisi 
F ox Jurnal' de Sair manzaralar ara -

~ında "MOKA VK,, vapurunun bat • ı 
ması (dramatik sahne)-' 

KURUN 
GQndeUk, Slyaıd Gazete 

I.ııtan buJ Ankara caddesi, ( V AKJT) yurdu 
TELEFON NUMARALABI: 

Yazı tıııert teıeroo.u: z.1379 
idare telefonu ; ı.&370 

Telgraf adreal: 1.etanbuJ - <VAKIT) 
Poeta ırutusu Na. te 

&BONlD BEDELLERi: 
Ttlrklye Ecnebi 

Senell.11 HOO Kr. 1700 Kr. 

8 aylık '760 • HAO • 
Saylık tOO • 800 
l aylık lGO • soo • 

o.AN UORETLEIUı 

ncart UAnlarm UA.n aayıtalarm~ l&D· 

UmJ 30 lnınıştan ba§la.r. Dk •yıfada 260 
kuruşa kadar ı;ıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı UA.n •erenlere alt 

ayn ten:ı:ilt\t vardır • 
Resimli UM!arm bir satın 10 ırunııtur. 

KOÇUK ILANLABı 
Btr defam 30, lkl dc•uı 30, Uç deta.sı &rı. 

dört defası 76 ve oo defuı 100 lruru§tur. 
Oç aylık ua.n verenlerin btr detuı mecca· 
nendir. Dört satın geçen Ulltılarm fazla 

satırları beş kuruştan beıNp edlllı 

Yumurta 
ihracatımız 
Son günler zarfında yumurta 

iıstihsali azaldığından ihracatı • 
mız da çok azalmıştı. Fakat yu -
murta ithali mevsimi bug!ir.lerde 
başlıyacakhr. Şubat sonlarına 

doğru yumurta ihracatımızın çok 
artacağı umulmaktadır. 

Üniversitede dıl ders 'eri 
ve imtihan . 

Üniversitede dil dersleri im -
tihanları şimdiye kadar yıl so · 
nunda yapılıyor ve neticeleri di -
ğer dersler gibi sınıf geçme not
larına ilave ediliyordu. Ve bu 
dersten iyi numara alamıyan ta· 
le be diğer derslerden fevkalade 
muvaffak da olsa bu dersten iyi 
numara alamadığı için sınıfta ka
lıyordu. 

Bundan sonra üniversitenin 
bütiin fakültelerinin son sınıfla -
rında birinci sömestre dil dersle
ri okutulacak ve sömestr sonun -
da imtihan yapılarak, talebe mu
vaffak olduğu takdirde sınıf geç
mi, sayılacaktır. 

Birinci imtihanda muvaffak 
olamıyanlar ikinci sömestr dil 
derslerine tekrar devam edecek -
ler ve yıl sonunda yapılacak ikin
ci imtihana girebileceklerdir. Bu 
suretle birinci sömestrde muvaf · 
fak olamıyanlar ikinci bir im ti -
hana girebilmek fırsatını kazan
mış olacaklardır. 

Küçük esnaf Ticaret 
odasına yaz1ııyor 

Esnaf mürakabe bürosu tica . 
ret ve sanayi odasına bağlanmış
tı. Odalar türe~i mucibince 
bütün küçük esnafın oda • 
ya yazılması lazım gel -
mektedir. Şimdi esnaf müra-
kabe bürosunun işlerine bakan 
Bay Galib Bahtiyar esnaf cemi -
yetleri başkanlarını çağırarak 

konutmakta ve küçük esnaf hak
kında bir talimatname hazırla -
maktadır. Bütün küçük esnaf yir
mi kuruş mukabilinde odaya ken
dilerini tesçil ettireceklerdir. 

1 1 SPOR 
Cuma günkü maçlar 
lıtanbul mıntakası futbol heyeti ba,. 

kanlığından: 

ı5 Şubat 1935 cuma günü yapılacak 
mmtaka birincilik maçlan: 

1 - Taksim alanında, alan gözcüsü 
Nuri Boıut. 

Saat 13 de Altınordu - Hilü A ta -
kımlan hakemi Nuri Boıut 

Saat 15 de Fenerbahçe. Vefa Ata
kınılan hakemi Sadi Karsan 

2 - Beıikta, alanında, alan gözcü
sü Suphi 

Saat 10 da Galatasaray - Süleyma -
niye genç takım hakem Talat ltık 

Saat 11,15 Galatasaray - Süleyma . 
niye B takım hakem Halid İbrahim • 

Saat ı3 Topkapı - Kamnpap Ata. 
lam, hakem Suphi 

SiYASA 

Italya ile Ha 
arasında 

ltalyanm Eritre ile Soanab 
birleıtirfdiğini ilin ettiği -
bu iki ülke araıındaki Hdlf 
nin 1 talyaya geçmesi için bir 
bi~ harb vukuu bekleniyor~ 

Son haberler bu beklen• 
vuku bulduğunu, veya vuku 
zere olduğunu gösteriyor. 

Zaten son zamanlarda 
kan hakikatlere ıöre Fransa ilt 
tere 1915 de, Almanlarm 
lerini kendi aralannda tak•İJll 
mukabilinde 1 tal yayı H , ~ 

serbest bırakmağa ve onun 11 _.at 

rada yaymasma kar,ı gelnıesı
rar vermi~ler. 

Bütün alakadar Avrupalı 
Japonya.-ıın rekabetinden tt* 
korktuklan ve binbir h~sab 
için 1 talyanın Habetistana kJ'f 
keti alakadar hiçbir taraf nd ' 
e11ür uyandırmamıı. bilikiı t1J 

ponya lehtarhğı, ona karşı da 
hislerinin alevlenmesine yardııll 
tir. 

Onun için l talya ile Habetİ'"' 
srndaki vaziyet ne mahiyette 
sun iki tarafın mühim bir nı·· c' 
girişeceği muhakkak sayılıyor 
nun bugün vuku bulmazaa 1•" 
bulacağından şüphe edihniY?'' 

Fakat bu mücadelenin bir ;/ 
mahiyetinde olmaması çok 
meldir. 

""olia haberler) : 

' PARASIZ BÖREK..,.. 

Ayvansarayaan Mollaa!~~ · 
halesinde ıeyyar börekçı ~ 

lahın oğlu on iki yaşlarıO~ 
rekçi Sadıktan, Sala.had ( 
Nazif adlarında iki çoc~ fi 
sız börek almak istemi9let 

ticede börek dolabının "' 
kırmı,lardır. ~ 

SONDORULEN .4~ • 
Dün saat on dokuz sır' ~ 
Şehid Mümtaz caddesiod~et.,
palas apartmanının ka)or1'~.J 

ı;ıVJ 
calarından atef çıktığı I 
bir yangina sebebiyet " '' 
söndürülmüttür. 

-'~!----.......
Geçmiş Kurunl'!!, ti 

14 şu"'' 
ANADOLU AN~~ · 

Mudumunun Camükebi'° ~ 
ainden Fatma hanım kıta ' 
eden oğlunu evine kab~ ~ .. k 
Gelen haberler kaclmm JıW""" 
fırbnalı bir ıecede hük&i~ 
ettiğini bildiriyor. 

ıs Galatasaray - Süleymaniye A ta-
kım hakem Halit Galib --------A-=ıoS 

Ezgü. yan hakemleri Telat ltık. Ek- KURUN 8 f 
rem Eraoy K U p ON: f0Af' 

3 - F enerbahçe alanında. alan göz- ~·r 
cüıü Şazi Tezcan, Saat 10.30 da Be • a lnıpoaa k .. lp • 

tiktat - Beykoz B takımlan hakemi Ab- 14 • 2 • 9S8 
dullah Rıza 

Saat ı2.15 de Eyüp - Anadolu A ta· /ı 111ıı# 
kımlan hakemi Adnan Okuyucu arı 

Saat ıs de Betiktat - Beykoz A ta- hizmet l} 
kımlan hakemi izzet Muhiddin. N 

Y anhakemleri: Abdullah Rıza Talat K U PO ~~ 
Kemal 811 laapoaa ke.ıp • 



isovı::ıK DENiZ RÖMANİI 

~ndülüste Kemal Rcis] 
j TelrikaNo: 21 1 1 Yazan: ishak FERDIJ 

lılınıH ıözlerine ıuıuıon ~e~inı:n Vene~i~
lıl~re ~afive·ı~ etUi anlo~ı!nıı~tı ! 

~ 
J{._ 'o D .. t d""" • v• • "'Ot • .oa er ıgınız engeregı ıı 

~ ~!~~eiaiın ! .. Bu adam o yılanın 
~ ıı:ıe " ktır . , aıı • 

!~~ ~~-Ydi canım, ıen de mi 
çı dl~ 'V bu ınaıallara? 
ııı djll e~ a -ııahi deli gibi ağlıyor .. 
~d f ~ ~liiınde bu kadar garib bir 
01' körın d. e , ,... e ım •• 
,~ li.. ~. 

le ı~i b• tib değil •. , Çok akıllı, çok 
c,p Q~~ 11' '-danı •• Kendini V enedik· 

S· ~If .• 
f4 'ff'.~I. '~il ta.ıkın tatılan reisin yü • 
,ııt1 \ııı 'ktı .. Kemal Reiı elini Si • 
de ~ ~ , Qllıtızuna yavaşça vurarak: 
rife~ ~~en •en.in bu kadar ıaf ol • 
ofİİ ~ (Nllltnazdım !. - dedi. Bu 

"\-J~t'· . 8.l'arin) in meı-hur dil • 
~~ •tıı .. 
~ ~\l)' R0rnıiyecek kadar kör 
~~ ~•uz bir adam değildir ki, 

~~t'i l\' engerrk yılanının Yetil 
ile lutu1 's· ·•un! .• 
•ı •' ,'On ~.e tahmın ediyorsunz ?. 

t ~ ~1 illndür htJrada uyuyorum 
1 b· Yotaun? y •·ı . h . 

.:. ll'el' h· •.. ern enn epsı-
'~I· ıreı- • k 
~ ı FiJt" l ıs andil ettim. Açık, 1~ 1_ ır erin· .. " · · ~ · l~ t(i, h 1 ogrendım. Ve man 
l ~ ~ .... f\l adanı para ile Venedik 
~f· ·et •nd 1)~di an satrn alınmıt bir S· r. 

ıtı, • 
' l\1rı t'• l 

·~· l(ll1akıu; eri ürperdi: 
1) 

1 ttı ! z . aı-nna. innnamryorum, 

50 ~i, ö~-~ltlli.s V enediklilerin ha .. 
,., enn?!, 

t:.\•et 
1/Jf .~~lti~i.:: (Nnvarin) kalesini v ~h't g ... ,1~ •• d f"' . ıQ b gun enberi Yunan-

~i Sa lırada oturuyormuş .. 
,,/

1
• ~rd kendisine burada 

t çın tn" 

~q~F .. uaaade etmif .. Fa-
l."Ç d .. 

• tf°'lllı 0 rt ydc!anberi bura-
tıct~ uy0rınuı. Limana ge-
,_'" h1'111er· • • k • • • "'-'•ttıt ınuzı, u enmı • 

l'e d 0nanmaınızm ne. 

reden gelip nereye gittiğini günü 
gününe Veneöiğe bildiriyormuş ... 

_Bunu nasıl öğrendiniz?. 

- Balıkçılardan .. Hepsini bi -
rer birer çağırdım .. Zaimisi bir d:
fa da onlardan dinlenen, bu herı
fin ne müthiş bir canavar olduğu
nu anlarsın! •. 

-Tuhaf tey! Halbuki kendisi 
vaktiyle Atinadan kovu!muş .. Ati
na!ılar kendisini ele geçirirlerse 
öldüreceklermiş.. Pac!işahı da 
böyle kandınnıı olacak ki, bura • 
ya yerleşmif .. 

_ Ben Atina valisi Ömer Beye 
mektub yazdım ... Bu adamm Ati • 
nalı rumlan nedPn rencide ettiğini 
sordum... Hareketimiz gününe 
kadar he&· halde esaslı bir cevab 
alacağımı umuyorum •• Onunla 0 

vakit hesaplaşacağız .. Ben bugüne 
kadar onu ıenin hatırın iç:n sıkıı
tırmadım... Seni iyile!~ireceğine 
inanmıttım.. Bu inanıtmıda al • 
danmadığımı gördüm.. Zeka ve 
bazakatinden §Üphe etmiyorum .. 
Bu kadar anlayışlı, değerli bir a -
dam yıllarca şu kiiçücük kalenin 
içinde boşuna oturmaz ya! .• He • 
rife avuçla para teklif ·ettim de 
kabul etmedi .• Bu, onun gözü tok 
oluşundan değil, mel'unane bir 
makaadla bizi kandırmak ve at • 
latmak isteyişinden ileri geliyor •• 
insan oğlunun, dişi bir engereğin 
yeıil gözlerinden nMıl bir zevk 
duyacağını düşündükçe, aırt üs • 
tü yatıp gülesim geriyordu!.. Fa· 
kat. Navarin balıkçıları beni u • 
yandırdılar •. 

-O halde bu engerek yılanmı 

ne yapacağını da öğrenmişsiniz • 
dir?. 

- Elbette öğrendim .. Biz En • 
dülüıe gidince, Akdeniz boş ve 
dütman serbest kalacak.. Arka· 
mızdan bir kaç gemi gelerek kale· 
yi cenksiz ele geçirebilecek .. Ya • 
ni ıen"n anlayacağın ıudur, oğul: 
Zaimiı, Venedikliler hesabına ça· 
lışıyor .• Kale muhafızların~ eng~· 
rek korkusiyle kolayca denıze do
kecek ve Venedikten gelecek bir 
kaç kalyon adayı kolayca işgal e
decek ..• Anladın mı?. 

s:nan, Kemal Reisi dinledikçe 
hayretten hayrete düşüyor, başın· 
dan aşağı kaynar ıular dökülmüş 
gibi, terliyordu •• 

- Yann bana gelirse, ne cevab . ., 
vereyım .• 

Diye sordu .• 

Kemal Reis, bu hususta esaslı 

tertibat aldığını söyledikten son • 
ra: 

b. . - l' _ Yapacağın ır ış var, ogu ·•· 
-dedi·. Zaim is gelince: (Reise söy 
ledim, hareket edeceği gün sevgi
lini sana hediye edecek.. Merak 
etme!.) dersin .• Hele bir iki gün 
daha avutalım •• Bakalım Atina • 
dan ne cevab gelecek?. 

( A rkast var) 

Tayyare ba'osu 
Tayyare cemiyeti tarafından tertib 

edılen balo bu ak§AID saat yirmi ikide 
Perapa)aa salonlannda verilecektir. 

Baloouıı mevsimin en güzel balosu 
olması için birçok fedakarlıklar yapıl • 
mqtn'. 

Yedi Başlı Ejderha·. 
Balkanlar ve Balkanlı Mil/eller 

Her elinize bir kibrit alınız, on
ları önünüzde ufki vaziyette tutu
nuz,başlarmı h~ribirlerine değe • 
cek surette on!arı birleş!irip uzak· 
Iaştmnız .. Tabii bunu herkes ya· 
pabilir, zor bir iş değildir. 

Ferdinand 
nnsıl ilan 

Bulgar Krallığını 
etti? 

Fakat bir gözünüzü kapadık • 
tan sonra aynı ışı tekrar edecel< 
olursanız, hızla yaptığınız tak -
dirde iki lcibrit başını biribirine 
yaklaştırmanın gayet zor olduğu • 
nu an!arsınız. Ancak kibr'.tleri ya· 
vaş yavaş hiribirine yaklaşbrırsa -

nız muvaff alc olursunuz ... İki gö • 
zünüzü kapadığınız takdirde kib
ritlerin başlarını birleştirmek hiç 
mümkün olmaz, fakat gözleriniz 
bağlı iken başınızı bir parça sağa 
ve so!a doğru sallarsanız bir dere
ceye kada1 muvaffak olabilirsi • 

Bugünlerde herkeste bir me · 
rak uyandı: Bu cemiyete kimler 
dahildir? Yüksek simalardan kim 
ler vardıı·? Babıali erkanından . 

mabeyin mensuplarından, vükela. 
vü~era ımıf mdan kimse? er var mı 
dır? Abdülhamid nasıl tehdid e
dildi, nasıl kandırıldı? Bunlar bir 
çok ki~!elere merak olmuştu. Her 
kes sö~ hürriyeti hakkım kullanı. 
yordu. Fakat lttihad ve Terakl<i 
erkanından ortaya çıkanlar ve bun 
larm tarafını alanlar hakkında 
kimse bir söz söyliyemiyordu; 
bunları herkes kucaklıyor, muvaf · 
f akiyetlerini kutlulayor, memleket 

niz. hakkında iyilikler diliyordu. En -
Bir de ortaya on altı kibrit ko • ver, Niyazi, Manyasi zade Refil< 

yarsınız. Bunların bir kibritle Beyler istisnasız sevgi ve saygı 
yerlerindeı. kaldırılmasını teklif ile herkes tarafından kutlulanı · 
edersiniz. Bunu yapmak gayet yordu. Cavid, Talat Beyler de ön 
kolay olmakla beraber hiç bir safta geliyorlardı. 
kimse kibritleri söylediğiniz gibi Bunların hepsi ordudaki teşki· 
kaldırmanın yo!unu bulamaz. Bu-

1 
d 1 d B la be 

ata ayanıyor ar ı. unun . 
nun i;zerir.e karşınızdakilere bu raer o sırada lttihad ve Terakki 
mucizeyi ö<Yretirs:niz .. Kibritin bi- l b 

.., cemiyetine kar§ı iyi duygu ar eıı· ?isini boydan boya koyarsınız .. O· b k~ .. t 
lemiyen - azı er an .nus esna-nun üzerine biribirine müvazi ol • l F k 
hiç kimse yoktu denilebi ir. a at 'lak ve başları yukarı gelmek kk' 
gün geçtikçe ltthad ve T era ı er-

üzere yedi kibrit dizersiniz. kanı bu umumi takdiri kaybet • 

On:1an sonra aksi istikametle meğe başladılar. Şahsi menfaati · 
bu yedi kibritin arasına gelmek ni temin etmeği dütünen birçol< 
üzere yedi kibrit daha dizersiniz.. kimseler de araya karışmağa baş· 
Bunu müteakıb altta kalan birinci lamışlardı. 
kibritin tan, ;:&•'ine isabet etmek Me,rutiyetin ilanmdan belki biı 
U··.,.,ere 0 on dnrt '·ibr~t',n üzerine D b l"l 
~ """ P- ay geçmemiıti; e re ı er meşru 

boydan boya bir kibrit koyarsınız. tiyeti tebrik için Selaniğe bir he· 
Ondan sonra aftta~<İ kibriti kaldı - yet göndermişlerdi. Bunlar bü · 
rmca iistteki kibrit ile a ttalci kib • yük bir alay ile Olimpos meyda 
rit arasına sıkışan 14 kibrit hep mna geldiler. Binlerce ahali teza· 
Hrden yerden kalknr. Bu suretle hürata iştirak etmi~ti, Debrelilcr 
on altı kibriti bir kibritle yerinden atlara binmi§lerdi; güzel, sırmn 
kalchrmı~ olursunu:ı.. ve kaytan kordon işlemeli milli 

Bir de masanın üzerine 15 kib • elbiselerini giymişlerdi; Atlar Ü· 

rit koyarsınız .Karşınızdakine ta- zerinde her biri birer şövalyeye 
rafoynin her defasına birden benziyordu. Meşrutiyetin ilk gü • 
itç adede kadar kibrit kaldırması nündenberi pek çok tezahürat 
suretiyle son kibrit:n mutlaka kar· coşkunluklar. yapılmıştı, fakat 
s·-ıtzdaki zat tarafından kaldırıl • bugünün sevimli nümayişi hiç yc-
:Oıı olacağını temin edersiniz. rinde görülmemişti. 

Karşını::daki zat bunu nasıl ya- 0 1impos otelinin üçüncü kat 
p.-... a~ım hilemet!.ği iç:n hayrete balkonundan Yakub Hoca (Dok. 
düşer.. Siz ise şu suretle hareket tor Nazım) bir nutuk iradelti. lt
edersiniz .. Karşınızdaki üç)cibrit tihad ve Terakki erkanı, Serkl 
alırsa siz iki kibrit, karşımzriaki doryan klübünde toplanmışlardı, 
iki kibrit alırsa, siz üç kibrit alır • Klübün ba!l<onundan halka bir • 

kar .. ınızdaki bir ldbrit alır- h b l · d d·1d· C ·d sınız, 'l çok ita e er ıra e ı. ı; avı 
sa, siz iki kibrit alırsınız, 0 ~am~n Bey hitabesinde yüksek bir sesle: 
karşınızdakine daima son hır kıh- "Efendileı, Bosna Hersek bizim -

ı it kalır. dir, Şarki Rumeli bir vilayetimiz· 
Bu oyunu, sırrını bdl~ etmeden dir !,, diyerek bazı siyasi noktala· 

U71.lrt müddet devam ettır~ek ~a- ra dolrundu; bir alkış tufanı kop· 
bildir. C"'nk•• karsınızdC\kı yenı • tu bu, be§ dakika sürdü. 

den oynamak ister, evvclab~ç ali • Kalabalık arasında çok uzun 
d .1 ı'n~iııinde iki veya ır a ır, k 
ıysa, ı < .. • boylu, AJmankarı bükülmüş um • 

·ı·z de ona göre alırsınız, netıcede b k 1 b" . 
.. ral bıyıklı, tatlı, sert a ış ı ırı 
mut aka son kibrit gene karşınız· do!aşıyordu; o bu nümayişlere 
_d_a_k_i_n_ek_a_Iı_r_. ---------ı gelmezdi, fakat bu seferkiler Ar· 

navutluktan gelen bir heyet oldu. 
ğu için alakadar olub gelmişti; bu 
zatı tanıyanlar onun r.apopor ol
duğunu bilirdi. Mösyö Rapopor, 
iki elinin baş parmaklarını iç ye
leğin=n koltukları altına geçirmiş , 
başını sol omuzuna doğru biraz 
eğm:~. vücudünün iist kısmma ha· 
fif bir inhina vermiş, gö7Jerini yu. 
karı balkona dikmiş, durgun bir 
tavır'a, ağır ağır adımlarla ilerle
yişi hiç kimsenin gözüne çamma
dan nutukları dinlivordu. Möayö 

Teşel<kiir 
Babamız Dr. Yusuf Ragıbın 

S·ınt takib etmek şefkatini cenaze . 
.. • . n l•ız muallim mcktebı gos.Nc ~ . 

müdür ve idare heyetınc, meslek 
arkadaşlarına, talebelerine ve di. 
w er dost ve akrabasına şükran 

:uygularımızı bildirmk üzere 
muhterem gazetenizin yardımını 
dilerim. 

Ailesi namına merhumun oğlu 
Mahmud Kösemihaloğlu 

Rapopor gözüme ili~ince zihnim 
karıştı. Onun bu cemaat arasında 
ne işi vardı? Balkondan söyleni • 
len nutuklarda hükumetin siyaıi 
mevzulara temas etmenin sebeple
ri ne idi? 

Bundan bir ay ıonra Viya • 
nada. Sofyada soğuk bir rüzgar 
esti; Bulgaristan pre'nsi ve Şarki 
Rumeli valisi prens F erdinandm 
Avrupaya seyahati havadisi mat
buata geçti. Prens önce Viyanaya 
uğradı, imparatorun aarayrnda bir 
kral gibi karşıland ·sını, Naye Fre 
ye Prese gazetesi iki satırlık bir 
cümle ile yazdı. Tehlikeli bir va· 
"Ziyeti ifade eden ~u cümle lttihad 
cılarm dimağlarında bir his uyan
dırmamıştır, belki haberleri ol • 
mamıştı. Bazı kimseler de mace • 
rayı bilmedi!clcri için bu haberi 
:.;yle geçi~tirmişlerclir; fakat prenı 
Ferdinand bir hafta zarfında Pa· 
risi, Londrayı dolaşarak Sofyaya, 
~öndfüiü gün krallıC1mt ilan et • 
ınİ§. Avusturya da Bosna Hersegi 
1-nndisinc ilhak ettiğini bildirmit-
tir. 

(Arkası var) 

Hıristiyanlık ve 

Müs'ümanlık 
Doklor Milaslı lsmail. Hnkkı 

\arafından bu nam ile bit; kitab 
netrediJmi~tir. MüelliJ j.,'1. tim diye 
cadar ne§rettiği tıbbi ve iJmi e • 
~erlerin ne kadar derirı bir vukuf 
ile yazılmış olduk an malumdur. 
Hakikatı folam, islam dininde 
etlerin tezkiesi, Kurana göre Haz· 
reti lsanm babası ve ems:ılı e~siz 
eserler g 0 bi ''Hırisliyanlı~ ve 
müslümanlıkn kitabı Ja pek yeni 
ve pek makul ve son derer i:ıti -
f ad eli hah Heri h .. v\dir. B;:h .. sus 

herkesin anhynl i'ecc :i ~ibi va 
zılmış olup, istjfadeli olduğu ka· 

f"1 .. r 1(> .. ,..~tle okunur bir eserdir. 

TEPEBASI 

~Ef-IİR TıY ATROSU 
TEMS!LLFRi 

Bu gcc~ saat 20 de 

f\IJ~~ul Btltdiqni 

Unutu an S(?hirTiyatrosu 

adam ıııııııııııııır 

111..111 

6 Tablo 

Yazan: 
Nazım Hikmet 

mnmı 
E.~ki f rznsız Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20 de 

Deli dolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Reşit 

llesteliyen: Cemal 

Re,it 

htJll~UI BcltdillfSİ 

S~hirTiy&ıtrosu 

111111111111111 

ııuıı l 
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F R A N S 1 Z Tiyatrosunda 
Perşembe 14 Şubat 1935 saat 17.10 .;ı. 
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~~\!!JL~f 
Samsun belediye seçimi 1 

yolsuzluğu 
Anf<araya gönderilen tahkikat dosyası 

koca bW sandık dolduruy,or 
Samsun l:ie!bdiye seçimine aid ı •eçimin uwlaüz olauiu, I<anun hü· 

mhl<illat dosyalan büyücek für kümlerine riayet o!unmadiğı ve 
~-ndık i~erisinde Daliiliye-Babnt bu yolda yapılnuı müracaat ve ti• 
l :;ma gönderHmit ve bakanlıkça kiyetlerin yerinde l>ulunduğu mer 
t~!en evrakı tahkikiye ve fezlelCe! Kezinde bulund\Jğundan seçimin 
lor üzerinde tetkikat' yapıbnııtır. feshi ve yeniden bir ıeçim yapıl • 

Bu tıMkiliat. neticesinde S&m • muı merkezindedir. Devlet ıura· 
sunda bundan Dir ltaç ay evvel nnda evraR üzerinde y.apılac.ak 
ya;Jilmıt olan yeni belediye- RÇi • ~Yattan sonra liöyle bir netic.e
mindtt türlli baKmıdan yol~zliık· ye varılacağına ıüphe olunmamak 
!at' bl.llunduğu ve ıeçim eanaamda tadlr. 
lielhdiye kanununun umumf Ye mı. Devlet ıW-iıı yapılmıt olan ae· 
susi hükümlerinin J'fl"İne aıetfi'il • çiDri ml\etme karar verirse, o za. 
mediii• bu hükümlere: ria,ıet oftmr maır Samsunda yenii:len Hem &e • 
mtııhğı görühniifttih Mati.Oihde f etflYe" seçimi yapılacalt ve Fıem de: 
tahlülcata memur edilerek fezle • aeçime fe•d karı§flranlar ha1Hun
llelerlni yazan müfittıtflmn de e- da kammr l'altibata emir veriTe. -
dindilifeııi: lanaatin bu meı liezdtt nitir. Bununla bera&er ıurinın 
oldağ11 an!a.tıhnktad'ir. •eıeeeii karara ltacfar evvefce ıe-. 

°falıkikat dbsyMlftl ~ çifmiF or1111 belediye mecJlıi bazıı 
nndtk: ve lç &.auılrjmın kaııaa - kayıtlarla itine cl'nam ecfecele:tir. 
l'iıi. pterecek:nrakve 'tlelllili: Sa- 8u; -.im• ellhten fnl• liim .. 
aüufmıdo dfl9let: piramıa '9erile - ..nm amliiiz • hım•nMDP ha.. .. 
alıım: r.tiı v.e .-ç ... luacl karlflrnniı 

&wkaNqjmı •onumt keme&tı lhı lıiir'-ilaHıltwiin 

Edirne tielediye 
başkanı eldtı 

Edirne l>elediye h.,kenı S-ay 
Ekrem iatifaı etmiftir. Bunun ü~ 
r.inı:t- Edime beledi)le mecliai, Ve• 
li Bay Ozdennr Günday'ıo Datkan 
lım altında bir fevkalade toRlan· 
h y,apmıf, Bay Ekremin isti.f.uı o
kunmuı, kabul edilıniılir.- Edime 
belediye meclisi, belediye ~n 
lığ,lna azadan Bay, Şerifi aıeçınit • 
tir. Bay Şarjf, eY:veke l&tanbulda 
PoHa müdürlüğµ etmi~ olan ka&'· 
makam Şeriftir. 

S.eçiın, Edirne valiliji tarafın· 
dan lç itleri bakanlığına bil.diril • 
mi~tir. 

Lüleburgaz Vilayet 
~Fkez · m1ı ofuyol"i' 

!.üleBurgaz, (Hususi') - So~ 

günlerde vilayet merkezinin ICırlt-. 
I.ellml11n. l.aldttdth Lüleburgazaı 
~ttii sö;,:le11111elitedir. Bu lia· 
&.m Lülamupzblar.ı 9ok .evindii'
miıtir, 

Emmede yrlnfan evkr 
Edimede ıu &aakınnıın bahçe

lerde yçtığı zarv 11.331 liradır. 
Baskın emaııncfa on tedi e1rin fi• 
kıl d"ığı tes'bit edümiıtir .. 

lzmirde )!_ çak 1 k Zarar ve zjyanı tetkik ve tubit Ka ÇJ 1 ecten poliı meıııurlıu;ı ıular ç_ekil· 
lirken yıkılan evrerin aayııını da 
hebitı etmitlet"dir .. Bu ıaTetle yı • 

Hamhuıga gön~ilen bademlerin lhJan e.l•SPtanedir. 

l·ç·n_ıen afyon çık.. Bir kadinevindcôtd'ürütdii 
U ll Amaıpda tiigl,ar iiJ:Denici lair 

ismi f ~t--eft'!'KY'!!"ilJTftfti'tfti~n:vzrJM~ TimiZ 
"r Jimamndaki:AllDllD'ban- Komüyoncu Sundan malumatı ol- cfinden gelerek Ama.ayaya. yerle. 

dınıh Dmiııce Yaımamdl. heden madiğmr aöflemiıtir. ~ mal 
..-wvı ifiadit Wm OD ilhter mütadere edihnit. Bay Osman N"u fen l'Pç.mealerdent hamal Mu.ta • 
kiWnk 16 tenelnis ıae 1ııila im - rr il• "1zef ihfisaı malılemeüne f aıuo karııı, JUÇlaul adamJar ta • 
-L -Lonı-L-ı&DIDI....... .....:a...:...ıı....___-=...... rafm.d'aıı. keailmek aaretiy,ltt 6lclil· 
~ y~ ~a _w;.laait ._ ygn•:~ııısnnr tiifmüttiiı. 
9' ..WrktM muet .. 1:-rak Giçemealee yardım Cinayet hamal Mut.NMWI Gii.· 
afymllar,. ş.lom.Jo_, illimli llir 1 Gel•ıı.. llllllt'Ma...da :rer*ıt- lüt civarındaki evinde &i,k •ekli 
Yalmdiı,e-•ittir: ~omU.WWW Is- I tia..., olaaı ımhacmel'e' Ziraat olmuıtur. 
miaıli a.,, o.... Nmi, W..na l Baalramıu. Janbm ppdin•r i§i• Zafutanm tahlbbtına giSre, 
~ af,.aı olduimm: bilm•diıli 1 il&imiı. -umi müfdli!fik.., ~ avtdft fradm, Hçilk yavrueiyle o
içia ..-riik •" drıaini- Jllpm • al Bılla..._ _......ı... mubbeN htrunten ei:!ayete kur!>an gitmiş -
DUft.lr;. S..clıld.rUa illiA ...,._ tlnaw etmeldltdir.. VeD'd _. tir. Zabıta bu tüyler ürpertici c1 • 

ne •iilmif •• ı. --~ alpen- 1111 müfeüitliiiain mib-«ee•la•iR nayetin faillerini fid'-d'ede aramal-
L-- • I!" ~L 1. ..:u.- • • L.... tadfr.. €inayetin sebebi henüz an-

ili%. 11ndıkl•ra •eHdiif elmipir ...n 11' ~W ·~etini• 111111 

Fakat yük -..-rt Jlii)dıenirken husustaki tek18\-m.i Miik...... laııhamııtır. 
bir tiP. --- IÜlllrik maba· rek 7.kut.Banlluü. de.tamas et· lmnin.te köy lratwel'eri 
faza tafauz lmmandaa ltinf,qı meı.dir .. lu. mahacirluia ten& f:ınnir Valiıi Kazım Dins, müı.. 
ray Haaan ile iluecet müdürü. B. l kileri isin. Wteuen. para J&Edımmm hakata müfıim bir taauin J&e~ 
Şerif, merkez mmtaka memuru B. • ıapdmaaı uu i.U.Uilıt mukarrer- br. h tamime ıCJte. ldiylerde M. • 

Sırnr m...,,. memW'1L Hibai.. t. j dir. ymz ve nis'betsiz •lhk weam. 
mail Hakkı ve Şerafeddin aand'ıl:· ~imdise kadar Tralqada J'• • lliç uymıyan ltiStiJ Ye piı tcalıveler
lan aprak lıadem içmm maye- ı lqtiıilmit muhacirlere iki lllıilJoD de l:öylünün ıalhluu. bon.n, duy• 
ne etmifler, teaeke içindeki afyon J'cilo yem.eklilc ve 700 bin kile ka.- rulvmı Ye c:lirli~rini ve diri1de-
1an maycı... çıkarmıfiıa..... 1 d'•r da. tolıum.Iul'c zahire v.erilmit .. rini uyufturan hallerin Cinüue 1.• 

Sand .. lar B. F. S. marlialıdır. tir. çilmeıi lüzumu bildirilmittir. 

Ankara, 13 (Kurun) - Kültiir 36 bütçesinde bu cibetia 
Bakanlığı ta im ve terbiye azasın· de tutularak ona göre 
dwı Kazım Nami Durunun aayla'V hnmuı, bilha11a açık 
seçildiği malumdur. Kazım Nami baıkaca zevat ıetirilerek 
Burunun talim ve terbiy~ heyetin nun tamamlanması fikrİ 
den ayrıbnasile heyetteki açık a· ileri sürülmektedir. 
za1ıklar beti bulmaktachr. Bu beı Talim ff terbiye h 
P.zalıklardan birisinin işi kısmen makta oldllja yazifeld 
Bhy 5affetin üzerinde be de Ba>ı billu.ssa ch1 itlerindeki 
Saffet a3li aza olmadığı ve tatim rının vwiD1li bulvn~ 
ve terbiye heyetinin haricinde ay. yolda ortaya altılı aötr .
rıca YaLitesi bulunduğu- için esnı rin gerek Tü•k Dili T~ 
itibarile bu azalık dahi açık aa • ti q ıerelr•acm dil tc • 
y.almaktaılır. cafıadan itir&n1a kaW 

HUkiimet merkerinde mevcud ğu anlaphlu!hr. Buncfeit 
bir cereyana göre her nekadar tn· •alim ve terhiy• heyetiDİJ' 
lim ve terbiye heyeamn tamye manlarda çizmif o?du~ 
~diler.ek i!eliklel\İDia ~ılmuı • ~ .. yoldaca talmıatnameaı ca-
filsri. aüclülnıekt.e İett el.. Lüi ... ~ 
ıiaalm b:uluNMmae• dol•yıaile- ~ heyetinde biç bir 
~fe ~ ~n ka.ckom ta· miı~lt ~kmıt 'ft 1'i···--

li,;ı;,:_.1_" &ft-8. -~'-- .ı
malanmamı .. v.o h.,Cllçiaihia.kadl ~·u..c~ - -.~ 
ronun daima Yıaf,.ile- çalt...U tA llltflkteb w limlai 
ım=~aıi~inde kıaJqnttfr' 1935-- takül. lrlUlflta.mJttrF. 

Şon on beş gün içinde ülked 
salgın hastalıklar 

ANKARA. 1,1 (K.ı.ua) - , ~ ·- t,.._-.ı._ 
1935 iliin~hin11DR011D. IOD. OIJ ... tamo-.. ".W.~i .. 
ıiini.i. içeJliı.lııde Tüıkı~.ede. vulm • ı kifünct.t ,_.. • W. 
bulan w &iD ba.ıtabkla.r. lt.ıckm. • larda, 22 ıi ıı•ı..ı 
daki biı: raeoııa ı.öre, •..ıiır: v.eb.a11, ıt ıaırd-. ~Ilır.da 
tederJ'.iin &ibi. hMtabkl•rclım ib. • _.. qııJD'a 4il hııita 
b-.r y,ç.ıJ.ınuıı-..-t\.iyonWJ hir 8.ıa.ı;· --~ ur.i.1-..a.. a. NpO 

aaııın. iig kay,ii.D.de cem•a.n 7,3 4~· p ma1Gıaata. ıi5M dl& 
van.da bummay,i kd4.ii ı&riUıaüt 
~. ,, .... 
v,ak'ası, Ankara, 1 a.taı, Kon~•· 
Mal&f;.Y.a, M.w-.. • Milde v:i!qeA· 
ler.iııia c:Ma'U. ll kiN.iıM.. 141 
ha11CUa ı>uı.ııı:..ı-. Wtdi•il
mıı, Manisanın Salihli ~'-*' -
ıında 15 Barbon vak•aeı ı,.bit o
lumuuı Buru. Kars, Kırkl•re)j 
ve T ekirdai vilayetlerinin alta. ki
yüode l9 Riiam r.örülm~ !ntal-

kanunun ıon on 'eı ıün' 
tvptır' Me ftuc:nfı.,;.ı\u"' 

çor.,..ı... .. 
çiterde 1 ll& bdar çiçek 
•örifmil, çi'çel:Kterin 
mütliir. 

~u leıa~e 
vak' aıı rörülen JM 
çok çjçek mu1&bı caater 
Denizlinin Acr\..bam 

An kara Orman Fakültesinin 
profes.ö&Ieıi değiştiri eeelt 

Ankua, 13 (Kmuo) - Anka
ra Ziraat eısstil:Ut-:riiıin O)'IDIUl r-. 
liflteıi kıııoııı.ct-. üç dijrt. profeıör· 
ru. açık~. Babnrık. yeni yıl biit
ç_ai~ alacalı tahıil•t1a ~ ~ 
luklan l'!old~ala çalıMCÜ ve 
!>unun için A vrupacbt.ll y(ntdtın l>iı 
kaç mütebauıı prote.gr gelirle • 
cektit-. lhntardan bqb mevsuk 
bir yerden ôirendiiime ıme mev 
cd profetôrlerden ı,n- lı:açınm 

mukavelelerinin hitaımada deti!
tinlme.i :ıw~e!JıılıW. Zaten bun· mf" .. ''" , 

ı 
d.q B&y tal&dim et1i. O--.,.... leri kenet!enmiı, göz.eri c!erindıen \ cl~d.iaı. ki~ 
fn. bile allllDQordam... Ya lutn - derine buiulaıım11b... Nered.eyıe - O .. bir f~ 

-- diaini t••m•ıaa.. J& Wr çıJeıaMk atlayacaktı: Qcx,. h4:111 e.•JMkıa 
yaprıa. cli1e üzWdiim ... lla:rw - Teıekkür ederim!.. Meı"ud ı:iue kuı~ 

YAZAN : Kat/ircan Kallı 
- Bea de dütündiia .- ı.ı... · 

m hak weıı ... doktor! .. O ıiin • 
clec acıma utık Turt.wm mehtap= 
Tllni:llD arkatı kcıildi •• Gelaler de 
ce :~ hı:ı kaldı .. Onu unutmak için 
çok ç=ıhatım fakat miimkiill miis • 
dü?. Senelerdenberi bütün bayet 
anuluomn, lMitiin hiil,.ı.n
aalaibi OJdn... Omm kim aıN.ia • 
na an!acbmz mı?'. 

- Evet .. Zannederim.. V edad 
Hikmet Eey delD mi?. 

- V-~!.clu zaferler bmı de 

hiıl. ki· .. nb 'IR? ads.. Nlki O 

.,...,. kader Wıf llir Tiirk ıenci • 
m--. ebaıpa netrad. -.clii.. 

BiliJwdmt ld biiia •rl klan 
bua. eı.a .. k icia yelldi- Fakat;. 
bmi .&. iti. laıc aia enel eın.n -
ait ı.aw... Ewıamshc aee'9 -. 
....... Çiialdi omı aiwdülaa 
...... laelld bnt.a-mdaa -- • 
cliıa. a.ua bir ..... ~ -
Artık oınm ~ aipıal111 de. 
lil. ,..... .... llk ... karp-
...... sıa. ··- ı..ı-. c..,. 

dinaek IGlclu~ olun dayıcığım!.. IMIUll..,-~ .-ı .. ..-..-
- Demek ki ıaekbıbwır•nda. Dedi.... i 0 l e~leo.dikt.-ı .--... _ _.., ... 

kendisiyle evlenecejiniai ıucb .. CeM« Ber farlana nnr gibi daha mea'ud oluyorlar• 
i.ınız kız Selm& H•nnncl4 ö.y:la olclu .. Fab~ .eltebtni bitmiyor.. camı hıtr l,Ü._, biru. ..ıı •• _..., 

mi?. • eh. elbet!.. haılıyonmı.. 1-t• 
-Evet Vedacl! l:ıi olmadı mt? - Ne oltht1t, yüzün fena halde mı~a a~ ~ ı., ftaık 

Yenıen 1&hici bir melektir.. O ta,.Fdt1. çocuktı1k arka .... 
benim bütün hayatım ve varl•IDD· Diye ıortlu .. F'a!'tat Vedad ce • arkaclaıı da kari 
dır.. vab wrdi: ca enunct. •is 

Beni Vedaduı önünde ıöiıüne - Yoııwahtlt ehteaJt ... Vapur· on yıftık bir farlc ia~9-ıılllr .. a.· 

çekti, olqadı ve l»aua döndü. : da uyk~ kald• da.- le oluna dab iJf 
-Delil mi k,uıcıimı?.... Sencleliyerek •zokl•ıtı.. Oduı • J&ttald erlceller ~ ..... 
Vedada baktı: na çelcilcti.. zanm•f, dqanJ• ~ 
- Dilerim Aftahtan, sana ela V edad hemea erteei sin t.aa: ıu1&11111 otartar. 

böylesi kıımet olıun !.. - N~in beai Waldm7. Ga.a • tleın ele loaaS.• 
ZaT&lh geme artdl laendiai twta- hım ..,.il?. biraz da l>am ~ 

m.,.clu.. Ka,lannı pba19, çene • 1 Demek için fırsat buldu.. Ona ka~ar lliç &ir ~ 
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Finlandiya kadınları 
qalnız papaz olamıyor! 

Asker de oluyorlar •• üniforma arı, bay· 

1ophane .. Kılıç Ali Paşa ve •• 
camız 

rakları var •• Amma silah ş orlar 
Finlandiya teşkilatı e:;asiye kanunu 

kaclın ve erkek arasında tam bir müsa
vat tanımaktadır. Hatta kadınlara res
mi makamları işgal etmek hakkı bile 
verilmiştir. 1926 da bir kadın soysal 
işler bakanı olmuştu. Bütün meslekler 
kadınlar için acıktrr. Yalnız papaz ola
:nıyorlar. Jurnal gazetesinde Finlan
diya kadınlarından bahseden jak le 
Burjua askerlikte kadın alaylarını şu 

suretle anlatıyor: 

Yi.n:i ):tşında:ı altmış yaşına kadar, gÜ 
zel ynh•td çi kin, yn lr bir kız, ni?Jth 
'·eya aile annesi hir ka-lın. lşte lotta bu
dur. H lsenrr o sda oldusu gibi Şimal 
ormanlarının bir köyünde bulunur. 
Zengin yahud fal İr, a:-;il yahud ahali • 
den olabilir. Bunun hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. 

~-~ 
' 

En nefiı ıanal eıerlerinden T opane ç§mesi dün naııldı, bugün ne haldedir?. 

"Vakıa bu, muntazam bir ordu de -
ğildir. Silah ta~ımıyorlar, f. 1iat ünifor
maları, alayları, askeri intizamll\n, bay
ı-aklan vardır. Bunlara Lotta diyorbı. 
Ben bayraklarını pek yakından gördüm. 
Ne kadt\r güzeldi. Liyon İpeğinden ya-

pılmış, l<e.ıarları çok güzel işlenmıştı. 

Haftada biı defa to!)lamrlar, işte o 
zaman bütün bu farklar ortadan kal -
kar. Şık bayanlar yüzlerindeki boyala
rı gliserin ile çıkarır, köylüler ellerini 
gÜ2elce tcrııııler ve her zamandan da -
ha İyi giyinmPğe çalışırlar. Dört ci • 
hetten ge!cn kadınlar muayyen olan 
yerde ve tam ıaati:ıde toplanırlar. Ar • 
tık onlar lotta' dan başka bir11ey değil -
dirler. Alay kumandanı ancak annelere 
izin verebilir. Çünkü talimatnamelerin
de şöyle bir madde vaı·dır: "Anneler bi:ı: 
metlerinden evvel çocuklarını düşün • 
mcğe mecburdurlar.,, 

ltıtı 
~rıll}'ordu. Kıbrıs fethedildikten Evliya Çelebi hu camii şöyle ta-
tfti!ra diifman gemileri takib edil - rif ediyor: 
~~d·~~ tutuşulan muharebede Ve- "Bir düz vasi zemin<.le tahtani 
ltıtı~:ı~ kaptan patanın içinde hu- bir camii şirindir. !stanbulda na -
Su h gu gemi topla batırılmıştı. ziri yoktur. !ki kat kanadil taba -
ıita &.l'pte elli kadar sefine de pe- kalan avt·drr. Enderun ve biıu -
~~/\edilmişti. Gene bu harpte nundaki pencereleri kasei çin üze-

-Ll )'il onya, körfezi ve bazı adalar re sure tahıir olunmuştur. Ka -
eı" 'kt.t~~ edilmiş, artık düşmandan rahisarlr Hüseyni Çelebi hattıdır. 

~~ı· \l olmadığı düşünülerek Ru - Gayet musanna avizelel'İ vardır .. 
t,kı aakeri serbest bırakılmıştı ... , Mihrab önündeki bahçesinde 
~,k'e.t~ereveze önlerine gelindiği terennüm etmekte bulunan gi.ina -
t~~I \lç Yüz Venedik ve İspanya gfin kuşlarrn dilferib sadaları ce -
d, dı erj önlerine çıkmış, ·bu esna- maate taze hayat verir. Camiin 
'\aı k •era.ıker Pertev Paşa kara - sol tarafında sahibülhayrat Kılıc 

1 lçın,ftr. Ali Pruıa bir kubbe içre kılıcını 
~ıt~ hu harbin dönüşünde Per - arşa asub, payını basup, haki ba
ledi.::~ azledilmif, yukarıda söy- kiye kadem basıp yatar.,, 
~ 1) ıı gibi Uluc Ali Paşa, Kap- Kılıç Ali Paşa; her cuma cami-

ltı ~- olmuttu. in yan sofasında oturuup fukaraya 
1. .. ,&10 ı., p b sadaka verirmiş .• "' "Ut aıa.n1n ütün mace • 

l b d k d ·ı· Tophane hakkında Hadikatüc -ura a yazaca eğı ız .• 
~'-~• .. an bir denizci idi. Kaptan cevaminin yazdığına göre burası 

S;l'lıkı k'b Akd fetihten önce de tophane idi. nı mütea ı , enize 
~~ l' bir çok yararlıklar göster- Sonra büyültülerek top dökül-
·~ iirk armasınm büyüklüğü meğe baş'lanıldı. 
r~'tııda dütmanları titretmişti. NUSRAT1YE CAMU: Bu camii 

~~J'1d iin kapısı üatünde şu tarih Üçüncü Selim yaptırmıştı. Camiin 
~ 1 ır: yapılı§ına (1238 - 1822) de baı-
~atıı~llr~drn devletinde adlile lanmıştır. Camiin içindeki amme 
l~tu il lıllah buldu alem intizam suresini Üçüncü Selimin yazı ho-
~i~ l'ıf'attedir her hendesi cası Rakmı Efendi yazmıştı. Ra-

tna- kım Efendi, caıniin diğer yazıla-
·~ıur olmasın her bir 

~ rını bitiremeden (1241 - 1825) 
. hded·· makamı te ölünce diğer yazılan talebele-

~·li tn Up yaptı bu ziba camii .. rinden Şakir Efendi yazdı. 
O hli d~tdan ol Ali P~a benam. Camiin ilk yapılışı hakkındaki 
l~ll •

1
_er dediler tarihini . 

,_ a a C<ı.nıiin beytülharam malumat biraz karışıktır. Bazı ta-
l~ ~a .. , 1 t rihler 1822 de çıkan yangında bu 
~e d arafındaki kapının üı • camiin de yandığını yazmaktadır

~atı't· e: ı L..._ lar ki, yangın tarihi camiin yapıl-
~uddus · .. ·· l · d di ~ 1 gorup u V1 e. . mauna baılandığı tarihtir. 1822 

·h]j iın . tarıhın ' yangını, Dolmabahçeye kadar yü-
an\! ıhadetgah oisnn bu rümü! ve kırk sekiz cami yakmış· 

.\11 ~ makanı tı. 
~ıu,._"'"· (995 - 1586) d& öl - ı Bu yangından sonra, yeniden 
lil.~ • yapılan camie üç imam ile Sadra-

' &: kttrtula .. 
ı>. ~°'.'J \l llcJ,t\ nııyan mahlUklardır .. dı doktor!.. Rolümü çok iyi yap -
ı ~J ·dıtı ... 1) başka henüz diplomanı mıştım . .lşte şimdi sizden bunu ri-

..ı ' aha. st • .. k · .. h · V d d · rH ~ }>al>a k aJ gorece sın, ı tı- ca ediyorum.. e a Bey o zaman 
ti ~ tlıt1~1 ~ sın.. Etrafa kendini yalan söylediğimi artık bilmeli 

".,J ~ f· ~ol\" Yl~ ka.dn.:- hiç değilse se - ve beni affetmelidir .. 
Yi 1f L "1 ıste B . . 

ttıf''J ~ Cl~lll, 1.. r.. unun ıçın de ha- - Peki Selma Hanım.. Nasıl 
,#1 ;I ~t b;? . .'"'::ıın ... Bu yaşta çoluk isterseniz! .. 

·' ~ 1 a. ~rtıltü .. W l' em ıu, seni ezecek ve 
. ene ın ... 

şJ·~ ........_. • • anı olacaktır. 
~IJ:I ........_ • • 

~i t Ved"d LJ·k 
fe ı, rıah"'tl nı trıet Bey sözleri • 
~r. "ı '" e d' ı-lıa. l\e bu .. ın •Yl•rdu .. Ah on • 

.ı tdı-- )uk- &'"y '"l .. 1. b' qi: -.q r• .. ""' ret e soy ıye ı . 
"!"' • '\..atın} 

ı, 1\itıer~L erce ve gecel~rce 
t t•· tt, odanı k 

J ''"~it a apa~arak tek-
'. eıherledigviın o .. l t • . ıoz er .. 

- Daha bitmedi doktor ... Ona 
bir defa daha yalan söylemeğe 
mecbur kaldım.. Eminim ki onu 
anlamadı .. 

Öksürdü .. Elimdeki eli donmu~ 
gibiydi ... 

- Fakat yoruluyorsunuz .. Ye -
ter artık .. Başka zaman da konu -
furuz 

( Ynıısınr yarın okuyacaksınız J 

zam Rauf Paşa'nın biraderi Tahir 
efen dinin ımamı Hafız Mus -
tafa Efendi hatip, on müezzin, on 
devir ve naat okuyucu ve ayrıca 
ders hocası tayin olundu. 

Cami tekrar yandıktan sonra 
Başbostancı AJi Bey i)e Kasapba
şı Hasan Paşa'nın biraderi Ali 
Efendi, yangından on gün sonra 
bina emini nasbedilerek yeniden 
yapdmıştır. 

1241 de camiin üzerine yazılan 
tarihten bazı parçalar: 

Görmedik mislin hirabi.ilkabe (1) 
bu nev camiin 

İşte dünya işte a_(\arı 3aJatini güzin 
Varsa çarhm beyti mamuru 

bu da sanidir 
B::ıdezin eflake fahretse nola 

ruyi zemin 

Gelse şayandır hitabetmeğe 
Ruh uleınin 

Oldu her bir ·nccmi zcrkarı birer 
mihıi felek J 

KARABAŞ TEKKESİ: Korkud . 
Beyin oğlu Karabaş Mustafa ağa j 
yaptırmıştı. Kendisi de burada gö 
mülüdür. Mustafa ağa birinci Sü
leyman kurununda Babüssaade 
ağası olmuştu. Tekkenin minberi
ni, lrandan gelme Havc kızr 

Ayşe hatun adında bir kadın kur
durmuştu. 

' Tekke zamanla harah bir hale 

Kimbilir kaç bin marka mal olmuştu. 
Lottaların ikinci reisi Bayan Bjorken -
hayın, Sibba kasabası alayını muhte~em 
bir intizama koymak için gelmişti. Alay 
dörder kişilik sıralarla tanzim edildi. 
Başında bir muzika takımı vardı; fa -
kat erkeklerden mürekkeb alay küçük 
Sibba kilisesine gitti. Orada redingot -
lu bir papaz kürsüye çıkarak İsveç dili 
ile sonu gelmez sözler söyledi.,, 

"Etrafımda bin dörtyüzden fazla ka
dın vardı. Bir saat ayakta durdular. 
Tabii dini merasim bittikten sonra te!c 
rar dörder dörder sıralarını tanzim e
decekler. Ne güzel cins! Hi çde yorul
mak bilmiyor. Ben bunlara bakarak dü 
ş:.inüyorum. Bir haı·b zamanında, sote-ık 
sıfırın altında otuz derece, her tarafı 
kar kaplamı,. Bunlar yorulmadan kar
lar üzerinde koşarak askere yiyecek 
yetiştirecekler, yaralıları tedavi edecek 
ler ... Onlar sırtlarında çantaları, orman 
lar içirde, ellerinde harita ve pusla ol

duğu halde yalnızca çahıacaklar. 
Bir Finlandiya lottası ne demektir? 

Harb zamanında lotta'ların yapaca
ğı üç şey vardır. Yaralılara bakmak, 
elbiie ve iaşe itlerine ko~mak. Sulh 
vaktinde talimlerle uğraşmak.,, 

Bir lottaya sordum: 

- Harb zamanında silah kullanacak 
nusınz? 

- Hayır, gene olduğumuz gibi, ya
ni kadın kalacağız. Her ne yapmak ka
bilse onu yapacağız. Bizim sayemizde 
her erkek, silahından başka bir §CYİ dü 
ı:ünmeğe lüzum görmeden memlelH'tİ. 

.nüdafaa edecektir. Sulh vaktinde de, 
başka memleketlerde olduğu gibi, er
hkler ordu, kışla, manevra, gibi esı-ar 
c:11giz şeylerle dolu olan bu dünyada 
bizi bırakıp kaybolmazlar. Anlıyor mu
tunuz? Biz birlikte çalışıyoruz. 

Bu son cümleyi unutmamak için iyi· 
ce muhafaza ettim.,. 

geldikten sonra ( 1193 - 1779) da 
Mirza Zade Abdullah ağa -
nın karısı Şerife Fatma hatun 
öldükten sonra malından vakıf bı
raktığı para ile minber yaptırıl -
mıştır. 

Sovyet Ruıyada da kadınlar böyle hazırlanıyor· 

DEFTERDAR CAMl1 Nus -
retiye camiinin yakınında idi. 
Camii (971 - 1563) de ölen Fazlı 
yaptırmıştı. Fazlı idris Bitlisinin 

(1) "Kabe hakkr için,, demek -
tir. 

- Yok onun için değil!.. 

- Onun için doktor! Neden 
gizliyorsunuz? Biz ölürüz, fakat 
hayat yürür!. • 

- ..... 
- Vedad Hikmet Bey üç dört 

gün sonra lstanbula gitti. Orada 
stajını görecekti. Sonra uzak bir 
Anadolu kasabasına çekilmek is -
tediğini annesine söylemi§ ... Se -
beb olarak da vatanın gene dok -
torlara muhtac olduğunu, kendi • 
mizi düşünmeden ona faydalı ol -
mak lazım geldiğini ileri sürmüş .. 
Fakat dokuz ay sonra gene ara -
mıza döndü. Bana: 

' oğludur. Asıl adı Mehmed iken j tırmıştı. Deniz kaptanlarından • 
Fazlı mahlesi ile idris Bitlisinin dır. Mesçidin adının Tomtom ol • 
Heşti Behişt tarihinin zeylini ve ması, bestekar Tomtom Abdulla

hın bu mesçidin imamı bulunma
sıdır. Tomlom Abdullah (1123-
1711) de ölmi' ~tür. 

daha bir çok kitaplar yazmıştır . 

TOMTOM MESÇ1Dl: . Mes -

çidi Mehmed ağa adındn biri yap-

nız, değil mi?. 

Diye sordu .. 

Doğrusu o anda içime bir kor -
ku düştü: 

- Beraber olmıyalım Vedad 
Bey, belki, bir çocukluk yaparız .. 
Belki hislerime kapılırım.. Ayrı 
kalsak daha iyi !. . 

Diyemedim .. Onu bu temiz ve 
zavallı teselliden de mahrum et • 
mek istemedim .. 

Eski odasına yerleşti. ilk gün -
lerde rast gele bir evde birleşen 
iki bağlantmz insan gibiydik .. Fa
kat böyle görünmek icin onun 
ne büyük bir enerji h~rcadı~ını 

" 

{Arkası var) 

daha sılnlıyor, birdenbire baş kal· 
dırarak: 

- Artık yetişir ... Ben seni sev
miyorum .. Onu seviyorum!. 

Diye kocama ha; kırmak ihtiya
cını duyuyordum. 

Bu "le korkunc bir rezalet olur • 
du .. 

Bu rezaıenen sonra annem, 
kardeşlerim ve ben, Vedad Hik • 
metin omuzlarına oturacaktık .•• 
Hele o, kendisine değme babalar
dan r.' nh iyi bakan ve yetiştiren 

dayısma karşı nankörlük edecek 
miydi?. 

O günlerde fikirleriyle, bana ' ...... \- .. 
. t~\ ~ad B 

~~l'U.._ ~ll, ~! acaba onları söy
~tıı-L ~~lt · ~ aoy.lediğimi, doğru 
"~ ıçın k d' . \l'l~ en ınıı ne kadar 

~~dı n:r?. Anlama -

Diyerek, susturmak istedim 
- Şimdi bitirmeliyim.. Zaten 

bir §ey kalmadı .. Bir kaç dakika 
daha ... Sizi de işinizden alıkoy • 
dum .. Hastalarınız bekliyordur •• 

- Belki! Burada kalırsam size 
hiç olmazsa yakın olmakla avunu
rum. Hiç bir delilik ve dayıma 
karşı saygısızlık yapmıyacağxma 

söz veriyorum .. Rahatsız olmazsı • 

görüyordum . .ikimi~ de üzüntülü 
roller oynayan iki aktör gibiydik. 
Y alnrz bunda o daha becerikli 
idi. Gitikçe de alıııyordu.. Fa
kat ben bu rolden her gün biraz 

getirdiği yeni kitaplarla, en küçük 
rahatsızlıklardaki bakımiyle de -
ğerli bir arkadaştı .. Eski aşkımızı 
hatırlatan hiç bir şey yapmıyordu. 

(Arkası var' 
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Yerli mah Hiklyeler.2 

Yürük Ali 
TA KVi M 

Perşembe CU\lA • 14 Şubat ıs :;;abat 

Yazan : isken der Fahreddin 
ıo .Zilkade il Zilkade 

Glio doğuşu 6.56 6.55-

Masal değil. .• 
Geçenlerde ölen Sabri Paşa an

lattı ... 

Büyük harb .... 
Mütareke ... 
Kara günler .... 
Ve nihayet İstiklal harbi .• 
Yörük Ali bunlilrdan birincisin· 

de z:ıo! kolunu kaybetmişti ... Müta
rekede terhis edildi. İıtanbula gel
di .. lnP!lizler tarafından yakalan
dı ..• Harbiye bodrumlarında yat
tı .. Silah kaçakçılığı suçiyle zin -
danlarcfa inlerl<en, tali onu öliim
den kuılardı .. 

K,ragJnlerin bütün sıkıntıları · 
nı ;.r.kr:kten sonra, bir gece yattığı 
bodr•ımun penceresinden kaçtı ... 
Atfo.rkr.n bir bacaGt kırıldı .. 

Yörük Ali tek kolu ve tek baca
ğiyle İstanbul sokaklarında sürü · 
nerek, günün birinde Beşiktaştan 
Çamlıcaya ... Oradan da bir saman 
araba.siyle Anadoluya geçti .. 

* * * 
Köyüne vardığı zaman onu 

kimse tanıyamamıştı .. 
Kolsuz ve bacaksız bir adam. 
Koltuk değneğiyle yürüyordu . 
Evinin kapısında yirmi yaşla • 

rmda bir delikanlı gördü .. 
Bu çocuk, harbe giderken on iki 

ya,mda bıraktığı kardeıi Ahıned· 
di ..• 

Sarıldılar .. Öpüştüler •. 
İtte o kadar... Onun, evinde 

kardetinden başka saracak ve se -
Yecek bir kimsesi kalmamıftı. 

Ahmede sordu: 
-Annem, babam nerede?. 
Ahmed gözlerini yere indirdi : 
-ıGeç,;n yıl köyümüze düıman 

bukın yapmıftı .. Bu bukmda iki· 
ıinin de ba9lannı telgraf direk • 
lerinde uılı gördük.. 

Yörük Ali ıai elini batına gö • 
türdü.. Saruıldı.... İçini çekti.· 
Sordu: 

- Suçlan neydi? 

- Gazinin ordusuna yard~ edi • 
yorlardı ... 

* * " 

Ali, bir taş parçası gibi, evinde 
hareketsiz oturamazdı .. 

Bir sabah, kardeşi Ahmede sez
dirmeden, tahtadan bacağını ka
sığına taktı .. Arkasına bir somun 
ve ayağına bir çarık geçirdi .. Dağa 

Güıı batısı 

:Sabah namaıı 
O~Jc namazı 
ikindi na nıaıı 
Akşam namaz• 
Yatsı namaıı 

ımsak 

Yılın •tçen günleri 

17.41 17,4l 

6 6 
12,'tS \ 

1~28 

1.5 21 1:;.22 

17.41 17.4.ı! 

19.13 19.14 
5.17 ~.16 

44 '43 

çıktı.. ı-;~~~~~~~~~~~;;~ Gazinin ordusunu aradı.. Bir ı:: 

gün önce kulağına çalmnu~tı: 1 
Yılın 1.-alan cün crı 322 Stl 

RADYO 
''Türkler doğuya doğru gidiyor-

bugun 
Iar.,, lSTA1'"BUL. 1'7.30 lnkUAb dcr!ilerl, nnı-

Yüksek dağların tepesinden, ve.nıltedeo nakil: b.mlr &a)lu\·ı profesör ı:-
düşmanı kovalıyan yiğitleri gör . ııat Boznurt. 19: Dan mu ilcisi. 19,SO Hn

berlcr. 19,40: Ca\1d ka.rd~ll"r, ~en plynno 
dü ... Orduya katıldı.. ne. %0: Slhhat n lı;tıın:ıt \clctUcti b:ı.lronlı-

Onu, hızlı ko1an bir katırın üs- ğı namına konferans. \Vcrcmdc.n korunma. 

tüne bindirdiler.. doldor Fnzıl Şerafctttn (llcJbcllada 'crem 
llUlatoryomu rnUtch:i ıslnrından). 20.SO: 

Yörük Ali, İzmire giren ilk ka- Uadyo ıdguıı orlteı;trnsı, Şan &yan ıtozı. 21-

f ilenin arasında görünüyordu .. 16: Son haberler. 2180 :ltndyo orkestl'll8L 
22: ltadyo saz \'ll tango orkestralan \C ııan. 

Gümrük boyunda saklanan bir ı;;; mu:. MOSKO\'A. ;ı ı m. 

düşman neferi, kendini denize at- li,80 :Sôzlcr, 18,80 Hıutorduya gfucl 

madan, son kurşununu attı... Tü- ıı:ııı'ntbra dair ııözler ,ı.so Homan p:ırtalıırr. 
21 Operalardıın a:ıhnl'l~r. !2 Almaıı<'.a rıc;rf

f eğini boşalttı .. Bu mel'un kur~un yat. ıs.us ırcansızca n ri.)nt. Z4,05 hp·ın -

Yörük Alinin biricik koluna sap • yolca neşriyat. 
1 828 l{hz. \'AP..ŞO\'A, ı:H5 m. 
anmı§tı.. 16,45 Şarkılar, sözlt>r, 10,15 Koııctct mu • 

Onu hastahaneye götürdükleri 1 ıılklsl. Sözler, 20,20 J>opUler konser. !Wzlcr. 

7aman, gözleri dünyayı görmiyor- 21 Soli t kon eri, 21,ts Haberler, 22 Solist 
· konserinin devamı, :22.45 Konfcnımı, 28 l~I<· 

du .. Yörük Alinin kulakları, şehir- IAınlar, 23,15 Dııns, 28,45 ı\lm:ınca ıconfc • 

if~ki şenliğin cOJ~Jeri titreten sesi· nuıs. 2t,05 Dans 11141.Jan. 

ni i§idemiyordu. Kh7~ PRAG, 470 m. 
17 ,:S:S ocuk konseri, J 8,20 Piyano keman 

Doktorlardan biri, başını sallı- konsc.rl. 18,tO l>JAk. J8,-~ Ziraat. 18,M Al • 
yarak: manca neşriyat, lD,55 Haberler (A.lnJınca), 

ıo,ıo PlAk 20,10 l'll'lk, 20,15 Rusça dl'nı,20,SO 
- Umut yok... Orkestra konseri, 21,13 J{uartet oda muıılklıwi 
Diye mırıldandı.. 21,40 ll:ıberll'r, 22. Plyetı, 2S Son haberler. 

O gün Yörük Alinin sağ kolunu "·15 
Senfonik <'az. 

Khz. LElPZto, 882 m. 
da omuzundan kesmişlerdi.. J8,SO Asya w dllnya (konferans). ıo,ıo 
;, Yatakta, sargılar içinde upuzun Halk !Uetlerıyte korısre, 20,25 Gllı..cl snn'at • 

hır ve tnrlb. 20,45 Şiirler. 21. Haberler, 21,10 
ve kolsuz bir gövde yatıyordu.. Hııflf musiki, 2ı,10 Sözler. 28,10 llaberlrr, 

"' .il "' Spor. 28,80 :M~hur koroların plAklnrı. 2~ 

Ameliyattan ongü n sonra ... 
Yörük Ali bir sabah gözlerini 

Yeni musiki (Berlinden nakil). 
ô-13 Khz. BUDAJ'EŞTF.:, 6SO. m. 
18,S.'S !acar arlnlan, 19,05 Dcr8. 19,S.1 

açtı: konsl.'r. 20,10 ltıuıyo plyeııl.2 :?Caz orkestrası. 
_ Neredeyim ben?, (arlı Gaıılo). 28,IO Hnbcrlı-r. 28,80 Operu 

orkP-11tnuıı tanıfındna konser. 
Hasta bakıcı kadın yav~· c:...~l.=e~===""""~~=-.._..,__,.._ _ _,_ _ _ , 

vabverdi: BÜ R SA 
- Haıtahanede .•• -- Burası neresi?. i 
-İzmir .... 

ı 
. .., 

- zmır mı •. 
Yörük Ali, kendisinin f zmire 

ilk giren ve Türk bayrağını hüku
met konağının kapısına dikenler 
den biri olduğunu hatırlayamıyor
du. Şaşkın ve mütereddid .. Etra

1 h7.1lannda vı!dız lş;ret •1lanlar üze· 
rinde 13 2 de muamele görenler· 
dir Ha'<amlar k ap:ınış tiaılannı ı!ÖSterir 

* l.ondra tıl6, -
* Nevyork 125 -

18, - ' • l'.arls lô1l. - * Herlin 48, ·-
• MllAnr 13, - • \'arşovıı ~. -* Brühe 111!,- .... Badapcstc .. b. -
* J\tına 4, - • Hutrc li'.-
• C'cncn" 1'16, •• • Hclgrnt 4 -fına bakındı:: 

Ayıe ••••• - Sen Türk müsün, hem!İre ? .. 
Yörük Alinin nitanlıaı.. Ve bu aözleri söylerken, dikkat-

" l:of}a ~•. - .. vo .. ohıma 35, -

ı • Amsıcrdıı ı 8!\, - *Altın 944. -

Ayte, ölümden yılmaz, cesur ve a• le haıta bakıcının yüzüne baktı ..• 
tılgan bir kızdı. Yörük A1iyi sekiz Gözlf"rini açarak bağırdı: 
Yıl beklemi•ti.. A :ı - yfe .... 

Onu kolsuz ve bacakıız ıörünce Hasta bakıcı kadın, YörükAli -
kaçmadı .. Tiksinmedi .. Yörük Ali· nin nişanlısıydı: 
ye tahtadan bir bacak yaptırdı.. - Sesini çıkarma, Aliciğim!. 
Evine aldı .. Yarasına baktı.. -Diyerek yanına sokuldu .. - On 

Yörük Alinin omuzunda henüz gündenberi bat ucunda seni bek -
kapanmıyan bir kurtun yarası var Jiyorum ! .. 
dı .. Ona, bu kurıunu atan, bir - Haniya beni sevmiyordun?. 
dütman askeriydi.. Çamhcadan - Ogün sana öyle ('evab ver -
kaçarken, tek bacağiyle hızlı ka • meğe mecburdum Aliciğim!. Kö -
çamamıı, bir lskoç askerinin kur- yümüzde orduya yardım edecek 
şuniyle yaralanmıştı.. senden baska bir erkek yoktu .. Sa-

Yörük. Ali en çok bu yaradan na acıdım... Evine gönderdim .. 
acı duyuyordu.. Ve arkandan orduya katılıp bura-

• • • ya kadar geldim .. Köyüme dönün· 
Aradan bir ay geçmitti.. ce seninle evlenecektim. Rıhtım • 
Yörük Ali bir gün nitanhsınm da vurulduğunu gördüm .. Kucak -

kulağına iğildi: ladım ... Hastaneye getirdim .. 
- Köyde dedikodu oluyor... Çok ~ükürler olsun tanrmıa, seni 

Ya evlenelim; yahut beni evime, bana bağışladı!. 
kardeşim Ahmedin yanına götür.. Yörük Alinin yüreği sevincin -
AY§e içini çekerek önüne baktı: den tıkanırcasına çarpıyordu .• Is -

-Peki ... Götüreyim... l lak gözler:ni sevgilisine çevirdi: 1 
-Ne o?!.. Beni sevmiyor - O gün bir kolum eksikti .. 

musun?. Bugün ki kolum da yok Ayıe .. 
- Hayır.... • Ben yanm adam bile değilim ar • 
- Hakkın var!.. Benim gibi tık .. 

• kolsuz ve bacaksız bir erkeği han• Ayşe, koJJarını Yörük Alinin 
ıi kadın sever? göğıüne koydu: 

"' • • - itte sana, demirden sağlam 
Y6rük Ali evde oturamıyordu.. iki kol! Onlar, bundan sonra, se • 
Ana yurdun dört çevresini düt • nin ve benim için ••• İkimiz için it

manm aardıir bir ıırada, Yörük liyecek ! .. 

• l'raı: 100. - * Mcddlyc '4. -
• Cir111cho m ın .. • R nlinot 940 -

Çekler (kap. sa. 16) 

• l.onora oı7. 5 • tothlm 
• Ncv)Ork 0.7918.ıO • Viyan 
• Paıl~ 12.tı.ı • :\ladrlı 

• r.mano 9.3136 • flcrlın 
* Orlllı:se 3.40 • Varşova 
• Atına. ~:ı 972~ • Budapc tt' 

* Cenevre 2.4510 • RUkrc 
• Sofya 68,0 !O • Dclı:raı 
• Amsterdım l.174Cı • Yol:oharııa 

• Prt.1? 18,99~ • lo kova 

ESHAM 
10. 

6.10 
• 9ı; 

~ir. 1-laHIH ı~.1'0 'ar'• ile!. 

•Merkez Rnnkası 3 ~o Rahn 

3 14~.-ı 

4.265 
5.1!017 
1,977'\ 
4,20~4 

4,4'175 
79.0HI 
3501 ~ 
'i..7i5 

IO'll 7!'ı 

-.-
-.-. 

ll •• IJ!OMB -.oo •ark m. ceza 
ROIT'Ontl a.os l'cleron -.-

Eletmıı; -.-
Trıım\ ın 31 75 
Rıhtım ı;-,,,o 

Anadolu 479~ 

Anııdolu il 47,95 
Anadolu 111 46.-

• \1ümecsıı >\ "~4~ 

imler: --

gösterir: . I 
T opluluğan ruhu yerıttt pJit11 

hakkı ve mukaddes oları 
yetleri vardır. Bunlann ar 
her ferdin dileği rejimi P 
hakkı ela vardır. Bugün içi; rl 
rmlı olan bir hayaldi. Bıı ~ 
demokrasiyi içinden yiye~ııt' 
lcqtıran bir anar§i unsurıı Ji'~ 
tu. Çünkü lercle dayanan, /et k 
arzularına bağlanan clüşiitı~I 
laka bir gün bir siyasa olar iJlf 
taya çıkmak böylece gerçt 

rrick isterdi. J 
On dokuzuncu yüzyd lı ~ 

halk için, halk tarafında~ h.~J 
liği prensibini daha ilk gutııı Jİ. 
feda etmi§ti. 1789 un ''ad(Jffl I._ 
kı,, beyannamesi hakiki J~ ~ 
rasi ile gerçek demokrasi,." 
manı olan unmrları yanya~ 
deler halinde toplamt§fı . ~ . 

On dokuzuncu yüzyılırt 1 
lııı büyük •aVa§tan sonr~ f 
Şimdi onun tasfiyesi devtf~ f 
ftyoruz. Bu tasliyenin eti 

çarpan noktaları şunlardır 
A) Ferdin lıiir••y.eti 

topluluğun hürriyetini . ~' 
Rejim ne olursa olmn büyvJl 
vaştan •onra ortaya çıkan ;~ 
başında bu düıüncenin bıı 
luk ettiğini görüyoruz. . 

B) Ferdin ba§ı bo§ hiift' 
yerine topluluğun hürriyet• ~o 
ıulduğu yerde artık toplıılıt1 rın cam ve şuuru olan rejiffl afi 
düşmanlarına kendi safları 
sıncla yer vermek imkanı k~.1 1 
O · · e11t1' nun ıçın sava§ sonrası r 
kendi saflarında·n dü{morı ~ 
rın hareketlerini kolayltı 
unsurları uzakla§tırmışlardıf JI 

C) Büyük r:avaştan sorıt"t? 
r tlan rejimler •aVCJfın f1 'ı/Jırr:f. 
korumak mecburiyetinde '/tD ~'~ 
lardır. Bunun için bir alı~k~ef 
tan bir bQ§ka alışl.anlığo .s (/' ~ 
ken az veya çok ~iddetli bıf 
havası yaşamışlardır. ..fTJI' 

D) Savaş •onrası r~J' o~~ 
mutlakıyete dönüş değildı~~tf'~ 
için rejime inanan, prenst. ,Jtf 
kabul edenler rejimi tenı1'1 rıeJ 
ler. Bu temsil ne köh adın" 8;f16' 
sadece (Zecr) namınadır· 0r.ı' 
enaleyh bu kütleye .~~·:rıJ~ 
Kütleye dayanınca kendıl'~11Jl 
tenhid, münak~a, reiint. flfti t ı 
ları içinde fikir hürriyel~Ltı'f• 

k 'lif' (f' • çıkar. Bunun adı oto rı ··Jt J i 
Bunu daha geniş ölç:ı ,,o'" 

sanız inkılapçı Türkiyede "ba~ 
:l • ·· " de tJe • ~ ~ sa a, mızan uıtun "'ıı gib',.ı ı:ı 

amme haklarında olclııg ,, ytJ ~ 
tün nnırlar iç inci e yat•Y0 ,,;rJ ~ 

·ne e- ir 
ta1lar oto hrit'k deor~sı k ,,ıırı 
lcri vakit bu sadece bır a jo 

olur. . JtfflV 
Sovyet komfttmıızda~ aJtJ ~ 

rasi hareketini de bıı rrı~;,,'/:ıltf'.. 
lıyoruz· Yoksa htmıı orı ı I 

J. '" ' b" d.. .. ~ cu yüzvı n ır onıış ~ 

etmiyoruz. ~1 &~ıt' 
Sadr• 
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~ beşler tanklı, mitral-
0zlü bir orduya sahih 

l 

~lJNDAN BUNDAN 
•• (/Jaş tar f . . . 

a ı l ıncı salııfede) 

olursa B l . 
1'qi, e çıka .:ıskeri he • 

rı vahşi zencilerle dolu bir mem
leket gelmemelidir. Habeşliler 
medeniyet yolunda ilerlemeğe ça
yışan, harb kabiliyetleri fevkala
de ve hürriyetlerini çok seven bir 
millttir. Bu millet asri harb vası -
talarile mücehhezdir. ltalyan or· 
dusu Habeş ordusunu tehlikeli bir 
kuvrJet olarak telakki etmeğe mu· 

Oldürülen son Çar ailesinin 
yapıldı? biiy .. h sunu ıs ah husu -t e§ ordu l 

i . ll muvallakiyctler el - cesetleri ne 
ftir. Ask • l' biit.. erı ta ım ve ter . ~~-~~-,....~~~-__..;.~--= 

ftdil ı.ı~ ~abeş eyalet/erme teş-
1tı1ştır O al eti 'h · r arda mıntaka 

..... 
1

1 das olunmuştur 
~rr e h . 

Vladivrostoka, oradan 
Bir Alınan mecmua'sı yazıyor: 

1918 senesi kı~uncla Siberya . 
1 

• ~ 11 
aberlere göre llabes 

ıtaları s . . 1' tıe tQ on sıstem mıtra · nın Yekaterinoslav şehrinde Rus 
hakkak s··rettc mecbı,rdur 

• t:Yre hüc~~mlarım defe yeni Sayla vlarımız mühendisi İpatyef'in köşkünde Çar 
IQJ-

1 
~arla "11'cehhezdir. Bu . ikinci Nikola, çariçe, veliaht ve 

'ıd 11 emen ltepsi Japon ma· ~ (Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) çarın iki kızı öldürüi'müştü. Bu 
1 

ır. flatt~ H ~ l>'l a abeş ~r,t1rısun· ni celbetmiş ve tetebbüatını geni~let • idam karan Moskovadan gönde -
f.fQb' e Vardır. Arm prıdcı do mek üzere, hiikumet hesabına balyaya ri!di. ör !ı?r geceleyi:n dışarıya çı-
i ,,..,.,_eş Qsheri he:rctlPr Nil. gönderilmişitr. kanldı, şehir ha.r"ci~? götüı-üldii, 

H.claı d h Bay Atıf Akgüç Romad:ı beş sene h:ırt · a cep .:ıne, tüleh. . üzerlerine benzin dökülüp yakıldı. 
o >n l kalmış ve Roma huk\ıl' fakültesinı mu-

8 Q zernesi satın almak· vaffa?tiyctle bitirerek doktor ünvanmı Y alnrz son çarın kahtsı gövde.sin . ı 
fJ:b alımlar için lazım olan kazandıktan sonra. bundan dört sene den ayrıldı ve rivayet edildiığine 
~Q'l keş :ıemurlarının maaş· evvel anavatana dönmüştür. göre Moskovaya gönderildi. Gene 
lltİttir estlmek suretile temin Avrupad:m dönmesini mütcakib ad· ayni rivayetlere göre Lenin'in ve 
~Qb · liye müfctfrıliğine tayin edilmiş ve bu bütün Sovyet hükUıneti eı·kanının 1 

eu,:; Ordusu geniş mikyasta vazife u:ıdesinde lmlmak üı:ere Adliye huzurunda Kı·emlin mahzenlerine 
Oe \Ct~.r Yapar ve bunlarda as- b~kanhğı hususi kalemi ve ha9i~ha defnedildi. 

T"ııttlki h""l.. J l neler miidüı-liik vck.ılctinde bulun -ı U1<umet auam arı Son rar ailesi bu sur...ıa.le imha 
0ttlun / muştur. :r ,. .. 

lik tı~. lalyanın Somali S.:ıylav seçilmesini kutlıılamak üzeı·e edildikten bir kaç gün sonra Ye -
estle hemhudud bir adliye vekaletine gittiı;im zaman ken· katerinoslav şehri beyaz Rus as • 

e>'cd ı· · · · ı · b • e a e mm merkezı olan disini, çalı:ınm vahtının gc mcmış u - kerleri tarafından :z.a.ptolunclu . 
elçik k h · lunınasma ı·ağnıeıı vazifesi ba~ında H k k • l d kk b J ~~Q · a as eri eyetı ta • u u ·şınas ar an müre • e o -

1\ bi.iu"k b• '/ h el buldum. k d h 1 k l _.ı·ı b' ediJ • .rU tr Sl a epOSU d ma Üzere er a teş .İ eul en ır 
1.1 

1 

l'ttıstir. Bay Atıf Al~güc heniiı 33 yaşın a 
'1Qoe, .. • bulunu:ı-or. Kadın saylavları arasında ko~isyon hadiseyi tetkik etti ve 

11 
·,·ıstQmn niilusu on beş olmasa bile herhalde beşinci Büyük mühendis lpatyefin köşkünde a-

. o dır~ k d rıd, 
0 

g?ına nazaran ağı Millet Mecfoıine seçilen erkek say:avlar rama yaptı .• 
- ltl keş Yiiz bin asker çıkar- aı·asmda bu yaşta di3er biı saylav hu· Bu komisyon tarafından tanzim 
r~4~1 !edirdir. Maamafih, as· lunmadığına kuvvetle ihtimal verilebi- olunan raporda yazılan tafsilat 
~~ 1 Qf çok ilerlemiş olmak· lir. Bu itibarla yeni Buna saylavı be - vaktiyle bütün cihan mntbuatm • 

'' l. • k · • şinci Büyük Millet Meclisi azalarının ıı.. utrta ım ıçtımaı ma . . da neşredilmi§tir. Çarı öldüren 
" '>t" yaş itibarile en küçiiğü olmak gibi bır . 

'lele ~ l{rı.ahale vasıtalarının hususiyeti de ta~ıyor. üç kişinin akibetleri de malum -
ttıQJ,t'arnası daima hesaba Bay Atıf Gücün söyletmekte biraz dur. Bunlardan birisi VolkoPtır-

J., ır, güçlük çektiğimi de lcaydetmek iste • ki sonradan Sovyetledn Varşova ..... .) 

Fransa ya götürülen sandık 

-

-

'1ri"'etd tnkviye ı>e ıslah rim. Eğrr aramızda mekteb Jıraların • elciliğine tayin olunmuştu. Vo\ -
' e, ordusunun bac:lıca dan b~lıyan b\,. arı. dn1ilık haW..ı olma· ı ~ ~ kof bir giin Varşovadan Mos· 

d qJ.tiı~ • l il Ak d saytlr, onnn şu tek sor~ mn bile cevap - Çaı içe, Çarın kr:ıları. çariçen İn kemikleri aı a~mda bul•rfffft ~ 
°"Qtd t ış ere tea u e er. kovaya gitmek üzere trene biner-?ı.r.~- ~ vermiyeceğiııden emindim: lantalı lıa~, Çar Nikola, veliaht/ ve Çar oileainin ölJüı·i.ildüiii malt-
~,_~, nun, kral nüfuzunu ar- _Kadın sayhwlarJan birisinin be· ken Koverda isminde 18 yaşında- zen 
ft~rtl,{/l.ınet eylemesidir. Çün- karlardan vergi alınması hakkında bir ki bir beyaz Rus tarafından öldü -

bihı~Q :Vafıyan kabile reisle- kanun Hi}ihası verecekmiş. Eğer haki- r""}d"" 
, tO v U u .• 
>'r kgıı, kralın nüfuzu altına katen meclise böyle bir kanun layihası Çar ailesini imhaya memur o -
İııe ~ derebeylik hayatı sür . verilirse, siz bunun lehinde mi. yoksa l;mların ikincisi bugijn Almanya-

eh,.. re>", Fakat oı·dunıın kuv- aleyhinde mi rey verirsiniz? h d B l 
1
''"e . da bir timar ane e yaşıyan e -• 

'~ 41 g • d d b l h "- f'.1emleketin niifusunu arttıı·ma- l ~ Orı ayesın e ere ey i brodoftur. Ermeni o an üçüncü 
v' Qd k yı istihdaf ve temin maksatlı ile Mec· 1 '1ı.J1·ı. Qn alkmış gibidir. memur ise burrtin Ermenistancla -S " "l il lise verilecek herhangi bir kanuna hiç q 

e/Q ,
1 nbeşistan kralı Ha- düşünmeden reyimi veririm. Nüfusun dır ve çiftçilik yapar. 

*te d "ıellıl ' or usunu ıslah eder- ve milli servetin adması cümhuriyet Şimdiye kadar meçhul kalan bir 
'U~· eketinin hep Avrupa hükumetinin i.izeı-inc aldığı ve mutlaka nokta varsa o da öldüri.ilen çar 

ltı Cl'd o/d~~ 1 müstmlikelerle mu- başat·acağ1 iki büyük iclca!clir .. , alle efradının defnedilip edilme -
~1lılit1'nu unutmamıştır. O diğidir. Bunun belli olmama -
'ıı,Q elere malik olan dev - Bir sıg·ara kutusu sından dolayı Rus rahiplerinin 

~ .).ı rCllcırıncla daima muka - İçinde yazı ma• son Rusya çarının ruhunun istira -
~t,l>QJ·Qk_, Habeşi.stanı tak- hah için dua etmek istemedikleri 
. end'kl k• • f 

1
, 1~. ı erini hatırlatmak ınesı • 

1 
söyleniyor .. 1918 deki hadiseden 

sahile vasıl olması temin edilen ' ]ık Avru:paya hareket etmek üzere 
birisine tevdii kararlaştırıldı .. Bu Fransız mümessi]i General Janine 
emin adam beya-z ordu erkanı har- · müracaat ettiler. Fransız generali 
biyesinde bulunan Japon mümes - İngiliz amiralinin sandığı kabul 
siliydi. Çünkü o ric'at esnasında ~tmediğini haber alınca Fransız 

hususi bir trenle Vladivostok'a uluvvü cenahını göstermek için 
seyahat ediyordu. derhal sandığı aldı ve onu Fran • 

Bu suretle arzın altıda bidne 
hakim olan bütün Rusların son 
hükümdarının bn~;İyesinin, Rus • 
ya.nın aksasmı teşkil eden Vladi -
vcstak'a nakli lemin edildi. 

Tabii Japonlar sandık içinde 
naklettikleri şeyin, ne olduğunu 
kat'iyen bilmiyorlardı. Ric'atin 
zahmetlerini atlatarak Vladivoı • 

saya hareket etmek üzere olan bir 
f ransız harb gemisine yerleştirdi. 

Rus zab"tlcı-i de vazifelerini 
yapmış olcluklarma kanaat getir • 
diler. Çi.inkü sandık artık Fran • 
sızların elindeydi!. 

Fakat General Janin Fransa.ya 

'bl' . sonra geçen on sene zarfında çar 
,ı. fı&t -:ili, Qrı kralı hıristiyandır· ailesi efradının naışları hakkında tok'a gilnıeğc muvaffak olan bir 
e ->'Q.J., d d" A k k R b' . d d q-~'İııe ' .. n an tanıyanların i hiç bir şey işidilme ı. nca aç us :ıa ıh ı:an ığı ora a tes-

vasıl olduğu zaman o sandığı ne 
yapacağını bilemiyordu .. General 
hadiseyi evvela bütün tafailatiyle 
Fransız hükymetine bildirdi •• 

,.'lQ Roı·e devletinin başlt 1929 senesinde iş birdenbire ay - lim aldılar. 
>~ "1 I ·l d b R d utr1, v 11!?~ tere. f~rar.sa ue dmlandı .. Siberya a eyaz us - Fakat san ığın ne olacağı hak. 

Fransa hükumeti, kendisine ver -
diği cevapta sandığın huauıi ıu -
relte teslim alınmış olduğu ve o-

Sı toJ '9"rıncı konidir. l/cıbe larla kızıl Ruslar arasmda yapı • kında bir karar veremediler. Çün-
. ~ 3-· •• ,_ F )I~~ 0~seltmck azmimle lan muharebeler esnasında ran • kü kızıl ordu mi;temadiyen iler· nun için hükumetin o iıle reımi ıu-
~el>!·lrkı esaretten /mrtar sız hükumetinin miimessili olarak Jiyordu. Şehirde de tam bir a- rette meşğul olamıyacağını gene-

i~ 111i b. l b b 1 ıı be ır eştfrmek 1-labe . beyaz Ruslarla bera er u unmuş narşi hüküm sürüyordu .. Bu ümit- rale bildirdi. Yalmı hükiimetin 
"""'t Yneı ·z J · B · · · d d b' dd l ~ iıt., rnı el bfr mec·ki ver olan Fransız Gene. anın, eyaz sız vazıyet ıcin e Rus zabitleri san ığı ır mü et uıriciye neza• 
~ l!t-i,.,~· Runun lÇİn Avrupa Ruslar tarafından büyük bir heye- Vladivostok önünde bekliyen ln - retinin m:lhzenlerinde ıaklayabi-

t q~'"rl • harşı cihad iltinınn canla okunan hatıratmı neşretti · giliz donanması kumandanına mü- leceğini General Jo.nine söylendi •• 
le, -rr. ke a· · · b ı · d" d k' • tt"J F k t ·1· · F k G l J b k "ltıik rı ısını öy e lf . General Janin ıyor u ı. racaat e ı er. a at ngı ız amı - a at enera anin üyü 
i~ !Ql' led~nleı· bir taraftan " Tahkikat komisyonu. işini hi· rali, Umumi Harpte lngiltereye hükümdarın bakiyes:ni ihtiva e-
1 er e er, t '- ·b R 1 Y · 1 d k k l d b · · 'Qııl a~ı eden harb sa. f iTol'lü bir tacir, insanı hayrete tirdikten sonra beyaz us ar e • tamamıy e sa ı · ·a mış olan bir en ir sandığın haı-iciye neıaretı 
~qlıeleQr, Ve diğer taraftan düşürecek kadar sade olan yeni katerinoslavdan rüc•at etmeğe hükümdarın b:tkiycsini lngiltercye mahzeninde bırakılmasına ra~ı O• 

tq~'· r tQf<ibeden flabeş rüh· bir yazı makinesi icad etmiştir. başladılar. nakletmekten islinkaf etti. lamadı. 
/q~ 1-/QI: Makine, biribirine muvazi iki de- Çar ailesi efradının bakiyeleri Amiral, yakılan ölüle"rle meşgul Onun için Pariste bulunan 

·· Qr~r de~ kralı Avrupa dev- mirden mürekkeptir. Bunlar a - orada bir sandık içinde saklı bu • olamıyacak kad.-.r çok işi olduğu· 1 Grandük Nikola Nikalayeviç'e 
c ~'!•r 'lÇ• Q en ziyade ltalya- rasmda gidip gelen bir tertibat Ü• Junuyorlardı. Es?<i Rus hassa ala • nu sert bir tavırla anlattı .. Halbu- ~ müracaat etti. Grandük müteveffa 
~t· • .. h 1 ~1 .t /tQJ tın ii çocukluğun . zerinde yazı şiridi bulunuyor. yı zabitlerinden bazıları son da • ki o Çar İngiltere Kralının ayni çarın amcası idi. General J~nin 
~:.!İt"!re~~~.a~~n istila arzu • Harfler, ele geçirilen bir eldi _ Jdkada bu sandığı hatırladılar. Bu ] zamanda yeğeni idi. Bu suretle vaziyeti ona anlattığı zaman 
ı~ t:lQrılq . • llYumüştür. Hatta ven üzerindedir. Her parmakta sandığın merasimle nakli mevzuu Çar Nikolanın naşı herkes tara • Grandük çok mi\tee11ir oldu, •• Fa• 
"el '>ti;.8,:~~ hü.~ümdarın 1 . dört harf vardxr. Yazıcı lazım o- bahsolamıyacağından zabitler fmdan terkedilmiş bir halde kal. kat çarın kömür haline gelmiı o• 
~!t 150;·'ıesı. o~an ~ritre lan her harfi şiridin üzerine bası· sandığı ahp götürdüler. Fakat mıştı. Yalnız aç ve biilaç, peri _ lan et ve kemik parçalarını ne 

'!ıJ ~Qılı 00 krşl1k bır orclu 1 yor ve 
0 

harf elindeki kağıdın üs- ric'at esnasrnda Siheryanın karla- şan, hasta bir kaç Rus zabiti 0 yapacağını o da bir türlü kestire • 

~~te~i ~~el bu.nanla orasını tüna çıkıyor. Bütilr. makineyi bir rr içinde hiç bir kimse kendi ha - sandığı kaybctmemeğe çalışıyor • medi: 
~fi.tQ11 ~ e~ıyordu. ıi.g~a kutusuna yerleştirmek ka • yatından emin olmadığı için san • lardı. " - Beni rahal 

~--~~~-~~---~~~------------ıA~ t~l · ~ Nlliaet~Rus~bW~iou~ ~ . (Wt-~-n~8~a·u~d-am«~W~ 
bırakm1z. il 
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Türki,e 
14 ŞUBAT 1935 

.!Somalı sınırına ltalyanlclr qer{eşmiş Elektrikli sao<l 
yeye oturaC8 

-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) .... (Ba~ tarafı ı inci sayıfada) 

fırkalar, memleketi felakete sürük lahatgüzar arasındaki görü~me _ 
liyecek bir vaziyet almıştı. Nite- nin dostane bir neticeye varacağı 
kim hmir ve Menemen hadisele- ümidindedir. 
ri meydandadır. Esasen Türk mil· Ya'nızJtalya 1934 birincikanu 
'etinin bu gibi maceralara atıl - nunda ileri sürmüş clc!uğu istekle
makta hiç bir mcnfaıti voktur. ri te!trar etmektedir: Tazminat i
fi .. 1e bcg:!n b ıtiın ac•ı.r.da olan ı;ası ve ltalyan mevziine karşı as
fiirk ı,nillelin;n J!Uyı 11 · ~ıj i~:ıü !:e:i ~h:.;ramat yapı~ması. 
l:.ına yer bıra~· <:::. 1 İ.ı:;:-i:tere her iki tarafa mesele-

Büyük l: .. r cl ' 11~ ... eçih"'.! "ş o· ! rıin h:ll~irıe kadaı ;~;:alleri altında 
l:.n y.:!ni Bi.iyiik '!' ~;ı ı .;;t r .. ~el "nce !:ulunan mevzileri ask~ri bakım : 
Tür!'; 1nkılabının füi J 'ih Onder ,. ~ • :4n ın 1<vi··~ ~l:ıneme:.: teklifinde 
Resinin dahiyan.::: i!h · hıiie şim .. 11 unmtı~ 1r. 
diye ka::lar yapı~an l.;aJkT~ına ve Roma., 13 (A.A.) -. ray Su -
yenilenme ışlerini gene avni il vich, Habeş madahatg~zarı ile 
lıam ile daha yükı:e~c nEtic~'ere gü tşmüş ve kendisine hükumeti· 
götürmek bir gaye olacaK:tır Ata· nin s:1lh anusu hakkında teminat 
türk bunu say!<".V c:eçimi mDn~s('- ! ~·el':'ikten wnra ltalra taı-afır.dan 
betile millete kar~ı neşrettiği be· :::ı 1mmış v

1an teabi.·lu:n 1ta1yan 
j•annemede de söylemi§tİr. j müstem 'elu~)eı-inin himayesinı tc-

Şimdiye kadar Türkiye yalnız mine ma'.uf alelade birtakım ihti
kendi kaynaklarından istifade e- : yat te·1 b:ılerinden ibaret oldt?ğu • 
derek fenalığa karşı en dokunaldı nu sö;9'lemi~tir. Asıl müzakereler, 
bir sava§ yapmışhr. Bunu geniş i' Adis-Ababa'da 1-bbeş impar~toru 
bir surette sanayileşme leşkila - ile İta'yan mümessilleri arasında 
tında ve demiryolları yapılmasın- I icra edilmektedir. Habeş maslahat 
da görüyoruz. Komşumuz yeni güzarı,hükumeti tarafınt!an her 
zamanın İcab ettirdiği bütün rne- hangi bir tebliğde bulunmaya me 
seleleri halletmek içi .. ı en iyi za- mur edilmi§ değildir. 
manın İcab ettirdigl bütün mese· Habeş tebliği 
leleri halletme için eniyi sistemleri 
b.:ılmuştur. lktısadiyata ciddi e -
hemmiyet vermekle 1931 yılın
ômberi muvazeneli bir bütçe 
yapmaktadır. Vergilerin munta . 
zamzam bir tarzda toplanması, 

mali tetehbüslerin seri terakkile
rini gösteriyor. 

Harici siyasaya gelince, An -
l<aranın bu son yıllar içinde Bal
kanlarda, Avrl.lpada ve Asyada 
oynadığı faal rol göz önündedir. 

iç iılerinde yeni teşkilata mü

vazi olar.ak, Türkiye cumhuriyeti 
uluslar arası sıkıntıları ve emni • 
yetsizliği dağıtmaya çalışaca!dır. 

Atatürk "Biz sulhü severiz ve bü
tün dünya biliyor ki bu uğurda 

bütün kuvvetlerimizi sarfediyo -
ruz.,, demi~tir. • . 

işte yeni 1'ürk seçiminin f!a . 
yandığı budur ve Cumhur Reisi 
milletinin namınp. ohıra~ lcrı"Mşu 
milletlerin emniyetlerini ye ·ıe -
meıini iııtemiıtir.,, · 

IA9TtftUmtfttllfhltl111UltllllttllRnllll8'11UHlltflUIJlftıllUU1111mllln'Jll! 111!'" r~lt•UlllHrtl 

Adisababa, 13, (A.A.) - Reu
ter ajansı muhabirinden: Hudud 
hidise!erine dair neşrolunan res
mi bir tebliğde "Gerlogubi" Ha
beş garnizonunun hiçbir taarruz
da bulunmamış olduğu bildirili • 
yor. Bu garnizon, 2 şubatta "Af -
dub" da İtalyan kıtaatmı kuşat • 
mak teşebbüsünde asla bulunma-
mıştır. 

29/ 1 tarihinde Gerlogubi civa· 
rındaki hadiselerden-yana da Ha. 
bet tebliği fu malumatı ve>:iyoT: 

"Y a']nız tüfekle müsellah 25 ki· 
şilik bir Habeş devriye kolu, mit
ralyözlerle mücehhez İtalyan kı-
taatının taarruzuna uğramıştır. 

İmparatorun evvelce vermiş ol • 
duğu emirlere tamamile riayet o -
ltınmuş ve her hangi bir devriye 
};:olunun garnizon karargahından 
3 kilometre öteye gitmesi yasak 
edilmiştir. 

italıan elCj;si görüşmelere 
memur edildi 

betbaht ai'leden hana bahtc! le - Londra, 13 (A.A.) - Resmi 
yiniz !., diye bağırarak ornd~ .-ı çı • İngiliz haberlerine göre, İtalya 
kıp gitti. hükumeti, Adisabaha' daki sefiri • 

Franıada bu!umm bütün ni, Habeı hükUmeti ile, ih.ilaflı o
Ruı prensleri bir a.·aya gele- lan mıntakada hududun tesbit e
reli bir aile meclisi iö.Jadılar. Fa- dilmesi için mü?:akerelere başla
kat meclis aza11 tEes3ürlerinden mağa memur etmiştir. Müzakere 
ağızlarını bile açmağa ve bir ita - edilecek mevzulardan birisi hu • 
rar verilmesini t~klifc muvaffak dudda yeniden çarpışma tehlike • 
olamadılar. !erini asgariye indirmek için u • 

Yalnız na.Şın Romanof haneda - yuşmalar yapmaktır. 
nma değil, Rus milletine aid oldu- Habeşistan bütün istekleri 
ğunu teabit ettiler. reddedecek 

Ondan sonra clsğdddar. Sandık 
gene General Janhı'in elinde kal
dı .• 

Roma, 13 (A.A.) - Habeşistan 

maslahatgüzarı Bay Afvork, Reu· 
ter ajansı muhabirine demiştir ki: 

"1talya ile Habeşistan arasında 
General o sandığı kentli ailesine 

mahsus metf ende muhafaza etti. 
Aradan ser.eler geçti. Nihayet bir 
gün eski Rus devrine aid diplo _ d:plomatı bu yüzden aleyhinde fe-
matlarm en eskisi olan Girs Ge _ na bir cereyan hasıl oldu~u dü
neral Janine müracaat etti :ve san- şünerek gazetelerle a~ağıdaki ha • 
dığı ondan istedi. Fransız gene. beri neşre mecbur kaldı: 
rali nihayet bir ta.lib çıktığına "Çar ailesinin pakiyesi tara -
memnun olarak aandrğı ona tes - fnnd~m münasib bir yerde sak -
Hm etti. • }anmaktadır. Bu bakiye Rus mil -

Gin bir giin gelip sandığı oto • Jetine aittir. Ben yalnız Rus mil -
mobile koyarak götürdü .. O za • Jetine lazım gelen izahatı verebi
mar.danberi sandığın ne olduğu lirim. l\Jetfen sandık ve ketum 
ma!um değildir. Nerede saklan - kimselerin muhafazası altmdadır .. 
dığını Girs'den başka biç· Mezarın önünde çarm istirahatı 
bir kimse bilmiyor. Ona bugüne rnhu için daima dua edilmekte -
kadar Mr çok kimseler ve gazete· dir. Bugün bundan fazla bir. şey 
ciler müracaat ederek izahat is • söyliyemem.,, 
tedi1ene de Gin bunla:ra hic:: bir Bugün bu meselenin eararı 
ıey aöy)ein~di •• Nihayet eski Rus Girı'in elindedir. . 

bir harb çıkacağına, şalisen ihti ·ı Sir John Saymon Öundan son
mal vermiyorum. Bu meselenin ra demiştir ki: 

~:ıslihane bir tarzda halli müm - "- Habeşistan hükfımeti Ulus-
kun olmalıdır.,, lar Kurumu genel katipliğine tev· 

Bununlııı. beraber, Bay Afvork, di etmiş olduğu mektuptaki taah
hükumetinin bilcümle aykırı me· hüdüne sadık kalmış olduğunu ve 
talibi reddetmek azminde bulun • yeni bir takım hadiselerin zuhu -
duğunu da söyledikten sonra, §U 
suretle sözüne devam etmiştir: 

"V nziyet şudur: Eğeı· İtalyan -
laı· Ualual vak'asmdan ötürü biz
den tazminat istemekte ısrar ede
cek olnrlarsa, ki, tarafımızdan ~e
bebiyet verilmeyen bu vak'a es -
nasında birçok Habeş telef olmuş
tur. ve eğer İtalya hükumeti U al
ual 'a kadar olan arazinin kendi 
rnah bulunduğunu iddia ederse, 
bizim bu esaslar üzerinde uzlaşma 
mıza imkan olmıyacaktır ve o za
man tekıaı Uluslar Kurumuna mü 
racaat edeceğiz." 

itafyanın protestosu 

Roma, 13 (A.'A.) - Reuter a
jansı muhabirinden: İtalya dış iş· 
leri bakanlığının beyanatına göre, 
İtalya hükumeti, 29-1-35 hadise· 
sinden dolayı Habeş hükfı.meti 

nezdinde protesto-:la bulunmu§ ve 
bunu yaparken, tazminat istemek 
hakkını muhafaza etmiştir. 

Protesto, umum[ mahiyette ve 
teferruabız olarak yapılmıştır. 

Habeşliler Ertirede 50 
bin asker toplamışlar 

Roma, 13 - Alınan haberlere 
göre, Habeşliler Eritre hududun • 
da Valualda 50 bin asker topla • 
mışlardır. 

Romad!l efkarı umumiye süku· 
neti muhafaza ediyor. Gazeteler 
iki kolordunun seferberliğine dair 
m.üt.alea. •Ö &.....,.iJUill .. ~ V ..ı-_..,. .-.r.-

nebi gazetelerinin mütalealarını 
yazıyorlar. 

. Seferber edilen iki fırka Habe§ 
Iilerin Eritre hududundaki top • 
lantısma karşıdır. Habeşlilerin 

tahşidatı tehlikeli bir hal alırsa 
Q zaman bu iki fırka yola çıkarı
lacaktır. Rivayete göre İtalyan 
kuvvetine general Rodolf Granzi· 
yani kumanda edecektir. 

Eritre ve Somaliye eylulden be
ri harb malzmesi gönderilmekte • 
dir. 

Hariciye müsteşarı M. Saviç 
İngiliz sefiri Sir Dromondu kabul 
ederek Habeşistan hakkında uzun 
müddet görüşmüştür. 
Musolini, ihtiyath hareket 
etmek mecburiyetinde mi? 

Paria - Maten muhabirinin 
bildirdiğine göre İtalya bu sene 
Habeşistana karşı büyük bir as
keri hareket tertib edecek halde 

değildir. Buna sebeb askeri güç • 
ilikten ziyade mali zorluklardır. 
ltalyada biiyük bir para sıkıntısı 
varJır. Bu sebeple M. Mussolini 
çok ihtiyatlı hareket etmek mec • 
buriyetindedir. 
ingiltere, meseleyi dost~a 
kapatmağa u~raşacak 

Londra, 13 (A.A.) - Avam 
kamarasında sorulan bir suale ce-
vaben Sir John Saymon bilhassa 
demiştir ki: 

İtalyan hariciye bakanlığından 
istenilen mulumata cevab olmak 
üzere Romadaki İngiliz sefirine 
Somalı ile Habeşistan arasındaki 
çıkmış olan hadiseler dolayısile 
hudud üzerinde son zamanlarda 
ltalya hükumetinin tedafüi bir ih
tiyat tedbiri olmak üzere iki fır· 
ka askeri seferber ilan etmiş ol • 
duğu bildirilmiştir. Bu iki fırkanın 
mevcudu takriben 30 bin kişiye 

I ' 

baliğ olİnalqadır. 

runa mani olunması için icab e • 
denlere şiddetli emirler vermif hu 
lunduğunu beyan etmektedir. 

Benim bildiğime göre bundan 
başka ne Habeşistan ve ne İtalya 
Ulus!ar Kurumuna her hangi bir 
müracaatta bulunmuş değildir • 
ler.,, 

Diğer bir suale cevab veren Sir 
J ohn Saymon demiştir ki: 

"- Bizim bu meseledeki vazi· 
yetimiz şudur: Her İKİ memleket· 
le de iyi münasebetlerde bulun
makta olduğumuzdan meselenin 
muslihane bir surette tesviyesi için 
elimizden geleni yapmak isteriz." 

Fransız gazeteler inin 
mütalialart 

P.aris, 13 (A.A.) - İtalya -

Habeş ihtilafı efkarı umumiye na· 

zarında hayli tehditkar bir mahi

yet arzetmektedir. Ancak, gazete· 

ler, muzlihanc bir tesviye tarzı 
buJmağa çalışan diplomasinin gay 
retlerine güveniyorlar. 

Pöti Parizien, İngiliz maslahat

güzarının dün akşam hariciye ka

tibi umumisile bu mesele hakkın

da gö~üşmüş olduğunu haber ver

dikten sonra diyor ki: "İtalyanın 
hazırlanması makuldur, çünkü 

Somali hududu boyuna on binler

ce adam yerleştirildiği muhakkak 

tır. Ba Muasolini İcab ederse. 
kuvvetle mukabele etP1.ek Arzu .
sundadır." 

Figaro gazetesi, ilk Ualual ha

diselerini müteakib derpiş edilen 

müzakerelerin henüz başlanmadı

ğına esef ederek diyor ki: "iki 

fırkayı seferber etmekle, Bay 

Mussolini belki sadece silah elde 

olarak müzakereye girişmek ama
cını gütmüştür.,, 

Matin'in Roma muhabirine gö· 
ı·e, Habeşistan ne tazminat, ne de 
tavizat vermek taraftarı değil -
dir. Zira, hiçbir taarruzda bulun· 
matlığı gibi hadsielerin vukubul
duğu yerler, hep kendi arazisi da· 
hilindedir. 

Habeş imparatoru, uluslar ku
rumunun hakemliğini kabul etme
ğe hazır olduğu gibi,hulhataraftar 
olmakla beraber memleketinin is
tiklal ve tamamiyeti mülkiyesini 
de saydırmağa azmetmiştir. 

Jurnal' da diyor ki: "Bu ihti
laf, Uluslar Kurumu için çetin bir 
imtihandır. Ortada iki şık vardır: 
Eğer Uluslar Kurumunun tavassu· 
tu aranmazsa, bu, kurumun ifla • 
sını ilan etmek demektir. Ve eğer 
tavassutu aranırsa, o zaman da, 
Uluslar kurumu müdahalesinin 
faidesizliğini bir kere daha gös • 
termiş olacaktır. 

Eko dö Pari de kezalik, Cenev
renin gene içinden çıkılmaz bir 
mesele ile karşılatace.ğı mütalea
sındadır. 

Popüler, Bay Mussolininin har
be kadar varmaksızın müsbet ne· 
ticeler elde etmeğe matuf bir ıi . 
yaset takib etmekte bulunduğuna 

zahiptir. "Mussolini, Habe§istan 
üzerinde hukukan değilse de filen 
bir h;maye tesis etmek istiyor. U
luslar Kurumunun uykudan uyan
matı li.zımdn.,, demektedir 

· ci s3 ;:r (Baş tarafı 1 111 

•elilin orla)'a çıkması ltiııff' 
mi1tir. ~ 

Zabıta, bu mızır hayıı4l 
d .. ,,ıa 

bir numaralı dünya uf B 
hayet ele geçirmiştir· lıtel 
Hauptman kargmızda btJ 

11 

Herkes, hatta müdafaa ,,ıe' 
de bulunanlar bile onııtt sil 

duğuna kanidir.,, ,ı 
B. Vilentz, bundan soı:ırcl~ 

bergin, Red Conson'un .,he . ~ 
Kondonun bütün evler~ fı 

'd r çocuk ç:ılmalıdanberı .' d'~ 
hareketleri tecessüs ed~l. 1 ~ef 
şüphe uyandıracak hiç b'.r 
rülmediğini ilave etll'li~tı':ııi 

B. Vilentz, iddianarti~~I 
rirken, fidyei necatı tet ~i ı 
paranın tek bir doların d& r 
bergin adamlarile tenıas~; 
nan bir ferdin elinde görıl 

i 1 

olduğunu söylemiştir. 

Müddeiu mumi idd~I\". · bil 
okuduktan sonra, dinlefl. 

-A5 • 'V-V 
arasında oturan bir pa~' 

l?ı~ 
kalkıp bağırmı§lır: tf< ~~t 

"- H auptmana bertıe~~ l';)e 

kat o olmıyan bir adafi'lbı ~i~ llıı 
nesi Ramo yortuıunda, tııe 
l . •. b .. ahlaf 
ıseme gc&ıp, ana garı f' da 

rar ettiği sıı·ada, LinJbef. du' 
- ld - . . . t etli· cugunu ça ıgrnı ıtırcv , tııl leı 

Vensen Burns adınds"1 ıf ola, 
pas, derhal zabıtaca dı~tC ~I\ 
karılmış, sorguya çekileli ~ ıj l 
ra, serbest bırakılmışbr· 8dt 
deti ne iddia makamı, ne·b'1' 
dafa avukatları nazarı iti 

lacaktır. ·~ 
"Asınız, parc;alajl~P ti'\ 
Flemingtcn, 13 (A.A.) /ı' ba 

kü muhakeme r•J-.ino~'~ 1-a, 

mahkemenin haricinde "fı ~! 1~ 1 

§i taraf mdan "asınız, p-n ~ 
nız, diye bağırılmıştır. ~ ~ 

Bu hadiseden sonrŞ f~ ~ 
mahkeme etrafında bir. pD ~ .., 
donu tesisini emretmiştır'. e dı, 
de, gene böyle bir nüınaff di 
zar edilmektedir. f 1eıı 

Soğuk kanlılığıyla JJl~i bil' 
hakim, herhangi bir bllrı.~ ')iti 

l . ·ıı J 
altında kalmama arı ıçı ' ~ 
zalarına nasayihte bu~ 

Milyoner bir c~~ 
yakalaodı .. j 

Paris, 13 (A·A. - ı..;, f 
1882 tarihinde AlınanYllbi~' 
mu~ olan eski Prusya ıe. eııt 
den milyoner Baron Cl~ ecl 
ı aciovitzin Pariste tevk1 eJif• 
olduğunu haber verıne~ ge 

· b. d Pati' e ron 1910 tarı ın e iİ 
ve orada lüks bir hayat '&ıı· tq" 

tü. Harb esnasında f rall l:JİI ~~f 
giliz ve Amerikan ~u1';111,~ ~~·' 
susluk teşkilatları, bır ~ri~;ı bı 
susu olan Baronun ta roıı ;lt 
farkına varmıtlardır. s; ""p 

1~ 
panya, Amerika ve fe : 1111 ~tb· 
b.. ük' b" 'k. ·nas 5 c-" ~~ı uy ır musı ıtı r'' 
du. Baron 1922 de tekrB1d0tıf, . 
ya gelmi! birçok def ~}aJ' .. ıfo 'l ~dil, 

lJJl1.lf '"' ·~ <t rıcılıktan mahkum 0 ·f eclA ~ 
disi 1925 tarihinde te"kl 1, ı &. 

ise de ortadan kayboJıılll~ ~'§ı 
D··ıı te aı 

vaff ak olmuştu. 11 I .,ııı" ~i . 
. ·1 . t k·ıf o ıJ l\ı 

geçırı mış ve ev I ~ 
Jel . ~ 

cew •tt 
Doktor Hafı% , . 

Dahiliye Müteli ~e ~ıt .. .,ıer. 1 
Cumadan batka gıı ışSS~ ~, 

(2,5 dan 6) ya kadar ~ '-1' 
vanyolundaki (118) n ,,rıtJ' 
fıusi kabinesinde hastal 

ıJ 
Muayenehane ve "~ı~ 

22398 Ktslık telefonu 

eder. 
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erkesin Mes'ud 
'ması Mümkün 

,,1 Ancak ... 
{·:, ~sanfor nası! mes'ud olabi • J ~ 
'>?-1 • " mevzulu bir makale neş- ı ' 
~~n G b ı ~ ~r. \!ili a~ mütefekkirlerinden 1 

eer' ..1 le.m Ştekel, bu mevzu Ü· , 
lll"c b b ı tııı· lrıne/ '. a aları olduğu kadar ı . 

VQ~. erı de alakadar edici şeyler 
"lY.Jı· Ş.. 1 • • oy~e dıyor: 

. - ln , bile 
1 

san .arın nasıl mesud ola
cet{) . 

t\'\>ej· .erı esasına varmak için, ı 
ll'ı~.su: ınsanlardan çoğunun niçin I 
l~tek . olanıadıklarmı araştırmak r 

hı· 105,,. l d - . . ı ı , "1eg d · ... na r an çogu nıçın r 
llıı)' u 0labi1nıek imkan.mı bula • 1 

01·Ja1·? Ç" k" d l b') 
ll'ıek k : . un u, mesu o a ı · 
d~ abılıyetini edinmelP-ri yolun

• &.nn b b du~~· .. e ve a a, onları yanlış 
lt! ·~nuş]e yetiştiriyor. Evet, böy-
o~hilesud ol~~ilm.e~ için, mesud 
y11,t nıe kabılıyetmın daha küçük 

· an ed' d' ·ı · d' 'im ıi ı·· ın ırı mesı ve e mı e· 

. l 

•tıt-~~unıuna, ben, yazdığım iki e
~rı/' lyni zaman-la bir ruh he -
l\e.l' \~ı~atile tecrübelerime daya • 
. a.I( ı• . . B 
rı~d ~aret etmıştım. u eserle • 
ll)~l en birisin.in ismi "bir anneye 
l ttı.ıp} d'W ' • • O " 

1:ıab ar,, ıgerının ısını ana, 
\a, \.terbiyesi,, dir. Bu iki kitap -
'~e \ R" su} olabilme esasları vuzuh· 

~r 01ıteri1erek c-rtaya konulmuş -
1:. • 11--- • "'t ıq, fımdiye kadar on yedi 

Liyen Deyer$. ho§a giden ,·eni Alnı an yıldızlanndan biridir. Yeni t;evir · 
diği "Punl.·, Amerihadan geliyor,, isimli filmde mevsimin son modasına uy • 
gun olarah giyinişini, :;·ukandaki resi m, göz önünde bulunduruyor. Yün • 
den boyunatlası ve beresi, bir ömeh desenlidir. Desenler, lmyulaciverd ::e • 
nıin iizerine "<;ıh renklerdedir. Spor gömleğinin rengi, nuhudidir. Koyu 
J.·ur~mıi eteldiğin sadeliğini, ön ıaraf ıa ki birliaç düğme gideriyor. Devetüyü 
rengi.ndeki yii.nden eldivenlerin bilek eırafma gelen tarafları, Greta Garbo • 
nun moda sahasında tutturduğu "Kraliçe Kristirı,, tarzmda, kal!uf, vo genij 
kenrcrlıdır. 

,~a tercüme edilmiştir. ikincisi, 
1q_·~ sahaımda daha yeni yer tut- Çlnde Kadınlar ••• d1, İlk da. şimdiden alaka uyandır· 1 • 1 
di d'( lutapta yazılanların on ye· 
leıı~ d~n annelerin kalbine ses _ Kadınların erkeklerle müsavi nüz bu vaziyet temin olunmamı§ 
bir ihe~ı, ortaya konulan esaslarTn vaziyete getirilmeleri yolunda, he memleketlerde, devamlı uğraşma-
'll~l:t'"tıyaca cevap verici mahiyette lar var. Bu yolda uğraşanlann ba-

Qgllnu ispata yeter! sanlardan çoğu, yanlı§ meslek se • şında münevver kadınlar bulunu· 
la.r

1 
klltada, kitaplarımdaki esas • çen1erdir. Böylelikle yolunu şaşı - yarlar. Onlar, uğraşmalarında yal

biJlll taaca notedeyim. Mesut ola • ranlardır. Bu, bence muhakkak! nız kalmıyorlar. Münevver erkek
la. e~, realiteleri yadırgamayış- Sonra, bir insan, hayatın mana• lerden de yardım görüyorlar. Ka
\>e b~trıküntlür. Dolayısile anne smı mı ara§tırıyor? Bu insan, bü- dın ·erkek arasındaki cins ay°rıh. 

• gtıl\ ıı a, çocuğun isteğni, ihtirasım yük sım keşfedememiş, demek - ğında hak ayrılığının yeri o lamı • 
~ ~~ rıı.l!)~~~lu!dara doğru körükleme • tir. Büyük sırrı, yani hayatın ma • yacağmı, münevver kadınlar ka • 
~' }'tıli,,t~r. Çocuğu hayat adamı gibi nasının hayatın kendisi olduğunu! dar münevver erkekler de biliyor-

-: Bu hayatı içle doldurmak, hiç baş- lar. Kadının da, erkeğin de insan 
O' ~il.tt erhe doğru itmekle sonradan ha }anmamak, hiç yorulmamak, en oldukları, hak bahsinde bir tara -
jf• 14.tıt':b ayal inkisarına uğrıyarak minimini muvaffakiyetler karşı - fın diğerinden üstün vaziyette ka-

gt ~~1:1',l""()Çe~nıesinin önüne geçile _ sında bile sevinç duymak ve ağır larak, kuvvetlinin zayıfı ezemiye
·r~ 6ılıt;~ cuga sadelik içinde yaşaya hezimetle7 karşısında kat'i yılgın- ceği hususunda kolayca anlaşıyor· 

l ~~ •t k d' · b l hk göstermemek, bütün bunlar, lar. Eskiden.ki vaziyetin taban ta -
ı "~ai ' en ıne güvenıs ve aş ı-

1 ' ç rn" k ı .. b hayat s"'natımn, mesuCI olabilme - bana zıddı bir vaziyet! ;I ~f e uın ün o an ir he • ... 
I~'"· doğru yuruyüs ve nin esas şartlarıdır! Çinde, şimdi bu uğurdaki mü • 
'~au- ~ ( f L .lıı \' 1 davranış terbiyeti • Bahsi derleyip toparlayış ma • cadele en hararet i ısa aJJsındadır. 

0~ b·l'ec:tnı~lidir. Modern bir ter • hiyetinde olarak, hayatta yalnız Yeni bir kanun hazırlanıyor. Mü -
ef! l1ı )'et•: hu asırda çocuğu işte böy • bu esaslara göre hareket edebilen nevver kadınlar ve onlarla bir o • 

~ 
~ebi)~!~t~r: Çocuğu böyle yetişti- zinde insanların mesud olabile • lan münevver erkekler, ümide dü
~tıldiij· ıçın, sabırlı olmak lazım ceklerini iddia ediyorum. Bura • şüyorlar. Fakla, büyük ümidi boşa 

li~;~i de unutmamalıdır!. daki zindelikten maksadım, ruh çıkarma yolunda maddeler, yeni 
r.'j ~ıı. ha Uki, anne ve babaların ço- zindeliğidir.Vücud zindeliğinin lü kanuna da konuluyor. Mesela, ai· 
Jir; :ctt1 el Yattaki kendi aldanışların- zumunu da vücud doktorlarının a- le hayatında kocasına karşı gelen, 
, fi I '- ~ll ers alınıyorlar, çocuklarım ğızından dinleyiniz. Ve bir ruh ona eza ve cefa etmeğe kalkışan 

~,,.., <:ak öyle ld 1 l k doktoru uf atile, ruh zindelig~ ini, kadın, cins cezasının tehdidi altın-
~ '"''C:a .. a anış ar a arşı- Q~ 

'1! '-1~ Roılerindeki bağ çözülecek mazideki kederli hadiselerin tesi- da tutulacak. Halbuki, eğer koca 
~İl\jt\ ~e.tiriyor. Galiba kendile • ri altında kalmamak, halden isti- böyle hareket ederse, eskisi gibi, 

,,ı ~~~h:~enıedikleri uzak ve hatta fade edebilmek, isitkbali hazırla· 1 ona hiç bir ceza yok! 
~ li~biJ hedeflere, çocuklarının mak, diye anlatıyorum. Bunu öğ· ı Bu ve bunun gibi maddelerin 
~e ~itt~ t eceğini sanıyorlar ve bu ü- renmi, olan ve ruhu böyle zinde - kanunda bu şekilde yer tutmama
[t,,J ~~it ~elli buluyorlar. Böyle ya • letmit bulunan, göğsünü gere ge· sı iki tarafın da fena hareketlerin· 

~l' ~'ler:a~;de, çocuklarının inkişaf re kendisini mesud sayabilir! den dolayı ayni şekilde ceza gör • 
~ '1 ~ '1: r ecekleri en müsaid ze • Şu halde, her insan için mesud mesi iısteğile yapılan teşebbüsle-

) 

"\..~t~lxrıalarveonları hayat re olabilmek yolu açıktır. Her şey, rin, ne derecye kadar tesir göste • 
'~let e tıygun zeminlerde yü - anne ve babanın yetittirişindedir. receği yakında belli olacaktır. Şiın 

~ -li~:e kadar iyi olacak! Yeter ki onlar hakikati olduğu diki halde kanun kat'ilefmemit • 
I ı. tııeaud olamıyan in • ıribi ıı&roünler. ! tir. Ortada yalna liyiha11 var 1 

...:--=--= .-.==--..... == ----
Genç Görünüşün Çaresi: 

::-z..-.-= - ,_..,, -=ıawwws== -
Sözlerim, Kulağınıza 

Küpe Olsun! 
Viyan güzellik mütehassısların

dan Dr. Egon Karlis, zamanından 
evvel yaşlı görünmenin sebebi ve 
yaş ilerlediği halde genç görünme. 
çaresi hakkında, bir makale neş -
retti. Şöyle söylüyor: 

Şu veya bu kadının hakiki ya -
!Inı kestirebilmeyi, birçok kişi is • 
ter. Bazıları, olduklarından fazla 
yaşlı tahmin edilil'ler. Bazılarının 
bilakis olduklarından daha gen: 
bulundukları kanaati benimsen.ir. 
Bu tahmin ve kanaat, yaşı merak 
edilenin görünüşüne bağlıdır. Nü
fuJ kütüğünde yazılı doğuş tarihi 
kaç olursa olsun! 

Zamanından evvel yaşh görün
menin sebebi ve yaş ilerlediği hal
de oldukça genç kalmanın çuresi, 
nedir?. Önce sebebi gözJen geçire 
lim. Zamanından evvel yaşlı gö • 
rünmenin baılıca sebebi, içte ra • 
hnthk, ferahlık, sağlamlık duyma
yıştır. iç üzüntüsü, insanın dıt gö· 
rünütünü de bozar. Hayli yıpra -
tır. Dolayısile, dıştan görünÜ§Ü • 
müz, içten geçen hadiselerin ya • 
hud içeri vazıyetimizin aynasıdrr, 
diyebiJlriz. Bu,şüphe götürmez bir 
hakikattir! 

Burada dokunduğumuz içeri va 
ziyet, yalnız ruhi değildir. Bu ta
bire, maddi cihet de dahildir. Ruh 
ve beden, biribirinden ayrı ola • 
rak, gözden geçiriş mevzuu teşkil 
etmiyor. içte rahatlık, ferahlık du

zamanından evvel yıpranış izleri• 
nin belirmesinde hem ruhtaki ga• 
mm, hem bedendeki dahili 
rahtsızlıkların tesiri vardır. içeri 
vaziyet, bu iki cepheden, dış gö • 
rünüşte izler bırakır. Hem ne iz· 
ler bırakır. Hem ne izler!. Tama -
mile menfi! 

l~in böyle oluıuna göre, hem 
ruhu gamdan tasfiye ediş yolunu, 
hem de dahili rahatsızlıkları gi • 
dermek yolunu aramalıdır. Bunun 
için de vaktinde davranmalıdır. 
Maluma, demir, tavında dövülür! 
Ve yaşlanış, kronik bi · arıza gibi
dir. Müzminleşen bir derdin ken. 
disini tam tehlikesile birdenbire 
göstermeyişi gibi, ihtyiarlık da, i
çin için artar ve sizi, ummadığın1z 
bir günde ayna kal'şısında §a§ır -
tır, yerindirir ! 

işaret ettiğim iki cepheyi hiç ih ... 
mal etmeyiniz. Biliniz, ki sun'i gü 
zellik vasıtalarının yardımı, ancak 
bu iki cepneC:len emin olduğunuz 
zaman dokunabilir. O da ancak 
bir dereceye kaaar ! Bu sözlerim, 
kulağmıza küpe olsun! 

Bala Dair ... 
Halis balı, mahlut baldan ayır• 

dedebilmenin usulü nedir?. Bir 

alkolün isine atın. Eğer bal haliı 

kaşık balı, iki kaşık mi1'darında 

balsa, alkolün içinde iz nırakına .. 
yuş ruha aid olduğu kadar sağ -
lamı k d b d · ·a· T k 1 dan kaybolur. fvlahlutsa,_,. sarım -

ı a e enı racı ır. e er e- · • "' .. 
meli ve karışık söyleyişi bırakıp, J trak, bulanık bir iz.Jn.riJü&a 
dosdoğru anlatsam, söyleyiş tar • ı Ne kadar kolay bir usul değil 
zım, daha ziyade tercihe değer ma mi? .• Hem de temiz bal yemek im· 
hiyet alacak galiba? •• Şu halde, i - kanını bulabilmek için, birebir! 
§İn dosdoğruıu, dı§ görünüşünde Balcıların kulakları çınlasm! 

.Luiz.e Ulrih, bu mevsimde "Bitmemi§ senfoni,, ve "Libelayn film· 
lerı~de gördüğ~müz bir Alman yılclızıclır. OynaYl§ı çok beğenilen ba 
~enı yıldızı, resımde "Varyete,, isimli •on filminde giydiği bir ko•tiim 
ıle ve şapkayla görüyor3Unuz. Bir varyete dan•özü kıya/etini göz ö • 
nün~ .getiren bu giyini§, mevsimi içinde bulunduğumuz mcukeli balo. 
lar ıçın uygun dü.fen ho§ bir kıyafettir. Kostüm, beyaz tüldenJir. Tül. 
elen kat kat süıleri ve kırmaları vardır. Şapka, beyaz kaclileclendir. 0-
:erindeki kanatları ~ kvı, •on moda ıapktıların n.Udiirl 
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Y ~s~k -,;dil~,; piqesler 
Hoıı~;1e,.;dir~ ,,~in gasak etlili9orla~? 

An~a m:ıha8irımiz yazıyor: ı ziyi istihdaf ederek olsun - tez. 
r. ~uat umum müdürlüğü yifamiz bir mahiyette olup. olma-

( s n .. · .. t) \'e (Uç saat) ope· dıfı, 
w• _r.nden '&aşka, daha bazı pi 4 - Umumi ahlilı bozacak bir 

, n s.:ıhneye konuimasmı ya· şekilde açık ıaçık ıahneleri muh-
'. .. ·istir. Yasak edilen piyes· tevi bulunup bulJ1nmadığı. 

n say~sı old•Jkça mühim bir Bu ctôrt esastan ilk üç_ü olduk-
:.ı varıyor Bunlar arasında ça ıabit ve kabili tayin ölsüler 

ba::ı es .. rlerın de bulun- mahiyetinde sayılabilir. Filha • 
et·: at gözunü çekmekten kika bir eserincümhuriyet rejimi· 

"r ! almıyor ne aykırı olup olmadığını ve ya • 
T::mınmt~ ve hatti §İmdiye ka. hut da meseli do.at bir millet aley• 

el .. r birç k defalar temsil edilmit hinde tezyifamiz ..bneleri muit.· 
bir piyesin yeniden sahneye ko · tevibulunup bulunmadıjıuı keatir
ırıla~a:nası ilk naz:t.rda ıarib ve mek 0 kadar &\iç bir §ey değildir. 
b~raz da manaaız gibi ıiSrünür. Nj. Hıalhaki dörclüncü eau böJle 
tel<im, 'bir gazeteci arkadatnnız, değildir. Çünkü ahlik telakkiai 
bu hareketi "Atef bacayı sarchk- .. ...1 _ w. ı..:.:.. 

. yer~ RflMlaa ıore ue&'fU ua 
lan ıonra, yanımı a&ıdürmejf' teYdir S.ıin ahlika _,.SQD: MYl"" 

koımak gibi,. bir fey olcftılunu a.- lan bi; vaaiyetia xarm ahlika •'1-

laylı bir ifacle ite yazmaktan ken- kD'ıaa,ılmw.-windür. llu.tie· 
dini alamamqtır. ,~ '-'..! • b =' ..:ı1.- deai .. bi • 

1~1.L! • ..J_ l WUUUDID f&-IMUa a-• a• 
Bizce bu leMUUiı yennu.: o 111&• lecejin' clıaiif\iiiııi .a,lienek, 

dıfı ıil>i, nıeule d'e hir alay mev- ---~·Ye 1 _ _. e ehemmi,....i-
cak •--d "'dd .. cli 8lRa911IB MZ&Rft T 3•• ~uu olanııya "" ar CJ ı ır. . daha . . c:enhaclırm" oluruz. 

Piyeslerin temailtnden evvel' nl1 ıya. 

ko tr l dilmesi vazife ve aalihi-ı Acat. {Matbuat Müdürlüiü 
n o e } ı,· . · hl"ka yetinin Mat&uat Vmum Müct"urtü- tetkik 5iiı osu ır Plye91D ~ a 

tüne ve~pı81İ seJqakın 1a11labi- u1gun olup olmadığını tetltık e • 
ıecek bir ı~miıt.e olmuıtur. M.l.- derken nasd ltir-ölçü JmRamyor 1. 
buat umum müdiirlüfü, (244t nu· Matltuat Umum Müdürlijü- tiyat· 
maralı matbuat mnum miclil liiiti ro tetkik büroıu tefi • ki eski bir 
teJldllb b• aa ) m ka · ıazetecidir •• bu sorruya f(iyte ce
b...ettiii la ha'k ancak 1914 vab veriyor: 
tene& ildrietriaiaia biriaıl'ea • "-Biz ahlik brınaeıini reel 
bareo 1g,llanmep Mtt.,..... dne~ıl-.,\elakki ediıonuı: .. Me • 
Bu~ 1'35 ....... tubabada ... , ıalineCle yatu ayabiim .. 

bulun~uğµmuza ıöre; ehemmiye- karı ile erkei_io beraberce yat • 
ti nishetinde ~nt meauliyeti de maları, göuerilmeıini ahlaka ay
büynk olan h itin mathat amam bı aaıqomz.. S.ma komı.t,malar 
milchlrhrl&nb h ftZifet.ri İçİDe 41a kaha imalarla "eıa çk\u. &&ı· 
sirmeai D'zerlnden, ancak iç ay i cemiyetin menfur ıördüğü ifa • 
kadar f>ir zaman &esmit demeltir. wt.t'·t ni• dıe &'ib 
Ei•,.... ••• ...,.._, J esas•"- a.ı..ii b-. · 
e'Vftl _.,....,........,... fııllt atiacleJiL 

ko a• ı .. u. IQ•llt ipcıla 
hi}"llla ....... 
lüi,tae ....... _ canb --

ney• w.W Elh"'t ıl• 
yı .... ~,~ ......... 
auli 
gel•' gıı-. litlldlellftll. •-• 
dil 

......... d•·-~- ... 
"'ib mittir?. ... - etlw .. 
.. .., ....... h .... .... 

• rfi'iliwlıa _,,. 
• Enell (1.&kt 

,......,..... .. pİJ'9I 
..,. ..,.... ___ ,... itllari-.. . .............. . 
Tarlr ldlllirfme w,,...... 

ı alb ... ..w;....-. 
mncı.,.. ~ aahmler lnılıuwp Piy-. biri.ci penleeiad&, 12 
bıalamw11;hlt. J911Dft W. çec:dta taam editen, 

a - om.m. is..,. ...... cto.. -*telif nailefert. tein-ar edilen 
~ Dpitalbm, ..... • ... .. ... ı.Mmak ra*1 tahtı oldu • 
t:mW tilli •1UJ ,.,.. p bclar h.tfı batma 'Mr ıkandat 

raM. ,,., ltp ,. ...... -. •Jftblletek Mr maftfyettedfT. 
~ ._.n.u, ıht .... 19'1ı&•li IMlcf taModa hydohmmamak. 

milletleraleyltl riı-wlauM, .. la ._.._ftaret olanan küftlrler 

• _,. ___ -
--uı ııtulan adam 

Maarif VıkH ... .... .. • U4-w U!L-.-&! _,..J i 
ı · l :ı_ • • .a.111! _ __._ Şair ~~ ~un y~ı ı 

at ar lf eruw • ·sı:aır._ --- . . L.L ı.... ·• den be-
mqpl olmaja ...... Te y411i ,_ı Jair. pıyea, ~ ~. l'ID 
teıkilit ~ilwnzs+ •Wlatte aa.. .. Jmabul Şetaır tiyatro.unun 
zel aaıı'atlu ,__ isli 'iiii s ..._ biliii.isıde oynan1Jor. 
de yer veribiiii ..,.hs ,_ hı11. r TQUl•••cla Tiiril 7uıcıları
tı • Maarif v.JriJMi •at -..a.. -. 11ıırrltriz 'a çotaMıilDI sönaek 
Je~i hak'w+ ........ .._. a a ı .... •"MnDCimizdir. Türk 
önce alik°!lmrlana +1t1•·'-iei tis l&e n m e,..mluk ~e te~~ 
topl•mshs:afır. • ı'81wi1" aiıJ ••• aille ılerlecbaı 
daki mllliki: • .... alnlriirl*clıW wa __.o edebi-

IU'JIMlu, da ·· JllP a JMlk . cti!9c1iiimiz ka-ca uç .• 
tir. AıakamMu.iM ........ oı..,w; cmua ıçın 
tebi hecallm iN ıepod.lıan "' • ,..a • ~ ... ._ olaua, ilk 
rinc:imi eweke ......... .W.. · ..... .,.m.ı.. özenç 
fete •e1!9itlulli; ikinci 8 .. Kal• ki. lataa-
bir kaç gün RYel laiSna\! ..... ~ .. . UNUTU-

Birimi rapor, tetlrili dii ..... 

len dftlet ---M tİr8llO 
deıaieülUa --om•• h\ı' 2 .. .. 

d1r O lliaci rapaı.. • ..... DO 1 

musiki......__ aaul ftt-• 
dilmeü tetkik ..... h h ... 
rada raci;,--. ~ ailel• ilin • 
de muaiki7i ,_,... ili. plik -. • 
riyatmm Ye.,.,..~ .... • 
aair ._ik.i •et~ b1lllı ... 
fanfarlar ........ omıtl "" .... 
kili .,.. ı-Wr ..... ti ... 
tepleri, lii§ik kı......_.. ..... 
ki denaaeleri ~ ,..._ ' 
zunuadıya ......... 

Bu rapor da kültür bakanlıjı • 
na veriluıittir. Oçünt:ü. raponn 
bazırlaamuma bqüı\lucl. bat .. 
lanılacalıdır; b..-npenla mueillİ 

LAN ADAM.- ipe bç &'ÜD
tliir tt,--.,. tdshm doldu
~ tıatlı taalıt~ak 
..,...-wı.ir,Q411tir. 

... h ........ .. 
w 1211 • - ,., •• iliiridiir: 
~PiJ•İJİ .... 
ı-~ Qi oruarlar. 
3- .. .. a\ssr• ka l'ıatQ 

bi.-. 
•="n aJD un ar....-. 
.._HLwma piyniı W. .-i· 

--·~· ~- ç.k ......... iyi ••1 'I W 1ıshww aiilaiia biriacle 
.. ...... ,., ... tN,•i-1 b11alt-
i1,. fiüıtiiii , .. ~ iıft.e lt.üaiı -
yük liçlüı ~., giiateriıyor. 
Alı hkimlilE literatürüne kadar 

geçen ve iiJtünliliün, baıancılltın 

\edriMstıDJQ 'm Mm'· •• '*" ""' ıuıup a" edlM , 
Bu raporları ha.zırlıyan komi.,. Raıiplan. müt~.,:\<kildi,. Birinci. 

n musiki muallim mektebi mu - raporun hazırlanmaıına Cemal Re 
YQ • W. ffeW.&.iti' M 1ı ' alliml11ıi111len Alamıll A .. •••• ~ .-U. Ha _. • ••t 
v~ Cemal, Necil~-.. HaJi • • t•. .. -·---·-·--· ··--- . ... .......... -...:·--····---·nw:--piyeate edebi bir nezahet bırak • t dan devletın,. uluıun m.-Eaatıne 
mamaktadır. dolnuı~, bm:e ~bul olama.. 

. . liate ..ıua.,. - 5Q'u.et ye clıier hekrmlar-
Sonra betmcı ~ -'·L"'-·- .ıaıı pak edilmcıiue. lü.ıam &ö· çıkan W: ara ura, ıoı ilen wsmwua • .. • 

1 
_ d.ı.t 

1 11 --ı•w• !.I..!- -11-- HV. rulea. P&f•l1eı: Yar mı • 
ı at, il~• ÇIDD9 .JUll~ - E.veL Mesela ~ndüiin 

kedeak canı. nümmeıe.dir. &. ( __ L.. kafl) u-L- d Y.eaar 
deliiaal.ı .. lııırlilen tarlıWar• ısı ... ereıa 1 11r~~11 • 

.. ar:_~~-id_._...: ı.._--! ·.- rinia {tatili İff.al), Hatlide Ed.-
her tiirlü e._. a. mın• mana b. (" oJ.llları) ~::ı...:: Ga ... 
aö imalarla dola hular kta.. lll. •e.IWI ç ~ ... 
a" ııbiıa (ıazze) Mabmucl Ye.ui • 

dır. 11Sı, (.ancai&a 14trefi)
11 
ı...il C.· 

ikinci perd.! ~e terek Şaziyeain. U.iQ (~a)" NllılDılk K:eenalin (ka 
Rıza ite sörii1111eei sere• Atıfetin rab.li), ş_.e ... d.cliD Samia"11 (ı.. 
aöateri ite (lJhtda puçen) sar· ta),. Şinuai 'llıckaia (oanna isiıa.) 
hot IMr .. ide bulunan ZiJaDm PİIV~i bu. UU. aikı.ulebilis .. 
bclmlarla milrilemeai, lrir sahne- Baalacdaa (..Jıtenm katil), 
de halla llarp 11,tenilmeai tenaiı, R11& vahtetiai temail ettiğinclea, 
editemiyeeek ltadar kaı.. teYler • S.~.et doatlaraazı nKid.e etm .. 
dir • 1111ek için, (tatili i1&&l pi;,es~) ame 

(Üç Saat) e ıelince, bu eser leı aleyhine ve patroa lehine pro-
beyeti unnniyui itibariyle abn • ~&anda aıah.iyetinde oldujundu 
da~ mahiyetinde olmamakla '*'· TO IUllf farkı ıözettiiinclen, (be
bor, piyeıin on hirinci taM011111- •> .. pt,yelİ de. Türkliiiit tahkir e
daki yatalr u.lmeıi, Netrilin kız • 4lecek bir muiyette olcluiundao 
larla kon119man, Nebil ile Keti a· 1uak ecülmia.tir .. 
rumdaki daetto, Naile ile balda· - Pelü, temailhri ya.tak edilen 
dl aruındaki son llonuımal'ar at.- " fiJealeria alaınma1111a müaaa
lik kaideleri,.le ftal>ili telif defil. tio obmıcelıt lllldıı? 
dir. - Bama ~P ve.nnek Bü~ 

Mahmul Yeaarinin (hanunlar nn ~eli haricia.aeclir. 8ia 
terzihaueai), tboi ftefift Ahmed rahu p~ılerta ulmqe IJoDUl-. 
Narinin (nakıı) Repd ve. Rıclva.· eıaııacla. ~ahnr- olç •l..a.dıt* 
mn (fahite), Tahain Nüıidin ..-atbrm.&W• ıaük.cllefiz.. Oteaw. 
(ben ..• bafka) ıı Şetlabeddin Sü· karı.pıqız. 
leymanm (Çllanaz dd) piyes- - Büroa.uca lemtilille .Uu.,a... 
leri ele ahlika aykırı ılrüldiikle- de e.dilaü,Jeıı bir piy~ ıaiiellifi 
riaden yasak edihnitlerdir. Bun- tarafından clüelıtitıNU. &iiacMri-
tar aan'at bakımından süzel ola- liıse bunu tekrar tetkik ed~t lllİ• 
bilirler. Bu f>ir teknik itidir ki, bl- siniz? 
zi 'iç a?ikadar etmez. Biz piyes- - Tabii, allA.k bi:ıe tinldiıe 
ferin cemiyette yapacafıteıifi arq kadlU' lnı şekilde b~ı mütacqt ol .. 
trını:ıt. Nelradar ıüzet oluna. 0111111 mamııtır. 
lrir eaer ahlak "' ıiyuet l»dıJDm. Ômer Nakıb Köatffm 

Piyes 6 7 ablo 
ve tanDUlllf olmanın tadı içiJadl 
yan ıarhoı yqayan büyük ~ 
bu hale o kadar al1f111Jfbr ki, 'ı-v 
ret,, ini bozmamak için k~ 
kend · ıini aldatmaıına -bıle 
le - göz yumuyor, kızmıD.; 
mi olmıyan bir ınıiden 
çocuğunu düıürtmeğe ka~ 
operasyon yaparken ıinir aarfl' 
tısı içinde eli titriyerek yanht~ 
kızını öldürünce kendiı=ni pOIİI' 
ıötiiriip veriyor. Bet yıl ha~ 
aonra da artık onu herkee 1111""" 

muttUJ'l 

Nizrm Hikmet, hu küçük fi 
reel "mevzu,, u güzel bulutlaf1' 
ıüaleyip geniıletmiıtir. 

insan ruhundaki tannımak İt" 
teğinin belli belirıiz atdqları, ~ 
çıkııları, küçük varlıklarda ~ 
kalın çizıilerle ıöateriliyor;. ~ 
defa naulıa bir anıp içiadeki 
mi gazeteye baııldıjı :çin iviill' 
gazeto fotojrafçıeı, ıazete f~ 
raf çılarına ııünde ıekiz on pos 'ff'. 
ıim çektirmekten hotf.nan 1ılC k-' 
disini halkm kar11ıu• çıbnp rıll 
laur edecek oltjektif in ö~ 
kuzu a:l»i duran azılı Lı:alil, fili' 
eaası bvvetlen.diı:;eıı buhıtlarclaı-

Balar tNt.1nma itteiiai u 
DINnlt aı.ıs2n tadım be • ' 
Son tablodaki _.akı kab•eai..M. 
ıiıüle., flüıkünlcr de un 
tarı. 

llesalt•~il 
lv.ıuJN1a...,...da burada kartı 
blaa IOl'l'llv da yolr • deiı 
Piyeeia yazdttı da böyle ın 
yok• 1ahneye bnulurken mi 
le olda, bilmiygnnn • 

Sözün kıauı, piyeı küçük ti 
mevzuun tiirli bir ifade iç~ 
büyütülüp iılenmeıidir; iateniP 
ii bdar kuvvetli göriinm~ 
bence bu yazıcının ıeçliii m..,, 
wı pek m.· ei mini olnıaam~ 

01na11t çok (Valclir. ~ 
bütiin yükü UNUTIJLAN ~ 
da41r; Ertuind Mubain, bu roJll' 
le '-er Takit llıeieaihnk la~ 
naa ~ffakiyetterine bir :,J!I 
ıini daha kattı: koıuqtuiu I' 
o lap katlar, auatutu vakit 
"LiiJ• •• " h :~- _ıelı"v..I.! olllf --vana , w J•• 

Neyyire Neyyir, kocumı afdr 
ta.n ve unutan kadını, Talit ~ 
nm l:arnıyle dittüp kalkan ye of 
auını unutaıa aıiatanı zarara•~ 
nadıhtr. Hekimin lnzı rol 
Cahide muvaffakiyetliydi. 

t 
Piyesin en güz•l olan • ~l\ ~ 

zel oynar.~n yeri son t.ablodlP;~ 
bahçı kahv•ıini &ôateren IQ• 
IQ. •• 

Burada rol ala ve unul~ 
larl cea•a.nciıru ...-•itller .. 
kiçük roller._. çok aheaWi .. 
%el QfnadıJ.,,. Gal* ~ Y 
birinc:i plUda YUIW~ 
t-~ Eftutntl u..ı..;.ı.. 
bin. u.., .. .._.~ .. bitit. ,.11 
le.idi, ıüaeLIİIL\ 

Pi}'*i1t .ahneye konuluf~ 
tablelann göelenlitiade Wsilll ~ 
ta haili hile .. ,..._,,.__ ~ 
liyatromuzdalil ,.tlfaiu ye ';:;,f 
ği yeaere)ı yaJ>lhnıt Mr itd ,.#.:_ 
lik •ar. ltejiMriie lllVY~ 
ri, hence '9u •1'11Nft • 
ti.-deki ... "-Mi kth .eh.Mir~ 

Drrtr A &.--" ~S"'Jt: 
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GLENCE 
···TELEFONDA ••• 

• = =-= 
Candan değil, =·=·· 

t_~ telefon bqmdalar. 
--~, :;uade, erkek büroaundL 

...... N le ta1le batladı: 
it. &aılaın, &üzelim?. 

dın söze .. l • . • ....., N ' fOY e gırıttı: 
tijllhaıı &aıl llllJlm? •• Ayol, nasıl 
' dab Q '?rmaya ne hacet l ET· 
L.. a bırL.-- t .. _,...._ 
~ t" .._,, aaa once ç1au. 
· ! \' ~e, buna bilmen lbım ıe . 
~ ha~c~' ~a hana dair yanlıt 
~~il~ f' lllı uçurdular? .• Rahat. 

1\ 1 ılan diye?. 
'l!ıo~, bu lakırdı bomhardı • 
..,. rııımda yutkundu ökaür-
1\a~ , 

Heyecandan ! 
- Ne pbcı feYSin aen! Ok· 

ıüriiie tutulmak!. Canım, öksürük 
ele mut!aka baatalanmakla ıel • 
mez, ya! IDMnm boiazı sıcıklanr· 
Terir, ıonra.. 

- Peki, peki! •• Şimdi Wı uzat. 
ma da bana neden telefon ettilini 
anlat! 

Ha, •• önce, tabii nasıl oldujunu 
sormak iıtedim •• 

- Evet, evden çıkalı daha bir 
kaç taat olduiu halde!. Ne can • 
dan alaka! 

......, N rn, ıorclu: 

......, ··/ 
0 ? • Sen misin öksüren?. 

l\ad ok, .• hayır, .• ıey. 
......, 'i 111, kuıku!andı: 
)' alnız deiilıin galiba? Kim 

- Bu aözün doğru!. Seni can· 
dan •• 

- beni candan seTiyonun. 
Meni!. Lik:n, bana öyle ıeliyor, 
iri bu ıöz~erin candan değil, heye

Bir ln.gili: karikatürü. Yak~ı/;k :ıfai ·e n<'feri. güzel kadım ymımı nparı 
manın en iuı katından kollan arosınn almı§, tutuna tutuna iğrrıi mcrclirıcn 
lxuamaldarım iniyor. Güzel /.adın, kendir;ini alerler arasından kurtaran ce · 
sur erkeğin kula,ğına ~u sözleri fl$ıldıyor: 

-Tekrar göriişeceğiz, değü mi?. Ne zaman ı'ıfaiycye telefon et.•em, derhal 
gelirsiniz. değil mi?. llaydi, bana sö: t'erin! 

candan! .• 
llıın.:la? · - Hüsnütefıirc:!en ıonra he • 

....... lii,. k' .. 1° b' el ~ ımse, guze ım, ıç men de 5u:tefıir hazır!.'. 

......,t·· Ökıüren benim! - Hadi, hadi! .• Aııl sebebi an-
0 d•den çıkarken biç öksür • lat !. 

~1' 111ı?. Ne zamandanberi ök- Koca, daha bir bayii aapa söz 
, e tutuldun?. y~llarmdan yürüyerek, nihayet a· 
••••••• 
1

,. ............... _............. ad makaadma ıeldi. O gece, ken • 

b vgu.tan, Siz / diıi1e büyük bir ticaret iti oıan 
ı mühim bir zat; kendisini yemeğe 
d 'ılı bir profesör, ders veri - davet elmitti de .. gitmemek ayıp 
~ ICiiraüye yerleımit, boyuna olacaktı. Hem ayıp, hem de iti bo

S°"' dimatı yorucu çetin me- nh:lecek bir hareket! •• Gerçi, ca· 
\ tıılata anlata bitiremiyor- .ıı hiç mi biç ıitmek iıtemiyor, bir 

l-~ an eVTel evine, güzel kancıiınrn 
~•lw "'lık, karpamda olman yanma dönmek istiyordu, ama ne 
-'J ,~den birinin bönıilrlediii· yapıvn? ı, bur 
\,._-~•,Talebe,gözlerin kapamıt Anlaşıldı, anlaşıldı. Gene eıki 
~i arkadqının omuzuna kurt ınAaalı! Falrat, l>unu gece ya-

11e~d· k 1 '-• '--- rıaı eve döndüiiin zaman da anla-" ırere , tat ı uır U)'au7a 
'-. ~ • Neredeyse arkadqmm 

0 
labilirr!in. Telefon parurna ya • Bir luını,m,al 8e~ 'nde mmkeli '!.a· 

.~ ~ zık'. Eve döndükten sonra, ıeni lodan döni4 Hovarda erkek, baloda 
ır Yanın hqma yutık ola· nasıl oJaa ıorpya çekeceiime gö- buluıııığu kadınlara sor11yor: 

~taF re.. - Çocuklar, '.:>~ru8rmll söyleyin 
~I etör, kızdı. Kürsüden me- - Fakat, güzelim! barın!. Si: kimsiniz?. 
,; •eılendi: - Dur, aklıma bir tef geldi. Kadmlardan biri, §Öyle izalı celi -
.. ahat uyumumı temin ede- Ben df! seninle beraber gideceğim! yor: 
Wlı' 
, 1Yet a 'acaiınıza, uyuyan Bu tepeden inme karann bil • - Öteki kadın, .•enin kannın dostu· 

~ 'tıtıızı uyandırmız ! dirilitinden yanm ıaat ıonra, ko· nım karısıdır. Ben de, öteki kadının 
l )'ıı)'•- kad h ca, telefonla kar11ma •u haberi kocıcuının dostuyum! 
llQ -1111 ar qı, iç iıtifi • :I' 

~dı· bildirdi: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' • d 
, ~•hterem profe.ör, onu u • yeceği~~~~~! ~:::.: !:: .. ~:!,: Doğrulukla? I 

llıı 'b-b değilim, sizıiniz. Yap - rasın :!a kavga ettik. Mukaveleyi Bir alım, tatım itinde, iki ta -
~,, ır iti ben bozamam. Eğer imza!ıyamıyor. Yemeği eYde bera· raftan biri doğruluktan dem vu· 

'U\•c-n 17rtna~ ı!ze düter! ber yeriz, güzeJim! r ruyordu. Göiıünil titire ıiıire fÖY· 

le söylüyordu: 
- Ben, daha çocukken doğru • 

luğa nitanlanmıt ım. Beıikteki bu 
n:tanlanma, gençliiimde evlenme 

ile neticelendi. Senelerce kan, ko· 
ca olduk. Bir yastığa hat koyduk! 

Ona inanmayan karır11ndaki 
fÖyle muzipçe bir sual 10rdu: 

- Kannızdan ne zaman ho • 
pndmız? .. 

Uslnımımıs! 
Sabıkuı dolu bir yankeıici, 

günün birinde gene çok n bıkalı 
meslekl&flarından biriyle buluı· 
tu. Meılektaf ı ona ıordu: 

- Ey anlat bakalım. lıler es . 
kisi gibi yolunda mı? 

Şu cevabı aldı: 

- Ben, altı aydır Jrimseyi 
çarpmadım, kimsenin cebinden 
bir şey qtrmadmı ! 

Öteki, bir kahkaha attı: 

- Atma, meslektaı, atma! 
Sende tövbeka r olacak gö;ı yOk ! 
Ne ıende, ne de bende! Malüm 
a, biz biribirimizi iyi tanmz ! 

- Ben, sana tövbekir oldum, 
dedim mi! 

- Şu halde nuıl oldu da?. 
Sabıka11 dolu yankeıici, izah 

etti: 

- Altı ay önce, bir adamm 
yelek cebine el attım. Meğer 
herifin tıraı bıçaiı varnııı. Par . 
mağım kesildi. Olacak işte, ke • 
sik, iltihablandı. Bu ıuretle altı 
aydır it itliyemedim. Hala da ça. 
htamıyorum. Baksana parmağı • 
ma! 

Sarsılan/ 
Zelzeleden bahı açılmıttı. Mar. 

mara adaıına hiç g:tmediği halde, 

o sırada orada bulunduiunu iddia 
eden bir palavracı, guya ıördük . 

lerini anlatıyordu. 

Bir aralık, dinliyenlerden biri 
ıordu: 

- Herhalde çok korkmu,sunuz 

a-------
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VE 

------·· Muallim, çocuiuo anneaine 
raıtlayınca, tikiyete batladu 

- Çocuğunuz, pek batan! Ele, 
avuca ıığmıyor. Nasihat ettim. tek 
dir ettim. faydasız kaldı. Ne der • 
se çalıııyor, ne de uslu oturuyor. 
Hiç L:r muallim, teml:!l talebeden 
hotlanmaz. ama bu çocuğun haşa• 
rılıktan .,az geçip yalnız tembel 
kalmaıınr, ne yalaı. söyliyeyim. 
bin kere tercih ederim ! 

Kadın, muallime hak verdi: 
- Öyledir, öyl~!. Ben de evde 

az mı çile çekiyorum zannediyor 
sunuz?. Ben de bata çıkamıyo • 
rum. Zaten onu mektebe gönder • 
mekten makıadım, günün bir kıı • 
'Tlını olıun. batımı dinliyerek ge
çirmek ! Y okaa tembetliii, okuyup 
adam olmıyacafı, bence de ma • 
lum! 

Muallim, tikiyetini annenin bu 
suretle karıılayııına öfkelendi: 

- Siz, dedi, bana çocuğun ba
basını gönderin, yarın, mektepte 
'>ekliyorum! 

Kendini tutamayıp bir kahlra • 
ha atan kadından fU cevabı aldı: 

- Aman, güldürmeyin beni!. 
- Bunda güliönecek ne var? 
Oğlumu yola getiremediği • 

nize göre, kocamla hiç mi hiç ha. 
şa çıkamazsınız. Babası, oğlundan 
-'alıa ha,arı dır! 

Bir Şaı tla !. 
0 Sirk,, de bir arılanJa mürebbi· 

ıi olan kadın, hünerlerini göıteri • 

yorlardr. Numaralardan birisinde 
kadın, aılaru çağırdı, dudakları a• 

- Bu da bir teJ mi! Şekeri 
On ıırada oturan çapkın bir d~ 

likanlı, alımlı kadının itilebileceği 
derecede yükıek bir aeale, töyle 
ıöyledi: 

Arılanla aiız ağıza geldiler. Bir 
an sonra, teker, kadının aizmdan 
arslanın ağzına ıeçmitti ! .. 
raıındaki tekeri almasını emretti. 
•izınızdan, ben arılandan daha 
meharetle alabilirim!. 

Kadm, kırbaç ıaklabp, cevab 
verdi: 

- Sonra tekeri aizmızdan ar .. 
lanın ağzına vermeniz f&J'liyle. 
teklifin;zi kabule hazırım!. 

dur. Çok aarsddıiınıza aöre •• 
Palavracı adam, fÖyle dedi: 
- Yok, yok! •• Pek o kadar de

ğil. Ben, yerimden oynamadım. 
Belki fÖyle ıaia ıola yalpa vur
maıumdur, ama •• 

Sonra dütündü ve i!iTe etti: 
- Herhalde, }'er, benden çok 

aanıldı! 

llagat Sigortası/ -------------------------------
Karıkoca araıında kavıa çık. 

mıftı. Koca, tembeldi. Onu be.li
yen kanıınm sabn tükenmitti: 

- Seni tembel ıeni !. Ben olma· 

aam, sana kim bakacak?. Nasıl ğe
ç;necek, nereden para bulup da 

yiyip içeceluin?. Bunun bugünü 
Taraa, yannı da var. Bugünden 

yarını dütün ! 
Hem tembel, hem de yüzsüz ko

ca, gerinerek esnedi: 

- Bak, bunu hiç dütünmemit· 
t;m. Bu hal.ı:ste tamam;Je hak'mn, 

karıcıiım. Derhal ıidip aeni •iaor· 

ta ettireyim! 

--
t ' 
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Uç küçük kedi 
Bir gün üç küçük kedj 
Annelerin.e dedi: -
Danda eldivenimiz 
Kaldı, ne yapalım biz? 
Anneleri kızarak 
Bağırdı ciyak ciyak: 
- Y oba eldiveniniz, 
Tatlı yiyemezsiniz. 
Miyav miyav, miyav, 

Yok mu bize yeni av. 

Sonra üç küçük kedi 
- Anne, bulundu, dedi; 
Bizim eldivenimiz. 
Anneleri gülerek 
Biraz da göz süzerek 
Dedi: - Tatlı yersiniz. 
Miyav, miyav, miyav, 
Yok mu bize yeni av?. 

Tatlıları yediler, 
Neıelenip dediler: 
-Tutulduk 'bir yağmura, 
Sonra düştü çamura, 
Beyaz eldivenimiz; 
Şimdi ne yapalım biz?. 

1 

Anneleri kızarak 
Dedi ki haykırarak: 
- Pistir eldiveniniz. 
Tatlı yiyemezsiniz. 

Bu üç haşari kedi, 
Annelerine dedi: 
- Biz tatlıyı hakettik 
Teknede temizledik 
Ş :mdi eldivenleri, 
Geldik gerisin geri 

Anneleri gülerek 
Biraz da süzülerek: 
-Tatlı yersiniz; dedi. 
Geldik gerisin geri 

Sonra bit sıçan geçti .• 
Bu sıçanı kediler 
Mırıldanıp yediler. 
Hepsi haykırdı: Miyav, 
Hişt, hişt, av var, av var, av .. 

E. Recep 
Altın Kitap 

........................................................................................... 

~esimli hikaye: 

Acarın babası bir gece yarısın· 
da eve dönüyordu; elinde bir ga -
zoz şişesi vardı; 

- Eğer, demişti Acara, uslu o· 
turup derslerine çlışacak olursan, 
sana iyi cjnsinden bir gazoz geti
receğim. 

Fakat, yol üstünde, birdenbi -

Gazoz şişesinin tıpasına bas -
mak. 

Yavaş yavaş hırsızın yanrbaşı

na yaklaştı. O kadar yavaı yürü • 
yordu ki, bütün tehlikelere karşı 
açık bulun.duran hırsız, bu yürü .. 
yüşü duymaıştı. 

Tam kulaklarının dibinde ga-~ 

re maskeli bir soyucuya rastladı. zoz şişesinin trpasına bastı; ses o 
Düşündü: kadar kuvvetli idi, ki bir tabanca 
- Şimdi ne yapsam?. bile bu kadar hızlı patlayamaz -
Hırsız, kuvvetli bir adama ben- dı. 

ziyordu; Herhalde, önünde bir Hırsız, birdenbire neye uğra
yem gibi çıkmış olan Acarın baba- <lığını anlayamamıştı. Gözetlediği 
smı soymadan bırakmazdı. evin yanıbaşında bir deniz uzanı-

Daha sonra, bir ay başı idi. A- yordu; kurtuln ak için kendini 
carm babası henüz maaşını al - denize attı. 
mıtb: zen~indi. 1 Acarın bahasına gelince, he -

Birdenbire aklına bir fikir gel - men gazoz şişesini ağzına dikmiş-
di: , .. ' . ti. 

Güneşte lekeler 
Dünıya dışındaki büyük alemle 

uğraşanlar tarafından, güneşte 'bir 
çok leke'lerin bulunduğu meydana 
çıkarılmıştı. Bu lekeler, in.sanlar -
ca birçok senelerdenberi malum -
dur. Yalnız Berlin rasatanesi tara
f mdan yapılan son bir tetkik, gü
neşte, şimdiye kadar meydana çı· 
karılan lekeden daıha büyük bir 
lekenin bulunduğunu ortaya koy -
muştur. Bu leke güneşin garb kıs
mındadır. Genişliği 70,000 kilo -
metre kadar ta·hmin ediliyor. 

1 Meraklı yazılar 1 
Dünyayı kuşatan hava tabaka

sının dışında, stratosfer denilen i
kinci bir tabaka vardır. Gazeteler
de büyük balonlar stratosfer taba
kasına doğru daima uçulduğunu 

ve buralarda tetkikler yapıldığı -
m işitirsiniz. Fakat bu tabaıkaya 

varmak için kaç zamandanıberi ça
lışıldığını biliyor musunuz? 

Stratosfere çıkmak için ilk te • 
şe-bbüs 1871 de yapılmıştır. Fakat 
bu ilk teşebbüsün hiç bir netice 
vcrme-diğini söylerler. Ancak bun
dan otu2 sene sonra 1901 de ya -
prlan ikinci bir tecrübede 10800 
mc•.reye çıkdabilmiştir. Bundan 
yirmi sene sonra 12,944 metreye 
çıkıldığını görürüz. 

Bununla beraber en büyük 
tecrübeler meşhur Pikar tarafın -
dan 1931 de yapılmıştır. 

Pikard birinci tecrüb~inde bu 
mikdarı 16,300 metreye götürmüt
tiiı·. Fakat Sovyet Rusya da çalı .. 
şanlar 19000 metreyle bu rekoru 
birdenbire 2700 metre daha yük • 
seğe götürmü§tür. Son tecrübe ise 
1934 de yapıldı ve 21 bin metreye 
yakın bir yükseklik elde edlidi. 
Bununla beraber bu tecrübeyi ya. 
pan 'balon parçalanmıştır. 

Defineler 
Her vakit işitirstniz; toprakların al

tında saklı bulunan defineleri çıkar

mak için birçok "Define arayıcılar" 
meydana çıkar; topraklan kazarlar, 
ve çok kereler, albn defineler yerine, 
eski tarihi eserler bulub meydana ko
yarlar. Hatta, bir çoğu define arayı

cılara dair bir çok meraklı romanlar 
bile yazılmışbr. 

Fakat asıl definelerin, toprak al
tından daha ziyade denizlerin altında 
bulunduğu muhakkaktır. Geçenlerde 
bu cins bir tesadüfün ortaya koyduğu 
büyük bir denizaltı hazinesinden bah
setmiştim; Bugün de, Leman gölünde 
yapılan araşbrmalan anlatacağım. 

Aşağı yukarı bir sene oluyor: yol
culardan birinin düşürdüğü kıymetli 

bir eşya parçasını bulmak için bir dal
gıç gölün dibine inmişti. Fakat, çıkar 
çıkmaz, gölün altında bir ıehrin mev
cud bulunduğunu iddia etti. Dalgıca 
g.öre, birçok binalar, çe§meler, yollar 
vardı. Ve hepsi, gölün albnda mun
tazam ve bozulmamış bir §ekilde duru
yordu. 

O günden sonra, Leman gölünde 
büyük bir ara§brmanm ba§ladığmı gÖ· 
rüyoruz; derhal birçok dalgıçlar, en 
modem aletlerle techiz edilerek gölün 
dibine indirildi. Ve bu araıtırmalar o 
kadar ehemmiyetle ve hiç bir gün kay
bedilm.iyerek yapıldı ki, İfe, doğru

dan doğruya memleketin reisi bile a
laka göstererek geldi. Bütün maksad, 
gölün dibinde çok eskiden kaldığına 

hükmedilen bir medeniyetin izlerini 
meydana çıkarmaktı. 

Son defa yeniden gelen haberler, 
bir aralık ara verilen bu araşbnnanm 
tekrar baıladığını gösteriyor. Bunun
la beraber birçok alimlerin iddiasına 

göre de Leman gölünün altında, mey
dana çıkarılacak hiç bir medeniyet izi 
yoktur; ve gölün altında görülen yol
lar bir hayalden ibarettir. 

bile sinemalarda seyrediyorsunuz. 

kazalar oluyor. Fakat bu otomobil 
kimse vazgeçmiyor. 

Y a1nız, geçenlerde, kazasız bir 
Barselon şehrinde yapılmıştır. En 
dar küçükler arasında küçük 

otomobiller resimde gördüğünüz 

doğrudan doğruya ayakla hareket 
Müsabakada bir çok siyasi 

ğu gibi, müsabakanın yapıldığı 

sadüf edilmiştir. 

ıek 
Her sene, muhtelif Pl~ rı 

]erde büyüık otomobil yarıt :J 
pılıyor. Bu yarışları görJl1 ,.J 

bJll. 
Binlerce halk toplanıyor, ~ 
yanşlarını her sene yapıtı 

otomobil yarışı yapıldı. Btı 
dikkate değer taraf on yaıfl1' 

dıt· 
otomobilciklerle yapılnıa•' ., 
gibi muhtelif şekillerdeYılıı 
ediyorlardı. 'ı)ft' 

adamlar, çocuk babaları btJl ~ 
yol boyunca binlerce aeyird1e 

B.UBUN'aa blylll 
mlsabakası 

Birinci müsabaka: Birinciye 5 Lira 
Kurun, çocu/, sayı/asına kar§ı kiiçü k okuyucuları tarafından gö~tef 

nihayetsiz rağbet kar§ısmda, hediyelerinin adedini fazlalaştırmaya ~ 
vermi§tir. . b1' 

1 - Bu hediyeler bu haf tadan itibaren daha muhtelif olacağı gih", 

macalarımızı doğru halleden olwyuc ularunızdan birinci gelene Jc' 
verıyoruz. 

ikinci müsabaka: Birinciye 10 Lira 
tJ 

2 - Diğer taraftan, ikinci bir miisa balca daha açtık. Bu müsabfl~-Di. 
hafta gibi kısa bir müddet siirecek ve sizi yormıyacaktır. Sadece, ikİ"cı ' 

k b ~u ' saba ·amıza gire ilmek için a§ağıda yazılı olan noktayı diklwtle O l 
zr rica ederiz. ~ 

~9) \ 
A · İkinci müsabakaya girebilmek" için her okuyucunun, arka sr 

bulmacayı da doğru lıaUetmesi laznu ôır. 
1 

I' 
4 bulmacayı da arka arkaya doğru bulup c;rlı·aran okuyucuları11ı1• 

smda bir tasnif yaptıktan sonm birinciye 10 lira Mükôfat veri)'orıı:~, 
Bulmacalarımız, küçiik okuyucula, ınıızı eğlendireceği !.adar 71
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salıalardahi i.stidatlarmı da meydana çıkamııyacuktır. 

En iyi ve en çabuk koıan bacaklar, aporda en ziyade ka- r-:::;r;:;::ı:~:r 

zan.an bacaklardrr. Bizim resmimizde de öyle bir koıu var 

ki, en kısa bir saniyenin bile mühim bir kıymeti olduğunu 

görec~kainiz. Elinize boyalı bir halem 11h nız; ve noktalan 

doldurunuz. Sanki koıucunun diğerinden daya iyi koıtuğu
nu göreceksiniz. 

Yandaki küçük resim, geçen haftaki bulmacanın hallidir. 



G enc_(er Mahfe_fillde {ı, · <7,enç ouz,,,e h~urro • • 

seyirci adedi 12,500 •• C.,ntl<r Salıneye lıiliuı bfr me.kide/ insanlık Komedısı 'ıı 
yalnız malıfclde temsil vermekle duran hUyük bir projektöriin dik

kalmryorlar, lıalkevlerinin temsil 1catimi celhettiğini sezen Baha 

ihtiyaçlarına da cevab veriyor · Hulusi: 
lar. Hatta her sene İzmir, Baltke- - Bu projektör bir gaz tene -

sir, Ilursa turneleri de yapryor • \c..,indcn yı:ıpılım~. efendim, dedi. 
lar, gençleri seyreden ve tanı • 'loyattık, kontrplakla da ziya ter· 
yanların mikdarı mübalağasız ı.ihatmr tam.:ıınl::ulıktan sonra mü· 

yüz bini bulunüyor demektir ki 1;;emmel bir şey oldu. Sokağa at -
ben bütün dikkatime rağmeıı 'anız on kunt~ etmez amma Lizce 
gençleri en az ve geç tanıyoTilnr leğeri yüz liradan fazladır .. 

sırasına girdiğim için ne kadar 
müteeı:;~if oham azdır. 1 ,,",, 

~rn;;lerin avnca, kooperatif. l\[. 1 1 l'f d l 1 . . . · . • · u ı e ı ers O( a an, ç;cnç · 
111 lgı şubelerı de ,·ar. Bıtgı ~uhe · , . 1 h.. 1 ·ı · . . , . . . erın ça ı~ma aro sn ıepsı mun-
3ının a"şaın <lerslerıne 600 ktf'ı R _1 k .. ··k f k t ·· - . : tazaın. urana ·m,:u · ;ı a şu · 
ılcnım edıyorınuş.. Bu ~enç1erın 11 .. 1 · k·ı~ ,_ 1 ·nu u ur t e11 · ı at KllnTIU§ ar. 
teşekküllerinin şümulüne bir F l ·k .ı· ı · t . . - •ere yo -, uıyor ar, ceınıye 
nusnldır 8amrım. · · ~ ı · var. Herşen lnz yaprvonız. va us 

naha Hulfüıi izahatmıt ı:ıöJ· 1 ccc k . . . 
' \'O · •• 

devam etti: Gençlerin cazları da çok sanat 
- Her on he~ günde bir mnn· ı :ddiasile ortaya çıkanlnrtl:ın <lalıa 

t.nzaıııan tem~iller vermekteyiz .. ,üzcl. Perde aralarında çalchkla · 

Öğl eden ewel talcht'ye, ö~ledeu ı~ı pa .. r~alnr mc.~hur musiki par<;a · 
sonra halka oynuyonız. \arı oldui;u lıa\clc hunl arı da ınc • 

Sordum: 'ıaretle .;alıyorlar. 
- Bir y~rtlen yardını gi)riiy~r \ Dikkatime c,:arpan teylcrdcu 

musunuz?. ih tiyaçlarınızı ne ıle ')irisi de: 
temin ediyorsunuz?. 

Bay Baha Hulüsi ce\•ah verıli: flunula la m mana,-ilc bil· genç-
- Hiç lıir yerden on paralık lik mim hakim. Her yerele lüii • 

yardnn gürmüş değiliz ,-e gi)r . lıaliliğ~ kaçmayan bir ı;amimiyet 
miiyoruz. Şu bütün t;ijrdü~iinüz ve arkacla~lık rnr. Herkes vn?:ifr

~eyleri kemli paraınrzla temin el· si lıa~nHla .. Elhirli~ile İ § ~ıkan . 

tik. Her .aza hir aidat verir böy _ I yorlnr. 

lece idare ederiz. 

- Kaç azamz var?. ' 
" ,. ,, 

- Yüz seksen.. İkinci mntineJen sonra kala · 
l\folıfelin değerli rejisörü \·e hahğın se1iııe takılmış m~rtlivt>n

burada Ertuğrul 1\lulıf;in disiplini lcrdcn int;ı· h.e ıt iı;ııııılı. takJir. 

kurmuş olan değerli gençlerimiz· havret hisleri hirihirini t.uııaınh

den .Mi.içteha Salillıadrlin maale · va~ak kocaman hir aferin doğu · 
.sef lıaata olduğu için hngiin nuılı- ~urnr. Ve tnkdirlerimi mulı.feHn 
fel<le yok. Ço~ şeyler var ki onla· <ie~crli iç i ~leri !;e,·irı;eni Melih 
rı Mii<;telıa SaJahaddinin aı;zm · ~azmive söylüyorum. 

dan dinlemek istrdim. Fakat hay _ İiepiniz tak.Jire rn lel>likc 
flaha Hulfısi onun yoklu~nnu lıi- 1 ~ k · rocııl·lar 

ayı sınız :.; . ... •• 

(Şehir tiyatrosu) 1934-
1935 tiyatro sezonunun güzel 

eserlerinden birini daha oy -
nadı. 

H. de. Balzac'ın tiyatro 
eserlerinden biri olan (Vot • 
ren) i dilimize ustalıkla çevi
ren bay 1. Galip Tarcan bu 
eserde başlı başma bir alem -
di. 

Balzacm bütün eserleri 
"insanlık komedisi,, kapağı 

altında toplanmışbr. Votren 
bunlardan biridir. Cemiyet 
içinde cemiyetten kovu•an bir 
cemiyetsizin nasıl cemiyete 
yararlı olmak için cırpındı -
ğını, bir cemiyetsizin. cemı

yetlileı-de~ nasıl daha çok 
vicdaniı ve namuslu olduğu
nu teşrih eden bu eser büyük 
bir t eze dayanıyor. 

Bir· zindan lcaçkrnmm, bir 
cemiyet matn,dnnun h eder o

lan kendisi yerine cemiyete 
nasıl bedel verdiğini hudret 
le yaşatıyor. insan ihtirasları
nın, "boynuzluluk,, soysuz -
larmın rezaletlerini akışa güç 
vererek yudum yudum içiri -
yor. 

Galip "lnsanlık komedi -
si,, nde en güzel tiplerinden 
birini yaratmıştır. Galibi bu 

piyeste görenler tiyatroya çok 
emeği geçen bu sanatkarın 

olgun bir şahsiyet yarattığmı 
derhal kabul ederler. 

Cahide bu piyeste kendisi 
için Zehra ile bir mukayese 
yolu açıyor. 

Cahide insanlık komedi • 
sinde fena değildir. Talat 
gittikçe muvaff akiyet grada• 

. sının altına doğru iniyor. Bil· 
meyiz bunda rol katakterinin 
rolü var mıdır?. 

Mahmud fena değil.. Emin 
Beliğ için her zamanki gibi 
diyeceğiz .. 

Nebahat canlı ve istekli 
Samiye nedense bu piyeste 
pek yavaştır .• 

Avni (Asalet!ii) bir elçi 
rolünde olgun .• Diğer şahıs • 
lar üzerinde durmıyacağım. 

Votren bize Galibin iyi o
yunlarından birjni seyretme • 
ğe meydan verdiğinden kuv • 
vetli bir verimdir. 

Şehir tiyatrosu repertuva. 
rında kıymetli bir yer alan 
İnsanlık komedisi edebiyatı • 
mız için de olgun ve kazanıl • 

mış bir eserdir. Size diğer 

haftalar oynanan piyeslerden 
bahsedeceğiz. 

M. M. Taş 
- ••, ~·~-- .... ,_:_, .,_-__·_ -.,".,:· = .. - • .. , _.,,. .,. ... • 1 ... . ,. .... ~ - ~- : • ~ • 

clisile verdiler. 
Mahfel azasından Ali Züh

tünün kaleminden çıkan bu 
eser uf ak tef ek kusurlara 
rağmen muvaff akiyetle tem . 
sil cdilmi~tir. 

Oyunculardan birçoğu ve 
rejisör Miiçteba Sa1ôhl'ddin 
hasta olduğu için bu küçük 

miştir. 

Temsilde bilhassa Ali Züh· · 
tü, Nurullah Bekir çok mu • 
vaffak olmuşlardır. Diğer, i. 
simlerini bHmediğimiz genç • 
ler de muvaff akiyetli bir o • 

yun göstermişlerdir. Genç!eri 
ve Ali Zühtüyü lrutlularız. 

ArnavuU: öyü kız 

ze bir an bile hist1ettirmedi. rtusret Safa 
Sahneyi geziyoruz. Gen«;ler 

burasını o ka<lar miikemmel lıall' 

sokmn~lar ki müte!tamil bir ti • 
)alro mani! ı ' at;ı ar,eJiyor. F.rnk

trik tertihatı konuyor, siiflür yer

leri, makyaj odMı hepsi gfüiilc · 

cck ~ey. 

:(. ~ :ı;. 

kusurları hoş görmek İcab e-

Coşkun 1 d 1 A .. A k"' k er. ynı gun rnavut oy ız 

Müsamerden evvel mahfel kollejinde de Marmara ada • 

kollejinde 

Baha Hnliisi: 

Mahfelde temsiller 
Cuma günü Beyoğlu Cüm

huriyet Merkez Gençler Mah-

feli c~nçleri mutad temsille . 

rini öğleden evvel talebeye 

öğleden sonra h31ka olmak 

rı kazazedeleri menf~atine 
bir müsamere verilmiştir. 

- Rütün hunları ;ı60 kum~a 

yaptık~ deyince küçiik dili.mi yu· 
tnyordum. 

üzere iki matine ohrah (her-
1 kes kc!1di İjİ ba~ı~d<\) keme-

azasından Baha Hulusi say . 
lav seçimi hakkında birkaç 
söz söylemiş ve bayan Naki -
yenin merasimde söylediği 

~öylevi okumuştur.. Bımdan 
· :mra Gençler mahfeli cazı 
rrüzel par~alar çalmış. niha . 
y2t ik i perde on tablmhm iba
ret ohm b -:-ldar temsil edil -

Eevvela bay Hüseyin Ka • 
zım birkaç söz söylemiş, bay 
Siyret ve arkadaşları hava· 
yen Kitar Konseri verilmtf 
bundan sonra temsile geçil • 
mi! ve çok muvaffak olun • 
muştur. 
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Geneler Mahfelinde Bir Saat ı ! "I 
IVOLEYBOL 

Yazan: NUSRE1 Safa COŞKUN 

l emsıJ ~&ncı.sınaa genCj ıerden bar gr .. p 

Yazısı 3. cü ıavılada 

~~p«±~aee Ş~i&!WWWP , a·{-~...-... ..:'.:' \~:; j:,..~'·' .~,..:.., '·•-:·•~'·!·; ·;~:') ... ":.;,. 't t-:,; • !-'".":."~ 

• 

Cenevredeki 
Sevindiren 

Talebemizin 
Yardımları 

J Turnuvamız bugün 
= başlıyor 
~ Liseler arasında tertib: = ~ 
~ ettiğimiz voleybol turnuva-) 
§ sına bu gün Darüşşefaka li-= 
~ sesinin kapalı voleybol ıa-J 
i hasında başlıyoruz. Fiküs -\ 
~ türe nazaran birinci maçı J 
~ Darüşşefaka ve lnkılab li -) 
~ seleri yapacaklardır. Bun ·: 
{ dan sonra Kabataş Hayri-} 
~ ye lisesi takımları hususi~ 

~ bir karşılaşma yapacak -J 
J ~rdrr. l 
= = ~ Murahhasların verdiği g 
~ karar mucibince maç saati-~ 
~ ni yarım saat geçiren takım~ 
~ mağluh sayılacağı için~ 
~ maçları olan tnkımlarm ~ 
~ vaktinde orada bulunma -~ 
; ları, herhangi bir mazereti 

- ve dileklerini orada bulu -~ 

~ nacak olan muharririmize~ 
ı söylemeleri 15.zımdır. ~ 
( Bütün takımlara muvaf-) 

~ vakiyet dileriz. ~ 

1 
1 

• :J - ı·· . . . . . . . ....... i • ... . - ··- -

Ahmed Recai 20, Hakkı Şa. 

kir Uma 15, Cavid Hamcı • 

oğlu 10, Ahmed Necib 10, 

Mehmed Salih 10, Hikmet Zi

ya 1 O, yüksek ticaret oku • 

makta olan Halil Şakir 5, ru • 

biyat olrumakta olan Zeke • 

riya Mahmud 5 lıviçre frangı 

göndermişlerdir. 

Ccn:!vre üniversitesinde 
tahsilde bulunan · ve o -

. rada "Bozlrurd,, adlı bir ce -
uıiyet kurmuş olan Türk 

gençleri, Marmara ve civa -
rmda zelzeleye uğrıyanlara 

yardım olmak üzere gazete -
miz vasıta.sile 44 lira 99 ku -

ru, göndermişlerdir· 1 

llu para, gazetemİ7 vası • 

tasile Hila1iahmere verilmit • 

tir. Tahsilde bulunan bu yük. 

sek duygulu Tüı·k gençlerinin 

bu yardımlarını sevinçle k:lr· 

şıladık. Yu~nrıki resim bu 

gençlt:-l'İn bir · toplantısınd" 

alınnn !'\ltt•. 

Bu yurd sever gençlerimiz, 
den hukuk tahsili yapmakta 
olan Kemaleddin Utku 25, 



..__ _1 -

~Y ~qŞ~~n(\e~' \ ,_ ~~~q~ •• ~leTn~nµe 

konferans ve temsil :Gözlerimizle göreme
Y,:ızan : Mqcid.e Ma.cid 1aş 

J3J.! P!l~M~~_si g~~~-s! ,(Gü~el yet hazırlıyor. Şakir gü:ıel, Ra
S~l\atlar. birliği) µin a:ayköş · na zarasızdır .• 

!,cü~-~,e .gü~~l ~ir .m~üs~me!e~i (Beşinci t_ablo): "E"de ge
vardl. Ge~eye bay Selami 1~ · çern. Saqıiye ve ~i~ayi çok 

·• ' · ..-:·; - ~ 1 \ • t...-::ı -· • .._ - ~ .J ... . 

z,et ~~Y_afapm 'i?ir ~o~fcrran - güzel.. 

sile başl~ndı- (Tiyatroya dip · ( ~İHnfl ~blo) : "Y enı 
lemiy~ekseniz gelmeyin~) . şapka atelyesinde geçeı ,,. Şa 
mevzulu bir konuşma yapan kir, Samiye ve Niyazi bütün 

- -·. • - -"·- -.1. - ·· • . 

sevimli ınuharrir meşnıtiyet · alkışın üstünde .. Bilhassa Şa 
.ı _ıı ..: ·-. l. _:j.. i ı • ' :J.~ ~ • '_.. ' - - .• · - ' ... _, - ' 

ten evı.re~i tiyatrornu.za ~okuµ kir .. Bu gıapç jkizlerin son tab-
,. l.JJ\.-'.t :ı,...._ _,..__ • .• '. 1 ~ ,J ....... :..._,,. ·----:,· _- - - -

du. "Ye: losundaki rolünü "ço~ güzcl,t 
_ ... Bizim tiyatromuza Fran· den·c~~k kadar-kudretle oy~a · 

•-~ 'I/ "_ -•'4 'I l 4. .• ., _ı Lı1 ~,:. . • - _ , - ,_!...,.. ı ___ ,_,, _ ., -- -• _ 

sız kültürü girmiştir, diyorlar. dı-
'----···· ... u. .. ' • ""'.:., _..,, ' -- [ıo.' -

Bu kaeiyen yalandır, dedi. Da-
• 1ı......- \i ı!.. _.:.; ~- c,_-ı.__.ı ... _ .~· ..._'LJ1- .,. ,ı 

rülbedayiin ilk kuruluşuna aid 
.. lh .,:.·-ı.-.-.'• • .... :...:...:..,1.: ' --... ~ ... - ...... · -

gülünc!ü bir hatırayı anlatan 
_. _ _.,,_. "" a-l..l. L-..-JL ..... ~ ~~..: ·- • 

Selami lz~et sözlerine: 
... ';.. • ' .> ~ ,.;.< 1 - ... ._.. 

;:;:: H~~ hir ~~~er~~ ~!1!1,Y~ 
beni dinliyorsunuz da tiyatr~ -
~ -~~;:ı-;n ~ii~fe~İYC?~~~U=f?. 
diye tevazvı, ~on y~rirken ? -
~'~P~~ ~!~~~ ç~~ir~~ği ve 
ypmiş yire~ ~inlem~y;~~elf ~l
türü eksik tiyatı? seyircilerine 
lo c.. ~ •' ~· ::- '1.;. -.r_~ 

çattı. Selami izzet Kt,lyacanın 
•1"'iıf' .. ·-- .... ı..· ... • • - •. ~-

tatla ve alaka ile dinlenen bu .. .. "' - . 
konuşması çok alkışlandı. 

* :/- * 
Bundan sonra Aka Gündü-

• .. t • """. 

zün halkevleri rep~rtuvarına . .., 
armagan ettiği (İkizler) adın· •-·• 
dat.i piyesi oynandı. Bu piyes 
6 tablo ulusal bit benUk ıalı' -

iyi.. 
(Üçünçii ~~blo): ~··~>:~.i ev

de geçer.,, ~iyaz.i, Saıµi;y:e iyi -
-.:~ - _ _._ ... ı. ~ ..... . ı. ' 

nin ü~tünde .. Niyazi jestinde 
... .##' ... -~.... ... - .,,. ( < • 

kudretlice .. Hüsniye heyecan -
C.-' ,_,. ... .. ... -

SIZ·. 

(Dördüncü tablo) ~'Bir ~ -
yuııcakçı dü.kkanm.~~ g~e;.,, 

ikinci piyes bayan Seniha 
Bed~i~in •Alman~~d~n dill:ni • 

~~ ~f!~~diği ~~~ P-~rdelik "!\ti!· 
rebbiye,, adlı bir. komedi idi. 
g;'Ffşi~~~i"§fr riris.' ~·-~~Ür~~ ~ 
biy~,, ~e Şükran ve Rana j~i 

·- _.... -- L, . - - • _.,l- 'ıı_, L ..rı -- -- ·-' .. ~ 

hoppan gözü ,dışarıda talcb~ 
----"·' ....... "'·~-.., • - . ...-- •. _ ı..-,-. - ....... __ ~ -· , _ _r --

rollerini benimsemişlerdi. Ni ~ 
~ ......--- - ... -- • ,__ __ - - - -· - _, __._~ . ılı. ı.-

yazi görmüş ve geçirmiş bir 
- · ....... -.. ~ . .il'-' ı.._ ----, ' • ., , - 'lı -- • ·-- ı.. -"- • 

kurd bir. kadın mürebbiye ro · 
• . ..___ --''-.., it...r_ ."""' L • . __,_ .... : '-=-··•_, ..ı -~ '• '\,... 

lünü sok güzel oynadr. Tale -
b;;f;rine gel~;; -aŞk:'"~~kt~~i~ -
........ - .. _ "' 1 -· • _ ..... _ J' ~.. •- _r_·ı·-~ --- "' 

rını saklayan mürebbiyenin e-
linden mektupları almak için 
talebelerin baş vurduğu gü -
lünçlü bir hileyi canlandıran ... __ .. ~,_,.- ...... ·--·---- _ _,_ ·--
bu piyes genç!ik sahnelerinde 
oynaµacak güz~l bir. eserdir. 

~aJf ~, ı:~1-~ı;ı~ ~~~~~~9.. ~~r.,ci 
bura.da bütün yµreğimle kutlu~ 

la~~-~st~ri~.~ · ~~" ~~~\ık 
1

da~.aı rind~n l~.nkitjer 
şimdiden sahnede bir şahsi_ - · vereçcğiz. 

diğimiz ·mahlllklar 

Emin adımlarla 

rüyüşüne seviniriz de gene 
t~hi~tin ·ya~~tt;ğı ~- şeyle;J;n 
pek çokh:;.rını görmemiı olu · 
r.uz. Yalnız küçük bir damla 

• ~ ; .... ... .. j. .... 

suyµn iç:nde yaşıyan ma~liik
ı'ar, ~iribirini kovalıyan b~ · 
serat bile tarif edilemiyecek .. ~ .... - .._. -

kadar güzeldir! 

Bu mahlUklar o bir damla 
...,v,, 1...,.-..,r .,. ._ ..... 

suYl!n !çinde Y!Ş!lrlar, yer -

•~ri, va,sıtasile ~ğı:darına gö -
türürlcr. Tehlike anınd:ı bu -

lundukları mahalde derhal ..._..._..--Jl......,.'------- ~. ._ __ ..._..___...__. .... 

~Ü 

~ 

çv V?· &: td' 
·- ...Q c ·- '--' 

-&---v-~----
<V •• -i:7# .J: -

~.,.7-= ... ,.,. - -
~- -=--. ..... &' 

~UD.\.\ıuy\~e\. \J.ene\ey ~aD.\·e\\nde 
aıı1111111uı11ııuııı111111ııııııııımuwıuıuııı!!IJ111JllJ111!l : !mııımuıtll!I B 1 r s .a .a t ' ııııu111111nıımıııı1111mııımıııııı1mıuıumun11ııııııdtlllll1J1111mııını 

Yazan: NUSRET Safa COŞKUN 

'ir ~~~~·J~e" g§rüniJg - Geneler mahfelden çıkıyorlar 

F...s~~c:~eri ~e~tepli g«?nçle · }1$1 hayret ve 1!eyeçan veren h~ ~ Den diirı;ray~ grıld11r sufef.ur gençlerinden bay llaha Hulusi 
rin ellerinde ikiye k~t1~ş renlf tc:e~ülü ne ~amandanberi siz r dönclümıÜ§ bir admnmi. Karımı bize mahf e1i gezdirdi ve' faaliyet· 
li karto!11ar görür merak eder : lere, değerli okuyucularmıa ta ~ <la almadarı ~rımdan şımıya git • leri lıakkmda izahat verdi: 
dim. Bir def~ meralfnnı yenme~ nmı;ak i~tiyordum. m.em(. - Mahfel hundan sekiz sene 
için bunların ne oldnğunu sor · :Sir hafta nıe~teplcrin tatil ol~ Geldiğimizi lıaber alan malı • evvel açılmıştır. Evvela Fatih ve 
muştum. Karşmıdaki heninı ce • ması dolayısile geriye kalan ~·me~ .frlip. ~ç işlııri ~~yi:rgenj bity l\fe • Topkapı malıfelleri halinde idare 
lıalctime güler gibi bir tavır ta . Lepleri geziyoruz;, rcportajıllll'! lfü lı!J!! ~cz~l;~tl~ karşılruh. Gü · ettikten sonra buraya naklettik. 
kınarak: yapılamamasından istifade ile Be~ riJltü etıuemd;~ ç:ıhş~rak i~eri • Sekiz scneclenberi hiç aksatma . 

- Bilmjyor musunuz, dedi. B1;1 yoğlu Gen~ler Mahfelini yazmağ~ ye ı;i.C~ulrlt\lç.· dık. Muntazaman faaliyetteyiz. 

~~yoğlu Genç1er Mal~felinin da · karar -verdim. Gc!!~Jcr !lt?~~li l>ir oyun oy~u · · Malıf elimiz yedi şubeden mü· 
· ~e.ti.yçşl~!r. 1:1~~ op ~ş günde ~i.r Cmna günü saat on binle tem: yorlardı. Sey=edenler de kendi - te~ekkildir: musiki şubemiz gör • 
muntazaman teoı.şH ~erirlç.r .. :flü· silleri olduğunu duyu~u~tum. Fo- lcd gilii gt·nçlerdi. İlk mekteb ta· <lti~üniiz gibi perde aralarında cas 
t~11 gcnçHk lıepimiz gider, alırız. to Ali ile heraJ>er yolu bir hayl~ lehesin<len tutunuz da ünh·crsite Iaa1iye;,ini idaro ettiği gibi ara 
Sekiz senedenberi faaliyettedir. karışık olan malıfelc cloğru yol. ' talehesiıw kadar bir büyük genç· sıra da klasik konserler verir . .._ - -· '_..~ _ _:ıı._.. ı..__ __ ,_.,L ~-- ·- ~ · _,.._ • . L • . _... .. _. _,~.- _., .._ - ,, 

Gencin bu sözlerini ~!'~tÇ,tlf landık. lik kiidc.si şu_ kü.~i!k salqnda. ~op • Yayma şubemiz: :Mahfelin hi1· 
. ·~~~}~ajşt.~~I); ~.ü~~\\ ~eı:ı~~ teşek- lanınJftı~ n~, Ne,ilı Naımi ~~ - tün işlerinin harice karş:ı duyul • 

Jrti).\e~i, ~il,i);orduın, ~ ~~1rul~~- ",<...'' h~t \~c:\i:. masmı temin eder. _ 

p~~~' ~r!~sfa günü ~ı;~~-i~!i1i v~ . • ~. ~t~~<J!iılar hugl!~ 4\I\ ı@ · I statistik şu&eıııizı: nınhf elimi· 
ıardnnsızlık yüzünden kaybolup 1\lerd.ıve~lçn\en çıkarken yu ~ tünün ('Herkes keudi ~~ hatll! - · . -; . · J • . • t ti tiwföi "I· 

,.,._._ .... ...., ... ,#' ,,._'--'-·••~.,..,, ..... , ... _,. • • . -.. - ... -- •• -- - - _ . zın )aptıgı ı~enn ıs:ı s g :. 
~icliverirler. Böyle muntazaman kandan alkış se~lrn çclı~oJ·.. da)· kome<l.i:~W,i oyıı,uyol!lar •. Fa · ,. . 1~ b t-.'.,_. --"t.- . 
~-· ...... •"~·~ "' · • •.Y• .. ·-·-· ~ • - ·• ·-· - -··· ~ ... · ' -. ka1·1r. l\Iese a a11>ınra ~u l!r'- ..... ..... 
temsille_r veJ"en; sekiz senedir fa- ~= . kat ~rip .. ş~ı"'.1.1),1 , ~~}(lJl!.. Bir~ok 

1 
J k .d · te_. il di ... "mı" • ''""~"'· ... "" ..... : G ı· ·1 h" · G · · --~ · - - ~ · · en en ne a ar ms ver gı • ıolivette. bulunam şüphe yok ki - -~ İl>3 tenısı ıttı. >eç m~ aı·ka<laşlar 1>.~~.ımmdı.:~ ll_{'~_t_ti, ~~n , • ·· . 

• · ..... ~ • ...... t • , .. k Idık h ? d' · ~a - . . . zi ·m· znm.an:ı . kadar. salounmuz -
n1cı-ak edilc:cek hayrete düşüle - . a • acfl n · ıye ı>O• u. d_~i~9y,a, }s:yl~ı; temsılirı, ı;en · • . . . .... . . ..... 
cek bir hadise idi. z O sıı;a<la ~anmuzıfon koş:ıı-als bırakılı~rnsı dü.~ijnülü,yo._ı:du_., Fa, • d~ kAç, Se);IrCl !W'd1gµm oı;rene • 

Ilir gün bu gençlik teşekkülü; inen bir genç,: ~at, da·vctiY,c\er . dağıtıldıb'l için. bHiı·sitıiıı:. 
ıı.ü t.ruııtmak it.iİı BcyoğJunun ar· - Öğleden sonra bir matine 'mech~ırc~ yerleı·inc . diğer .arka . ' Renkli grafiklere hakı.yomnı. 
ka sokaklarından birindeki güzel 'daha var, dC')!;nce dcı:in }ıir,. nefes daşları çıkarmnk surctilc oyna · ·'3m ayni ;;ı:;:unandm gençler.in! az· za

hir. binadaki mütevazi nıahfelle · aJ9*·· mağa k_ar~r verdil~. uıaııc!a ne liadaı• · liüyük işler. h.ı'. . • 
rine. git,tim. Gençler~hurada haki- .. Duvm:l:mlııki gc~(jlcrin ~alış ·. 1 Anla~ılan, oy~ay..,lt g•!!H;lcr <ıardı~mı da gi)steriyor. l\fö~clu 
kateuı :memleket hesabına mem- m~larına ' '.C ir~'k,ılfiba da~r olan. ı~ ·ılk i.ize;..in<ln c1cı·i11 hir sc~npı:ıti .ll 3 

. 
0 

• . •

1
. 

•· · · ·• -·- ·" ' · · ~ · : - '. · : · ·-: . . · ~- ···" ·-' - · · · · 1923 <le y:?lnız on altı tem.ın ve • 
ntm olunacak. kadar , genı" hll". . lcş· ve~ızelerını . okuya, o~uya merq! •. , nratmı~ "C. twl.:r.. . 

' . A 

1 
• "-· · • -.; ... ,_ • ._. ·v · 

3 
• -- : • • · • · • • • ~ ., , • • ' - - ,.. 0 · .. • · •• • • J rilui;-;i halde 1933 de temsil adc- • 

kihı~~ k~1!9!H!§!,at:4!· 'ı:4r.~~Jl~r.ım HJ!~~r~- çık,tı)t. \aI?ur. ı~~c.~e~~rın_ · ı_ Çünkü en dak hır svzlen hılc 1 .. ı:ı .. , • 

~.t:Y.ı:t;t,tim. ~fü!~ıpnıet oyn~~l~ - ~~Jg q~cJ~rt; henzeycn);uçük bııj kahkaha ve nlkı~la kar~ılimıyor. ı tl1 60 ~ ~ıkım~. ~ ... ~23 de, g~nçlt>n 
l~ı,, ~ib! ql~J~ça~ ~wek-:~!!!U s~J 1 • hi!_f~tjµı h~~l~~.mluğl.11 hQle geldik. . 'femsil ı alkı~laı-~arasıncJa.hittik- ı~ CQO . kı§~ scy,rettıgı haldc,1933 de 

'l~ lt~"a7pn!r.a! daı !'t~hmt1Jçr. B!l · . lçcrden !!esler, geliro.r !en. sonra rnahfolin f'Jl <lr.ğeı-li ; '·~ütfen s:ı:nföyr ;çe.trlnfs) 



:";_~--=~-~~-.alPl!l!_z ..... ~9»::!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!1!!!1!!1!11!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!!'...,,."""""'!'!""T"~"""""'!'!!!!!!!!!!!!!~""!""'""!""'!'!'!"'!~:-!!!!!!!!!1!~~==::::::::::::::::::::::··: t7~KURUN 14ŞUBAT1935 

'' Knın arız O!~~ j Dün ve Yarın Kitapları 
--

Dün ve 
Tercüme 

Yarın 
külliyatı Sancıları teda~ı ıçın Dünyanın en çok tanınmış ve beğeniJmiş eserleri 

Romatizmadan ve ~aır mı aflsa- Yurdumuzun en salah;yetli bilginler; elile tılırAnadolunun her köıesinde sa • 

11 • Baılrca bayilerimizin adlar-mı 
eırediyoruz: 

Konya: Bay Sabri Erendilek 
Halk kütüpanesi 
Halk ticaretaneıi 

li sancılardan muztarıp o an ar •• . • • • . 
kışın hulUlü ile daha fazla ağrı guzel dıhmıze çevrılmektedır. 
hissederler. Ağrıları, kendilerine Yirmi kitabı birden edin;..--;k ve CjOk değerli bir kü-
kışın hululünü alaimi ceviye cet· tUphaneye sahip olmak isUyorsanız 

znkara: Akba kitab evi 
Ydın: Bay Kıruni Ömer ve 

Kayseri: 
Lüle. 

vellerinden daha iyi haber verir- V JJ ·' 
ler.· tık anda Allcock yakılarına Dün ve Yarın Tercüme öÜ iyatı na Kazını 

Adana: Bay Necati Maarif 

burgaz: Özdi.lek ticaretanesi 
Milaı: Doğu kütüpanesi 
Mersin: Bay Sedad Sahir kitapçı 

A. kütüpanesi 
Antalya.: Bay Kemahi zade Nai.I 
1\ rnasya: Cemaleddin kütüpanesi 

Ordu: Bay Şükrü Eyüpoğlu 
kitapçı 

müracaatla sancıların tevessüüne Abone olunuz . 
mani olunuz. Gayet basit olan bu 
tedbir, ıstırabınızı teskin edecek
tir. Bir Allcock yakısı tabii tarz
da ve ayni zamanda diziniz veya 
koİunuz kol dirseğiniz bir yere 
carptığında sevki tabii ile yaptı • 
ğınız uvma hareketinden daha 
müessir bir surette icrayı tesir e -
der. Ağrıyan mahal etrafına ka
nı tehacüm ettirmekle daimi bir 
hararet tevlit, sancıyı teskin ve 
ensice ve mafsallarda temerküz 
etmi~ zehirlerin ihracını teshil e
der. Bütün gün mahallinde bu -
lundurabilirsiniz. Hararaet tev • 
lid etmesi hasebile Allcock yakı
ları; bel ağrıları, romatizma, nev
ralji, adale sertliği, böbrek san -
cıları ve soğuk algınlığını teskin 
ve tedavi eder. Bütün eczaneler

afyon: Doğan matbaası 
ursa: Bay Esad - Mektepliler 

e Pazan 
:ılı kesir: Bay Mustafa Fehmi 

" kırtasiyeci 
uc . ı· 
. nız ı: Bay Fahri Akçakoca 

Dıyar. 
b L• 
~u;ır: Ayyddız pazarı 

~slci§ehir: Sakarya kütüpanesi 
· dirne: Bay Şevki Evrensel -

t kitapçı 
t;ıurunı: İlim ocağı 

l::taziz: Turan kütüpanesi 

t~irıcan: Bayan Fahriye kitapçı 
Cıresun: Bay Lütfi, Tasarruf 

Samsun: Bay Mahmud Necati 
Halk kütüpanesi 

Sıvas: Kamil kütüpanesi 
Tokat: Bay Ali Sabri kitapçı 
Trabzon: Polathaneli zade 

biraderler 
Tekirdağ: Bay 1 smail Hakkı 

kitapçı 

Zongul -
dak: Bay Resneli Hakkı 

kitapçı 

Dün ve Yarın tercüme külliyatı 
bu bayilerde İstanbul fiatile satılır. 

- Vakit Matbaası, Devlet Mat -
baası ne~riyatrnm umumi satıcısı • 
dır. Bu b<\:;ri.lerde bütün Devlet Mat-

pazarı baası n"l:~ıjyatını da. bulabilirsiniz. -
Cazi . Ru J,:;/!iyatı '!<iınmek içi1ı 
ilntep: Bay Said Apardım oğlu acele ediniz! 

liopa: Bay Nafiz • kitapçı Bayiimiz olmayan yerlerde bu 
1ıtnit: Şark pazan kitapları satmak istiyenler - lstan-

=1 ;llllir: Mektepli kütüpanesi bulda Yakıt Matbaasına - adrese 
;' 

8
Parta: Bay Lütfi Yunus oğlu müracaat etmelidirler. "' 

E 1~....::=======::::::::::----~:-~l € ........._, latanbul Evkaf MUdUrlUiU illnları 

de 40 kuruşa satılır. 

MÜHiM: Taklitlerinden sa -
kmmak için Kartal markalı ve 
kırm~z! daireli ALLCOCK yakı· 

Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku
yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone şartl~rım yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"636", ikinci serininki "504,, kuruştur. 

ödeme şartları: 
için cc204,, kuruş peşin alınır. 
rilmek üzere taksite bağlanır. 

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

- Hangi seriye abone ol ursamz olunuz, peşin alınacak pa
rayı gönderir göndermez on ki tabı birden alırsınız. Kitaplar taş
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın-
maz.-

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri. Yakıt Matbaası ·Ankara caddesi.-:--- İstanbul 

Pendik 
~ .\J ı k d lar1nı musiren isteyiniz. ~ eındağında Tefnelik suyu kaynağı etrafına yapı aca ıvar ve __ 

l~t~li hendek in§aatı açık eksiltmeye konmuştur. Ke§if miktarı ı93o ~-ls_t_a-nbul Asliye Dördüncü hu- Mikdarı 
~t\ ~e ınuvakkat teminatı 145 liradır. Ş~rtna~esini görm~k istiyen.le- kuk mahkemesinden: 

Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

Cinsi Fiatı Tutarı Kan"t Teminat 

"1t h., Riin saat on dörtten sonra heyetı fennıyeye ve eksıltmeye gıre Erganyan karısı ve Hosrof kı· ,...~ le .. t iıı ihale günü olan 20.2.1935 çarcamba günü İstanbul Evka. f 
"'lld :s- zı Ojeni vekili avukat Saim Hü -

\itiyetinde idare encümenine müracaatları. (562) seyin tarafından Beyoğlunda Fe-

!~ıııı11ırrıırrrıııırrıu111ırrıu11ırıuıırııııınırıııımıı1111lf~-"""""'"""'-"""""'1111rııtıllllllll111111ıtlllll -t riköyünde Kuyulu bağ sokağın -
(\ İ da 44 No. lu evde oturan Ahmed 

VZ Türkçe karşılıklar \ JhsannamıdiğerAbrahamVik-
~ J tor aleyhine açılan tashihi kayıt 

r Okuyucularımıza bir kolaylık olmak üzere, her gün dört say- 1 davası adliye sarayı yangınında 
- halinde neşretmekte olduğumuz - Oz Türkçe karşılıklar - j yanmış ve davacı vekilinin isteği 
t~llainin yüzüncü sayfadan iki yüze kadar olan ikinci formasını i ile 2 inci büroca yenilenerek mah· 
~'-lltazam bir tekilde forma halinde satı§a çıkardık. l kememize gönderildiğinden 34/ 

Gazetede bunları buntazam surette takib edemiyen okuyu- 5 1188 numarasına kaydı yapıldık
rırnızm bu formaları almak için acele etme'eri lazımdır. f tan sonra müddeaaleyhin adresi 

1 O kilo agar agar birinci 
150 kilo gliserin bidistile 

-Merk- Şering 
5 kilo pepton vite 

15 000 aded normal glas renkli, ' 
lastik mantarlı 5. S. M3. lik 
şışe. 

10,000 aded normal glas renkli, 
lastik mantarh 10. S. M3. 
lik şişe. 

l5 adet 12 litrelik damacana 
sepetli 

75 bas Kobav vavru olmıvacak 

5(10 

160 
2600 

3 

6 

~:>O 

200 

Lira 
50 00 

240 00 
130 00 

450 00 

600 00 

62 50 
150 00 

L K. 

' , 
\ Bu formanın değeri "20" kuru§tur. .., • . i elyevm meçhul bulunduğundan da 

i Bundan sonraki kısımlar forma halinde çıkarılmıyacagı ıçın I vetiyenin ilanen tebliğine ve tah- Ankarada Etlikte Ziraat vekaleti merkez laboratuvarları için Pcn· 

' 

~ku.tlıcularımızın gazetemizi muntazaman takib etmeleri lazım-J kikatın 21.3.1935 perşembe gü. dik bakteriyoloj~ ve serom darülistihzan müdürlüğü salın alma ko · 

1682 50 122· 14 

'>ıı- nü saat 14 de tayiniyle müddeaa- misyonu tarafmdan 3. Mart. 193f: pazar günü saat 14 de Fmdık'1 · 
() Bunları toplayanlar, en iyi şekilde Oz Türkçe sözlüğe malik• leyhe bir ay mühlet verilmesine da güzel sanatlar akademisinde yüksek mektepler muhasebecili · 

' ı,<•klardır. 1 karar verildiğinden müddeaaley· ğinde açık ek•iltme suretile ve şartnamesi mucibince mil<darları yu "~ııı1ııı111111ııııııııı1111111H11llllllH1HH1llllm~~ınıpıılll1111ıınu•U11111tlııııımmııııııt1ıııııııııııııııııt1ııııııııuııııııııııııııııı hin ye~i emzkôrda mahkeme : karıda gö•ter ilen bakteriyoloji ihtiyaca tı ile kobaylar sa tın alınacak· 
illhı·sarlar u. Mu·· dürlüğünden:I de bizzat veya bir vekili kanuni tır. Şartnamesini görmek için hergün Pendikte bakteriyoloji t-nstiti.i 
..........____ göndermediği takdirde hakkında sü müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek istiyenler de yukarıda gösteri 
<3 ------------------------- gıyab kararı verileceği davetiye len gün ve saatte FındıklıCla Yük sek mektepler muhasebeciJiğinde S aded alttan sürme araba: ·. . makamına kaim olmak üzere ilan 

l-...1·al'tnarnesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek ıstıye.n- alma ve satma komisyonur.:ı ı:-:elmeleri (738) 
'r tı l l olunur. (8055) 
tib ~.3.1935 pazar günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme para arı e -------:-:----;--;--- ----------

alıd 1 b b . l l . (730) lstanbul ikinci icra memurla - lstanbul G •• ki e evazım ve mü ayaat §U esme geme erı , Uffif Ü eri 
ccl ğundan: 

11,.,. ~OOo .. metre band Saksonya t artname ve nümunesi veçhile satın Mahcuz olup paraya çevrilme- Baş m Ü d Ü r l Ü ğü n den : 
~ c, Cağından vermek istiyenlerin 25.2.1935 pazartesi günü saat (t4) sine karar verilen karyola emva -

t~ •. l'iizde 7 5 teminat paralarile Cibalide levazım ve mübayaat şu· 
17 21935 

I06 1A, 106 B, 139/ A, 394, 401, 653 C, D. E. F, 3781C. O. E. F, 
"ltt ' " Iine müteallik eşya . . per-

\__ ··~ lh.iiracatları. (622) · .1 b' d 379 C. D. E. F, 380 A, 564 D tarı fe pozisyonlarından İsviçre menşeli ~"'----= b ünü saat on ı e on ır e 
şem e g K . eşya için birer mikdar kontenjan tahsisatı temin edildiği gümrüklct 

·111111 llllllll~l~lll Veznecilerde Bozdağan emerı 

Seıanik ~1 l Tesis tarihi: 1888 ~ı 

Kirazlı mescit sokağında 16 nu· tetkik müdürlüğünden bildi:ilmiştir. 

Bu tarife pozisyonlarından birinci nüshaları sahiplerinin yanın -maralı evin önünde açık arttırma 
ı l da bulunan beyannameleri bu gün yani 14·2.1935 akşamına kadar aid suretile satılacağından ta ip o an-

ciQ,.e merkezi: IS1 AN BUL (Galata)== 
h 1 olduğu gümrüğün kontenjan işleri servisine getirmeleri aksi takdirde lann mezkur gün ve saatte ma a · 

kontenjan tahsisatından istifade e demiyecekleri ilan olunur. ( 724) !inde hazır bulunacak memuruna 
Türkiyedeki Şubeler: 

lstanbuJ, (Galata Yeni - Cami ) 
lzmir, Mersin 

Yuoanistandaki Şubeleri: 
SelAnlk. Atina. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

~ 't'e"ilf· 
~: oy Sulh !cra memurluğun 

~~dolayı mahcuz ve para 
''ı' ~,1 llıeıi mukarrer bir büyük 

18 _ 2 _ 935 Pazartesi saat 9 
da Y eniköyde iskele başında 
açık arttırma ile satılacağından 
talihlerin mezkur saatte hazır bu
lunmaları ilan olunur. ( 5329) l,, ~l~~t ltiiçük bir gramofon ve 

~· '\'e 'bir halı ıeccade 

müracaatları ilan olunur. (8062) 

1 ZA YI _ T ekirdağmda 190 ncı 
1 alay birinci tabur dördüncü bö

l ]ükten aldığım terhis · tezkeremi 
' · ettı'm Yen'sini alacağımdan zayı · · 

eskisinin hükmü yoktur. (5323) 

Rizeli Reşid Ömer 

§ZAYİ - Tatbik mühürümü 
kaybettim. Yen:sini çıkardığım. 
dan eskisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 
Kadıköyünde Ferid Bey 
sokak No: "48,, binbaşı 
B. Salim annesi Ayşe 

20 Ton mutahhar Avrupa kırpıntı 
pamuğu alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Tahmini bedeli 8000 lira olan yukarda miktarı yazılı mutahhar 

kırpıntı Avrupa pamuğu 28/ mart/ 935 tarihinde perşembe günü saat 

15 de Ankara' da Askeri Fabrikalar Satınalma komisyonunda kapalı 

zarfla satın alınacaktır. Zarflar saat on dörtten itibaren komisyonca 

kabul edilir. Şartname bedelsiz olup komisyondan verilir. Muvakkat 

teminat "600" liradır. Talipleri mezkur gün ve saatte 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 cü maddeleririndeki vesaikle komisyona müracatları. 

"703" 
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HAFTALJK 
Radyo prof!ramı 

17 Şubat Pazar 
m Khz. VAR.ŞOVA, m. 

l7,20: Şarkılar. - Çucuk ttyatroeu. 18:Dan.s 
ınuııildsL 18,50: onfcrans. 19: Skeç. 19.~: 

.. onferwıs. 20: Orklllltra. 20.~: Sözler. 20,0S: 

.\ktüalite. 21: Şen pro&>ram. - Haberler. -
' i>o.r. 7 ReklUmlıll. 22,80: Budapeoteden na
·U. (Operet muatklııL) :U: Sözler. %4,05: l'J&k 

l'J.1 ~ l\IOSKO\'-A, 1'714 m. 
13: t;özler. 16,liJ: Çocuk programı. 18,SO: 

liı:r.ılordu ntıl)nya.tı. 19,SO: Opera nakli (Ec
uebi dilde) . 2S,OJ: İngllizco neııriyat. 2'1,00: 
Jmanca. neşriyat. 
8S2 Khı.. l\IOSiiOVA, (Stalin) 361 m. 
17: Llcnlonik konseı- (Berlloz; ve Vagner.) 

ı a,20: Bir opera. wımıillnı nakil. 22,SO: Dans 
M:.ı Klı.z. UUDAPEŞTE, MO m. 
18: Düo gH.ar konşerj. 18,SO: Sözler. 19: 

Çıngeııu muı.iki!!i. 20: Konft'rans. 20,30: pt. 

s ano konse ri. 21,15: Stüdyo skeç!. 22,10: Ha
berler. 22,30: Anupa nakil konseri. (Ope
retlerd<'ıı şarlulıır '\ c ııavalar.J 24: Salon or
k<'str:uıı. 

90-l Khz. ILUIBURO, 882 m. 
17,SO: lLıClf muslkl ocak. 19: (eömlne) 

• >bhutlert. 20: Skeç (musJklli).21: Spor. 21,20 
.abcrlcr. 21,30: Knrı,ık ne~eli !}l'nrlyat. 22,30 

,•atıeserlu koMert. 
!*i>O Klll. Bı{ElSL.:\.U, 316 m. 
11: Küçük radyo orkestrası, 19: Spor b&

berlerl. 19,SO: Aktüalite. 20: HenrJ Maıt.eııaıı· 
nucn eı;erlerinden !@rkıh oııser. 21: Şarkı ev 
musikJ parı;a!an. 22,80: Şaheserler konseri 
(Lelpz.lg'denJ. %8: Habeder. 2S.SO: Daııa. 

18 Şubat Pazartesi 
228 Klız. \'ARŞOVA, m. 
16,13: Halif inuslkl. : 6,15: Derıı. 18: Şar· 

kılar. 18,25: Sözler. 18,85; :PWc. 18,50: Sörr 
ıer. 19,10: Flhn revilaü. 19,lö: Od& muıllds. 
l9,45: Sözler. 20: Askerlld n~riyatt. 20,25: 
Sözler. haberler. 21: Orkestra. %1,13: Haber
l~r. :U,55: Sözler. n: Senfonlk orkestra kon. 
..erl. 22,45: Konferans. 28,13: Dtuıs. 24: ~z
ler. :U,03: Dana. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, ~ m. 
18,80: :PopUler ork.estra konııerl. 20,SO: 

"Katch - Kau.ı-,, adlı Ohatac.ha.t.oarlnln ope
ra.AJ. 22: Almanca neşriyat. 28,05: İn&iJ.lzce 
ne,ri~·at. :U,05: Macarca neertyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stalln) S81 m. 
l'7: "Za.fkosya Dl!lhpııaları" Ue (Ratkliff) 

operalarından sahneler. 19,SO: Senloiılk kon
~. 2-1: BUyUk Moskovadwı nakil. 

MJ5 Kbz. BUDAPEŞ'.l'E, MO m. 
18,80: Pllk komeıi. 19: Dcnı. 19,30: Jlu. 

pa. konseri. 20: Sözler. 20,40: FU.bannonlk 
tanı.fmdaıı konaer. 22,40: Haberler. n: Çin· 
gene .mwıildsJ. ıı:ıı.10: Aylık haberler. 24~5: 
Caz. 

004 Khz. HAMBUBG, 332 m. 
ı1t Baru miulkl 18,SO: Sözler. 19,45: Bor

sa. 19,35: Haberler. 20: NebcU muslld. 21: 
Haberler. 21,10: Anton Bruckne.rln eaerle.rfn· 
den ııen.fonlk kowıer. 2ı.IO: Dans musHdsL 23 
Haberler. 2S,23: lJlllAl.arorası ot.omolıll aerp
ne dair. 28,40: MuslkL 24: Hafif orkestra 
kon.seri. 

950 Khz. BRESLAU, 318 m. 

17,SO: Hatıl ımıslld. 19: ŞUrler. 19,SO: Söz
ler. 20: Spor haberleri. %1: Günün haberle
ri. 21,10: Ot.omobll, clıınl ve aeka dalr ~ 
kılı noerlya.t. 2S: Haberler. ZS,23; Dans (.klA
ılk). 1 Yalnrz kısa dalgalı Berllı:ı. Uzertnden: 
Mustklll skeç. 

19 Şubat Sah 
2U Khz. VARŞOVA, m. 
18: Orkestra. 18,25: Sözler. 18,85: Şa.rJa· 

Ja.r. - Sözler. 1.9,15: Badyo orkectruı. 19," 
Sözler. ~O: Sözler. 20~: Aktüallt.e. 20.30: 
Şarkılar, ııözler. 21: Hafif musiki. 21,45: Bar 
berler. 21,M: Sözler. 2ı: B. B. C. orkeat.rau 
plAkl.ıın. 22,15: Viyan.adan nakiL .ıs: Bek
lı\mlar. 28,13: Dııns mu.slklıl. 28,415: Konte-
rans.24,05: Dans. 

lH lihz. MOSKOVA, 1'71' m. 
17,30: Fırka n~riya.tı. 18,SO: KzdordU ~ 

nılsyonu. 19,SO: Kofüoz neşriyatı. 19Ji5: Kon 
rıer. 21: Akııam muııikiııl. 22: Almanca neorl
yo.t. 23,05: ~·ransnca neıırlyat. 24,015: Felo.
menkçu ne,rıyat. 

17' Kbz. l\IOSKOVA, 1'714 m. 
17,SO: Fırka neşriyatı. 18,SO: K.wlordu için 

söz ve mımlld. 19,80: Kolkozlaro. &lirler. 21: 
Senfoıılk koD11Cr nakli. 2%: Çekçe neşriyat. 
28,05: İngilzlce neorlynt, :U.,Q;): Almanca. De§• 

rlyot. 
832 Khz. MOSKOVA, (Stalln) 881 m. 

11: F.ransız operalarmdan parçalar. 18,ZO: 
Bl.r opera temslllnin naldJ. 22,SO: Knr13ık 

kowıer ve dana mualklaL 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 560 m. 

18,SO: :Pıyano konııcri. l{;,10: Sözler. 19,40: 
Macar ıo.ı:kılan. 20,50: Stüdyo t.emslll. 22,50: 
Haberler. 2S,10: Cazbıuıd. 28,50: Opera or· 
keııt.rası. 

OOl Khz. BAMBURG, an m. 

18,80: KöyJU !}arkılıırı. 19,10: Sözler. 19,SO: 
l'IAk. 10,4:1: Sözler. 19,56: Haberler. 20: 

T~O.KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~ObQ 

19,65: Hava haberleri. 20: Piyano ko118erL 
20,85: Rua 8a.l.ııta.s1 aldı ıkeç. 21: Haberler. 
21,10: Dans. 28: Haberler. 2S,20: Vashlngt.on
dan kurt G. Selt tarafından batta duyumla
n. 1: Gece konseri. 

950 Khz. BRESLAU, Sl6 m. 
1'7,80: Baru musiki. 19: Aktllallte. 19,!0: 

Tarlhı ne,rlyat. 19,60: Sözler. 20 Operet ee 
vatsla.r. 21: Kısa. haberler. 21,10: ''Mekslko 
ekspedlsyonu" adlı neı:ıriya.t. 22: musaı nee
rtyat. 2S: Haberler. 28,25: Berlln karnavalı. 

22 Şubat Cuma 
2ZS Khz.. V A.RŞOVA, 1S4.3 m. 

18.15: PW<. 19,16: Danı m.ualld.81. 19,45: 
Konferans. 20: Orkestra.. 20,20: AktUallta. 
20,SO: Şarkılar. 20,43: Sözler. 21,05: Sözler. 
21,15: Cbopin kowıerL (Flliıarmonlk tara
lmdan). 21,80: ŞU.rler. 28,40: Reklı\mlıır. 24: 
Sözler. 54,05; Damı. 

22: Ev r.auslkisl (Piyano, keman). 28: .Bek· 
lılmlar. 2S,15: Danı. - Sözler. :U,S5: Da.ruı. 
( (,ondrndıın na.kll). 

174 Khz. MOSKOVA, 1'72-ı m. 
17,SO: Fırlın nl~riyatı. 18,85: Kızılordo için 

konser. 19,80: Senfonik konser. 22: Al.manca. 
neşriyat. 2S,05: Frıınsızca. ne.o;rlyat. 24,05: 
hveççe neşriyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (Stalln) 861 m. 
18,2;>: Opera temsllinJ ruı.kU. 22,SO; Dans. 

musildsl. 2-i: hpıınyolca neorlyat. 
M6 Klll. BUDAPEŞ'.l'E, 550 m. 

18: Oazband, 18,50: Hafta haoorlerl. 19,25: 
Salon orkestraı 1. 20,SO: Sözler. 21: Stüdyo
dan "Oömevllle ça.nlan" operıun. 23,10: Hıv 
herler. 23,80: Charly Ga.udrJo cazı. 

904 Khz. HAl\IBURG, l>82 m. 
18,SO: Şiirler. 19: Plak. 19a: Askerlik 

nrı;rlyatı. -9,5G: Hava rnıuını. 20: Bando 
nıtlzlka. 21: Haberler. 21,10: Alman opera 
musikisi. 28: Haberler. 2S,15: Mualkl U: Oe-

Dün ve 

1 ercüme Külliyalı 

1 SAF O ~itı 
Alfona Dode - Haydar 

Aile Çember' r ,; A. Mauroiı - l. H. A ıt B ..., __ ...., _______ •~---K~;~ 
7 icaret, ban~k, bot

5 

:kt. Or. Murııi, EtelJJ 

------------~~~15=k="' ::::::::/ı 
Devlet ve ıhtilôl 
Lenin - Haydar Rifat 

115k" ~ ------------- ~ 
Sosyali2m . 

.(. KantJky - Sabiha ztlfe 
_____ ., __ 15 krt--~ 

J. Rasın Külliyat~ 
Ahmet Re~it H.Na1 

'76krt ~ ·---------

J. 

Gorıo Baba 
Balzak - Haydar Rif•1 

100 Krt 

H.G. 
60 krş ·------------;;;;;; -- -------

8S2 K.hz;. l\IOSKOVA, (StalJD) 861 nı. 
17: Musiki bahlıili.>rl. J8,%0: Opera temsuı

ni ruı.kU. 22,30: JJans musikisi. '!-1: İspanyol· 
l'ıt Dejriyn.t. (kadrnlar lçtn). 

Straausswı eaerforlnden (Vlyana muıılklsl). 
21: .Haberler • .21,15: Koaser. (Berllnden na
kil). 21,15: Yeni ''e eski org muslkisl. 22: 
"Der Holzdleb" ııdh Marşnerln eserlerluden 
opera. 

930 KJu. BRESLl\U, 816 m. 

ın Khz. MOSKOVA, 1714 m. 

1'7,SO: Sözler. 18,35: K1zılordo. konııcrl. 
19.80: Radyo piyesi. 21: Akşam konseri. 22: 
Çekçe nıı~rlya.t. 28,05: İngilizce neşriyat. 
24,05: Almanca ncorJya.t. 

cc konscrL 1 
950 U:hz. BRESLAU, 816 m. 

17: Kıı.nı,rk orl,rstrn. 19: Sözler. 19.20: 

Jıim ve Felsefe 
Moris Şilk - ~ihni z·y~ 

30kuru~/ 
18: Opero orkt•stra•unm konseri. 11): Söz

l~r. 19,SO: (.;ıız orkc.straaL -9,515; GUzcl 1&11'

atlar. 20,2.'.i: Buılape7te opcrMmdan "Felcgen 
dl" Hollıı.nder" operasının naldl (Va.gııer). 

~2,4.~: Ilabcl'ler. 2S,SS: Çingene muslldsl. 
90-l Iihz. HAl'rlBURG, 832 m. 
l!): Süzll"r. 19,tG: Borsa. 20: Gençlik uyu· 

~·or, .!;()ylüyor, dan;.cılJyor. 20,W: Yaylı saz. 
hır kon:1eri (ken:ıın ve orkestra, !faydanın e
M'rlerindenJ. 21: Jlnbcrler. 2J,10: "Hıwt nııcl 
!!:sel,, aıilı mus!kill f,L'n liliC9- 2Z: "JllulaodJya 
ııdlı k:o orlc0strası ta.rafından konser. 23: 
Huberh'r. 28,2.'.i: liluslar anı.ııı masa tenlııl 

ııl'tic!'sl . (i'lal' r<.'pnrt:ıjı). 2S,40: MnslkJ 24: 
Nc~!I musllci ,.e dans. 

a;;o Klız. Bl~!!.:~1. \ u, Sl8 m . 

17,30: II:ıflf mmıUd. 19: Söz?er. 19,20: A· 
mele k onseri. J!),SO: Sözler. 20: l>rşıın Al· 
ma"ll::rma hı:.OI' havıı.Jnrı. 20,.50: Sö:ıler, 21: 
GllnUn kts3 ha.bcrlcrl. 21,tO: "Helden der 
A!'belL., adlı ı1ke~. 2Z: KE'muıı mıı"lldsl. 2S: 
Habcrl<>r. '?:t,Z;J: SlS'.".ler. 23,S~: Damı mnsl-

17,SO: Radyo orkestra.sı. 19: Sözler. 19,03: 
Dtiet ve prkılar. 19,40: Sö'.der, 20: Şen plik· 
tar. 20,40: Hattanm haber lcm.all, 21: Günün 
kısa haberler!. 21,15: UlUAal neşriyat (musi
kili ıık09). 2!,80: Çtto umslklai. 28: Haber
ler, 28,80: Danıt. 

21 Şubat Perşembe 
223 KlıT~ v ARŞOVA, CL 

19,25: Trio koruıer. 19,45: Sözler .. 20: .Boot
hownln soııntlarından. 20,20: Sözler. 20,SO; 
Pl4k. - Sözler. 21: Kuartet ve kuintet kon· 
serL 21,45: Haberler. 22: Orkestra. 22,45: 
Konfcnuuı. 28: Reklamlar. 2S,15: Dans mu
ııUdsJ. 23,4.5: Sözler. 

17' Khz. MOSKOVA, 17U m. 

17,80: Fırka netriyatı. 18,SO: Kızılordu fı;ln 
ltonser. 19,35: VllreU muslltisi. 21: Karışı!. 

kon!Mlr. 22: Almanca ne-,riya.t. 23,05: tngJ· 
Jboo neşriyat. 2'1,05: Almanca. ed6bt ne,rlyat. 

8S2 Khz. MOSKOVA, (!:>talin) 861 m. 

8S2 Khz. MOSKO\' A , (Sta.l.ln) 361 m. 
17: Sovyet belltekArları tarafından konser. 

18,20: .Bir opera temsillnl nakil. 22: Dana mu 
slldsl. 

543 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18: Opera orkeatraAL 10,20 Spor. baberle-
rl. 19,SO: Stenografi dersL 20,03: Piyano Uc 
şarkılıır. 20,50: Macar toprağına. dair söz· 
ler. (ziraat). 21,25: Çingene musikisi. 21,SO: 
Dış haberleri. 22,SO: Haberler. 22,50: Yaylı 
kuartet l<onserl. 21: Cıuband. 

9M Khz. HAMBUUO, l>S2 m. 

18,SO: Gen9 kız;lıır tarafından el armonlkt 
konserL 18,45: Sözler. 19,45: Borsa haberle
rL 19,55: l\landolln muı;UdsJ. 2l: llaberlcr. 
21,15: mıısaı neşriyat. 22: Stlkdyo tem<1UI. 
23: Haberler. 2S,23: Otomobil ı.ergtalnden re
portaj. (ıllılkJ. 23,4:J: Pfük. 21: Akııanı kon· 
ıserl. 

030 Khz. BRESLAU, 816 m. 
17: l\JusikJ ba.hlsleri. 18,20: Bir opera tem- 17,SO: Plfı.k. 19: Sözler. 19.20: Gentler neş-

sillnl nakil. 22,30: Dans musikisi. rlyııt. 19.50: SIS:ıler. 20: Mnndolln musikisi. 

20 Şubat Carşamba 1 • M5 Khz. BUDA:PEŞTE, MO m. 20,SO: Bando orkestra.. 21: Kısa haberler. 21, 
2::3 ~ VA.IlŞO\"A, 1n.. 1 18,.Sl); Piyano refakatile garlalar. 19,10: 15: lJlusıı.J muslldll nesrlya.t. 22: SUesya bes-

18,!k;; "8rkılar. 18,üO: Spor. 19: Sözler. 19, Ders. 19,45: Flllt kon.seri. 20,15: Kııı 11porla· telerlnden parçalar. 28: Haberler. 28,25: DanM 

J~: Oda musiki•!. 19,.ı:>: Konferans. 20: Org n. 20,SO: Piynno kon.se l. 21,80: Rt•porta.;. 28: musikisJ. 

rouaJJJsl. 20.ıo: Sözler. 20,ıw: Şark.ılıu. 21: ı· Haberler. 28,1.'5: Çlnguıe muııiklst. 2M5: 23 Şubat Cumartesi 
Jf:J1ll muıılkL ~ı .s.;: H::.be.rler. 21,45: Sözler. GyuJa MaJoroıı eserlerinden konSE>r. 228 Klll. V;UlŞO\'A, 18.15 m. 
21,Mlı Oıopln konserL 28,UI: Konferaft4'.. 004 Klu. H .UCBURG, 382 m . 19,15: Piyano koruıerl. 19,45: Konferarut. 
(fnıuuca). S3,2:>: Rcktı\ıul:ır. 28,'°; Dana. : 18,SO: Sözler. 18,45: Hltler gcnı;Uği 19: O- 20: Dno lrnnıı· e· r. 20,20: Konteranıı. 20,SO: 
%t: ~. Zıl,03: DAD.9o l konomlk ne,rJynt. 19,45: Bonıı.ı haberler!. ( Vlyolonsel.musUdal. - Sörler. ~1: Orkestra.. 

Şarkılar. 19,!IO: Haftanın program.ma. dair. 
20: lJlmınl neşriyat. 20,40: Program l>lldlrl
mı (p!Ak refa.katile). 21: GUnlln haberlerL 
21,10: Radyo orkeııtrıuır. 28: Haberler. 2S,SO: 
PU\k konseri. 24: Gece muslldsl. 

{f PA ~Al\K.A 
Müslahun.lı 

HtJBtJBATtJ!tLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

·----------;;;;::;:== ---r ,, Cemiyetin Asıl ~0Ji' 
Frederik Enge\s _ Mulı• ./, 

lOOkur~/ 

Yeni ilmi Zıhn ~e: 
Bacberlard - H. Z•Y ~ 

------------7,~S•k•u-r~ 
Hükümdar mi/tel,. ,. 1 
Russel - Galib l<eJ1J 

----------:soyM~ 
Komünizm h r;ıı 

Lenin - Stalin - Bu " 
Haydar Ri~at.. ~ 
soku~ 

-----=~= ... · ıer' 
Günün iktısadı ış_ 

Prof. Dr. Suphi Nur• 
Fiyatı 60 Kr· 

. . 
Da~ıima Yerı · gjl 

VAKiT Matba 
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il' a r Jlıı:ı.talığa. d:ıyıı.ıııl-lı ve c;ok lwrı•ketli ... a o ltıtl}all tofıt111lldr1111]:111 )t•ti51irikn \ İ.\O-
IOl;t', .Uaratcll, l;::ıııı·,\ o, P. G \ e li '.ııııoliııo 

•• , iıı.ı.ledıı ı.•ıı ljıhuııılıık bti~·ı•lllt'r Fl'ıwr-

U ç Ü n c Ü k ita b ılı• H:ırub<'ltir ve Sürt•lıfısı c. dtlk f.ıhrllm-
AıS'lL M~ 'Ş KAD/"-J\ j 1 :~:~\: milraı·uııt b~~ur~ıuıJur. J'elgrııf ad· ·ı 

J"1 ,l: ~ ı- v- ht:mhul h:ıh;ır - Tl'lı·Iou: 20732 

ı ................ ,~---

1 - Müteahhid namı hesabına muhabere alayı ihtiyacı lÇin ap -

ğıda yazılı malzeme açık eksiltme. usul ile ihaleye konmuştur. Tahmin 

bedeli 2129 lira olub muvakkat teminatı 159 lira 68 kuruştur. 
2 - Şartnamesini her gün öğleden evvel Fındıklıdaki komisyon· 

da görülebilir. 
Figgtı 5 Kuruştur lsUnıbul Yedinci tcra Memur-

luğundan : 
3 - ihalesi 16 Şubat 935 Cumllrlesi günü saat 15 de yapıla\caktır. 
4 - isteklilerin vaktinden evvel teminat makbuzları ve mahalli ti 

caret odalarına kayıtlı olduklarına dair veaikalarile bir~ikte komis • 
yonda hazır bulunmaları. (384) ( 455) 

ve heyecanlı romanlar serisinden her on beş 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup günde bir. kitap nesro:unur. 

H satılmasına karar verilen bir adet 
er kitab baslı başına b ı r romandır. d h l 
Ş n:ısbrma makinesi beş a et a ı, 

imdiye Kadar Çıkanlar: j lıir adet gardirop 18 - 2 - 935 
Nurnara l Bir Mübim Cinayet .,.ününe gelen Pazartesi saat lOdan Erzurum kıtaatı için bel keme

ri ve tüfek kayışı açık eksiltmeye 
konmuştur. Bel kemerinin tahmin 
f iyah 75 ve tüfek kayışının fiyatı 
40 kuruş olup muvakkat teminatı 
135 liradır. ihalesi 2 - Mart 935 
Cumartesi günü saat 15 dedir. 
Şartname ve niimunesini her: gün 
öğleden evvel istekJiJerin tem :nat 
makbuzları Ticaret Odasma kayıt 
h olduklarına dair vesikalariyle 
birlikte Fındıklıdaki Sahnalma 1 

kom'.syonunda vaktin.den evvel bu 
lunmaları. (397) (739) 

için 15 kalem sarraciye malzemesi 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedelleri mecmuu 11292 lira 20 
kuruş olup muvakkat teminatı 847 
I: radır. 

u 2 Sarı Saçlı Adam 11 e kadar Kadıköyünde Mühür· 

Gelecek Sanı: dar caddesinde 24 No: lu dükka-
~ mn önünde hazır bulunacak me-

Ye • '' 4 Mavi Portakal mur tarafından ik:nci açık arttır· 
.,,, rı : Vakit Matbaası - Ankara Cad. : lstanbul ma suretiyle satılacağı ilan olu- 2 - ihalesi 2 Mart 935 Cumar

tesi günü saat 16 dadır. 

1 k Devlet Matbaası tarafından sa-

L • a JOaCa tır tışa çıkarılmıştır. Kitabın değe-
it ~ ri 65 kuruştur. Satış yeri (Va -

3 - Şartname ve nümunesini 
her gün öğleden evvel isteklilerin 
teminat makbuzu veya mektupla
rı Ticaret Odasına kayıtlı olduk
larına dair vesikalarıyle birlikte 
belli günden bir saat evveline ka
dar F.ındıklıdaki İstanbul Kuman
danlığı Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (396) (740) 

L-ltıekkrı F abrikaJar u. Müdiirlüg\J ünden: kıt) kütüpanesidir. Yakıtın Tür-
1\ kiyenin her tarafında bulunan 
'n iQıt~e F~~rikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli bayileri vasıtasile tedarik edile- x x x 

tı1 ll'kö 
1 

ban ıçırı istida ile Ankarada fişek fabrikasına, lstanbulda bilir. 1 - Erzurum krtaatı ihtiyacı 

Jıb ~&in: ~~t fabrikasına, lzmi rdekiler Halkapınar Silah tamir · 
rnuracaatlan • (526) 

r -ı 

ZA Yl ve 1TIBARDAN DÜŞ
MÜŞ PASAPORT. Kiralık Daireler 

Qf lrlnızda Olsun 1 I 
f stanbul lran General Konso

losluğundan ita kılınan ve Benia· 
min Budah oğlu 11 namına ait o- Posta ve Adliye bin- --na en yakın yerde Ankara caddesin

de Orhaobey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kirRya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim• 
lere, P-"P.zete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

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

lan 36008 umumi ve 415 hususi 
numaralı ve 27 Mordad 1311 ve 
16 Ağustos 1932 tarihli pasaport 
başka b'.r kimsenin elinde görüle· 
cek olursa kanuni takibat icra o
lunacaktır. 

.. VAKiT idareevine müra<;_aat •. .................................. 
Her ay bir lira vermekle 

"20,, kitabı birden ;?)de ede · 
bilirsinizl Vakit matbaa ve 
kütüphanesine müracaat edi-

Göz Hekimi 
Dr. .Şükriü Ertan 

Günün Fotogralları 
Muhtelif ~a1etele~de çıkan günüu hadiscl~rin~ ait fo. 

ıograflarla spor mecmualarmda R"Ördüğünüı: spor hare· 
ketlerin~ ait lolografla· va1tm l'ltinbuld1 VAKtl 

niz. Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sab günleri meccanendir .. kütüpha n e!'lind~ !'la tılmaktadar:. 

......._ Türkçe liarşılıkla• 

~en ve bu gibi nıüdavatı hilen a -ı Dörmek. 
·uz ka d'd ı d ) 8 K T · ~ ( & ' r ı e <.a m . . am acızkar, Basımcak. 

1 ~uınan kfıhini man.) 9. Kamaı, Taç,, 1. Didim, 2. Didin, 3. Did-
h· ·Otacı, 11. Otac;r, 12. Otı;u (Da- nıin, 4. Otağa. 
11 ·~ ~ok cezacı, attar, ispcnçiyar Tadad, 1. ~:.ığış, 2. Sanma, 3. 

1< l1 ) o 4 c• 1' · '. ..-ıayr, sayım, . ,-.,ayış, sayma,. 

111 ., abıı-, 1. Ayalgr, (1 fade tmzr Tadad etmek, 1. Anumak, 2. 

111 ~ n.) ~. Dü~ yornıa (Rüya tahiri Saıııak, 3. Sanaınak, 4. San gör· 
r ~ 11

·) 3. I~nlerne (Tiüya tabiri mek, 5. ~aymak. 
1 : ıı.) 1. Sijz (ifade ve kelam T dil (etmek), 1. Başkarla • 
c' ~ ·' 0. Yont Rüya tabiri man.), mak, başl·artmak, 2. Değiştirmek, 
· · Jı·nıa, yoruk . 3. Doğrultmak, 4. Düzlemek, 5. 

ttı.'fabi ı-ci, 1. C"'..ıı·avçı, :2. Yoı·gu _ Ortm:anr hulmak, ô. Paşkaı1:mak, 
7. Yatıştnınak. 

t b' 1 (\· . a. ır etmek, 1. Cur<ıınak, 2. Tafahhus (etmek), 1. Arama<, 
llı~ı· ı~ 1 ınak, :1 Yormak, 4. Yn111. al'a~tıı·m·tk, 2. A:vna~ıııak. 3. Bar -

\. larnak. J. Euctmek, f>. İnlemek, 

1',lb·,y.,, ı ı· 0 Ö 6. lrişınek, 7. İ,"l)rtınek, R Sorw~. -
4 ·- " \'ll'\rr ') }' 3 l' • .Y c.ı ') , • .&. (. l ~, ..... • ' 

.,,, •• - ,.., < Lm ınak, D. So;.·laınak, 1 O. Tüh le -...... " ~ .ım . u. ::sencer, G. Trğcı. 
ı ab· mrk. y 
1 1 

ıye etmek, 1. l\:avırmak, :2. 
~~ \ ~ ç1anıak, (Tcslih, te~hi?., man) 'Fafclil ( c>tnıck). 1. Al'tık C'ylc -

• '
1 amak ~ mek, aı ıık c:vh ıl1l k, :ırtuklu eyle-

Tabiyetül~e 1 J)' '> C" 1 nırk, ~. ArLımlamak, 3. Aıtukb -l'<tl ... YŞ, • 1Zl11P, ~. ,--,r - ,.. -f\. J ;111a, 8. Yeı'le~tiımC:'. ~:ıa!~' L lTl~ılamak. ,), l st tutm:ı ;;, 
l,.-., abı, 1. Dan1l •) Dt.iımt'ı'l· n u~tun tutııı.ık. 
l\Q] .. ' -· ,, tl. 

11ı~e. Tafrafürus, 1. Atıp tııtan, ~. 
1' . -

ubut l Al 1 ·ı •) IT J nolavmt, 3. I\osl\a, 1. Kovalak, .). ('· k '> : • a >C·~ı "· -· \a )Il' -
r, ". 0

1 
· haburcak, 4. 1\ot 5. Kog~1ll' Kıınıakcı. 

· ·''l ~ ' ' k A 
1· '. l. Salaea, S. ükek. Tafrafuruşlul< etme , trp tut -

2. t ~cı} ( etnıek), 1. A•:ıktıı;mak mak. 
' l!n1 1 t . ' ( l ) 1 A ki tııak .. C' \, ~. vctlemck, 4. katra _ Tagaddi ctııır;; , . zr an -

1'' ~· T(·rkelcmek, 6. Tezlemek. mak, 2. Dcslenmek. 
ğllı·~;~ (etmek), Yoğurmak, yu- Tagallüp. 1. tistünlük, 2. Zor · 

la . · halrk. 
he1, ,1cı~ 1. Argıı::ç1, 2. Sart, ~. S:ı- Tagallüp etmek, l. Basrrmnk, 

1,,, ·. ~trkçr. Ba~km .ırclmck. 
""Cl:t ( '' 

2. l'\l ' rtıııck). 1. Has ~ı rtııuık I Tal'Yanni 1. A vdım, aytı 111. 2. 
o ltca}d a ' ~ 

.__ 
3 

·'" ırmak, 3. Bw·çumak, 4. Çağırma, 3. lr, 4. Irlanıa, 5. lrla • 
28_ 

Öz Türkçe karşılıklar 

3. Urtaklık. 
Şirpençe, 1. Kabırcık, 2. Kas. 

ınar, 3. Kızıl yara. 

Şüyu (bulmak), 1. Dağılmak, 
2. Duyulmak, 3. Yayılmak. 

T Şiryan, 1. .Büyük damar, 2. Kı
zıl kan damarı, 3. Vuran damar, 4. 
Yürek daman. 

Ta, 1. • cak, . acak, 2. dek, 
- eclek, - değin, edeğin, 3. Diye 

Şiryenı epher, Düdüklük. (Vaha çok "ta ki,, yerinde). 
Şiryanışezan, 1. Güıııiirtlek, 2. Taahhüt, ı. Butma, 2. Kulluk 

Kimiıilek, 3. Poğu!durak. etml', 3. Tapınma. 
Şişe, 1. Sırça, 2. Sırça kap, R. Taaccüp, 1. Dan, 2. tan 

Smçka, 4. Şi~e. Taaccüb etmek, 1. Bayanmak, 
Şitab, 1. Ağtaru, 2. Cırma, 3. 2. Danlamnk, 3. Dannamak, 4. 

Çalmkluk, 4. İvedi, iv<lik, 5. tvi, Dansamak, 5. Kakımak, 6. Kay • 
6. Sctkı, ganmnk, 7. Samtmak, 8. Şaşakal -

Şitab etmek, 1. Aşıknıak. 2. A - ıııak, 9. Şaşırmak, 10. Şa~mak, 11. 
~ıınmak, 3. Atılmak, 4. Çapmak, 'flınakalmak, 12. Tandamak, 13. 
!1. Çavmak, 6. Çöğlirmqk, yöğii ı· - Tanırkamak, 14. Tanlamak, 15. 
mek, 7. tvmck, · 8. Katrmnak. !'l. Tanla!7mak, 16. tanmak, 17. tu -
l\:o~mak, 1 O. Srğirtmek, 11. 1\•z - mkmak . 
l11C'k, 12. Yrlııll'k. Taaccüp edilecek şey, Tansıkt 

Şive, 1. Ağız (l~ir yerin konu~ - t~ın~uk. 
nıa ~ivt'~İ nwn.) ~. nay, lı:ıyu (~:ız Taaddi, 1. A~ma, aşkmhk, 2. 
VP l ela man.) :3. Erkl', 4. Yold:ını, Otr.~·r g-ec:me, 3. Ta~ma, ta.şkınlık, 
;yordam (Tarz, eıhı, ü ·Ifıp nıan.) 1. li~tnlum. 

Şivekar, 1. Baylan, ~. Oynak. Taaccüb etmek, A~ın:ıh. 
Şose, 1 . .\n:ıyol, 2. Ulaç, 3. Plu Taaffün, 1. Ağılık, 2. Yjdi, 3. 

ynl. Y irli. 
Şöhret, 1. Angı, 2. Ad, 3. Atak, Teaffün etm~k, l. Borsumak, 2. 

4. Atuv, 5. Çap, fi. Çav, 7. Çuvul - Çiiriimek, çi.irliyüp kokmak, 3. lğ
tn. eavuntu, 8. anm, n. nan, dan - mck, iymek, 4_ lyliksimek, fi. Kak
kı, 1 O. Danm, 11. Gii. kii, 12 ~an <;ımak, (). Kakırcımak, 7. Kaks1 • 
la. Sap, 1·1. t""n. 1 S. tnek. ınak, ~. kokm:ı.k, knknı::nrnk, 9. Pis 

Şöhret almak, l. Çad:ımak, 2. ı kokın:lk, 10. S:ı~1ınak, 11. Sırsm • 
Çadanmak, 3. Çavmnk. 

1 

mak, 12. Tmcmı:ık, 13. Yiğmek, 
Söhı·etli, 1. Arlamr, 2. Arlı ktı, \·i,·ııır.k 14. Yt:rınnk. 

3. A«Hrğ, 4 . . \cllı, adlı sanlı, 5. ,\n- ı · ·T .. cc~b etmi~. 1. Eokm~uk. 2. 
gılr, G. Caplık1 7. Ç:ı\ dur,~. Ç:ıvlı, ~asr, ~. Yi,ğclin. 
9. Kaldı, 10. Küliğ, 11. Sanlı7 12. Taahhüd, 1. Baylav, 2. l{p~im, 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur.. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis-

11 ligin timsali olan EB markasını arayınız 
!!!!!~rJ/;-

Y~ni Kitaplar ---·-=---, 
Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 1 

Meıhur, Engela'in bu u ,.taörgütü evrensel Haydar Rifat tarafından 
dilimize büyük bir n:uvaffakiyetle çevrilmiş bugün yayılmı§hr. 

Ozenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krş. 

Maliye Vekiletinden 
Darp edilmekte olan Gümüt paralardan dört milyon liralık kısmı 

az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmit olacağından es· 

ki gümiif paralann 1Şubat1936 tarihinden itibaren herhangi bir kıy 

metle mübadele vaııtuı olarak kullanılmıyacağı hilafına hareket e· 
cl'11ler hakkuula kanuni takibat y apılacağı 2?.57 No. lu kanunun 

aelazi~i maddesi mucibince ilin olunur. (558) 

Öz Türkçe l<arsıltkta" 

(Mukataa man.) 8. Uzerine alıiia, Taammüden, 1. Bile bile, 2. 
4,,Verimcek (Köy bekçilerine ve Corta, coruy, 3. Tuyana. 
hayıi cemiyetlere senelik vernıeği TaannüJ (etmek), 1. Başmmak, 
taahhüd ttikleri para ınan.) 2. Çirenmek 3. Diremek, 4. Diren-

Taahhüd etmek, 1. Bağlanmak, mek, 5. Direşmek, 6. Eğişmek, 7. 
2. Boyna1mak, boyunalmak, 3. Ekleşmek, 8. Kirimek, 9. Kirit -
Üstüne almak, üzerine almak, 4. mek, kirtmek, 10. Oneşmek, 11. 
Yüdmek. Ongüşmek, 12. Onkümek, 13. Şi-

Taakkul (etmek), 1. Anlamak, denmek, 14. Ymlaşmak. 
2. Sananmak, 3. Ukarnak, 4. Uk • T ı A k 2 Aı kl ' aap, . rma , . :nıa IK, 
~nak, 5. Yasalanmak. 3. Arukluk, 4. Emek, 5. tıngek, 6. 

Taalluk, 1. Asılı .alma, 2. Asrl - Yorgunluk. 
· ma, 3. Bağ·lanma, 4. 1linme, 5.Jli. Taap çekmek, 1. Göıiişmek, 2. 

~ şjk. 2. Emenmek, 3. Emkenmek, 4. Ka-
Taallfiko.t, 1. Kn, 2. Kadaş, 3. damak, 5. Talmak, 6. Yorulmak. 

. Uruk, lmyn~. Taarruz, 1. Akın, 2. Baskm, 3. 

. Taa' luk c mel·, 1. Asılmak, 2. Saldrrış, 4. Sataşma, 5. Takılma, 

. As1ı.1mak, 3. Bnğ'lanınak, 4. Eslin- 6. Teğis. teğiş, 7. Üşüntü. 

. m2k, 5 l lmmal: G. !Iışmak. 7. t- Taarruz etmek, 1. Akın yap -
!inmek, 8. !1i3i- i nlmak, D Süyen- I mak, akmak, 2. Arkulanmak. 3. 
mek, 10. Y· ıı~ ak. BnsTm1anıak. hasım etmek, 4. Bas

Taa1lul (etmek) , 1. Cılgırt . km etmek, 5. Basmak, 6. Çatm;lk, 
:mrık, 2. Cmg:nıak 3. I<açmm~k, 4 7. llg-amak. 8. Kapsamak, 9. Sal -
r z~anmak, fi J\T 7TJ'kımm:ık. 6 

1 
rhrmak, 10. Sataf5mak, 11. Sön -

Küymenm~k, 7 c.!armak, 8. Sürü · rnVtrrıek. 12. Sürsalmak, 13. Ta1' ı l-

m k (Ayak ek.) mak. 14. Teihnek. 15. Tokunmak, 
Taam. 1 2 A~am, 3. Boğuz. 16 Topulmak. 

4 ~~ayna Taaşşuk (etmek), 1. Gönül 
5 '"tiğ G. r"mrık, 7. Yeyecek, yi- hağlamak, gönül vermek, 2. llık -
. '· 'k 8. Yevgi, 9. Yeygii, 10. m::ık 3. ~vnwk 4. Vmıılmak. 
Ye .. si, l 1 Yiği, 12. Yim, 13. Yi - Taat, Tapuğ. 

- yesi 14. Yiyim. Taavyün ( ptmek), 1. BelirmE'k, 
Taam-:t:mek, 1 Aşamak, 2. Tat- bellenmek, 2 Bt~nıenmek, 3. Orta-

mak, 9. Yemek. ya rtkmak, 4. Tanılmak, tanın -
Taammüm (etmek), !. Çever - mak 

mek, 2. Kansamak. 3. Yayılm~k. Taayyüş (etmek), 1. Geçinmek, 
TaammH Bilerek yapma, iste- 2. vw.:::-ımnk. 

,ere1• vapma. Taazzum (göstermek), 1. Bd • 
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NURi MEHMED 

• 

8akibi: ASIM US 
REFiK Ahmed SEVENGIL 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt~ 
ı.eırlyat Mthtllrll: Fatih Karagümrük ti• 

VAKiT Matbaan - latanbul dun.j1, No. 4 

~z türlCçe lCarşılıkTar 

denmek, 2. Böbürlenmek, 3. Bü -
yüklenmek, 4. Büyüklüğ satmak, 
5.Kalkmmak, 6. Kukandaniak, 7. 
Kubarmak, 8. Pansımak, 9. Sa yır -
kam ak,. 

Tabaat, (Tıbaat), 1. Baskı, ba
srm, 2. Basma, 3. Çap. 

Tab'etmek, Basmak. 
Tababet, 1. Otacılık, 2. Otçu -

luk. 

Tbahat, 1. Aşçılık,2.Bavurçılı,k 
3. Kazançılık, 4. Pişirücilik, pişki
çilik, 5. Yemek pişirmek. 

Tabak (Kap man), 1. Boş kap, 
2. Kab (Az derin ve yayvan kah 
man.) 3. Şayın, 4. Tabak. 

Tabak (Debba,g man.) 1. lğtici, 
') Se .. ..... pıcı. 

Tabaklamak, 1. Eylemek, iyle
ınek, 2. Sepilmek, 3. Seylemek. 

Tabaka, 1. Kat, 2. Katman, 3. 
Katmer. 4. Kıp, 5. Kur (Saf, sıra 

man.) 6. Kutu (Sıgara ve tütün 
tabakası ınan.) 7. Otieş (Derece. 
mertebe man.) 8. Satiç (İçtima, 

mertebe, sınıf, ınan. 9. Sıra, 10. 
Töş, 11. Yerge, 12. Yufka. 

Taban, Parlak. 
Tab'an, 1. Doğuştan, 2. Kendili· 

ğinden, 3. Toğuşlu, 4. Tuvuşlu, 5 . 
Yaradılıştan. 

Tabasbus, 1. Aldağuç1uk, 2. 
As~ançu, 3. Calak, 4. Dilgilenme 
( mec.) 5. Kıbrşlanma, 6. Tağun, 
7 Talahmıa, 8. Tilkilenme (mec). 
9 Yalınma, 10. Yalmanma, 11. 
Y·ı ltaklanma, 12. Yalt:lklrk. 13. 
Yavmcrma, 14. Yarınına, 15. Yo -

ra~, 16. üze gülücülük. 
Tabasbus eden, 1. Yaldak~: :3· 

Yalpak, 3. Yaltak. 
Tabasbus etmek, 1. Yaldan, :Z. 

Yalpaklanmak, yaltaklanmak, 3. 
Yaramsmmak. 

Tabı, (Tabiat man.) 1. Kılı~ 
(Kıyafet, hal, tabiat man.) 2. Y~: 
radılış, 3. Yaratrğ, 4. Tadr, tcd11 

(Tabiatı beşeriye man.) 
Tabi (Teba man.) 1. BiriniJl 

arkasından giden, 2. Koşunt~tı 
{Tevabi man.) 3. Pajik, 4. U dtiS'ı 
5. Uydu, 6. Uyan, uyucu, 7. Uy· 
gan, 8. Uygur. 

Tabi kılmak, 1. Bağındınnrk, 
2. Bakmdırmak, 3. Dirgemek, 4· 
Karatmak, 5. Köndürmek. 

Tabi olmak, 1. Bütmek, 2, fğer· 
mek, iyermek, 3. Kmmak, 4. J{öl'· 
mek, 5. Pağılmak, pakmak. 6. lJy· 
mak, 7. Uykiinınek, 8. Yidilmel\· 

Tabi (Tab'edici man.), 1. B~' 
san, basıcı, baskıcr, basmacı, 2• 
Basucr. 

Tabiat, 1. Buyan, 2. Kılık !· 
Minez (Karakter, seciye man.) · · 
Töz, tüz, 5. Tutum, 6. Yaradılış. 

Tabiatsiz, 1. Damarsız, 2. fen· 
siz. .. 

Tal,ii, 1. Genez (GenişHk, stı .. .., n 
hulet man.), 3. Kolay, 3. Olaga 
CMutat man.). .b 

Tabib, 1. Bahş. (Kahin, rahı 
ve tahib man.) 2. Belg€r (.Mi~e~" 
cim ve müdavi ınan.) 3. Dergı.r, ' 
Ernci. fi. Emçi. 7. Bmlekçi, 6. e~: 
leyici, 7. !meçi (Basa kurşun rlo 
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