
kra~cıl&r birleşh°Jer 
1 

Vı1cuaa, 15 -Arnı•tıır1adiiki 
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~ikan andlaşm·ası Bulgaristanı protesto edecek 
-ilnıa=;;;;;;ğ;;r;,-L~~dr;~~iap;,~~ıJ--KÖy}"ii, g;Çi~i-;.in =ıyı--

llın karanlık noktaları varmış! olduğundan sevinçlidir 
i{-- 1 General Kazım Özalp, Aydında, gezinti 
a.ava andlaşma'arıl Kaleler ' Bu'jfaristan duyuşlarını, görüşlerini anlatıyor 
ıe on .. .. 

u' gun once Fransız-lngiliz y k J Aydın, 15 (A.A.) - Kurultay 
'

18 
( d l ) ı 1 mış Nöyyi anlaşmasını bozdu k G K ö ı c, "l' ev et adamlaıı Londrada Baş anı eneTal azım zalp, bu 

Pr anıp konuşmuşlar. lngiJtere ile Atina, - Buracla çıkan Et- gün saat on dörtte şehrimizden ay-
ttı~~s~ ar~sında bir hava andlaş- Bütün Atmanqa düş- nos gazetesi, Balkan antla§ma- rılmıştır. General Kazım Özalp, 
bu Ulerınde anlaştılar. Fak::.t sının Nöyyi anlQ§masını boz· istuyonda vali ve hükllmet erkanı 
ta andlaşmayı yalnız iki ulus a- man isti asına açık dıığunclan dolayı Uluslar Ku- ile, belediye, C. H. F., balkevi bat-
rıı sında dar bir çevrede bırakma- bırakılmış / rumu nezdinde Bulgaristanı kan ve üyeleri ve birçok halk tara· 
n.

1
' A

0 ltnak için Belçikayı. ltalya- protesto edeceğini yazmakta- fmdan uğurlanmıştır. 
, ~tın d b d ö 1 d ort k anyayı a u andlaşmaya 1 ır. General Kazım za p , Ay m -

a (şerik) yapmak istediler. iTA LYA dan ayrılırken gazetecilere şu b~ 
İn ·ı· b 1 ... gı ız -Fransız andlaşması · yanatta u unmuştur: 

.. hl t 1 1 

'1Yd eme i eski lokarno andlaşma "Aydını ş!mdiye kadar görme-
esk· 1; Yeni hava andlaşması ile miştim. Ancak ulusal kurtulut ta· 
""' 

1 
Iokarno tamamlanmış ola. Habeşistana asker rihimizde büyük yeri olan güze) 

- ·itt. 1 d ı lk d 
k . b l d Aydını müca e enin i günün en 

•ıı~aha İtalya bu lngiliz - Fran sev ıne QŞ Q l beri yakından takibediyordum. A-
~kr ~nbinezonuna karşı ne diye- 1 Londra, 15 (A.A.) - Deyli tel- deta içinde yaıamış kadar onun a-
~ 1

: Acaba Almanya ortakla§· grafın Roma muahibiri, HabeJ cılarıru paylafıyordum. Sevinçle· 
dı~ diizenini iyi karşılayacak mıy kuvvetlerinin Ualual civarında bu- rine katılıyordum. Şehri gördük • 

1 lunan SiUiareyi iıgal ettkilerini ten sonra ötedenberi muhayyelem· 
d, 8Uraları bir iki gün önceye ka haber almıştır. de yaşıyan yanmıf, harab olmuş 
lte,~ kııranlrkb. Fakat bir yandan İtalya, Silliareyi kendi hududu Aydın yerine mamur ve güzel bir 

General Kazım Ôuı/.p 

bize yeni bir Aydın bağrıJıyor. Bu 
nu halkımızın yapıcılık ve çalıı • 
kanlık ruhu batarmı,tır. Aydında 
gerek kasaba ve gerek yakın na • 

~ h.nnı, diğer yandan Alman· dah:'linde telakki ederek istemek· Aydın kaim oldu. Yeni yapılmıt 
~ " fngiliz -Fransız konbine- tedir. geniş caddelerle modern binalar n~~,,,, ~ rn .. ---~-- --- 1 tnct etıtuntmdaf 

llull& Fon Noyrat 
L.a "-r.. verdikleri kartıhk artık Roma, 15 (A.A.) _ Habeşis. 
~ nltklan da bir kerteye ka Londra, 15 (A.A.) - Bay Fon tan hükUmeti, İtalyan krtalarının Yerinde bir karar daha 

t..~~dınlatmıfbr. Neureth tarafından İngiliz ve seferberliğinden dolayıt İtalyan 
~ -,ulere ' •• - .... .ı. , ·-.J::.Yt-~- .. _ .. :t~:~ - t- ., 

.. mııııı--..... ~ ............... ~ ... ... 

r~~ andlatmanm adr1 notanın muhteviyatı ile merbut o- :~~~:~:ı,'e,e~~ı:a!.n::~:~!:t!i: A anada çarşaf ve peçe 
t~ antlltlfmtm) dır. Bu itin lan tifahi izahat hakkında dün varm:la katiyen tahtid edilmedi • 
•ıı tkliği (hakikati) İse Fran- akıam pek az malUınat .verdi. ğini i'lave eylemittir. k d •ıd • 
C~;:-nailiz ıüel andlqmasıdır. Bununla beraber ilk haberler, Roma ıs_ Adis Ababada f. yasa e ) J 
,, bu andlaşmaya göre Fran notanın gayet nazikane bir lisanla t 1 f, • ·ı H b h"'-"!.-et 

tıç lJc I 1 v .. ... a yan se uı e a et UAwıı er-
ltrl) • güç eri (tayyare kuvoetl yazılmış oldugunu, Alman hukii-ı kinr arasında yapılan konu•ma "A f k d k ••{il- .. •• 
(; .. ~ e ngi tereyi gerekince metinin hüsnü n:yetin en ve su· 1 • • b' tt b ı d ~ h ld ı1 ı ı d ı :ı 1 n a ga ay en oranın mu usunu çar-
~Qoed" . . . . ar ıyı ır sure e aı a ıgı a e •• •• •• 

~Otu ınca) Almanyaya kartı hun tahakkuku ıçın tetrıkr mes~- dün bir çıkmaza gimıittir.Habetis şafa burunmuş kaçarken gaka/atmıştım/,, 
!le , 1'h.caktrr. Fransanın ÜZ"!rİ- ide bulunmak arzusundan bahıs tan tarziye ve tazminat vermeğe 

dıiJ hu süel yiiküme (askeri "olduğunu bildirmektedir. katiyyen yanqmamaktadır. Bu ıe- Adana tehir m.eclisin:n 12 ıu- masıru onaylamak ve i§e baıla -,, ASI~ US 3 Şubat tarihli beyannamenin heple müzakere neticeıiz kalmıf • bat sah günkü toplantısı çok ateş- I mak gerektir. 

~ ilet ıtayııanm 1 ımcn ııntunurıııı ~· c Dnf'D u~ıranın ı DnM> ııötununda 

>':eni saylavlarımızdan: 
Bag Rahmi Selçuk, 

Veli Yaşın 

#Sa~ Rahmi Selçuk 
QL ( Bafıkeıir) 

l'l' '<lf )it{ l 
l ' SQ)ıf lcu arımıza bugün de ye-j 
Q ava _, 
S "ı &alı' ~arr.mı.zuan B4!ıkeıir Sa.y 
,_ Q.l'/qvı 

8 
hmı Selçuk Üe Kayseri 

~e tercii a~ Veli Y Q§ın'ı tanıhyor 
1:ıo '11eı h ll • · t Qa~ aa ~ eı-ını yazıyoruz: 

.ı ell~ltı~ .. ,_~nıı Selçuk Susurluğun 
lO~ • ıtoyij d "'llllftu n e 317 tarihinde 

· Babuı Mehmed de hu 

Bay Veli YCl§ın 
(Kayseri) 

köyde doğmuf, büyümüştü. "Ke
pekler,, çiftliği namiyle anılan 
çiftJiğin sahibiydi. Zürra arasında · 
vatan ve millet severliğiyle çok 
sevilmif ve tanmmı§ tahsiyetti. 
Mütareke senelerinde Bandırma-

tır. li olmuıtur. KonufUlacaklarm dör Namık - Çar,afı birdenbire at 
Bu vaziyet üzerine yüklek mü· düncü maddesini çarşaf ve peçe mak isterken ökonomik durumu 

dafaa komisyonu dün üçüncü defa yasağı için kanunlar encümenin- da göz önünde tutalım. 
olarak Mussolin;nin reisliği altm • den gelen mazbata te§kil ed:yor- Ziya Akverdi - Ökonomik zor 
da toplannırıtır. Bu toplantıda se • du. Bu mazbata okununca hemen luk yoktur. Türk durumunda Türk 
ferber edilen iki fırkaya mensub bütün aza düıüncelerini ortaya at· kadınlan e~kekle birdir. Çarşaf 
askerlerin ya va§ yavaş Habe§İsta- mak ve söz söylemek istemişler- yerine alacağımız manto bebeme. 
na nakline karar verilmiştir. Şim· dir. Bu bahis üzerinde konuıulan- hal çok değerli ve ağır kumaştan 
dilik bu fırkaların bazı taburlan ları yazıyoruz: yapılmaz, bezden ve ucuz kumaf-o 
gönderilecektir. Henüz iki fırka. tik sözü Leman Dincel aldı ve: larla da yapılabilir. 
nın tamamen nakli düşünülmüyor. - Bu itte biz çok geriye kal- Cotkun - Bayan Dincel'in de-

dık. Bugünkü duruma uymayan 'hu 
(Devamı ı inci uyıfa.ıın 1 inci sütununda) çarşaf ve peçenin hemen kaldml· 0evanu ' ancn •yıfanm ı 1ncı antwıonda) 

Fenerbahçe şampiyonluğu kazanmış sayılabilir . 
Dün liğ maçlan -

na devam edildi. 
F enerbahçe Vefa

yı 1-4, Galatasaray 
Süleyınaniyeyi 4-0 
Bqiktaf Beykozu 
9-1 yendiler. 

Bu maçlardan en 
mühimmi F enerbah • 
çe • Vefa maçı idi. 
F enerbahçe bu ka • 
zanmasile ıampiyon
luk yolunda en kes • 
tirme adımı atımı 
ve ıampİyonluğu 

timdiden kazanmış 
sayılabilir. Resim • 
de Vefa kalecisini 
tehlikeli bir kurtarış 
anmda görüyorıu • 
nuz. Maçların tafıi • 
labnı aJbncı sayna • 
mızda okuyabilirsi • 
niz. 



iskan, toprak kanun 
• 

lô.qihası 

Göring, başbakan • • 
muavını 

Ankara, 14 - iç Bakanlığı bir iı- ı topraklar vergiyi veren taraf~~ 
kan ve toprak kanunu layıhası ha- bizzat işlenmekte iıe tapus:Jı~ 
zırlrunıştır. Bu 1layihaya ıöre, mem raklar gibi muamele ıör .. '° 
!~kette işlenmeye.n toprakları itle- Valiler, tehir, kaaaba v~ k~~ • 
necek bir hale getirmek işlenenleri kına bağ, bahçe, zeytinhk 1 .. • 

daha verimli yapmak,işliyen kolla ve emsali meyvalık yapmak 11 
Alman Hava Bakanınıd sıyasal 

mühim görülüyor 
rolü IHava andlaşmaları 

~ BQ.§malcaleden devam 

rJtızife ve teahhücl) kartı lnıilte
rede Fransanın doğnal sınırlarını 
(~ark hudutlarını) korumak iıi .. 
ne yardım edecektir. Uçaklar ile 
yapılacak bu yardım yeti~mezse 

hiç k~şkusuz İngiliz kara ordu)a .. 
rı da yardıma ko§acak demektir. 

Berlin, 15( A.A.) - Bay Goe
ringin Baıbaka11 muav:nliğine 
tayinedilmesi beklenilmektedir. 
Mareşal Hindenburgun vefatı ta -
rihi olan 2ağustoa1934 tarihli ka· 
nun bay Hitlerin Görinai kendiıi
ne muavin nasbetmesini natık idi. 
Ancak dahilt ıiyaıet bu kararın 
tatbikini teahhüre uğratmı,trr. 

Şimdi bu karar, Sarrein A1manya
ya dönmesi ile ayni zamanda tat -
bik edilmiş olacaktır. 

Bay Goeringin geçenlerde Dres
de ve Brema.na. yapmış olduğu zi
yaretler kendisinin pek mühim o • 
lan siyasi rolünü göstermektedir. 

Mumaileyh yakında Bavyera ve 
Vourtem berge gidecektir. 

Yeni Sayla vlarımız 

Birtakım Fransız gazetecileri du de 
ğimli (ehemmiyetli) noktayı ya
zılarında · açıkça belirtmitlerdir. 
Şura&ı var ki İngiltere ile Fran
ıanm balyaya sunduklan proje 
doğnıdan doğruya kendi arala
rındaki andlaşmaya katılmak de 

lediye başkanlığına seçilerek yedi ğiJdir: ltalya Fransa He ayrı bir 
sene belediye başkanlığı yapmış- andlaşma yapacaktır, bu andlaı• 
tıl'· ma ile Fransa Almanyadan gele-

C.H. fırkasının iki sene kaza bilecek hava tecavüzünde ltalyayı 
idare heyeti riyasetinde ve beş kendi uçaklan ile koruyacaktır. 
sene Vilayet idare heyeti riyasetin İtalya dahi gene Almanyaya kar· 
de bulnmu§tur. ıı Franıaya yardım edecektir. 

ra kudretlerinin en çoğunu kullan· hazineye aid yerlerde topu r 
maya elverecek topraklar bulun - larından i~kan hu~uCl.u için:d~ 
mak, mevcut kolları arttırmak, va- rım bedel ıle ve yırmı yıl dl b' 
tan topraklarını daha şen, daha le borç ile yer ayırıp dağıt•.1 
medeni daha zengin bir şekle koy- cek ve muameleyi tapuya ba.go • 
mak, hükumetin vazifesi addol un· caktır. Sular altında kalıp l dl · 
muştlD'. için kurutulmayan topraklat 

Bu proje hükümlerine göre ye· lete geçecektir. .Jo 
ni köy, kaıaba ve tehirler Bakan- Valiler su altındaki arazi11~ 
lar Heyeti kararile kurulabilecek· rutmak için halkı hizmete sef 
tir. Köylerin yapı, kasaba ve şe - debileceklerdir. I "• 
birlerin plan sınırları dışında iğre· lki bin dönümden artıl< ç 
ti veya temelli oturum yeri kurula- ı;kleri ve büyük toprakları 1\ 1 
mıyacaktrr. hipleri tarafından işlenmiyeıı, 

Hatta köylerin yurtluk; kasa • ya başında bulunarak eksilttıı' 
ba ve şehirlerin de plan sınırları 2 bin dönümden az toprak1•'1 

il 

dışında her nerede olur&a olsun pı)arile birlikte hükiimetçe tel ~Q 
değirmen, han, ağıl, kulübe gibi edilecek kıymetler üzerindell . 
iğreti veya temelli yapı kurulması mukabilinde yü:ıde altı faiıli t 
valilerin müsaadesine bağlı ola - rak tahvili vererek istimlak t · 
caktır. ğe salahiyetli olacaktır. 

Tapusuz topraklar üzerinde Hükllmet istimlak için e11.ı 
devletten bqka kimse hak ve mül- 20 yılda ödenmek üzere r 

kiyet iddiaıında bulunamıyacak • altı faizli ve yirmişer lira kı~ 
tır. tinde bir milyon adede kadar 1 

Tapuıuz olup vergide yazılı rak tahvili çıkarabilecektir. 

_... Ba.§ tarafı birinci ~ayı/ada J 
da MUdafaai Hukuk ve Kuvvayi 

milliye reiıliklerinde bulunduğu ıı 
ralarda millr kuvvetlere manen ve 
maddeten yardımından dolayı Yu 
naıtldar tarafından öldürülmüıeon 
ra evleri veıairesine ateı verilmek 
ıuretiyle yakılmııtı. Bay Rahmi 
Selçuk o zamandan beri düzelte
bildiği vaziyetiyle sahibi olduğu 
arazide zirııatle iştigal ediyordu. 
llk ve orta tahsilini Karacabey ka
zasında bitirmiş, ondan sonra Bur 
sa Sultaniyesinde (şimdi lise) o
kumu§tur. 

Belediye reiıliğinde bulunduğu Fakat İtalya bu projeyi köksel 
esnada: Fenni mezbaha, yenime- baknndan (esas itlbariyle) onay 
zarlık, şehir planı, santralda yU- (muvafık) bulmakla beraber bi
z~r beygirlik üç adet grupu bulu· çimini beğenmemiştir. "Bu proje 
nan elektrik tesisatı, günde dört İnııiltere ve Fransa ile İtalya arasın 
buçuk ton' buz yapabilecek buz da iyi olmıyan bir ayrılık yapı
tesisatı ve sesli sinema, asfalt bir yor.,, demiştir. 

' Bulgar - Yugoslav münasebetletl 
bulvar yapılmıttır. Mevcud iskele İtalyanın istediği İngiltere ile 
on iki metre uzatılarak vapur ya- F nra franıa ı'le . • • • ransanın ayrı, ıo 

Bay Veli Yaşın İnegölde doğ- n~şabılecek bı~ hale getınlmekte· İtalyanın ayrı birer hava andla~ 
muştur. Umumi harpten evvel bir dır. On beş gün sonra vapurlar k d vakt"ıyle lo 

Sofya, ıs (A.A.) - Bulgar 
kabinesinde bazı tebeddüller ya· 
pılacağı hakkında. bir takım şayi -
alar ortaya çıkmış olduğu bu şayi
alar hakkında şimdi de dahiliye 
·nezareti'bir tebliğ neşrettnİ§tir . 

ması yapaca yer e • 
buçuk sene mühendis mektebinde yanaşmağa başlıyac~ır. karno andlaımasma ıirmit olan 
okuyarak asker olması üzerine tah Ata Türkün heykelı ve bulun- lngiltere, Fransa, Jtalya, Belçika, 
silini terketmittir. Savaş müdde- duğu m..,ydau' .yaptırılmaktadır. Uç ~- A ı---....:ır----1>-..- ı.:.J:L.•- ı.:.. L. 

tince levazım ihtiyat zabitliği yap n.y ,Soura yerme konmuf oıacax- va andlaıması yapmalandır. O 
u~ "-ngae aı.-u, ı..u 11uu fid-J'lcl • 

mı§, harpten sonra Çanakkalede tır. . vakit İtalya gerekince lngiltereye 
bir çiftlik tutarak çiftçilik. ve ti- Şehir içindeki ~ezarlıklar kal- süel (askeri) yardımda bulunaca 

lara mensub kimseler tarafından 
çıkarİlmakta olduğu ilave olun -
maktadır. 

caretle uğra§mağa baılamıftır. dırılmıı ve. yerlerıne park ve ço- ğı gibi İngiltere de ltalyaya karfI· 
Bu müddet esnumda Çanakka.- cuk bahçesı yaph~l~as.~a b~şlan hk olarak yardım edecektir· lngi· 

le Ticaret ve Ziraat Odaaı Riya- mıttır. Bunlar da onumuzdekı yaz r -Fransız projesinde ise bu tür 

Tebliğde eski fırkalar mensup· 

Silah ticareti 
setlerinde bulunmuı ve üç defa be da bitmit olacaktır. l~yardmı yoktur. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Silah İ· 
Almanyaya gelince, 0 da gün- mati ve ticareti işini tanzime me • 

Italya -Habeş meselesi 
DF' B<l§ tarafı birtnci sayı/ada 

Misinada bir kııım askerler va
purlara bindirilmektedir. 

Fransaya tarziye 
Paris, 15 - İtalya - Habe§ ih

tilafının aldığı son ıekil üzerine 
Fransa, Habeşiıtanla hududu olan 
Fransız Somaliıinde tedbir alma -
ğa ve kuvvetlerini arttmnağa ka
rar vermittir. Burada mutasarrıf 
Bernardın bazı Hab~t kabilel~ri 
efradı tarafından öldürülmesi hu· 
na lüzum göıtermittir. 

Habeşistan Bernar~m öldürül
mesinden mütevellit mesuliyeti 
kabul etmiı, tarziye ve ·tazminat 

verıneğe razı olmu9tur. ·Hudutta 
emniyet tedbirleri alraak üzere 
hir Fransız· Habet komisyonu 
te§kilin\ de teklif etmittir. 

merkezin kontrolü olmadığını is • 
pat eder. Griole heyetinin tevkifi 
Amerika sefirine taarruz yükürüş 
noktasını izaha kafidir. Bund.an 
başka Adi$ Ababada, ecnebiler i · 
çin konsolos mahkemelerini ka -
bul eden Klobukovski muahedeye 
muhalefette devam edilmektedir. 
Vakia Habeş İmpara~tru vaziyeti 
'düz~ltmek icin elinden g~len her 
!eyi yapıyor;a da, bilmelidir ki bü 
yiik devletlere daimi bir surette 
rfoyanmadan memleketi medeni • 
!eştirmek ne kabil oiur, ne de böy
le l:ir şey düşünülebilir,,, 

ltlayan gazetesinin bu yazda -
rını nakleden Fransızca İstanbul 
ga:trte5İ bat yazıcısı ~iyer Lö Gof 
:·.ıe..ka.lesinde diyor ki: 

"İtalyanın ortaya koyduğu bu 
fikre ne denebilir?. ltalya, H~be • 
ştsto.n Uzerinde yapmak iıtediii 
himaye riyasaıına hak kazandır· 

}erden beri beklenen karşılığını d ç k ı ak l b mur komite e e os ov ya, s • J 
(cevabını) vermiıtir. Fakat u veç ve Kanada murahhasları A -
karıılık yalnız emniyet yönünden merika teklifine müzaharet etmiş· 
Fransız ku§kusunu gidermek için lerdir. Bunu mütekib komite, bazı 
çalışmakta, orta Avrupa ( Avus· görüşmelerde meydan verme için 
furya)' Şark andlaımaaı itlerine içtimalarını salıya tehire karar 
hiç el de~irmemektedir. Sanki or-
tada böyle bir it yokmut gibi bir vermiştir. • 
durum takınmaktad1r. Bundan Malum olduğu veçhile lngilte-

başka Almanyanm Sovyet Rusyayı re ile ltalya bazı ihtirazi kayıtları 
dağıtarak paylaşmak için lngilte- ileri sürmü§lerdir. Fakat 19 şubat· 
re, F ranıa, ltalya gibi ulutları ta aktedilecek içtimada cephe 

f vahdetinin teminine muvaffakiyet ( devlotleti) eMisalip ıe erine ça· 
b d hasıl olacağı ümid edilmektedir. ğırnınk İ5tediği a8zleri u ara a 

S · k Bundan baıka komite, Ameri -ortaya çıkmaktadır. özün ısası • . . . 

Al d• g" ·1 kar•ılık lngİ· kanın ıılahları bırakma ı,lerı ıle 
manyanın ver ı ~ d · .. b' ,_ · 'hd 

T F h va andla.şma uiratacak, aımı ıraonuıyoıı ı a 

kgı ızb-:- ransız a 1 mak b'ıç'ı sı hakkındaki teklifi ile Sovyet • 
on ınezonunu onay a • f 
. d d "'ld" Yalnız İngiliz- lerin ıillhları bırakma kon eran • 

mm e egı. 1~·.. • d k' smı bir ıulh konferansı haline ge
Fraıısız proJesı uzerın ene va ıt . k . d k' kl'f' . t tk'k • ... b 11. 1 tırme ıuretın e ı te ı ını e ı ve naııl hır sona varacagı e ı o · l k 

b• k a kapısı a,.mak için 18 tubatta top anaca tır. 
mıyan ır onu.şm 3' ~ • •

1 için çahıtığı anlaıılmaktadı~. Barto nun mırası e 
itte l;ugün için Londra konut- edebi mükafat 

malarının vardığı ıonuç (netice) Dir ltJalyan gazetesinin mil· 
talcası ve Plyer Lögof budur. · 

mak için mi zemin hazı;rhyor? Asım US 
b:ı.l1a.ıı Azfonc Koloniyale ga• Bunları ıöylcmek, çok uzağa çok --------------

Pariı, 15 (A.A.) - Franıız 
akademisi, müteveffa Bay Louis 
Barthounun vaaiyetnameıi ahki. • 
mını yerine getirecektir. Mütevef· 
fanın bırakmış olduğu mirastan 
ayrılacak 300 bin frankın getiri 
ile her sene üç edebi mükafat ve
rilecektir. 

zetesi, Habeıistanın lcl1'kki ve te- çabuk 0gi~mcY: ~e bel~i. d.e ~enUz Varşovada A teşemiliterler 
kamili etmek için Avrupa yardı· kendiamın diı~unmedığı hır aıyasa t l t 
mınt atıemcaıeA:nden, yalnızken• projesi vermek demek olur. Op aD lSI 
di !rL...,.taıtwn"l• tor11.kkiye imkô.n Şimdiki halde öyle zannediliyor Varıova, ıs (A.A.) - Hususi 

01.madığından ,bahleder~k leı.tih ve ki, h~\k\tmetlerdf!n çoğunun fik • bir tren lngiliz, Fransız, Macar, 
c.oi'ro.f rı:-nan; İtalya içia llnbeciı • rine göre mc.se-1eyi uluslar biTliği • Rus, Belçika,Finlandiya, Eatonya, 
tan:la bir m~.,~ni3 ıırt ve terokki n~ r,ölürm~k lS.znndrr. Vakıa bu Alman atqemiliterlerini Kolomi
~dnrHi vu::ifceini a~erdllirtl 111 pek mü~ktH ve oldukça ııkmtılı iadan buraya getirmiştir. Ataşe" 
ıryor 'te diyor ki: ol11.c•kM ffa. hl~ oıma:ua Cenevre· militerler, oraya bir cevelan yap· 

''Srn hldiıelcr Halıe,iıtanı.la de mil~o.kerelerin uzadıiı niıbette mak Uzere gitntişlerdi. Orada Ski
intiumm, hi.i1'.<lmet ku'lvetinin, herb tchHkcıi de gerilemit olacak· cilerin ekzersizlerinde hazır bu • 
doğrttdan d<>tnıya ve daimt bir trr.,, lunmu~lardir. 

Emir Ali gömüldü 
Bağdad, ıs (A.A.) - Hicazın 

eski kıralı Alinin cenaze merasimi 
yapılirken şiddetli bi:r kum f rrtı • 
nası olmuştur. Kral Alinin cesedi, 
kardeşi Faya.alın yirmi metre de -

larının eski fırkalar rejiminİl1 ' 
• niden tesisi gayesini rütmekt• 

dukları beyan edildikten 
9öyle deniyor: 

Eski fırkalar rejimine hatiye~ 7 
..,.. _ 1•'1,__ a.,, - --'--•-· .s:oı ....... .,. · - a 
meti 22 kanunusanide geçen 

1 
iıı 

19 ma~ısta çizilmit olan yoltı ~ıı 
dakatle takib ebnek için test 
etmiştir. 

Hoptman 

Kendi kendisini öfdlİ'' 
. . . ,et 

memesı ıçın neza 
altında tutuluyor / 

Flemington, 15 (A. A·)·i ~ 
Hautpman, evvelki gecenin ~;; 
bir kısmını ağlamakla geç• tw)'I 

ancak sabaha karşı biraz d• 

tır. tl tıl' ~ 
Bayan Hauptman, avuka ıı. j 

raber, bugün kocasiyle yar-1ııııf görüşmek üzere müsaade • ~· 
~ l 

tıır. d ıı1' il 
Bitkin bir halde bulunan p• 1~~ 

man, yemek yememekte, r:,f ıit 
sigara içmektedir. Hakkmd.• f 

d h.. e1ıııe len karar an •onra ocer b S 
ıır' C) diği zaman bayılmıf ve 10 l ~ 

ıinir buhranı geçirmit oldu~,;, l> 

leniyor. Kendiıine veril~~ ~ıl ~ 
kabul etmemiıtir. Kendiıını 

1 
J' ~ C) 

mesin diye sıkı bir nazaret atı ti> 

tutulmaktadır. . dff"ff ~i 
Hauptıman, ak§am üzerı i~i 

. k" .1ıl tır ı : . 
1 
,r ~i~ 

"- Eğer elektrik sanda 1,r ,r 
bJ 

otumıak ic~b edene, bunu 'it 
kek gibi yapacağım.,, ıl 1 

Yapacağı bir itiraf olup ~ ff lı 
dığx sorguıuna da, Hauptııı• cı 
le demiştir: . ·rsf~ • 

v 1 ak b' ıtl " ·~ "- Eger yapı ac ır ıı ,,.,, ~ '4 
olsaydı, bunu önceden yaP ~ • · 

lardanberi karımın ve ~.()C\J ~" ·"• 

duyduklaTı kederin önune g J " 
olurdum.,, ... J1ıJ t 

Hauptman masum oldugu 
'dd. . t' ti,. rar ı ıa etmış ır. ~ ıı ' 

"'"""'"" l"'"'.,, en.ımuıttnı nı.ıu m• 111nımrt111'U'P411mnmurnmnnn •• •• JY 

rinliğindeki mezarına goırı\l 
tür. 





Köylü 
_.... B~, tara./t biri;ıci :1ayıf ai1,a, 

biye ve köylerin her i~ bölümün • 
deki halhıyla gürü~mek fınatını 
buldum. Hcp~i hana mahsullerinin 
dezerilc sahldığını, geçimlerinin 
eyi ve yeter olduğunu sevinçle söy .. 
ledilcr. Hükumetçe alınan ökono· 
ınik tedbirlerin büyük değerinden 
rnin:::ıetle bahsettiler. Aydında en 
çok sevinçle gördüğüm ha.Ikın top
rağ~ ve ır.ahsulc geçen yıllardan 

daha çok bir kuvvet ve gayretle 
sanlmı§ olmasıdır. Bütün Aydın 

ov~~mm yeşermiı m:;ınzarasını 
germekle duyduğum sevinç pek 
büyüktür. Nazillide devletçe kuru· 
lacak olan büyük dokuma fahri .. 
im.sının şimdiden bu muhitte uyan· 
dırdığı çalışma arzusu ise büyük -
tür ve hatta filiyata geçen halk ha· 
zırhkları vardır, pamuk istihsali • 
n :n yüksek vasıflı ve fazla kıymet· 
te o 'masına çalıııldığını öğrendim. 

Bu, hükUmetçe alınan bütün ted • 
bir!eı·in halkımızca nasıl iyi kartı· 
landığını gösterir. Aydın halkının 
giyiniş, yaşayış, çahft§ tarzını bir 
cümlede toplamak icab ederae di· 
yebilirim ki, Aydın ve etrafında 
refah vardır. Türk kooperatifçiliği 
tarafından Aydının büyük yeri 
vardır. Halk, bu yolda daha çok 
faydalar göreceklerine inandıkla· 
rını bana söylediler. Fuka ve hal
kevi kurumları iyi çalışıyor. Ya • 
pılmakta olan temsil salonunu gör 
düm. Aydında büyük sahne ihtiya· 
cı ba!llnlmış demektir. Halkın ten
vir ve irp.dı yolunda halkevinin 
diğer bütün kollarmm çahf1Dalan 
"da takdire değer. 

Aydın orta mektebinCle bütün 
sınıfları gezdim. Çocuklara aor .. 
gular aordwn. Kız ve erkek talebe 
11hhatıi ve temiz ve iyi giyinmi§ 
olarak bir arada denlerine çalııı· 
yorlar. Hemen hepsinde uyanık 
birzeka, yürekten gelen bir yurd 
sevgisi ve saygısı var. Bana cmn· 
huriyetin fay de.lan üzerinde ver • 
dikleri karşılıkları istikbal için 
çok ümid vericidir. Çocuklarımız 
müsbet ilimlere daha heveslidir. 
'Aydında yalnız toprakta değil fab 

Geçimi 
rikalard:t. çah~n i~ilcrlc de has
bihaller yaptım. Günlük kazanç • 
larını, yapına tartlarmı sordum. 
lntibalanmm iyi olduğunu söyli -
yebilirim. Aydının uzun yıllardan· 
beri büyük derdi olan artmaya hü
lrumet kurtarıcı elini kcymu,tur. 
Sıhhat vekaletine bağlı geniş öl • 
çüde bir kurum bu mıntakada mü
cadeleyi üzerine almıtbr. Uyanık 

halk da kendi evlerinde ve ıahıs • 
lan üzerinde aldıkları tedbirlerle 
bu mücadeleyi kolaylaşbrmakta -
dır. Vilayetçe bataklıklann kuru• 
tulması yolunda tedbirlere giritil· 
diğini öğrendim. Yüksek neticesi· 
ni yakında göreceğimizi umarım. 
Devletçe hurda incir alınmasını 
bu mahıulün değerlendirilme:ıine 
çok yardım ettiğini öğrendim. Ö • 
nümüzdeki yıllarda da bu yoldaki 
iyi tedbirlere devam edileceği ta • 
biidir. Küçük Menderesin ıslahı 
ve Cellat gölünün kurutulması hu
aust idarelerin takab dışında ol • 
duğwıdan dev]et üç buçuk milyon 
liralık bir teahhüdle bu işe girmit
tir. Önümüzdeki yıl Cellat gölü 
havaıının bir varlık ve y&f&YI§ 
kaynağı olacağına ıimdiden mu· 
hakkk gözü ile bakabilh·im. Bana 
bu yo1culukta Antalyaya kadar re
fakat edecek olan lzmir valisi Ge· 
neral Kazım Dirik, bu ıalahı ve 
kurutma İ§İ üzerinde geniş izahat
ta bulundular. Bu seyahatimin ba· 
na ıevinç veren büyük mevzuların
dan birisi de ıslah ve kurutma işi 
olmuştur. 

General Klzım özalp 
Denlzllde 

Denizli, 15 (A.A.) - Kurul • 
tay Baıkanı General Kazım Özalp 
beraberlerindeki zevatla dün saat 
20 de tehiimize teırıt etnıı,tcHli.ı. 
Kendi.sini mebua1arımız1a, vali, C. 
H. F. reisi ve garnizon kumanda .. 
nı, Saray köyde; çok kalabalık bir 
hallt kütlesi de istuyonda karşı • 
lamqlardu. Kizmı Özalp istikba· 
le gelen her te!ekkülün önünde 
durarakiltifatta bulunmuştur. Ak· 
pm §Cl'eflerine halkevinde bir sü· 
vare tertib edilmittir. 

Kaleler yıkılmış! 
_.- (Ba§ tarafr ı inci sayıfada) rmm ve bilha.saa Sovyet birliğinin 

Gençlik 
Toplantıları 

üç noktasından bilhassa hava ta- muazzam silahlanmalarından ta
a.rnızlarına karıı himaye mukave- mamen haberdardır. Bu ailahlan
lenamesi Almanlarca esas itibariy malar hakkında elde edilen malu· 
le kabul edilmektedir. mat emniyet meselesi müzakere 

Dünkü Cuma gec 
Beyoğlunun bütii~ 
salonları dolu id1 

Dünkü Cuma gecesi 1-;J 
cemiyeti ile Galatasarı1'ı 
-biri T okatliyanda, öteki 
pala.ata- verdiği balodan. 
İzmir Lisesinden yetİ§enlerill 
ıim, N&f ıa Mektebi meıuıJtı 1 

da Park Oteli salonunda 
dığı danalı toplantı vardı. 11' 

Alman notasında Bay Laval ile edilirken kıymetli bir veıika ola
Bay Musolini tarafından yapılan cak ve bulunmut olduğu hususi 
Tuna misakı ile fark misakına ki vaziyet içinde kendi emniyet dere 
Versailles muahedesinin a.akeri ah cesini tespit için Al.manyaya bir 
kamı yerine Almaıiyaya hukuk miyar olacaktır. 
müsavatı verecek askeri bir mu- Berliner Tageblatt ve l.okalan
kavelenamenin ikamesini temin çayger gazeteleri sonsuz müzake
için beraberce tahakkuk ettirilme- relerden kaçınılması taraftarıdır
leri Londra itilaflarmda derpif e- lar. Bir dünya politika konferan
dilmiştir. -Hiç bir telmihin bu- sım fikri kadar tehlikeli bir fey 
lunmadığı zannolunmaktadır. olamaz. lngiltere tarafından evvel 
Almanyanın notası pek ce ileri sürülen ve gizli iki taraflı 

mahiraneymiş ! müzakereler yolu ile bir inkiıafa 
Londra, 15 (A.A.) _İngiliz müsaade edecek ve nihayet böyle 

mahfili, Fransız -lngiliz teklifle- konferanslara yol açacak bir vazi 
rinde Almanyanm verdiği cevap yet yaratacak olan çareler daha 
notasını, hakikaten mahirane bir §ayanı tercihtir. 
şekilde kaleme almış ve meselele- Almanya, inglltereyle Fran• 
ri birbirinden ayırmak için yazıl- sanın aralarmnı mı a~acak? 

mı§ telakki etmektedir. Paria, 15 (A.A.) - lngiliz -
Umumi kanaate göre, Alman· Fransız tekliflerine Almanyanm 

yanın notayı bu §ekilde yazıtı, is- vermit olduğu cevab hakkında ga 
tikbalde yapılacak müzakereler es zetelerin mütalealan az ç.ok ih
nasında lngiltere ile Fransa ara· tiyatlıdu. Çünkü cevabın metni 
smda muhtemel bir manevra ya- henüz neıredilmemittir. Bununla 
pabilmek ümidi beslendiğinden· beraber cevabta, Almanyanm 
dir. Fransa ile lngilterenin ara.amı aç-

Londra anlaşmasında mağa ve ayni zamanda kabulü ve 
karanhk noktalar mı var? tatbiki için Fmsız mtbuabnm 11 • 

iki gençlik toplantııı ın ~ 
tamamile etmİ§li. 

Gerek Maksim, gerek 
b~ Oteli salonunu geDÇ 

fe havası sabaha kadar d~ · 
du, tafb. Zeybek oyunlar• 0 

dı. Hediyeler dağıtddı. Eğ 
bir küçük kutu üzüm incir 
si ile üzüm üzerine yazılırı1t. 
bir masal okunuşu, buradak~ 
lantrmn özel yüzlerinden bı 
Eğeliler icin Muhlis Sah 
bir de Eğ~ tangosu bestei 

Kız erkek Eğelilerden bir 
onu okudular. Eğeliler yıır 
hekimi Bay Etem Vaasaff11 
bek Bayan Süheylanın 
dalı oyunu pek beğenildi. 

Mektep arkadqlıklarıııJll 
samimiliği bu eğlencelerİJJ 
cmı arttudı. Son iki gençli~. 
lanbıı maksadına gereği gibi Berlin, 15 (A.A.) - Alman rar ettiği l.ondrada düıünülen nok 

istihbarat Bürosundan: Alman ce taları ayırmağa çalı§tığı kaydedi-
vabının dıt işleri bakanı Yon Nö- liyor. , ı 
rat tarafından Fransız ve lngiliz Lö Jurnal ıunu yazıyor: 

Takdir ederiz. 
/ 

Ping· Pong şampiyo~ 

büyük elçilerine verilmesi hakkın- "V es!ka, bilhassa müphemiyet 
da mütalea.smı bildiren "Volkiter içinde dolaşan bir muhtıraya ben
Böbahter,, gazetesi, cevabın, Al- ziyor gibidir. Tahminlere göre, Al 
manyamn genel barışı sağlamlat- manya ona bu tekli vermekle he
tmnak üzere teıriki mesai arzusu· nü.z kat'i b!r vaziyet almak iıte
nu teJn.,.r ul"at P.ttiğici 11~7'.ıtı~kb\ mediiHni {{Östermekte. daha Sarih 
ve şöyle demektedir: fikirlerini sonradan yapılacak dip. 

"Fakat, cevap, sulh meselesini lomasi görütlerine saklamaktadır. 
fena izah edilmi§ meseleler ve "Ekselsiyor" §Öyle diyor: 
andlaşma teklifleriyle karı§tırmak "Alman hükumeti, Fransız - ln-

turnuvası 

Beyoğlundaki Türk 
klübii İıtanbul Ping-Pon8' 
yonlu~ turnuvumı tertib 
tir. Bu turnuva için prov~al 
lacak ve val\UZ lc,.tlmJat~ d 
yalnız erkekler, tek veya l 
larak provalara girebilec 

Turnuvaya 22 Şubat Cı, · 
nü dağcrlrk klubünde haf 

istiyenlerin hafifliklerine kartı giliz beyanatmda bulunan "ayni tu. 
koymaktadır. Fransız matbuab- zamanda olmak" prenıibine aldı- -----------, 
nın biraz manası aleyhinde müta· rış etmiyor gibi görünmektedir. ŞE~f ~ PT EIYBAATRŞOS~ 
lealar yürütmesine sebeb olan lngilterenin vereceği bu prerusip - T E M S i L L E rı 1 
Londra anlqmumm tehlikeli ve ten vazgeçmiyeceği ceaaretle iddia 

Bu gece aaat 20 d• .J. 
bir çok karanlık noktalan üzerin- edilebilir." ,{r· 
de ısrar etmek Almanyanın vazi- "Eko dö Pari,, ise §Öyle diyor: u t 1 f\fJıı&ıır 8'1 ı nu u an ~"hı·r~· •• a11 

fesiydi-,, "Almanyanm baıhca düıünseci "'" ' 1~ 
"Berlin Borsa gazetesi,, ile en kısa yoldan ve en basit usuller- adam 111111111~ Yerinde bir karar daha 

... (Baı tarafı 1 inci saytfada) 

"d iği gibi ·bu itte biz çok geri kal
drk. 

Arkadaşlar! Peçe altında ve 
çarşaf içindeki bu biçim ~ok kötü 
ve kadınlarımıza çok ağır gelen 
bir örtünmedir. Türk kadmı harp
lerde çalışmıf, cephelerde tüf ek 
atmış, hastanelerde çahpmf ve bu 
gün erkek gibi her yerde i~ görü-

• yor. , , ı 

1 Esk!den örtünmek belki do bir 
aarkmtılrk korkusu ve kıskançlık
tandı. Şimdi böyle bir fey yoktur. 

Ökonomik noktaya gelince: Bu 
da yanlı}tır. Çarşaf 10 liraya çı. 
karsa manto 7 - 8 liraya çıkar. 

Biz burada bu yasağa hemen ha..t
la.mak kararını verirsek herkes bi 
zi allntlıyacaktır. Bu i~i kom§u 
vi15.yetlcı-:n çoğu yaptı. J,te Mer-
sin .. 

Kasab lsmail - Co§okun dojru 
söylüyor. Ben dün Mersindeydim. 
Sokaklarda çarşaflı tek bir Türk 
kadını görmedim. Biz de çarıaf 
larımrzı bir an önce kaldıralım. 

Rasiın Y ur<lmaı1 - Çarıaf Türk 
lerde yoktur. Cumhurlyet devrin
de kaciınl~rnnrz da erkekler gibi 
scç:nek ve seçilmek ve daha bir 
çr,k haldC'.ra k:ıvu~tular, saylav ol
dufor. Gün gelecek ki bugünkü ~ 

Germania gazetesi, Alman kalele- le, hava projesinin kabil krldığı 
pf kılıkları J.ann müzelere kona- rinin yıkıldığını ve böylece mem· hukuk müsavatını elde etmektir. 6 Tablo 1 li 
caktrr. . ' leketin bir çok istilalara maruz bı- Sonra da Fransız ıiyuetini lngı·ı. 

Dotkor Bahri ·- Bu çarıaf kıh- k Yazan: .......... , ıll 
rakılmıt olduğunu aydetmekte- teren:nkinden ayırmaya çabıacak Nazım Hikmet 

o .. ~-" gününde c_rl...-tı. o da kıs-
ğı lbizde yoktu. Ancak bu üç.üncü dirler. Almanya Avrupa koDl§ula- tır. Almanya, ananavi müstemleke .... __________ llllmll 
~· ··-~·,_..,.,.•ıoııııın,_ -· }erinde elleri serbest bırakıldığı 

ka.nçlıktan. Sultan Osman aevgili- onaylıyahm. takdirde, garb hudutlarına hürmet Eski Fransız Tiyatro•" ' 
ıini gözden kıskandığı için emir S b · G 1 B" k d a rı ü - :r saatt1r ar a 8.§ etmeye hazır olduğunu bildiriyor. Bu gece saat 20 de J 
etmif, kadmlar sokağa çrkmasm lar Tüı:k devrimine yakışmıyan bu Müzakerelere böyle bir e.u üze. 'ı 
demi~. Bir cuma balmwş ki sokak- çarşaf kıhğı ve yaıağr hakkında ı·ine ba§lanamaz.,, Deli dolu s~\h'"·ı"r~~:~~ 
larda tek bir kadın yok. Sonra şu l d·ı y h L ğ " 'I~ 

söz söy e ı er. e erH.es yasa ! Övr gazetesi diyor ki: Operye~~-3n:perde 111111111 emri vermiı; peçe ve çartafla çı- birlik'.c istiyor. lı tamamen aydın- __ 
ke.bilirler. itte bu kötü çar!af kıh- Ianıinıtır. Fakat encümenin dedi- "Almanyanm k8!hul ett:ği eaas-
w •• nd k ) .. ·· ·· ,_ larla Londra beyanatının aralann Ekrem Reıit ııı ... ı gı o gu en a mış, gunumuze .na- ği kanunu müeyyideyi aratbrıp 

dar gelmlf !. 'bulmak için bu mazbatayı bir kez daki münasebet pek miipbemdir. \ 
B •-· T (M -'- ta Fransız - lngiliz teklifleri toptan Sesteliyen: Cemal 

&'Jt;ı onguç - ı aı;ıua Y;\Z· daha encümene göndersek doğru ı 
ganı) mazbatamızda aleYJıte fiMr olur. . kdabul vleya reddedilecek bir kül- Refit \11111111 ~ 

·· ··-.;. d!'- y ı k ·· · ü. Ha buki cevabm prensibi, me-yuru"'ue ıx. a ruz anunu muey- Bundan sonra mazbatanın en-
.d d k l t · b w seleleri biribı.·rinden ayırmaktır. 

yı e 8 ra " • s eı-~emz u yasacın cii:.1.cnce yeniden gözden geçiril- ı~--------.,_. 
l tb 'k" · · d · .:ı Bununla beraber Fransızların en- 5l 

KURUN BALooj ~ı 
KUPON:ı ~ 

a 1 mı nısan evres ·n~e yapa- mcsi ve Sabri GüHin istek takriri 
J · dite etmelerine mahal yoktur.,, 
ım. üzerine bu encümene ıağlık bakı-

.a. J. d ç k Maten şöyle yazıyor: Ziya ~ver i - artaf bir ço nundan üç doktor üyenin de gir-
ba1_..ı ,_ .• tü. • k' d' B "Haber verild!gwine göre Von JUUKJan ao ve çır ın ır. u mesi onaylandı. Dotkor Bahri, Ali 
•--1..l- ib' köt. ·· 1 d ı Nörat, lngiliz ve Fransız bij-::.tp el-
'lUlllK g• ı u fey ere e a et ve Naim, diıçi Şevket de bu encüme- ~--
yarayı•bdJT. Hemen yaııak itı.ine ·ıd· çilerinden, Avusturyada ariyı u .. 

:s ~ n~ seç. 1. 
bq.lıyalım. Et kaçakçılığı en çok ~ '!- ~ mumiyeye müracaat edilir ve A-
çarıafla yapılıyor .• Şimdi kararı- Adana, 15 (A.A.) - Şehir mec vusturya anlatmak istene, vaziye-
mızı verelim, bunu komisYona ha- lisesi dün saat on be§te tubat dev· tin ne olacağım sormu§lur.,, 
vale etmek tereddüd ifade eder. 1 resinin son toplanhsını yaparak 

ııı•r' 
u kupona ke•1P • 11 ) 

15 - 2 - 936 
--------~'""": d 

,ıd l. 
Okuyucularını ... 

hizmet 
KUPON~&~ 

r a l upo11u ke•lP •:,;...--Mançoko- Mongolistan Ra.im Yurdman-Ziya iyi söy dağılmı§h. Bu toplanbıda çartaf 
ledi. Çarp.f lahjı bir çok şeyleri 1 ve peçe yasağı hakıkmda encüme
gizliyor. Ben A'.ntakyadayken ora- j nin yeniden hazırladığı mazbata 
nın müftü&Unü höyle bir çarşafa ı okunmuş ve söz birliğiyle kabul 
bürünmüt kaçarken tutturmuştum. ı edilmiştir. Yasak 16 mart 1935 gü 

ihtilafı =•'" J •-unaıuun.._uuuı.-ııııı-'J, 1ıt 
Tokyo, 15 (A.A.) - Mançu- müzakerelere girıneğe ş 1f~ 

kuohükUmeti, ihtilafı hududu hak ğunu fakat bir üçüne il tsf tıJ 
kında Mogolistanın bir haf ta ev- müzakerelerden hariç ttı 

' 
Cotkwı Güven -Yasağı hemen nünden ba§lıyacaktır. · ve vermit olduğu notaya cevaben, • • • ctit• 

pıt olduğunu bıldırill1' 



ROMANI 

Kemal Reis 
T elrika No: 23 Yazan: 1.hak FERDi 

ij!te. ~orunlıüın~o sozülüp gi~Un ku,ıüı 
tımseye sez~irnıe~en ~otırnıı~lor~ı 

OkoNOM~ 
Takas 

Devrin belli başlı 
ticaret sistemi 

"Lö Jıunal" gazetesinden: 
1914 • 1918 Cihan harbinden .. 

•heri, en zengin milletler bile tica· 
ri eşya mübadelesine giriıtiler. Bu 
usulün muvakkat olacağı ve ya -

Hi ŞUBAT 1935 ~ 

Yedi Başlı Eiderlıa 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

Hatıralar ••••lllil 33 ••Ahmed Tevfik •9' 

Düzeltelim derken .. 
Maliye işleri baştan başa ecnebi 

kontrolü altına konuluyor! 
Gece 
ayıkt Yarısı batırılan ziyası altında meşin cüzdanı aç -
" a neler bulundu? tıklarr zaman, ilkönce (Zai-

vaı yavaş ortadan kalka.cağı zan~ 
nolunuyordu. Harpten on yedi yıl 
geçtiği halde ökonomik devletler 

Me~rutiyet hükumetlerinin pek 
karışık olan vaziyeti Avrupa 
devletlerinin itimadını kırdığı gi -
bi Rusya, Avusturya ve Balkan 
hükiimetleri dört iÖzle fırsat bek
liyorlardı. 

lttihad ve Terakki Cemiyeti hü-
kiimeti tamamen eline alınca u -
mumi bir ten.silcata lüzum gördü 
ve yapılan teklif üzerine her dai • 

rede memurların tensiki için bi • 
rer mebus tayin edildi. Meclisin 
mürakabesi altında 325 umumi 
tensiko.tı yapıldı. 

':'ce.... mis) in mektubu göze çarptı .. 
">' k Bundan baıı.ka Venedik !Övalye -
l- aranı v :s-
"'eınaı R. .•gı devam ediyor.. ]erine yazılmış bir kaç mektub da-

takas işletini hafifletmeyi bile dü
şünmediler. 

da E.buk eıs geminin kıç kasara- ha .•.• 
'- G . asıınla konuşuyor: Zaimisin mektubu çok mühim-
' ernııe · v 

Mesela Almanya Brezilya ~ah
vesine karşılık olarak kömür, 
Bulıar tütününe karşı aletler ve-· 
riyor. Ş:mdi Şili hesabına iki yüz 
tonluk yirmi beş lokomotif yapa • 
cak ve bunun alçı ile ödetecektir. 
Cenubi Afrikadan iki milyon beş 
yüz b"n istedin lirası kıymetinde 
yün alarak mukabilinde Alman 
mamulatı verecektir. Mrsır hükQ -
metine de sun't gübre ile ödemek 
üzere 300,000 liralık pamuk alma- · 
yı teklif etmiştir. 

Meşrutiyetin başında kardeş ol
duğumuz, kucaklaşbğnnız Bulıar 
eşkıya çeteleri reiıleri Sandanski 
ve emsali ortadan çekildi. 

1~or.,, Bi ~·~ yaglanması yarın di .. Yunanlı hekim, Venedik ami -
İrı) d r ıkı güne kadar (Na - raJi sinyör (Kon\arino) ya gön -
'- Beenhhareket edeceğiz. derdiği mektupta tunJarı yazıyor

af h n. urada çok ııkıldım, du : 

Maliye nezaretindeki tensikata 
mebuslardan duyunu umumiye 

"-eıs T ' N • •• "Muhterem amiral !. Bana tev -
l)l c Yapalım? Evdeki hesab di ettiğiniz vazifeyi büyük bir mu
ı,"' u~ınadı.. On bet günde vaffakryetle ifa ett;;ı;.;ınden emin 

Bütün dünya siyasi ınahafilinde 
en esa~h mevzu Tilrkiyede meıru
tiyetin aldığı §ekil üzerinde enine 
boyuna dedikodu idi. 

hukuk müşaviri Hallaçyan Efendi 
memur edilmişti. 

••ltıa . . b' '6ı 
tUb .. 1t1 ıtecek sandık .. Yir- olabilirsiniz r.. 

•urd·· 
"- \' u.. Türk donanması iki üç güne ka-

1 <>lda ba k b' "' N · 
Mali ıslahat komisyonunu da -

ğıtmak meıeleıi konuşu1mağa ha, 
ladı. 

Memurların tenıikatına batla -
nıldığı sözleri küçük büyük bütü& 
memurları dütündürdü. 

" 1 a ır yere ugra - dar muhakkak surette avann-
lllıyrz? Maliye nezareti tensikata baş • 

)anmazdan bir kaç gün evvel da-li · · den ayrılacaktır. Kenıal Reisin 
'Yır D ... . ''r.> Is " ogruca engınlere kumanda ettiği donanma altmış 

-.... y Panyaya gideceğiz.. parçadan fazladır. Bunların bü - Takastan istifade etmek iıtiyen 
yalnız Alman milleti değildir. Bir· 
takım milletler araamda da böyle 
anlaşmalar yapdmıştır: Avusturya 
koyunlarına karşı, Rua n.eftleri, 
ispanya portakalları: ve şarabı i
çin İrlanda yumurtaları, Danimar-

Bu defa da Duyunu umumiye or 
taya abldı; Duyunu umumiye 
meclisi idaresinin bazı aza11 mali 
ıslahat komisyonunun dağrlmaıı .. 
nın teaiı ıartlarma göre mün.aıib 
olamıyacağını öne sürüyorlar, Av· 
rupalı alacaklıların alakadar ol -
dukları bu ıneıelede - idarenin 
kanşıklığına göre - hükumetin 
mali biır mürakabeye muhtac ol • 
duğu yolunda lıükilmetlerine ra .. 
porlar veriyorlardı. Mali ıslahat 
ko~iıyonunun kaldırrlması milt -
kül bir tekil almı9tı. 

irelerde müdürelrin ve memurla -
rın vazifelerine nihayet verilmiş 

gibi bir vaziyet hasıl oldu. Zaten 
Duyunu umumiyeden alınan Ru
meli mali ıslahat maliye komis -

yonu müfetti§lerinden ve Cavidin 
arkadaşlarından Faik Nüzhet Bey 

0 lda b' · 1 1 ·· Yc11 b· ' ızımle haı·h etmek yük bir krsmı yeni top ar a mu • 
ır d·· 1 , tıJh uşrnanla karşılaşır ~ cehhezdir. Donanma evazımr ara 

ette d.. ·· ·· ·· k' f I k la h i 0vuşuruz.. O va ıt smda krrktan az a engere y:r • 
~huk ene değişir.. ru mevcuttur. 
: a.3ıın gülerek başını salla- Bunların dş. her biri bir gemi .. 
'-" ye muadildir. - Kemal Reisin En-
ı 1 er ü "' lt k l -ıt-tı Y zünde, bu donanma • düfüste en aşugr a ı ay a acagı 
et'ttl

1
• çıkacak bir kuvvet tasav· umuluyor. · 

lea-
1 

ı:-1~0ruın, Kemal Reis! lngi· Donanmanın buradan hareke -
~ltılektan.ıızlar !İmdiden kendi tinden bir kaç gün sonra Navarine 

let· etJerindeki adaların giz'li gelirseniz, kaleyi kolayca elde e .. 
~tı., -~~e saklanıyorlarmış.. Li- debilirsiniz !. Kalenin önüne gel
"~,., en balıkçıları dinlemedi. diğiniz zaman iki üç mil geride 

.ı "'e"'~ duı'Dlanızı tavsiye ederinı.. B€n 

Cavidbey nezarete geldiği zaman 
telgrafla lstanbula davet edilmitti. 
Müfett;şlik uhtesinde kalmak üze
re varidatı umumiye müdürlügü • 

ne tayi.n olundu. Muhasebei u -
mumiye müdürlüğüne Mihran ve 

11l. .. ~ı it . d b . . 
~~llU;-or eıAs e E ukasım gibi sızı uzaktaJ:). gbrur gonnez enge .. . 
·""de> ' vrupa sularında rek yılanmr kale muhafrzlarmrn 
_.dulllllllıunasına kartı çıkacak ü~erine saldıracağım .. Kale mu -
~dıı •n ku\'veti tasavvur etmi· hafızları engerekten çok korktuk· 
& '• !an için, topları bırakı11 kaçacak

kanm meşhur ringa bahklarile ö
denmek üzere Lehistan atları, Cal 
memleketleri kömürüne mukabil 
Temöv demir madenleri, Japon 
gmilerine Brezilya kahveıi, F ran
sız şimendiferleri maddelerini al
mak için Romanya yağları ve ni
hayet Rus petrolle-rine karşı da is
vl~re peyn\ri mUbai.le\e etl.ilınekt.e 
Türk pamukları ile tütünleri de 
Japon İpeklilerile satın alınmak -
tadır. Macaristanm Mısırdan satın 
aldığı pamukları vagon vermek 
ıuretile ödemek teklifinde bulun
duğu da maliimdur. 

Halbuki lttihad ve Terakki hü -
ki'1meti böyle bir teşekkülün vü -
cudunu doiru bulmıyol"du, ıerçek 
hükametçilik bakımından bu nok· 
tada pek haklı idi, fakat naııl bir 
çare bulunacak idi?. 

muhasebei maliyeye Berberyan 

Efendiler, Ziraat Bank&sından a·~ 
hnıp getirildiler. Öteki dairelerin 
müdürlüklerine ve mümeyyizlik • 
lerine de Ziraat Bankasından ve 
Duyunu umumiyeden alınmış kim 
seler getirilmişti. 

q •ıt 
-f,11.ı •da aıniral gemisinin baş lardrr. 

~an. b' Bu sırada sahilden size verece· '\J ır seı t§idildi: 
':. ıakta:n h' k k . . ğim bir bayrak işareti Ü?.erine li · 
. ~aatte ı· ır ayı gıdıyor... ınaruı serbestçe ve hiç bir mükave· 
, • .,ldıt& ıınan~a dolaşmanın ya- met o·örmeden girebilirsiniz!. " 
\~)k unu bılmiyor nıu?. 0 z · · 

\ı ··•ili ~ . b aımıs 
~'tıic'} eıs aş tarafa koştu. 

' 'i a.: erden biri bağırdı: 
~;q ak ... Gerı· do"n "•a h ...• 
~ıli e alinde ·· ··ı·· 'd "'il suzu up gı en 
"°'1d1t~elkenleri şişmişti .. Yaıa. 
"~"'- 1Yordu. 

I• -·~} R_ • 
' eıs topçulara haykır • 

' ~~A..te§ ..... 
, ı f topJ 
~~t • ., ardan bir gülle savur-

~ il' daha.. . 
. Sllııcu ı.ı' · Bır de- ha!.. 

.. dite~· g llede kayığın yelken-
~llq tS1Yle b b • eraber suya düş • 

~~l~irı Ust.. d 
~ •ea} un e çırpınmalar, 
~ 'hk er duyuluyordu. 

bdiJ~i!~ça!anınış, içindekiler 
~~ll'llttı enıze atmışlardı. 
l~d, l~llan ~:an... inen filikalar, 
1 it hit Yıgın tayfalarını de
th- er hi Q -•Qiıin rer topldılar .. Ami -

Sfd ~tıllt e getirdiler. 
),. ~l\ ., (Nav · ) • 
~q· .. lı:ıltetr arın lı beş kayık-
>tıt/~~ bir 1

: Kaçak olarak Ve • 
~tdt ltııktar alt "t•· ·· ~ . m go uru -

d~I\ e~I\] ~ • 

~t1ı ( tıaatfeıs, hu altınları nere • 
'111 ~ en, te'::de ettiklerini soruş-
& \i~~leri 17-erden biri tayfala -

' ~tılııl'd 111 
Yokluyordu .. 

ttl\ b aıı b· .. 
l ~ İt cu d ırının koynundan 
'~ ~l h ~ an ~ulmuşlardı. 
.._ 't ~eıs ·· d "'1~t ~lciıı. cuz anı karı§tırır • 

11 ın . 
~ .. · rengı sapsarı ol -
"~id 

e Ye. 
tıan nıe§alenin sönük 

Kemal Reia bu mektubu oku • 
yunca. Yunanlı hekimin Venedik· 
lilere satılmış bir hafiye oldu
ğunda şüphesi kalmadı.. Kaçak· 
çıların yakalandığını sezdirme • 
memek için, hepsini gemi amha -
rına attırarak bacaklarına zincir 
vurdurdu .. Ve sabaha karşı su Üs· 
tünde kalan kayığın enkazını top· 
lattı. 

Gemicilere sıkı emirler verildi. 
Sabahleyin herkes işiyle güciyfo 
uğraşıyordu .. 

Limanda, gece batırılan kaçak· 
çı kayığından hiç kimsenin haberi 
yoktu. 

Kemal Reis (Zaimis) i hareket 
edeceği güne kadar kale içinde 
serbest bırakmıştı. 

Zaten Yunanlı hekimin bir baş
ka yere kaçması ihtimali yoktu .• 
O, mektub gönderdiği kayığın li
mandan açıldığını zannederek, 
kollarını sallaya sallaya dolaşı • 

yordu. 
Kemal Reisin (Zaimis) hakkın

da verdiği karardan hiç kimse 
haberdar değildi. 

(Zaimis) e gelince, Sinanm 
itimadım kazanan Yunanlı hekim, 
eskisi gibi, her gün Sinanın yattı
ğı eve uğrıyor, ve samimi bir dost 
sıf atiyle Si nanı teşci ve teselli e -
diyordu .. 

- Sen kuvvetli bir gençsin, oğ
lum 1 Yaran kapandı amma, henüz 
denizlerde ıça'lıtacak kadar iyile§-

Bir yandan da bir Avusturya 
tacirinin beş yüz boynuzlu hayva 
na karşı beş hin domuz verdiği 
söyleniyor. Fakat Çekoslovakya 
Letuanya şimendifer kumpanya • 
sınclan satın aldığı beş lokomotifi 
kazla, Lehilbınm 'bin iaterJin lira .. 
sına sattığı bir otomobili 240 can• 
h domuzla ödemek İstediği. zaman 
mesele karış1k bir şekil almııtır. 

Harpten sonra en az buhran 
geçiren memleket Fransa olduğu· 
için orada takasa dair pek az me
sele olmuştur. Bundan başka altın 
esası Fransızları klasik metodlar-' 
dan uzaklaştrrmamıştır. Fakat di
ğer memleketlerde devam eden 
bu usul Fransızları da endi§eye 
düşürmeğe başlamıştır. Dünya pa
zarında it yapmak için takasa baş 
vurmak mecburiytinde kalmaktan· 
korkuyorlar. 

İngiltere iııe muhtelif tesviye au
retleri hazırlamıştır. İki sene ev· 
vel Londra ticaret odası lnaiJtere 
ile diğer memleketler arasında ta
kas usulünü kolaylaştırmak için 
alınacak tedbirleri tetkik etmişti. 
B · r resmi Jngiliz raporunda "baş
ka memleketlerle ticaret işine gi -
rişmemekten iae ta.kas uıulünü ka
bul etmek daha iyidir·" deniliyor. 

Hiç hatıra gelmiyen bir netice -
ye varıldı. Ecnebi müesseselerin 
ekmeğine yaf ıürmek kabilinden 
olarak hiç bir siyasi düşüncenin 

kabulUneimki.n bulunmı)'aca.ğı bir 
teldi hazırlandı: Devletler kısa bir 

mu ha vere neticesinde mali ıslahat 
komisyonunun İngiliz, Fran11z, 1-
talyan delegelerinin senevi ikişeı· 
bin 1lira maktu ücretle Osmanlı 
hükfuneti hizmetine alınmalarına 
ve Rumeli mali ıslahatı maliye ko
misyonunun lifvine tnuvaff akı -
yet ( ! ) hasıl oldu. 

Rusya, Avusturya delegeleri 
zaten ajan ıivillik vazifelerine ni
hayet verilmif olduiu için bunla -
rın Oamanb hilkUmet hizmetine 
iİrmelerine hükumetleri razı ol • 
mıyacaktı, Almanya da delegesini 
geri çağırmrşıtı. Bunlar memle • 
ketleri ne döndüler. Osmanlı hü -
kUmeti hizmetine alman delege -
lerle komisyon yazı heyeti 325 ey
Jôlünde lıtanbula getirildi, maliye 
nezaretinde teıekl<ül eden mali 
ıılahat komiıyonuna memur edil. 
di. Bu komisyona maliye nazırı 
reislik ederdi. 

Böylece Rumelide üç Yili.yet 
merkezine münhasır olan ecnebi 
mali mürakabesi Osmanlı hüku • 
metinin mali işlerine famil bir hal 
almıt o]du. · 

Rumeli ıslahatı maliye komis • 
yonu müterciml~rinden olan Roso 

Efendi de daha önce kalemi mah
ıuı müdürlüğüne getirilmit§İ. 

Mali i~!erimizi Franıadaki ma • 
liye usullerine göre düzeltilmeıi 

ve mali tefti!lerin ona göre tertib 
ve tetkili kararlaıtırıldığından 
maliye mütavir!iğine Mösyö Lo -

ran, teftit heyeti müdürlüğüne de 
l\1öıyö Meri actirilmiıti. 

İtte bu teşkilnt icabatından ola
rak Oamanh hüld1metinin bütün 

maJiye irleri ecnebi mürakabeıi 
altına a!ınmış, Duyunu umumiye 

idare'i Oımanir Bankası maliye 
nezaretinin hfüün itlerine hakim 
olmuş idi. 

~~~~---~~'-'-

(Arkaal var) 

nmm=m= Bu gece =-=•nn:g 

~~ . Nöbetçi eczaneler H 
H Sanıntyada: Teofilos Fener- i! 
u d A 'f ' .. :: e: l'l ' Şchzade~ında: !b- si 
si rahim Halil, Sehremininae: Na- !i .. ... .. 
H zım, Karagüınıi1kte: A. Kemal sı 
ij Aksaray da: Şeı-ef, Yem işte ; j 
ii Een...~ason, Çenbclita§da: SnTr iİ 
ji Rasim, Beşiktnşda: Ali Riza, ~I 
:: Gedilqm~da: Asadoryan, Ci- il 
" ·ı ii balide: Necati, Galatada: Kapı E1 

~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~Bey~~ııdaB~~nb~mda:h 
medin ! .. Bir kaç ay... Hatta Ke- kalesinde kalmağa karar vermiş JI "" :ı 
mal Reis Endülüsten dönünciye gibi görünüyordu. :i İtimad, Tepebaşmda Kabristan ~f 
kadar burada kalsan, çok iyi olur.. Fakat, Kemal Reise bu karar- fi sokağında: Kinyoli, Tarhı.başın~~ 
Kalemizin temiz havasından, ve ından naırl bahsedecekti?. Ona, H da: Nihad, Şişlide Şafak .soka-i~ 
iyi sularından istifade edersin! •.• ben bir kaç ay burada istirahat e- ij ğrnda: N ar~1eciyan, Kasrm pa- g 

Diyordu.. deyim, demeğe cesaret edebilecek !J şada; Y?ni .. 'I'~ran, Halrçoğl.un- H 
Sinan Françcskadan ayrılma - miydi?. ii da: Yem Türkiye eczahanesı. :; 

mak için, ya vat ya vat Na varin ( Arkaaı var) 1 :::::::::::::;::::m::::ı::::::::::::m::::::::ı::::m::; 



~ 6 - KURUN 16 ŞUBAT 1935 

Vefa - fener maçınaan ayrı qörünüşler 

Fenerbahçe 4-1 flef aqı, Beşiktaş 9-1 Beqkozu, Galatasar 
4 - O Süleymaniye takımlarını lJenJiler 

Dün üç sahada muhtelif maç- vakıa rakibinden daha ağır bası• latasaraym bugünkü vaziyetinin 
F enerbahçeyi yenmesi fevkalade 
güç olacağı için F enerbahçe takı
mı hak ettiği §&mpiyon!uğu 

dünkii maçtan sonra kazanını§ o
larak sayabiliriz. 

zel oynamıt b "lhassa Hakkmm çı
kardığı bir ıayı fevkalade güzel 
olmuştur. 

Güneı ik·nci, Beyoğluıp0r 
cü oldular. )ar yapılcl r ve şa1!1piyona net'cele

rine doğr _ biraz daiıa y.ıldaş.l -

dı. 

Dünkü maçlarm en mühimi 

yahud en mühim telakki edi!eni 1 
Vefa - F enerbahçe maçıydı. Bi
lind · ği gibi Vefa birinci devrede 

F enerbahçeyi 2 - 1 yeni vermiş

ti. Maçı mU.him teJa,kki edenler 

de bu noktadan düşünüyorlardı. 

Maç berbat bir ıahada oynandı. 

Güneı, donmuı toprakları çözmüı 

ve Taksim meydanını vıcık vıcık 

etmi§ti. Bununla beraber maçm 
b:lhana birinci devresi heyecanlı 

bir mücadele ile geçti. F enerbah

~eliler gmel ve üstün bir oyunla 
neticeyi 1 - 4 kazanddar. 

Fenerin kadroıun·da değ!ıme 

yoktu. Vefa takımı da ıByle kurul
muıtu: 

Haliili - Saim, Süleyman -

Vahid, Lutf;, Latif - Salahaddin, 

Muhteıem, Gazi, Mustafa, Adnan. 

Maç hakemi Galatasaraylı Sa
di idi. 

Birinci devreyi ik~ takım canla 

batla çalışarak çıkardılar. Devre

nin yarıımdan fazlası oyun Vefa 

ıahasında oynandı. Fener bahçe 
on beşinci dakikada ayağına ge

çen fırsatlardan biris · ni iyi kulla

narak bir sayı çıkardı. Fakat Ve

fa iyi oyununu kesmedi. Hatta bir 

aralık Muhteşemin firikikten at
tığı top d'reğe çarpımamıı olsay
dı Fenerin .sayııma hemen cevab 

vermit olacakb. Bununla beraıber 
Muhteşem biraz sonra gene firi
kikten çok güzel bir gol çikarmak 

imkinmı buldu. 

Vaziyet berabere olunca seyir. 
eilerden Fener taraftarları b'r hay 

li endi,eye düştüler. Fenerbahçe 

KURUtt'un MiUI Romanı: 3;,s 

yordu amma gol çrkaramıyor, da
kikalar akıp gidiyordu. Birinci 

devre bu suretle bitti. 

ikinci devre başlayınca Fener
lilerin gene ağır bastıkları görül
dü. Hasta olduğu söylenen Fikre
t:n biraz durgun oynamasına rağ-

men Fener muhacim hattı birinci 
devreden daha iyi, daha hesaplı 

çalrşryor, buna karşı Vefanın yo

rulduğu belli oluyordu. Bu yor
gunluğun tesirile müdafaa hatla-

rmm uzun vuruş yapamaması F e

ner muhacimlerin'n Vefa aahasm

da istedikleri gibi oynamalarına 

Galatasaray- SUleymaniye 

Galatasarayla Süleymaniye, Şe 
ref stadmda karşılaşmışlardır. Ma 
lum h5.diıeler yüzünden Galatasa
ray sahaya §Öyle bir takını çlkar· 
mıştır: 

Hızıır - Osman, Lutfi - Süavi, 
Fahir, Bek'r - Cafer, Şemsi, Mü
nevver, F azd, Danyal. 

Galatasaray takımı böyle zayıf 

imkan veriyordu. Bir aralrk sıkı- olmasına rağmen maçı O - 4 ka
tık vaziyette kalan Vefa kalesi zanmış ve gollerin ikisi Danyal 

önünde Vefalı Lutfi .topu Fener diğerleri Fazıl ve Münevver tara-· 
muhacimlerine kaptırmryayım ka- fmdan yapılmqtır. 

leciye pas vereyim derken kendi · Beşikta, - Bey'4'oz 

kalesine Fener hesabına bir gol Beşiktaşla Beykoz, Kadıköy 
yapıverdi. Verilen pas adeta şilt sahasında karşıla§ımıtlar ve maç 
g"bi ka.lecleu içeriye sıirmifti, Bu 1 ~.Jc; -.;ınr '-4..ua .. -~- e~ 
talihsizlikten sonra Vefalılar par- .zel olmuştur. Bunun da sebebi iki 
tiyi kaybetmeyi kabul etmiş bir tarafın ıonuna kadar mücadele 
vaziyete düştüler. Fenerliler ise kabiliyetini brrakmamış olmaırdrr. 
devre ortalarında üçüncü, b~raz Hatta Beykozlular ikinci devrede 

sonra bir dördüncü sayı çrkara- bkinc'nin (O- 6) aleyhlerine 

rak galib~yeti sağlamlaştırdılar. bitmesine rağmen daha iyi ve a
Devre sonlarına doğru durgunluk çık oynamış!ar, devre başında bir 
Fenerlilere geçti. Fener ka!esi iki sayı bile çıkaramamıılardır. 

üç defa tehlike atlattı. ve maç Beşiktat diinkü maçta çok gü-

Diğer maçlar 

Kadrköyünde yapılan ikinci 
küme maçı ikinci kümenin şampi-

yonu olabilecek Anadolu - Eyüp 
taknnlarmı karıılaştırmış ve neti
cede iki takım ikişer ıayı ile be

raıbere kalarak şampiyonluk va

ziyetinin hallin'. diğer takımlarla 
yapacakları maçlann neticesine 

bırakmışlardrr. 

Beşiktaş - Beykoz B takmıları 

maçında Betiktaş takımı hükmen 
mağlup sayılmış, yapılan hususi 

maç da Beykozun kazanmasile bit 
m'ştir. 

Galatasaray genç takımı Süley 

maniye genç takımını 4 - O, Ga
latasaray B takımı Süleymaniye 

B takımını 5- O yenmiıfr. 

T opkapı Kaırmpaşa talammı 
birinci devrenin (3-3) yenmesi. 
ne rağmen ik · nci devrede çrkar
dığı dört sayı ile 3 - 7 yenmiştir. 

Bisiklet müsabak 
Ankara, 15 (A.A.) -

b ·siklet heyetinin tertib 
duğu bisiklet kroı kontri 
kalarınm ;kincisi bugün 
muhtelif klüplere menıuP 
ıikletçilerinin iştirak ettiği 
şu bir evvelkine nazaran 
neticeler vermıitir. 

Memlekette ilk defa ti 
geçilen bu koşular, çok bii 
alaka celbetmekte ve bUJI 
edecek yanşlarda çok iyi 
ler alınabileceği ve önüJll~ 
lunan her iki olimpiyad iç. 
gene· nin sarsılmaz bir aı 

htarak hiçbir ıporda 
yan muvaffakıyetlerin elde 
ceği ümidini vermektedir· 

Müsabakaya saat 10,4' 
karagücü klübü önünden 

Taşhanı talci.ben Yen' 

danlığına gelindiği zaııı~ 
ile Galib yanyana ve otıı1 

Atletizm müsabakaları ile t!e dizer koşucular ti 
dı. Yol çamurlu idi. Çaıı1 
larına çıkıldığı zaman da 

Halkevi tarafından tertib edi
len Tarla teşvik koşusu Şişliden 

başla.~ak üzere dün sabah onda 
yapıldı. 

santim kadar vardı. J' 
hepsi bisikletler omuztşrd~ 

Vef a aleyhine bir korner vurufU 

yapı,Jacağı aaniyede bitti. 

Mesafe 3 k"lometre idi. Netice- yorlardı. Fidanlık me 

~·----1-------, de 12,42 dakikada Kurtuluş.tan lb cak dokuzuncu gelm'§ olaJ', 
Çankaya tep~inde diğerl 

rahim birinci, yine Kurtuluştan ıı 

* * * 
Fenerbahçe dür.k ü maçh pm

piyonluk yolunda en kestirme a- I 
dmnı atmış bulunuyor. Bu maçm 
berabere veya mağlubiyetle bit

mesi bu ıampiyonluğu tehl"keye 

Vaz·ıyeller; bir kilometre önde buluJ1. 
' Kotomanis ikinci, Beyoğluspordan N' Abdülü takiben Nuri ve 

Puvan 
Dünkü maçlardan sonra birinci 

küme takımlarmın puvan vaziyet· 
leri şudur: 

Düşop üçüncü geldiler. I d d ıı 
on ar an sonra a geçe 

Takım itibarile Beyoğluspor ta- b'. rinciıi Eyüb geliyorlardı· 
kımı birinci, Alman mektebi ikin- ı te ::1 Dilan ··ı ıuıı' 

Fenerbahçe: 11 Maç 30 Puvan • K I .. .. .. ld pe en en go yo 
· cı, urtu uş uçuncu o u. A bd··ı kt ... ,.ıı 

Beşiktaş: 10 ,, 26 ,, . • .. .. evvela A u çı ı ve .., 
Galatasaray: 10 " 25 ,, S k lometrelık buyu'k koşuda koşufiyle ve orada kay~ ıe 

düfiirebilirdi. Şimdi önünde ancak Istanbulspor: 11 ., 18 ,, I Güneşten Maksud 37, 17 de birin- yapan gençlerin alkışları~. 
Galatasarayla bir maçı kalmrştır Vefa: 10 ,, 17 ,, ci, Beşiktaştan Remzi ikinci, Gü- noktasına iki saat otuZ d . 
ki bu maçı kaybe~erse şampiyon- IE8~~.lykoz: . lO " 

16 
" 

1 neşten küçük Besim üçüncü geld!- gelerek b 0 rinci oldu. E.~. ·d·., u eymanıye: 11 ,, 12 ,, l 
luk önünde Beş'ktaşla baıba~a l ,.._ ___________ , er. NaiJ ;içüncü, Galib dot 

kalması İcab edecektir. Fakat Ga- l Taknn itibarile Be~iktaş birinci O .:eh de beşinci geldiJef• 

gözümde yeniden temize çıkmak 
iıtemitti. 

na başına bakmadan bu körpe ma-. 
nulyayı kok!amak hırsına düşme • 
ıeydi timdi beraber olacak ve ya -
ıayacaktık ! .. 

man sağ olurdu. el 
Arkamızda kalan gurb ~ 

rma, gönül ağrılarına •~i 
rir, unuturduk. Fa~diı",.ı 
ben Viyana.dan yeni gel ofı 
tam beş yıl beni bekJiyeıı ,e 

YAZ ~N : Kadircan Kaflı 

Evvelce eski aık senelerini, bi
ribirimize ölüme kadar arkadq -
bk ıözünü unutmuıtum.. Şimdi 

dayımla evlendikten sonraki var -
hğını birdenbire yok olmuı bul • 
dum •• 

- Zavallı Selma!... Ziyanı 

yoktu .. Ben· bu sırrı bir zamanlar 
daha bilmeseydim, fakat sen yaıa· 
saydın .. Belki bir gün Cevdet Bey 
bizden evvel hayattan çekilirdi •.• 
Sen de, ben de o zaman otuzu 
geçmiş, kll'ka g:rmiş bulunurduk .. 
Yıllarca ayrı kalan iki dost gibi 
buluıur, dargınhğımızı unutur ve 
konuşurduk •• 

d k. . k.. e 1e 
yaşın a ı ınce, .o"!' Jd ~ 
man:ılyasm ! .. Enıınuıı J1'~1' 
olurduk.. Lakin, ne Y, p Bu mektubu almadan evvel, 

Selma benim için kalpten anlamı • 
yan, a9kı Mlmiyen hoppa ve ha • 
yağı bir genç kız id i. Onun ruhu -
nu neden olduğu gibi okuyamadı· 
ğrma ve aldandığıma şafıyordum •. 
Bunun için de hele ıon bir kaç ay 
içinde arlık unutmuıtum: 

- ince bir vücud içinde bu ka
dar kaba ve bayağı bir ruh taşı • 
711n bu kadm ~erilmiye değer mi? 

Diyordum ... 
Halbuki ba mcktub bana neler 

yazıyordu?. 

Aziz Fikl"etin bunları uydur
muş olduğunu bir çocuk bile düşü
nemezdi. .Selmamn yalan söyle • 
mesi de mümkün değildi .• Son ne
fesindeki bir kadın bunu yapabi -
Hr mi? Hayır, hayır!.. Bu daha 
budalaca bir şüphe olurdu. 

Selmanm eli geçmiş günlerin 
ıır!armı öksür 'iklü ıes!yle ortaya 
dökmüş .. Çektiği İç sıkıntrlannı 
hiç o!ma:ıaa ölürken hafifletmek • 
hiç .. 4ıazıa öldükten soma benim 

Kafamda, hala bana kavuşa -
bilmek için ne lazımsa onları yap
mak istiyen, bekliyen ve seven 
Se~ma vardı veyaşıyordu. 

Üstünü oldukça kalın kül taba
kalarının örttüğü eski aşk sessiz 
ve sıcak, uyamvermişti •• 

Demek ki, bizi zavallı yapan, o· 
nun hoppalığı, evlilıik ve kocalar 
hakkında bir ihtiyar g·bi dütündü
ğünü gös .. ermeğe çalışan sözleri 
değilmiı !.. lbrahim Bey bir yıl 
daha yqaıaydr, Cevdet Bey yaşı -

Konuşmalarımız çoğa1ldıkça da
ha yakınlaşırdık .. Öyle bir an ge· 
lirdi ki if e o zaman sen, ölürken 
Az:z Fikrete söylediklerini bana 
söylerd!n. Bugün yeniden uya -
nan ve senin kara topraklara gö -
müldüğünü öğrenen aıkım o · za -

1 b . • . h' b•' ~':h c enım ıç'n ıç J r pJ ,, 
bulmıyacak olan hülya ,6 

L;.;y}t 
Kendi kendime LJV 

dim ••. Sonra düşünclil111: .r# 
· ot"' ı - Aziz Fikret benı ~~ 

D ı neıOı 
rıyor.. ost arım,.~ ,.,ııit' 
da g·dersem aevınırle s,.ıt' 
ben?. Ben ne olurunı? :

1 
dıl•• 

nrn her köşesi, her ye~ı h'""' 
ceresi, duvarı, kapısı, 

Selmayı hatırlatır.. a1' tJflı 
Ölen sevgiliyi anın 
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1 Ankara Mektupları 

Evlenenlerin sayısı 
her yıl artıyor 

1 

Galata ve Cenevizler Ankara, (KURUN) -1934 
yılı içinde Ankarada 670 

evlenme olmuş ve bunlar Ankara 
Belediyesi Evlenme Memurluğun· 
ca tescil ediJmittir. Hepsi de An· 
kara şehrine aittir. Bundan batka 

ğunu bekir erkekler teşkil ettiği 
gibi kadm bakımından da olduk
ça kabarıktır. 

Galal~aray ile C alaıanın fethinden önceki l"e$imlerinderı 

!1•• Buna inananlar da, Golo· meli büyük bir hisar yaptırmııtı. verdiler. Bu esnada Ömer ibni 
:ili . ., -:1unların Galata deme • Karadenzin her tarafını zapteden Abdülazize hilafet tevcih olundu • 
4l bllerı ıürüyor:ar. Bütün bun Ceneviz kralı, Galataya büyük oğ- ğundan (Süleyman bini Abdü'l • 
~ eta.Ler, Rumların l.:i.tinlere, lu (Aron:lo) yu kale kralı nasbet- melik) i GaJatada yerine ve Müsli 
d~e~'~o hirist:yanlarma Galcs mişti. meyi de ona vezir bırakarak bura· 
~flk 0~11, ve Latinlerin bu semtte Arondo, Kostantiniye ka!esine dan ayrıldı. 
"ıitı· trna!arı neticesi semt is • her fırsatta hücum ederek zaptet • Galatada ıekıen bin muhafız 
dttıİ~ Gala.ta. kaldığını iddia e • meğe uğra§an lspanyalılarla mü • kalmııtı ••• 
\it ile d~ Vardır. Vaktile, bugün. c;:deleye baıladı. Bu mücadele 
ıı:. YoDJunu ~ • • ı b·· b ı k "dd ti" "'il '-h Q ca ıçıne a an u • de Rum!arla ir eıere ıı e 1 

l\'• d a.ya, Galata da dahı"l "Pe • b l d • d d 1 l e · ücum ar an gen unna ı.. s • 
~d't : 1

tdi. (B~yoğlunun §İmdiye panyalılar, neticede mücadele e • 
''ili, il evaın eden "Pera,, kelime- demiyeceklerini anlayarak bir ge
der~e eyoğlu semtinden bahse • ce Yedikulede gemilere binerek 

• * • 
Galatanm ıürlerle çevrilmesi, 

Cenevizlerin korunma çareleri a • 
radıklarım gösterir. Cenevizler 

burruımı bir ticaret limanı ha
line ~etirdikten sonra Rumlar ta • 

lkincikanun 193: >5 de ise 56 evlen 
me yapılmıştır.Umumi kaaate köre 
evlenmeler her yıl göze çarpacak 
bir surette artmaktadır. Buna bir 
misal olmak üzere 1926 dan itiba
ren 1934 yılı sonuna kadar yapı
lan ve Ankara Belediye Evlenme 
Memurluğunca tescil edilmiı ev· 
lerune'lerin istatistiği şöyledir: 

1926 nrn ilk iki ayında 70, 1927 
de 442, 1928 de 477, 1929 da 445, 
1930 da 507, 1931 de 553, 1932 de 
629, 1933 de 623 ve 1934 de 670 
evlenme vakruıı tescil olunmuştur. 
Bundan başka diğer mahallerde 
evlenmek üzere izin alan ve kendi 
lerine vesika verilen'lerin 1934 de
ki sayısı 50 tanedir. Bu elliyi de 
1934 yılmm 670 sayısına iliveıi 
yapıhna 1934 de Ankara şehrinde 
evlenmit olanların sayısı 730 zu 
bulur ki bu niıbet !İmdiye kadar 
yapılan evlenme nisbetlerinin en 
yükseğidir. Bu rakkamlar bize §U 

kanaati verebilir: Halkın umumi 
refah ·seviyesi her yıl yükselmekte, 
ulusun ev bark kurarak muntazam 
yaşayıf yolundaki istek ve ilerleyif 
leri gittikçe artmaktadll'. 

Bu yolda timdiye kadar yapı· 
lan tetldkata göre evlenenlerin ço 

Evlenmelerin ancak yüzde 
10--15 nisbeti dul olarak gösteri· 
lebilir. Diğer bir tetkike göre de 

Bay Mazlum Saltık ve Bay 
Hakkı Ervan 

evlenenlerin yaılarmı en ziyade 
19 - 225 yaı arasmda tahavvül el 
mek ve yqları yüksekler araam• 
daki evlenme nisbetleri daha. az 
görünmektedir. 

Evlenme ıalonlumda izin al• 
dıktan veya niki.h'larınm kıyılacak 
ı;.,n sıralarda cayanlann sayısı da 
oldukça dikkati çekecek bir nis• 
bettedir. Bunlann çoğunun evlen
meden evvel erkekle beraber ya• 
ıamayı kabul etmit veya anlaşmıt 
olanlardan bulundukları dikkati 
çekmittir. 

Kadri Kemal Kop 
~il atı~a.ta.cağız.) ka.rtılar .• Bundan ıoİıra Arando 

l' ~~~ :r 
;'iUıı .. Ceneviz kaleleri :ve tam8.llliyle istiklalini eline alarak 

f d d • -- w -ra m an aıma tecavüze uğra- l R · · üzerine ateş etmişler, Rumları o wşısı i e üstempaşa camn aıra • 
·~. ,, tordüğümüz "Galata kule- diğer üç karCleşi ile birlikte ca .. 
l;~ J)ılnıadan evvel de burada latada hüküm aürmeğe batfadr • 
..__ •ldarın b·· ··k b" kal 1 · 
ı'"'dı 8 uyu ır e erı Hicretin kırk üçüncü ~hnda 
'ti d •• 11 kaleye, gene Galata ka· Galata, Arablar tarafından muha· 
)~İl);llirdi. Kale, eıki gümrük sara ve fethedildi. İlk defa Mu • 
~~~tı e bulunuyordu ve Ha'liçi ka aviyenin idaresinde gelen ordu ile 
~l~rı· ~eıhur zencirin bir ucu bu fethedildi, sonra gene Ceneviz
:~ ~ll~burçlarmdan birinin etra• lere brrakıldr. 
~. Ca,~~lıydı. Sonraları Ceneviz- Yalnız, e!e geçirilen hayli mal 
~~l'&tcli~ta~ı büyük bir hendek ile ordu ile beraber götürüldü .. Arab· 
~~·tı d erı vakit bu kaleyi, hen~ lar tarafından Hicretin elli üçün. 

tlı:t~d •tnıda, Bizanslılara bırak· 
t. cü yılındaki fetih, birincisinden 

• • • farklı idi. Müslime,' Eyüp, Ömer 
ltı (:ene\>· ı bini Abdülazizin birer kabileye 
~ tleti hız erin Ga.atada yerleş • baş olarak.hareket ettikleri bu or-
d'~e~j Uraya. en büyük tarihi du, iki yüz bin ruıker olarak kayde 

ıı- ki C \terdi .• lıte, bundan ıonra diimektedir. 
\~ o'd alata büyük harplere sah-

h. u.. . ~·\' 
l&rı' "-Yete .. 
d·· .. a etti... gore Ceneviz kralı ilk 
att h· gı ııra!arda Gaiataya 

~'h\ı:111 ki§i Yerleştirerek burada 
~"· ~erk ~: 1~ 1Q. t urnıağa başladı .• Ce -

l\ bir}-. r, Gala Lada dört oğlu 

Ordu, kaleyi tamamiyle fe!het
mitti. Ömer ibni Abdülaziz, 
kalenin ıimalinde ismine (Kalei 
kahir) dediği bir kale kurdu. 

Araplar, kalenin hududunu ta• 
yin ettiler, yeni binalar yaptır

lar ve eski şehre yeni bir çehre 

dılar.. Her ne kadar de- akte kadar akı larma getirme • aındalrl mahallede V u ... cUld\lc• 
nizde kuvetli idiseler de, Rumla - dikleri korkulara boğmuılardı. otururlardı. (1). 
nn tecavüzlerini bu kuvvetlerle 
menedemiyorlardr. Zaman :za 
man yapılan harpler her iki tara • 
fın olduğu .kadar, Cenevizleri da· 
ha çok zararlara uğrtıyordu. 

En nihayet, kalm surlarla bu -
nun önüne geçebileceklerini dü • 

şünerek, timdi tamamiyle kaybo • 
la:ı aurlan yapmışlardı. Galata 
surla çevrildikten sonra ticari kıy· 
metini kat kat arttrrdı •• 

Sur tophaneden baılayarak Ha· 
lici takib ediyor ve garb kapısı ci· 
varında nihayet btiluyordu. 

Şehir içinde güzel ve büyük ki -
lise'ler, halkın eğlencesini temin 
eden b:r tiyatro ve küçük bir ter • 
ıane vücude getirildi.. Top icad 

edildikten sonra Galatanın kuv • 
veti bir misli arttı. 
ilk toplan kalelerine yerleıtiren 
Cenevizler, bir kaç defa lstanbul 

• • • 
Galatadaki Venedikliler 1083 

yılında bir çok yerlerde oturma • 
ğa müsaade almı§'lardı. Dükkanlar 
meyhaneler işletiyorlardı. 1156 
yrllarmda Manoel Komnen, ken
disine bir müttefik olacağını ümid 
ettiği Cenevizlere de Venedikli • 
Iere verdiği imtiyazı vererek yer • 

Ieıtirmiş, bir konsoloshane, bir 
kilise, hamam ve sarnıçlar yapma· 
larına müsaade etmiş~i .. 

Bu kurun - ki bundan yedi yüz 
yetmİf yıl öncedir- Sirkeciden 
Yemiş iske!esine kadar olan sahil
rle ecnebiler §Öyle yer almıtlardı: 
Sirkeci rle gümrüğün şark kıımm· 
da Cenevizler, gümrügün merkez 

ve garb kısmında Bizanslılar, E • 
minönü meydanında Amalfililer, 
Yenicamiin gerisindeki meydanda 
kara itli yahu diler, Mıur 

1162 de Pizalılar Ceneviz ma • 
halleaini yağma, ahali ve 

çocukları öldürmüsl,..rdi. Manoel 
Komnen, bundan sonra Pizahlan 
ıehirden kovmuş, ölümden kurtu
lan Cenevizler de Galataya geç. • 
mi§1erdi. 

Manoel, Venedikliler ile Cene • 

vizlerle bozuştuktan sonra Pizalı· 

lara imtiyazlarını geri verdi. Son-

ra Cenevizlere ayni vaziyeti yap

tı. 1169 da onlara daha ge.n.iı 
mahalleler terketti. 

Manoel 1182 de öldükten son • 
ra halk, latin mahalielerine hü • 
cum etti. (6000) IS.tin bu hücum .. 

da kılıçtan geç.ti.. / 

(Arkası var)' 

(1) İstanbul: Emest Manburi, 
sayrfa478. ~ hırlerillf! biti§ik dört böl-

~~~k ~..._._...;. ........ _.., ..... --.....-.-..--..---------'-.----..... _.__.. ..... --~~~~---ı:ı-~~--~~~ ..... ---.----------------------~İ)orcıu':ıı lazun geldiğini kestire- Lakin onun ne günahı var?. kendini öldürüyorsun! •• Arkada§· dur. O da seni bekliyor.. "Solmaz) dı .• 
'cı te •• Bunun ikisi de ben .. Bana hayatımın her arzusuna larm bütün hızlariyle şöhret ve Annemi üzüntüden kurtarmak (Solmaz)' arabada uyuyordu •• 

~l,~t)':~e~di. Fakat hala beni ulaşmak için yardım ediyordu• ıervete doğru durmadan yükseli - ve (Solmaz) ı görmek arzusu az Örtülerden, dantellerden daha 
d ~\h._ ' ıç ~~nlarımı bilmiyen Neden Selmayı sevdiğimi, o • yorlar ••• Sende biç mi hayat arzu· zamanda bir ihtiyac haline girdi. beyaz bir yüzü vardı. Yalnız ya.· 

ıt1'ı.., llcı dostlardan çekiniyor• nunla ıözle~t"ığimizi vaktiyle ona su kalmamıt? Haydi bunları hıra· Bir ay izin alarak Silifkeden naklarmın ortasında genişledikçe 
b~~}'lllı d söylemedim?• Bunu yapabilsey • kahm, annene de acımıyor mu • ayrıldım.. ağaran hafif pembe bir renk dal• 
~"ctı'tıki ·~~ektub yamıı,!.. Her diın ıonu gene böyle mi olacaktı? sun? tik defa olarak bu kadar u• lzmire dönüşümü kimseye ha. galanıyordu.. Uzun kirpikli göz 
~ t biitUıı ~~ ı kuru bir yazı... Fa- • 4 • zun zaman senden ayrı kalıyor •••• her verin em iştim .• Bir gün aktama kapaklarım yummuş, ba§ı biraz 
S~~~ öi··C\;uruluğuna rağmen Sel· ~;Jifkenin sessiz muhitinde beni Hele timdi, hasta yatıyor.. ikide doğru arabam evin kapısında dur- yana devrilmitti. Mini mini yu • 
S :-1 ~" ~il u.ınü onun da ic;nde bir sevenler çoktu .. Onları bırakama• bir: ''Mademki 0 gelmiyor, ben du. nıuk elleri iki tarafa' uzanmıştı. 
~ ~ ,/aPlllıı ..• Ne hahla? • Onu dım ve lzmire dönmedim.. oraya gitmeliyim!.,, diye yo1 ha - Bir çocuk arabası yaya kaldı • Sahiden tıpkı annesine bneziyor • 

Ntıi._. a "1rıedi ki ... O beni sevdi 1 • zırbğma yelteniyor .. Rica ederim, nmmdan, ayni kapıya gelmiıti.. d ı 
e"di... ·• Sekiz dokuz ay da böy e geçtı •• d I b. • y 1 b 

1 
kl u ..• 

ıı.. . ı... run insanın ö!ümüne Annemı"n, daymım mektuplan. arbk gel. Bura a yanız ızı &f ıca, eyaz önü ü, beyaz süt· 8 • . •. d S 1 h 
,.. Qçll "I ır sanıye ıçın e emayı a • 
-~ ı.:lllAL~g arım. Sevd"ıg"*mı b"ır d deg"il, yeni bir insanı da görmüt nine baılığı giyen aantın bir kadm 

Q_.q na battan savma cevablar ver im • tırladım. Gözlerim ıslandı •• 
'Se ; birinin: Şehirde ba•ka doktor ~lmadığmı, olacaksın: "Solmaz,, • Öyle maa- arabaya eğildi .. Oradan çocuğu 
IJ· tıı •e?iy ' :r B" kara bir ıey o!du ki •• Görür gör • alacaktı Sütnine çocuğu alıp almamak • 

t~ı-. 13'~ ll§!Q.... ~rul m ••• izin vermediklerini yazdım... ır ·•• ta tereddüd ediyordu. Omuzuna 
d,"<.l' titın ~ aoyı emesi elbet ho • defa dayım iyice kızmıştı: mez, herkes gibi sen de aş1k ola • O zamana kadar ben de yere in hafifçe dokundum: 

t ez .. Onu • • .. 1 k "f • caksm ! ... Tıpki annesine benzi • mit, sütninenin yanına kadar gel· n ıçm ag ama - izin vermezlerse vazı enı D b al ' 
'I\.. k yor •. Büyüdükçe de hu benzeyiş mi§tim. - urunuz, en ayım .•• 
:h... ""'" •e•• bırak da gel; mektuplarını o u • H" akı d k' 
~~ •• ıyordum!.. . yan1ar seni bir doktor değil, kü. artıyor.. ıç mer n a mı yo ••. içeriye girmek için hazırlandı-

rek mahkiimu zannedece~ Orada Şimdi evde en mühim insan o- ima göre bu küçük yavru bizim 
(Arkas~ var). 
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Köpek • ve ınsan 
Yazan: Z. A. 

TAKViM 
Cumartesi PAZAR 

+ 16 Şubat 17 ~ubııt 

l2 Zilkade 1.3 Zilkade 

Gün doğuşu 6.l54 6.53 
Gün batısı 17.44 17,45 

Sabah namuı 6 6 
Oğle namazı t2,ı.t8 12.25 
[lı:indl nallljlZı UU3 lll.,4 
Akşam namazı 17.4' 17,4!°' 

Yatsı oımazı 19.!5 19.16 

imsak M~ 5.U 
Yılın grçell ıttolırı 46 47 

Yılın kafan ırOolerı 3!0 819 

1Posta suçlularının ikin 
duruşmaları tafsilôJı 

-1-
Ankara, (Kurun) - Memuriyet 

vazifelerini suii3timalden auçlu eski 
posta ve telgraf umum müdürü Bay 
Fahri, telgraf işleri müdürü Bay llı
san Cemal, umum müdür vekili ve tef
tiı heyeti reial Bay Suphinin ikinci du

cevabının okunması bir saat kad<J 
düSonra B. lhsan Cemal sorQUY 
kildi. Hay Ihsan Cemal müdal_~ 
da söylediği gibi kendisini d~~niJıı 

"Rumelinde geçen b'u hikayeyi uy
durma sanmayınız, vakanın kahra
manları hala sağ ve lstanbuldadırlar.,, 

'--------------•ı ruımalarının yapıldığını telgrafla bil 

ve telgraf umum müdürlü6ıt 
nevi şalısiuetinl müdafaa etflf 
lıştı. Bay Ihsan Cemalin malı 
verdiği izahat ile Bay Fahrlrılta 
kemede okunan ıözleri araaırıdO 

Çiftliğin kuleainde üç gündenbe· 
ri konuk1amııtık. Ev sahibi Mu • 
rad Bey, kır bıyıklı, yanık yüzlü, 
babacan bir adamdı. Mazgallarla 
çevrilen taraıada halılara yaslanıp 
konutuyorduk. Gözleri alabildiği 
kadar her yer yemye9ildi. Kadife 
gibi dalgalı bir ova.dan ıonra 
zümrüd dağlar ve mor sisler için
de kaybolan ormanlar baılryor • 
du. 

Sağdaki yeni çiçek açmıf ba • 
dem ağaçlannın altında çev· 
rilen bir kuzunun dumanı yükse • 
liyor, alçak damlı evciklerin kapı-

larından ayran döğen tokmakla
rın gümbürtüsü ititiliyordu. F ele
ğin, yabant levanta kokuları için
de şuradan buradan konu§uyor • 

bat tacı yapan iti anla~ak istiyor
duk. 

Murad Beye: 
- Güzt:l hayvan; elbet sevilir. 

Belki sürüler için de çok değerli 
bir bekçidir. diyecek oldum. Kar
şımdaki adam, ağır ba§lılığından 
umulmaz bir telaıla: 

- Ne sürüsü! diye haykırdı. 
Ondan bir karı§ ayrılamam. de· 
dim ya, bu benim canımı kurtardı. 
Olanı size anlatayım. Sonra elini
zi kalbinize koyar!1k hüküm veri-
nız. 

- Bu bahar iki yrl oldu. Bal
kanda türeyen eşkiya azıtmıt ge• 
çitlerde kervan vurmak, kara.kol 
basmağa başlamıştı. lstanbuldaki· 
ler, burada pathyan Manliberleri 
oyuncak sanıyor, devrilen M~h
medciklere mısır koçanları kadar 
değer vermiyorlardı. 

_I RADYO_][ 
BugUn 

l'J5 KJız. MOSKOVA, '1H m. 
1'2.80 Sözler. 18,80 Kmlordu neırlyatı. 19,80 

Sözler, 21 Ko118ervatuvardaD nakli ,%2 AI -
manca neerlya.t; 2S,05 Franmua neırlyat, 
Spor haberleri. 24.015 ln"9 netrlyatı. 

823 Khz, V ABŞOV A, 1845 m. 
18 PopUlcr orke•tra konseri. 18,30 Şarkı· 

ıar. 18,50 Bazle.r, 19,U Piyano kon~rl. 
Konferan•, 20,SO Piyano, viyolonsel kon.eri, 
20,&0 Spor, 21 Vlyaııadan nakil, tarla, dans 
ve popllrl, 21,U Haberlre. 22 Senfoıılk kon • 
ser, rekJAmlar, 28,115 Dana, .özler, ıl&n!J, 

&hı:.. PRAO, ''JO m. 
18,M Asker baııdo..u, .öder, 18,0Ş Dtlo 

kollller, ııazıre, 181315, PJAk, .öder, 18,55 A -
mele netrlyatı, 19,05 Almanca n~rlyat, ba • 
herler, :ıo,ıa Oaz, 20,GG Doktor 8flltlerl, 21,05 
BmtlıılaY radyo orkeııtraeı, tıôzler, ıı Ope • 
ret mwılldsl, 2S Haberler, 2S Pllk, 25,SO Ha
m akşam muslkltıt 

Khz. ı.gtpzto, an m. 
19,20 Breslavdan nakll, 19,tlO llaftanm 

haber lcmaU, %0, S6zler. eGnel yap.yışa ald. 
21Haberler.21.10 Karnaval ne,rlyatı. 2S Ha
berler. 2S,SO Dan• mualkı.I.. 

M5 Kh;ı. BUDAPEŞTE, 15150. m. 
18,SO Opera orkestrası, 20 S3zler, 20,SO 

l"IAk, 21,SO Kar~ı:k De§rlyat, 22.ao Babe.ı- • 
ıer, 22,60 Çingene n:;ııısildsl, 2S,OIJ Salon or • 
kestrası. 24 Oaz orkestrası, 24.15 nlge~e 
rııuıaild<JI, 1,05 Son aberler. 

dirmlıtim. 

Mulıakemenln bu celseıi ilk celse· 
ye göre daha heyecanlı geçmiş ve sa
atlcırca aürmüştür. Geçen celsede suç
lu vekilleri müekkillerinin af kanu· 
nundan latif ade etmeleri lazım gele
ceğini Ueri sürmüşler ve daha evvel bu 
cihetin karara bağlanmasını latemlş· 

lerdi.Bunun üzerine mahkemede surlu 
ların eski mahkümiyetleri olub olma
dığım Ankara ve lstanbul müddeiu
miliklerlnden sormuftu. 

Bugün celse açılır açılmaz evvela 
milddelumumlliklerden gelen cevap· 
lar okunmuı ve suçluların eıklden 
mahkfJmlyetlerl olmadığı anlaşıldık· 

tan ıonra mahkemece müddeiumumi 
iddiasını serde davet edilmiştir. 

iddia makamını işgal eden muavin 
Bay Mulıiddin serdettiği iddiasında 

suçlulara isnad olunan suçların her 
birisinin başlı başına bir suç teşkil et· 
tlğlnl ancak bunları ceralme rapteden 
addetmek lazım geleceğini, çünkü 
devlet ffl.rdsı lüzumu muhakeme kara
rında zikredilen suçların birini diğe· 
rinden ayırmak kabil olamıyacağını 

söyledi ve hddiaenin affa tabi bulun
madığına ve devamı muhakemeye ka
rar verllmeılni iatedi. 

itibarile mühim bir aynlık 
Okuyucularımıza bu millıinı oor 
safahatını yakından takib ede l 
rine imkfın ı:ermek üzere BaU 
Cemalin malıkeme zabıtlarına 
sözlerini ve muhakemenln diğer 
lıatını bildiriyorum: 

Bay ihsan Cemal 111ılt 
mede neler aöyıuyor 

Müzeyyel mukaveledeki lngil~ 
rasmın bir miyar olmak için de~ 
ket mUbayaatının ve saireniıt .JI 
lirası ile yapılmasından Heri , .. 
ve bu suretle telgraf mUdilriyed 
miyesinin bu baptaki esbabı 111°

1 yanlış gösterdiği iddiası doğru 0 I 
gerektir. Muhavvil tarifenin ııe. 1. d ki 

...... 
yapddığıiıı ve o madde e ıne. 

rası kaydının konulmasına nede11 

zum görüldüğünün esbabı mu.d li 
olduğunu bilmiyorum. Çünkü fl1 
yel mukavelename benim gıyabd 
yani daireden bir müddet istifa 1 

ayrıldığım bir zamanda yapıJrıtlf 
Fakat maddeyi mücerred ola~ 

mize aldığımız zaman, lngiliı ·. 
Türk lirasının kıymeti iştiraiyeB111 

tahavvülleri göstermek için k 

duk. Birden bire dııardan aılan 
ıesi kadar ıert ve ~lın bir ha.vla
nıa duyuldu.Evı~hibi ayağa kalk
tı. Dizlere kadar çıkan mazgal si· 
perlerinden ıarkarak agağıya bak
tı. Havlamlar sevinçli bir kıvrkhk 
la daha sık ve daha gür çalkandı. 

Bir gün geldi ki bu çapraz fi
şekli, gümüş köstekli haydutlar, 
artık yalnız keıVan vurmak, kara• 
kol basmakla da kalmadılar. Köy- ı-------------
lere sarkmağa, çiftliklere musallat Dr. Hafız Cemal 

Suçlu vekllleri eski noldai nazar- muş sabit bir para, bir esas, bit bit 
larında urar ettUer. Neticede mahke- \1e nihayet bir teraziden başka raJ 

Murad Bey bize dönerek: 

- Sizden bir §ey dileyeceğim 
hoş görün. Bu hayvan yukarı gel• 
mek iıtiyor. Eğer İğrenmezseniz, 

aesleneyim de bırakımlar, doıtla· 
ra ilitmez. 

~Ctl. () 

- Gelsin! 
Ded ·k. O çobana ip.ret etti. 

'faş merdivenlerde kuvvetli pen • 
çeierin patırdısı gittikçe yaklaştı 

ve kapıda kocaman bir çoban 
köpeğinin aslan kafası kadar iri 
başı göründü. · 

ilkin derin ve uzun soluklarla 
havayı kokladı. Sonra kuyruğunu 
sallayarak efendisine koştu ve iki 
ön ay&ğıru onun omuzlanna koy • 
du. Siyah, çok tüylü ağzından 
pembe dili sarkıyor, saçaklı kuy • 
ruğu yelpazeleniyordu. 

Murad Bey bize döndü: 

- ·- Kozıunu tanıyınız .• Beni ıe
venlerin dostu, sevmeyenlerin 
düşmanıdır. Sizinle eğer bugün 
görüşebiliyorsam, hunun sayesin· 
dedir. Canımı ona borçluyum .. 
Beraber yeyip içiyoruz.. Odamda 
yatıyor. Dağda yoldaşım, bağda 

arkadaşımdır ... On~ karım, ço -
cuklarnn kadar severim .•• 

Dedi .. 
Anlatırken yüzü öyle candan 

süzülen bir sevgi ışığıyle aydınla
nıyordu ki şaşıp len.Idık .. Bir ~ift • 
ci içirı kSpcğin cfoğerini bilirdik . 

olmağa başladılar. Biraz uzakla• 
şanlar, hendeklerde yerlere serili
yor, akıla gelince iıkencelerle de· 
lik deıik ediliyordu. Tepeden tır· 
nağa sUahlanmadan harman yeri
ne gidemiyorduk. 

Gene böyle oaaemlerift çiçek 
~çtığı gün7erde idi. Bir gece silih 
sesleriyle yataklarımızdan fırla
dık. Biz, mazgallara koıuncıya 
kadar onlar kule dibine sokulmut· 
tardı. Yukardan a,ağıya atef ede
miyor, siperlerden baş k~ldıramı
JOrduk. Kapıyı bomba ile attılar. 
Alt katta kendilerine güvendiğim 
çobanlar tüfek atmadan teslim ol
muılardı. Merdivenlerde kısa bir 
boğuşmadan spnra ben, kahya ile 
yalnız kaldım. Kartı tepelerden 
buraya kurşun yağdırıyorlar ikide 
birde: . 

- Teslim olun canınıza kıyma· 
yacağız diyorlardı. 

Uzatmıyahm, gün · ağarırken 
ellerine geçtik. Bereket çoluk '" 
cuk kasabadaydı. Ilk daldkada 
"Kamber,, ağayı vurdular. Zavalh 
şuraya dütmüştü. Benim ellerimi 
bağladılar. Yataklara varıncıya 

kadu ,i,Ieyip para aradılar. Ne is
terlerse verdim. Belki canımı kUT
tannm sanıyordum. Fakat ıonra 
oturup içmeğe başlayınca içlerin· 
deki ate~i ıaklıyomadılar. Beni de 
öldüreceklerdi. Dizlerim titredi. 
Gözlerim karardı. Kendimi almu, 
sandım. Kendi cenazemi kan için· 

Fakat ne de olsa bir hayvanın de görür gibi oluyordum. 
böyle ölçüsüz sevilişi karşısında Çetenin büyük kısmı gün doğu· 
dnraksamıttık. ıuyle beraber onnana çekilmişler-

0, bizim hu halimize bakmadı. di. Dört kiti beni hakladıktan ıon 
Belki anlamamıth hile.. Gözleri ra onlara ulaşacaklardı. Nihayet 

(Kuzgun)un korkunç ağzında (kapetan} kanlı bakıth bir kızanı 
da!ıp gitmişti .. Genç arkadaşlar • · na itaret etti. Sonra yükeek sesle~ 
dan biri atıldı: _ Sen ağayı al, dere yolu ile 

- Hiç olur mu, köpek evlad gideceğimiz yere götür. Biz kestir-
kadar sevilir mi?. meden geçemeyiz. Köye ujrayıp 

Murad, kapıdan bekliyen uzun cepane alacağız! 
boylu k!hyaya baktı. Bu, ak hı • Dedi. Her feyi anlamıttını. De
yıklr, fakat kıp kırmızı ateş yüz • reye götürecek orada beni ıaklaya 
!ü dine bir ihtiyardı. caktı. Ölüme doğJı gidişin ne ol· 

- Bl>yJe,t sevilir oğul, sevilir! duğunu hangi dil anlatabilir? Hf!r 
Dedi. Hep meraklanmıştık. adımda eanki ayaklarım toprala 

"Kuzgun,, u böyle bütün çiftliğe gömiilüyor, görünmez bir pençe 

Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di
vanya1undaki (118) n1:1maralı hu· 
ausi kabinesinde bastalannı kabul 
Mc:r. 

Muayenehane ve ev telefonu 
?.2398 Kışlık telefonu 21044. 

me ıuçlann al kanunun ıümulü daire
sinde olmadığını ve muhakemeye de
vama karar verildiğini bildirdi. Bunun 
üzerine suçlular sıra ile sorguya çe
kildiler. 

Evveld •orguya çekilen Bay Fahri, 
devlet .1tlraaın~a ittihttt eılilmt 
hıiı muhakeme kararında zikir ve c:ıt· 
f edilen suçların her birisine ayrı ayn 
ve yazı ile cevap verdi. Bay Fa/ırini.n 

olanııyacağı aşikar olunarak ga 
Paraın müstakar ohnıyan het" 

leketin bu nevi tarife işlerind• 
bir esas kabul ettiğini söylemek 1 
suzdur. 

Telgraf daresinln malt1mifur ~ 
eraf slrkPti miibAJ.r!lnt."T t .. aııt!_\\1 
deii~, bilhassa son zamaı1larda JP' ~ 

)arca frank üzerinden Fransa~~ 
mıştır. Bu vaziyet karşunnda 'l'il 
rası cihan _paraları muvacehesiP~ 

ciğerlerimi ıöküyordu. 1 Yerimi görürlerse ateş içinde metini bir santimetre kadar ınolı 
· · d ·· ki · k \ · ederken, lngilterenln ticari mfi1 

Dereye indik, Sık fınd&lıklarla yetıtmıı ort şıye arşı ge emı- vaziyetini ısJah için parasını düfl ... 
kuşatılmıt aarpa varınca, (Dane) yecek gene ellerine düşecektim. si ve bunun parası sabit kalan bir v· 

durdu. U ğurauz bir aarbot gülütü Onları puıuya düşUrmek gerekti. lekettekt bir hizmeti umumiye i~d 
ile: . Tabancayı kundağa taktım. Şat suretle müteessir edebileceği d 

. k jörde ekıik yoktu. Tam bu !ıra tayıkı tetkiktir. 
- Senı uzun uy uya yatıraca• d b h .. • . ..1 1 

.. t _ıt 
.. a aa a guneşının go ge erını e· Ben mukaveleyi hazır ola~~o~ 
gım. f pelerden atırdığı (kapetan) ile ar- dum. Mulmvcleyi yapan ko~.iS~' b 

Dedi ve boynundan filintasını kadaıları göründü. Konuıuyorlar reisi idarenin mümtaz mevkii" 
11 

sıyırdı. Fişek sürdü. Beıı, Gözleri• ve izlere bakarak yürüyorlardı. lunan müdürü umumidir. Onuıı ~ 
mi kapaımftım. Karımı, çocukla- Hiç tınmadım. Yamacı inmelerini ati bndur. Bu kanaatin doğru ol lıf 
rımı bana· koıUannı uzatmıt görü· bekledim. Düzlükte yere kapan• basit bir tetkikle meydana çı ııl 
yordum. Birdenbiıre çalıları sö- salar bile sinek ıtibi avlanmaktan Binaenaleyh esbabı mucibeyi i;t'I 

l le k• 0 göstermek gibi ağır bir itbaını 
kerce.sine gelen bir gürü tü i i ı· kurtulamazlardı. Kaçmak istese- yen reddederim. 
miz de silkindik. Herif Manlihe- ler de yoku"u "'ıkıncıya kadar nıut ı.fÇ 

ll" ~ Şirket tarafından o yolda. 1
' e4" 

ri sımsıkı tutuyor etrafa korkak ba laka vurulacaklardı. istediğim ye· talep ve teklif dermeyan ed&lııi 
9

, 
kıyordu. Apanaızm bu gürültüle- re ıeldikleri vakit ben de ıinirle· meselesine &"elince; esasen bu ~1~, ı 
rin ardından siyah bir g~lge fırla- rimi yenmiştim. Elim titremiyor, tetkik lstanbulda toplanan pos~ 
dı. Azgm homurtularla Dane,,ye aözlerim bulanmıyordu. Aramızda telgraf t daresintn hükQmet ko~t 

ld G .. w •• pmasıyle altı 11 belediye komiseri ve slrket ınult 'I~ atı ı. ogsune çar · • e i adım ya vardı ya, yoktu. Bu ka • 1"1 
na alması bir oldu. D. aha ne oldu.. dar yerden ise ben, kurşunla ge- ci.sinden müteşe~kil lrnmlsyoıt i~ ' 

n1 ğ ak k 1 d dan vaki olmuştur ve nihayet ğunu a ama a v ıt ama an lincik ıaplarmı bile kestirebilir- dii" 
] bakanlığı, Ba bakanlık T8 tıııt' 

haydudu gırt ağı parça P~ a• dim. llk patlayııta Apustol düttü, kamlarla yapılan muhaber~ lt ,#: 
yaklarım dibinde gebermıı bul· ıonra birer birer ötekilerin boş su· omumiyenln layıkile temini gııf ışıt 
durn. Kuzgun üstüme ııçnyor, bağ vallar gibi çöktüklerini gördüm. matuftur. Komisyondan yapıla? ~•11 

lı ellerimi yalıyordu. Ona işaretle Debelenmeler bitti. Fakat ağzım böyle bir muhavereyi. açmıık içııtl)ll~ 
anlattım. Zeki hayvan k. eskin d.it- yandığı için, leşlerine de birer kur idi. Altın keHmesintn lla•esfnej ·t 1" 

ıd d b d k ka llye bakanlığından zfyadt!! :Mat ! J.i' leriyle.iplere sa. ır 1 ır a 1 tun sıkıp geberdiklerine iyice inan tir l",, 
'd d ğ ,... m o* • kanlığı lüzum göstermiş derne.k 1~...ılv ıonra Y«'nı en o muy .. u • u.::nı madan yerimden kalkmadmı. k ,.ı;· r 

'l"h f' ki · liye bakanhiı muko.velede 1 
1r ııı i)ldürmek iıteyenin sı a ını 1fC e Kuzgunun onların etrafında dö ı ı· 1' ıaraao .. t 

lirasını altın ngi ız ırası o ··tJerl•· 
rini aldım. Belinde kız gibi kun· . nerek nasıl dişlediğini görseydi- sif etmek devletin diğer taa~0 "o<J!l' 
daklı bir mavzer tabancası vardı. niz siz de onu benim kadar sever müessir olabilir demiş Ye ~.bı~ trtı~ 
Bu tabancaların ne değerli silah ve şimdi bHyle faşmazdınız. tini kaybetmiş olan bir ölçun ~ıd tip 
olduğunu bilirsiniz. Dar zamanda Murad Bey hikayeyi bitirince, miyar olub olamıyacağı meselts tdlt 

d b. t dedemcmlştir. Bunun u~rfn ·l bd' hlakineli gibi takır ar ve ın me • Kuzgunun aslan kafası kadar ko- ·ıne::ı ~ 
mademki, yanında altın kC1• ·ııil1 ' 

reden adamı zımbalar. caına.n başını okşadı ve eğilip öp- ıunmJyan İngiliz lirası kt-J~rn~~ğet ti' 
Yer fena idi. Hemen karş.ı sır.. tli. Sonra bize dönerek: tın olarak telakkisi dcvJetı~, 1 

0 ~,~ 
tın kayalıklarına kendimi attım. - Ne dersiniz, tüfek atmadan ahhütlerini müteessir edebıJır. l<~ıııı" 
Yere kapanarak gözetlemeğe baş- ttslim olan ve ben.i haydutların e· de böyle bir endi~eye ın:ı.Iuıl ıtD' ~' 
ladım. Arkadatlarmın gecikdiğini llne bırakan çobanlar 1çir:de yirmi ınak üzere kelimenin yadına •-eti l"' 

limesinin ilavesi vekiller . h~> JJll ~ 
gören haydutlar aramağa çıkacak yıllık adamlarım, e~ekdarlarrm rnnna raptedilsin deniJııuş!it• .• ~ b'' 
lardı. Nitekim he§ dakika geçme• vardı. Ve her l>iri "Kuzgun,, dan müdüriyeti umumiyenin nıhıı> 
den bayırdan uzun bir ıslık sesi bin kere daha çok ~kmeğimi yemit teklifinden ibaretti. ) 
duyuldu. "Kuzgun,, zırlayarak a- ferdi dedi ve iğrenç bir· şey görmüt .( Arkası var ' 
tılmak istedi. Fakat bıraknıadmı; gibi tükürdü. 



Haftanı n 
Filmi • 

erı 

Çocuğumu Çaldılar! 

1 
Oorotea \f,yk Ve tseoı 

l>tlt . 
"sınenıasr, içinde çıkan yan· 
Bonr b' Ceç a, ır müddet kapalı kal-

l>it~h~afta film göstermedi. l\Jar· 
...-. ın "K~ 

t h'· h ızıl Çariçe,, si, bu su· 
lls u .. , 
d tun ·~ıeJek., sinemasına 

r. 
tİlılı .. 
""creng~iternıeğe yangm sehebile 
~... Pek,, sineması, bu haC
~u çaldılar,, filmi ile ka-, 

bı,. •~ı. Bu film, Dorotea Viy • 
ı~ılrnidir. Dorotea Vi}lık ! .. 

\7 ~ ıı, değil mi? 
tile ''T" 
'1... - urk,, sincmasmda pro-

~~ ~ "Mektepli kızlar,, fil • 
o ta ~J ~ehin muallimi olan ka
h e rn· .. "tlto ana veren güzel ve ar-
~ Viyk, aradan hayli za. 
ı.,.~ ! olmasına rağmen, hali 
il 

0 
?Isa gerektir. Bu yıldız, 

~ fılrnd .. k 
~ lh~- e su se yapmıştı. Hem 

-oqqasiJe' CtiJt • 
·,. alılar on . .. ib • 1 -. lııh • ' u cınsı caz esı o an, 
r·ı tık ed' · b' k d · · ı ltıl ıcı ır a m tıpı ola-

di, fiu er Çevinnesi için getirmi~ • 
nun k . k . gcı a sı çı tı. Alman • 

ır,d en Yıldız, daha ziyade ~ef
e ede 

~ı>: ·r n roller aldı. Şefkat yol
'· 04 ı ad 
"' g~8t . e eden roller .. f~te, bu 

,, filrtı· erııen "Çocuğumu çaldı • 
tıl •ndek· 

tıı hi 'd· 1 rolü de, böyle rol • 
~ tı ır. 
~el't il 
l'ııc,'tu uksun bir hikayesin • 

, 'ii~Ju f~lrnarak yapılan bu Fran· 
'tıtı ılın . . L' . 

11., "1 ka ıçın, ındhergın ço • 
·ı~'li b· Çırılrnası hi<lisesir.dı-n 

ır n 
~ hu h~ .. ' rn, rfe Jiye!ıi!ı .. =~. Hr.r 
· ~ '8 tu ayedeki rne\'zuun senar

~"•h tulınasrnda, Amerikada
~ -ıı Ur ç uk 'th.. oc kaçırma vakası-

h ... teg· . 
Qı. " ın olmuştur. 

llltay~ . an h. gazete okuyan herkes, 
'-t,11 .. ırÇok kişi bilir. Kaç se • 

t, L atı b·· 
~ ı''dllltt Utlin dünyada dilden 
· an kul .. d ~ tte, 11.ih aga olaşıp duru-
. •tı~ıu 

1 
ayet geçende yakalanan 

lld odu'" 
c. hir Aı!u sanılan Haptman is-
~l ~ar anın Flemington malı-
't •nd 1 k . . d 'llıeg· an e e trıklı koltukta 

· c hı.tr .. dıne karar verildiği hafta İ· 
"•t .. a .. 

1 ~a, gosterilen hu filmde-
-.~ ~~ltı o Vakanm hemen tıp • 
'l aı a aYnid· 
• ~- _lir~ ır. Sonda çocuğun 
~ kurıa 1 

~~11' olırıatt .. rı rnası, vakanm bi-
"~ tll! lfireğ Uzere üç failinin mü
t 1.htaı,t'ltı ~ tnahkfun edilmeleri 
~ 11~dekj aşka olması, hayattaki 

'-o~"-Ia "akalar arasında ayn • 
dıı ~ih:ıde, tt. Yalnız, hu kadar! 
.a. tt b· !ınetik . · 
"fğa ı._~ ~.C a polıs kuvvetleri 

~de 111 altını fistüne getir-
' Çocu;;.,._ .•• h 

0~ lZını uJaıııır.or 

Le t\O~ 

• 
Filmden 
Dorotea 
Viy ki 
Çıkarın, 

Kalan 
Şudur: 

Hiç/ 

• da. bir t akir kadmeağız, kom§U eve 
ta!manlardan §Uphelenip çocuğu ele 
geçiriyor. Bu cihetten filmde Ameri
kan polisile alay çegnisi de eksik de
ğil! 

Gelelim filmin sanat cephesine.. 
Bir kere senaryoda, çalman çocuğun 
izini bulmak için ara§tırma ~ 
başta uyanan merakı körükleyici tarz. 

da değildir. Çocuk kayboluyor, çocu
ğun çalındığı anla§ıhyor, çocuk a • 
raştınlıyor, çocuk bir kadm tarafm
dan, çalanların kulübesinden a~ırıJa. 
rak getiriliyor. Bütün bu safhalarda 

' merakı hararetle tahrik edici, girin-
ti1i, çıkıntılı vaziyetlere, karma kan
ıık hidisecikJere rast gelinmiyor. Ço
cuk burada, çocuk yok, çocuk orada 
ve işte gene burada! Bu cepheden gi
diş, geliş, tok basittir, dümdüzdür! 

Şu halde, film, fena mıdır?. Se • 
naryonun ustalıklı tertib edHmiş ol
mayıgına göre, böyle hir polis hika
yesi filmi, kıymeti çok düşük bir film, 
demektir. Evet, hu noktadan böyle! 
Fakat, filmde bu menfi cihetin ya • 
runda kayda değer müspet bir cihet 
de yok mu?. İ§te o var. Var olan o cİ· 
bet temsile, yalnız Dorotea Viykin 
temsiline aittir. Tek ba§ma koca fil. 
mi tekih çeviren bu yıldız, vak'ada 
f:lm yıldızı Madlen Fen rolündedir. 
Hayır, biricik çocuğuna çıldırasıya 
seven, o elinden kapılınca çdğma dö· 
nen "hassas, şefkatli anne rolünde! 
Doğrusu, onu hu rolünde de beğen· 

dik! 

Filmde ufak, tefek bazı roller de 
yok değil. AJis Bredi, Jorj Barhiye v. 

s. taraflarından oynanan roller •• U
kin, bu rollerin uf ak, tefek olduğu
nu söyledikten sonra! 

Az kaldı unutacaktık. Mizanseni 
Aleksandr Hul tarafından yapılan 
bu filmde, şu me§hur Behi le Roy, 
cnlman çocuktur. Sıraeı gelmişken, 
hu çocuğun sahiden çalınmaması için 

etraf mda sivil polislerin geceli gün • 
dazlil nöbet beklediklerini notede • 
Jim. Şaka değil, bu küçük bir yıldı-ı 
dır ve fj]mde görünmesi için, büyük 
yekun tutan paralar dökülüyor. Hem 

de dolar olarak! 
:Moris Şö,·alyenin "l\fö&yö Bebe,, 

Minde de bulunan bu çocuk, bilhassa 
Amerikalılara pek sevimli ve meha • 
retli geliyor. Galiba Amerikan zev· 

kine uygun! .. Biz, kendi hesahmııza, 
yaşma göre de olsa, pek o kadar me

haretli bu1madığmıız gibi, sevimlili· 

ğinin de meharetinden daha az mev
cud olduğu hisaindeyiz. Ona muka-

La Dam 
o 

Kamelya 
Bu Filmi Hiç 

Beyenmiyecekler 
De Vardır! 

"'La Dam o Kamelya"? Aleksandr 
Dilma Fisln bu meşhur romanı, yeni
den filmde yer tuttu~ Senelerdenberi, 
Margörit Gotyenin bahtsızlığına mil· 
balağasız sel gibi gözyaşı döktüren ro 
manı okuyanlar, acaba bu hafta "Su· 
mer" sinemasında gösterilen filmi na
sıl bulacaklar? 

Roman, sahne eseri şeklinde deği
şiktir. Film de, değişik? Güzel san•at
-ların bu muktelif sahalarında ortaya 
konulan ayni mevzuların, biribirindcn 
farklı şekilde olması icap ettiğini, ro
manın sahne eserinin ve filmin ayn 
ayn ortaya konuş şekilleri olduğuna 
ayırdedemiyenler, o kanaatteyiz, ki bu 
filmi görür görmez küçük kıyametleri 
koparacaklardır. Takdim ve tehirlere 
bile tahammül edemiyenlerin, daha 
şümallii deiiştirişler karşısında bu 
filmde Aleksandr Düma Fisin ölmez 
denilen eserinin 5ldüğünü, işin yalnız 
Margörit Gotyenin ölümile kalmadığı
nı iddia edecelderi, şüphesizdir! 

Bu tanınmış romandaki mevzu, va
kanrn cereyanı, şimdiye kadar Hes • 
perya, N azimova Norma Tal maç ta • 
raflarından oynanan filmlerde, hep 
başka başkaydı. İ\-on Prentanın oyna· 
dığı ba filmde de, bir hayli b~'tahk 
vardır. Henüz buraya gclmiyen Nora 
Gregorun oynadığının daha başka 
türlü olduğu kestirilebilir. De~işme • 
yen şey, esastır, ruhtur. Asıl mesele 
de, buradadır 1 

Biz, yukarıda isimlerini saydığımız 
ilç yıldızın çevirdiği filmleri görmüş· 
tük. Bundan başka. sahnede de birrok 
defa seyrdti!c. Se U forel, K~ra, K~ 
lomb, Helen Papadaki, Aliki, Eliza 
v. s. birçok artistin sahne üstünde pi· 
yes halinde oynayışlanndan başka, 
Betti Lidi ve başka artistlerin opera 
halinde - "Traviyata" - oynayışla • 
rını da! Romanı da okuduğumuzu ay
nca notedelim. Bütün bunlardan son
ra da şimdi gösterilen film hakkında· 
ki 'fikrimizi yazalım! 
Şimdi gösterilen film, toplu bir hal

de gözden geçirilişle, fena değildir. 
Margörit Gotye rolünü yapan lvon 
Prentanla Prüdans rolilnü yapan Jan 
Marken, benimseyişli, muvaffak oy • 
nuyorlar. Arman rolünü yapan Piyer 
Frc' ıey, rolilnde biraz zayıftır. Ar • 
manın babası rolünü yapan Lünye Poe 
kafi derecede kavrayışlı olamamış. 
Geri kalanı, tef errüattan roller oldu· 
ğu için, geçiyoruz? 

Filmdeki mevzu, vak'a cereyanı .. 
Bu cihetten bir hayli başkalık bulun
duğuna yukarıda işaret ettik. Bu cihet 
nasıl olmuştur? Senaryo, bazı kusur
larına rağmen, ana hatlarile, derli • 
topludur. Reji de oldukça iyidir. HU
lisa, film, zamanına göre kati dere • 
cede mahalli çeşnilidir. Umumiyetle 
hareketlidir. Bu noktada bilhas.v. du
ralım. Hareketli! 
Eğer filmde bu cihet gözönünde tu • 

tulmasaydı, geçen haf ta "Tilrk" sine
masın da gördiiR'Umilz ''Safo" gibi bir 
film ortaya çıkardı. Geçe:ı sin~ma sa
hifesinde etraflıca anlattık. O fiım, 
Alf ons Dodenin romanının tesiri altın
da kalmıştır. Eğer bu da öyle Alek • 
sandr Düma Fisin romanının tesiri 
altında kalsaydı, seyrettiğimiz, o film 
gibi, filmden ziyade roman olurdu. 
Halbuki, kitapta roman, perde de film 
olacaktır.! 

A. Gans ve F. Riverin bu filminde, 
- film, Fransızca sözlüdür - "'La 
Dam o Kamelya", Reynaldo Hanın ba
zı şarktlarile de beslenmiş, filme böy-' 
le bir miizi!ml re~ni de katrlmıstır !. 

~ - KU'RUN 16 ŞUBAT 1935 ~ 

Petersbarg Geceleri 
Gene O: Johan Ştravs! 
Başvurulmuş Mevzuların 1 ekrar Filme 
Alınış Güçlüğü Karşısında Bu Film .• 
Joban Ştravsm valslerini olduğu 

kadar kendisini de dünyanın dört 
hir tarafına tanıtmakta, sesli ve söz· 
lü filmin büyük bir rol oynadığı, 

bir hakikattir. Onun hayatına dair 
'bilinen veya söylenenlerden istilade 
edilerek, hu arada nefis besteleri de 
katılarak, §İmdiye kadar birkaç 
film çevrildi. Bu filmler, lıatm sa
yılır derecede rağbet gördü! 

Bu hafta, mevzuu gene onun ha • 
yatından bir safha olarak ortaya ko
nulan, araya besteleri de karıştırılan 
bir film, "Petershurg geceleri,, ismi 

r' 
altında "Türk,, sinemasında prog • 
'rama alındL Büyük bestekirm Viya
nadan Petershurga gidişi \'e oradan 
dönü~ü, bu iki ısaflıa arasında, gider· 
ken yolda arabasına binen bir kon· 
tesle se\'İ§mesi, .. Baglangıçta, yalıud 
yarıda diyelim, kalan bir şak.. Ha· 
yalpereat bestekar, tam bir hakikat 

Onde oturan, Johan Şnava ro
lünde Pavl Hörbiger, arkatla o • 
turan Hitsinger rolünde Teo Lin
gen 

runc Vücutlar --
Edi Kantorun 
Er Meydanı 

Fi!mi Gibi Değil! 
Edi Kantorun bu hafta "Saray" si· 

nemasında üçüncU filmi gösteriliyor. 
Vilyem Antoni Mak Geyrin bir ko • 
medi müzikalinden istifade olunarak 
yapılan "Tunç vücutlar" filmi, lngi- ı 
Jizce söz10 bir tilmdir. Ayni zamanda 
şarkılı bir film- Dans ve revü de 
mevcud? 
Baştan sona kadar renkli olan bu 

filmde renklendirlş, kısmen iyi, kıs • 
men orta, kımsen rena. Renkler, ta • 
mamile tertemiz değil. Bununla be
raber, daha evvelki bazı filmlerde ol
duğu gibi fazla bir renk bulanıklığı 

yok? 
Şarkılar ve müzik, şöyle böyle- Nük 

telerin çoğu, Amerikan zevkine göre. 
Edi Kantor, bu filminde kovboylar 
we kırmızı derililer arasında I- Meviu 
da mana aramayınız? Zaten bu filmin 
tarzında mevzu birinci planda gelmi· 
yor, bilakis-

Re,·üde zarif şekillenişler göze çar
pıyorsa da, bu zarif şekillenfşler, azı 

Edi Kantorun komikli~ini hoşa gi
dici bulan da var, öyle bu1mıyan da. 
Bahsi kapatırken, onun bu filminin 
"Roma çılgınlıkları,, filminden iyi, 
"Er meydanı" filminden fena olduğu 
nu notediyoruz I 

olacak. sonu birlC§me ile bitecek ııa
nırken, bir hayal, bir hatıra oluveren 
sevişme!.. "'Bitnıemig senfoni,, deki 
sevişme, Frants Şubertin hayatında
ki gelip geç.en hadise gibi bir ~ey! •• 
İşte, böyle bir mevzu i!e yapılan bir 
film! 

Görü1üyor, ki gayet sade ,.e ayni 
zamanda şimdiye kadar bayii baş 
vurulmuş bir mevzu! •. Böyle bir nıev 
zu ortaya almarak yeniden iyi bir 
mm vücuda getirilebilmesi, müm • 
kün müdür?. Şimdi gösterilen film, 
bunun mümkün olduğuna bir deJil. 
dir. Bu mevzu ortaya alınarak yeni
den tarzında iyi bir film ,·ücuda ge
tirilmesindeki sırlar, muvaffakiyet 
sırları, senaryonun düzgün, rejinin 
kavrayışlı ve oynayı~ın derli toplu 
olmasıdır. Hatta, Alman filmlerin • 
den toğunda rast gelinen oynayış a • 
benginin hu Cilmin iyi olmasında 
ba~lıca rol oynadığı iddia edilebilir! 

E. V. Emonun bu filminde Jolıan 
Ştravs roliinü ateşli l\f a~ar yıl<lızr 
Franziska Galin C§i olarak tanınan 
Pa\'l Hörbiger, hususiyetle oynuyor. 
Kontes Olga Voronzof rolünü yapan 
Eliza flliyard, onun hu filmindeki 
eşidir. Bu yeni yıldız, güze] se li, 
dilber bir yıldızdır. Hemşiresi Agla • 
ja VoronzoC rolünü yapan Erika 
Ştraythorst da, yeni yıldızların en 
sevimli, en caziplerinden biridir. 

Olganm nişanlısı olan Rusya Harbi

ye nazırı Vassilc;ikov rolünde Ernst 

Dumke de, rolüne hakim oynayı~I -
dır. Bunlardan ba~ka, Prenaee' A'JCJt. 
undra rolünde Adele Zandrok, kon· 
ser tertipçisi Hitsinger rolünde Teo 
Lingen, her zamanki tipik oynayı~· 
larile görünüyorlar. 

Almanca sözlü olan hu filmin, §ar· 
kı ve besteye ehemmiyet \'erilerek 
yapılmı§ bir film olduğu, böyle ol • 
duğu yazılmasa da anlaşılabilir. Jo
han Ştrusm canlandırıldığı bir film· 
de, hiç bu kısma ehemmiyet ''eril -
mez mi? .. Filme, onun vals he~tele
rinden başka, Rus ha\'a.ları da refa
kat ediyor! 

Bu sinemada kedinin kaplan 'e 
aFlan soyundan olduğu anlatılarak 

~österileo Almanca siizle izahlı kü
çük film <le, hem izahlar, hem görü
nüşler itibarile enteresandır! 

Geçen halta "Melek" sinema. 
anda göaterilmaine bCl§lanan 
u Kızıl Çari~e" filminin muval • 
lak bir lilm olcluğunu yazmuıtık. 

bil, mesela gene bu •·çocuğunu çal -

dılar,, filmindeki fakir kadınm ı;ocu· 

ğu, -gerçi ya§ça biraz daha büyükse 

de - daha meharetli olduğu gibi kat 

lat daha sevimli! 

Volt Dizninin renkli "Silli Sinfo
ni,, serisinden "'Noel Baba" da, bu se
rinin en cazib parçalanndan biri sa· 
yılamaz. Geçen haftaki "Nuhun gemi· 
si", kıyas. kabul etmez derecede daha 
güzeldi! 

Ayni sinema, brı halta ba filmi 
göıtermeğe clevam ediyor· Bu Je
vam, göriifümüzün üabetli olclu
fıına clelil tqkil eder. YukarıJ11 
Marlen DitrEhle Con Locrı, ''Kı
zıl Çorie,, filminin bir .ahnuin· 
tle görüyaraıınıal 



Istanbul Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu lllntan Tl!:J Q KiVE 
1 - İstanbul kumandanhiı 

kıtaatı ihtiyacı için 45 büyük .tS 
küçük kazan, 500 karavana ve 
500 kapaklı bakrıı~ kapalı 1arfla 
ekıiltmeye konmuıtur. Tahmin 
beledi 6167 lira 50 kuruı olup 

llRAAT 
6ANKA51 

muvakke.t teminatı 462 lira 75 
ktnu§tur. 

2 - ihalesi 21 tube.t 1935 per
' cnı be günü saat 16 dadır. 

3 - Şartname ve n~ıini 
her gün öğleden evvel F mdıkh • 
.:ı.,Jd komisyonda görülebilir. 

1 - Eksiltmeye gireceklerin 
teminat makbuzları veya para 
mektupları ve arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 cü maddelerin • 
deki vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarım ihale günü saat 15 e 
kadar komisyona vermeleri. 

(392) (630) 

l - 3 cü kolordu krt'atı ihti· 
yacı için 40 büyük 1 O kü.çük ka • 
zan 2000 karavana ve 500 kapak· 
lı bakraç kapalı zarfla eksilbne· ı 
ye konmu§tur. Tahmin bedeli 9489 
lira olup muvakkat teminatı 712 
liradır. 

2 - ihalesi 21 fubat 1935 
perşembe günü saat 15 dedir. 

3 - Şartname ve nümuneşini 
hergün öğleden evvel Fındıklı • 
daki komisyonda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girec;eklerin 
teminat mektupları veya para 
makbuzları ve arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 cü madde-lerin • 
deki vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarını ihale günü aaat 14 
de kadar komisyona. vermeleri. 

Yeni Eserler 

DQn ve rarm 
rerenm ~tı 

Sayı 22 

Caston Bacheıard 
Hilmi Ziya 

İlmi zihniyet 

lstan"°1 - ı9M 

(391) (631) . .,,. . 
l - Jstanbul Kumandanlıima 

bağlı kıtaat ihtiyacı 1920 kilo ha" 
fif ve 17120 kilo aiır benzin ve 
470 kilo aaf gaz kapalı zarfla ek
siltmeye konmuttur. Benzinin tah 
min bedeli 6473 lira 60 kurut saf 
gazın tahmin bedeli 141 lira olup 
muvakkat teminatlan 496 liTa 10 
kuruıtur. 

·DAı=xA--~ 
BiRiKTiREN 
QAl-lAT-l;ObQ 

Fiatl 75 Kurut 

r Uroloğ = Oper•td' 

!! Dokto1' Kemal Ot, 
L:: Karaköy Topçular caddesi ~°' 

:::::::::::: Telefon 4123.5 

2 - Şartname.sini her gün öi· 
leden evvel Fındıklıda.ki lstanbu'l 
kumandanlığı Satınalma komisyo 
nunda görülebilir. 

3 - ihalesi 18 Şubat 1935 Pa· 
zartesi günü ıaat 16 da yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin te
minat mektublan ve para makbuz 
ları ve arttırma eksiltme kanUDU • 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki Te· 
ıikalarla birlikte teklif mektubla· 
rmı ihale ıünü saat 1 S de komi .. 
yona vermeler:. (387) (508) 

• • • 
1 - lıtanbul kumandanlıJıq 

bağlı krtaat ihtiyacı için 650 kilo 
500 gram Vakum, 50 kilo Grea ve 
112 kilo Valvaiin açık eksiltmeye 
konmuıtur. Tahmin bedelleri 371 
lira 33 kurut olup muvakkat temi· 
nalları 27 lira 85 kuruıtur. 

2 - ihalesi 18 Şubat 93S Pa • 
zarteıi rünü taat 15 dedir. 

3 - Şartnamesini her ,Un öil• 
den evvel Fındıklıdaki Satmalma 
komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
vaktinden evvel teminat makbuz· 
ları ve arttırma eksiltme kanunu. 
nun 2, 3 üncü madd~erindeki ve 
sikalarla birlikte komiıyoncla ha• 
zır bulunmalan. (388) (507) 

• • • 
Fenerbaliçe ambarındaki elek. 

trik tesisatı tamiratmm ekıiltme
si 21 -fttbat- 935 perıembe ıünG 
taat 14 de brraktlmı1tır. Kotif be-

Tesviyeci ve Tornacı. 
alınacaktır' 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı almacaktır. htekli · 

lerin imtihan için istida ile Ankarada fi;ek fabrika.ama, lstanbulda 

Bakırköy barut fabrikasına, lzmirdekiler Halkapınar Silah tamir · 
haneaine müracaatları • (526) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Lira K. 

208 60 

T eıninat miktarı 
Lira K. 

ıs 64 

Nevi 

"56" kalem eczayı 

ubbiye 

Adet 

1 ,artname 

273 40 20 50 "73,, alit ve edevatı 1 şartname 
fenniye 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Çevirgenliği tarafından 19 ıubat . 
1935 tarihine müsadif salı günü saat on dörtte Fındıklıda Güzel San• 

atlar Akademiıinde Yükıek Mektepler Muhasebeciliğinde açık eksilt· 
me ıuretile ve prtnameleri mucibince miktarları gösterilen alit ve o 

dnah fenniye ile ezayı tıbhiy satın alınacaktır. Şartnamelerini ıör • 
mek için her gün Pendikte Müessese müdürlüğüne ve eksiltmeye gir· 

mek için röttcrilen gün ve o saatte Fındıklıda Güzel Sanatlar Akade · 
miainde Yüksek Mekteple!' Muhasebeciliğinde komiayona gelmeleri 

deli 1281 lira 10 kurut olup mu
vakkat temini.b 96 lira 1 O kunıt
tur. KomitYonda tartname ve ke
tif her aün öileden evvel görüle
bilir. lıteldilerin tem'.nat makbU%-

''488,, 

larile elektrik itlerinde mütehu· 
sıs olduklarma dair veaikalarlle 
birlikte vaktinden evvel Komis-. 
yonda hazır bulunmaları. (399) 

.(759) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünde~ 

5000 ila 8000 kilo boru ve Levha halinde hurda kurt011 r 
eksiltme ile satm alınacaktır. Muhammen bedeli "1,750,, JirJd~e 
ıiltme 27 - 2 - 35 tarihine raatlıyan Çartamba günü saat t4. 
karada Posta T. T. alım ıatım komiıyonunda yapılacağından iJı' 
lerin o gün tayin olunan ıaatte ( 132) liralık iğreti güvenmeter 
neye yatırdıklarına dair makbuz veya muteber bir banka te 
mektubu ile ve 2490 No.h kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde t 

veaaiki hamilen komiayon riya.setine müracaatleri, ıartnıune lı~ 
Ankarada binalar ve Levazmı Müdürlüğünden, lstanbulda ~ 
Poetahanesinde Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız ol" 
nabilir. ( 

Nafia Bakanlığın t!af1 
Haydarpaşada Sif supalao teıli111 ••rtiyle ve klaring ~· 

ile mubamınea bedeli 468 lira o'an 130[) adet komple tt~ 
fincanı açık akıiltmeye konulmuştur. Eksiltme 24/31935 tıt11 

d ıse 
raıtla yan paıar aünO aaat 15 de Ankarada Bakanlık "ıll 

MOdürlüğDnde yapılacaktır. lıteklilerio Ticaret odası vesik•': 
35, 10 liralık muvakkat teminatlarının malsandığıoa dılr b 

·ıe makbuz: •eya numunesine uygun Banka kefalet mektubu 1 

15ıt 
Jikle aynı gDn ve uatte komisyonda bulupmaJarı lizımdır· ~ 

liler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada B(a;;1 
malzeme MildürlilğOnden alabilird~r. 

Yeni Kitaplar • ~ 
Hayali sosyalizm - ilmi sosyahı d 

Methur Engelı'in bu evrenıel mtaörgütü Haydar Rifot tnrsfı1l 
dilimize büyük bir muvaffaki yetle çevrilmit bugün 

Özenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krı. 



Büyük 

l ayyare Piyangosu 
ei 1 ertip 5. ci Çekiş 71. Mart 7935 dedir, .. 
11Yiik ikramiye : 30.000 Liradır 
CQ 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramige
le,. ve 20,000 liralık mükdfat vardı,.. 

Birinci Klasik Eaer 

Dün ve Yann Tercüme Külliyabnın 25 ine· kitabı 

Lasedemonyalılar ve Atinahlar 

'' CümhurİIJef ,,leri 
Kaenofon - Haıdar Rlfat 

Fiatr: 50 kuru§. Dağıtma yeri: Va lnt Matbaeı - Ankara cad'1esi: fııtanb ul 

.. Dün ve Yarın tercUıne külliyatmr,parasını taksitle •erırık de elde edtbtlirıtniz. 

_ iin ve Yarın Kitapları 
Denizyolları 20 Ton mutahhar Avrupa kırp.ıntı 

; ş L E T ... e s ı pamuğu alınacaktır 
~Yanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

lll"Jumuzun en &alahiyetli bilginlerf elife 
güzel dilimize çevtilmektedir. 

Acentden Karalıoy Köprüba~ı A k "' f b ı·ka) U M •• d •• ı ·· v •• d 
1 el.•2362 - 'S ırke~ MUbUrJarzade S eri 3 1 8f • U Ur UgUD en: 

Hın r elclo•· ı214-0 --11 T h · b d J 8000 J a mıni e e i ira olan yukarda miktarı yazılı mutalılıar 
Ayvalık Yolu kırpıntı Avrupa pamuju 28/ marl 936 tarihinde perıembe ıünü aaat 

1 kitabı birden edinmek ve c;ok de§erli bir kU· 
J) .• tliphaneye sahip olmak iati_yoraanız 

MERSiN vapuru 16 Şubat 15 de Ankara'da Aıkeri Fabrikalar Satınalma komiıyonunda kapalı 
CUMARTESi güııü aktamı saat arfla satın alınacaktır. Zarflar saat on dörtten itibaren komiıyonca 
19 da lzmire kadar. (768) kabul edilir. Şartname bedelıiz olup komiıyondan verilir. Muvakkat lln ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Mersin Yolu teminat "600" liradır. Talipleri mezk6r ıün •e saatte 2490 numaralı Abone olunuz. 
l Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan okub ""'1ıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

KONYA vapuru 17 Şubat kanunun 2 ve 3 cü maddeleririndeki veaaikle komisyona müracatlan. 
"703" PAZAR günü saat onda Mer· 

ıine kadar. ( 769) 

1 rabzon Yolu , ~ne şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
d' ılıinci ıerininki "504,. lnmııtur. 

· ,~itle şartları: Birinci seri için "236", ikinci seri 
· ~,,kurut pe§in alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve

VAT AN vapuru 17 Şubat 
PAZAR günü ıaat 20 de Rize-

Kiralık Daireler 
Posta Ye Adll1e blnaarna en yakın yerde Ankara caddeıin

de Orhanbey banmda Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya •erUecektir. Cemlyetlete, aTllkatlara, bekim· 
lere, rasete, mecmua ldartlerine mUktmmel daireler ••• 

ye kadar. (767) 

Uıere taksite bağlanır. 
:-- Hangi seriye abone olursanız olunuz, pefin alınacak pa· 

1011derir göndermez on ki tabı birden alırsınız. Kitaplar tat· 
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan .. V AKIT idareevin~ müracaat •. 
Olaa1Uculamnızrn adlanna yollanır. Poıla paraıı alnı· 

...... 
Babılli, Ankara cadcleai No. 60 

Telefon: 22586 

~bonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
.,.__ daire müdürüne imza ellirecelderl bir taalıhild mektu· 
•vqclermeleri lisnndır. Memur olmıyanlar ba mektubu bir 
~a tuccara imza ettirebilir. 
~ tok değerli külliyata abone olmakta acele edini:ı. 

..........._ Öz Türkçe kartılıkla' 

('l'opı . (lsti ama nıan.) a. Ele geçırme 
l{ hsa:ı man.) 4. Eliktinne, 5. 
Ja !ıanma (İstihsal man.) 6. Top -
nıa. 

,~1 ~ahaildar, 1. Albancı, 2. Alım
c•/ 

6
· Baççı, 4. Baskak, 5. Salgın

Jr~cr: Salguncu, 7. Savgacr, 7. Sav-

b 1;.hail (Öğrenme man.) 1. Bil-
~ nme, 2. Okuyup öğrenme. 

2. ıthıil etmek, 1. 1. Boşkunmak, 
ren oşurmak, 3. Okumak, 4. Oğ. 

hlek. 

Su~a1 hıi1 ettirmek, ı. Okutmak, 2. 
1 tttnak 

ll\h ·11·. \'? 
tıf· 11 ı, n.uluk (Faal çevik, 

tııevv . ' l' er, zekı man.) 
ilhailsiz Yı'n'k ,. " . 

ı-:~•!n, 1. Alkış, 2. Şcpik. 
~ll~ı 

1 
aın etnıek, 1. Algamak, 2. 

ğerınş aınak, 3. Bayanmak, 4. Be • 
rnak 

1~k, ~yenmek, 5. Gilzel bul -
l'' h · ğmek; övmek. 

a ıi ( t 2. i\.} 1 e mek), ı. Arnarnak, 
aYıı·ı:~ak, (Bir şeyi bir hususa 
neurı~ man.) 3. Bağlamak, 4. 
llıak 7 eok, .?· Çatınak, 6. ln~kla -

""' · rulemek 'llh ı . 
bil il ' • edtlhtek, Relgllenrn~k 

enrnek ' ,. . 
•hıiıen A ?lhft • yrıca, ayn olarak. 

2. Dök 1 
( ettnek), 1. Blriktinnek 

llıak. tnek, 3. Toplamak, 4. Yığ ~ 

~tl' •ht, ( Serinnan ) ı B k 
' 3. Düıbe . . ' . acı ' 2. 

~lr, ft 0 rçın, 4. Ket, 5. Kol • 
tin, 9 · s;a

1
ng, 7. Ontnluk, 8. ör • 

....... ~}_~ence, 10. Tapçak, 11. 

Tapçan, 12. Üçek. 
Taht (Zir man.( 1. Alt, 2. Asra 

3. Asra yanı, 4. Ast, 5. Astın, 6. 
Aşağı. 

Tahtant, Aşağıki. 
Tahtearz, Yeraltı. 
Taht~lbatn, Şandır. 
Tahtı idaresinde tutmak, Kas· 

mak. 
Tahtı tasarrufuna almak, 1ğe • 

lemek. 
Tahta, 1. Sere, sire, 2. Tahta, 

takta. 
Tahta pare, Gambak, talaş yo

ga. 
Tahta perde, 1. Bölme, 2. Dara· 

ba, 3. Saçak,aerpenek. 
Tahtapof, Yazla. 
Tahtie (etmek), 1. Suçlu bul • 

mak, suçlu çıkannak, 2. Yanlııı -
nı çıkarmak. 

Tahvif (etmek), 1. Dıılatrnak, 
2. Korkutmak, 8. Şürlemek, 4. 
Ürkütmek. 

Tahvil (etmek), 1. Alcaşmak. 
2. Ba§karlamak, başkartmak 3. 
Deği§tinnek, 4. Ozgermek, özg~rt-
ınek. 

Tahıtr (etmek), 1. Çekindir • 
mek, 2. Sakındırmak. 

Tam, ı. 11cn~, 2. tıenge, 3. Ka· 
kınç, 4. Söğme. 

Tarıetmek, 1. Atıştırmak, ~. Dil
lemek,, ~. ilenmek, 4. tyenğlernek, 
5. Kağımak, 6. Kakinçlatnak, 7. 
Karalamat, 8. Krnamak, 9. S8~ • 
mek, sl>vmek. 

Taife, ı. A;ınak, 2. Boy, S. Bö· 

!ah gOnlerl meecanendir .. 

DIŞTABIBI 

NURlMEHMED 

Günün F otogralları 
Muhtelif ıaıetelerde çıkan glinOd hadiselerine ait fo. 

tograflarla ıpor mecmualarında ıördüğüni\z spor hare· 
ketlerine ait folograflar yalaıı lıtanbalda V A~IT 
kO&lpbaDufade aahlmaktad1r. 

Oz tGrlice liarıı1rk1ar 

lük, 4. Bulay, 5. Cerge, 6. Çerge, 
7. Göçe, 8. Oymak, 9. Oğür, 10. Ö
kür, 11. Sanğ (Cemaat, commu. 
nau~ man.) 12. Sürek, silrUk, 14. 
Taknn, 14. Ulus, 15. Uruk, 16. 
Yartım. 

T!ir, 1. Kuş, 2. Uçan, uçar, uçu
cu, S. Uçuğlu. 

Takabbuz (etmek), 1. Buruş. 
mak, 2. Büzlmek, çekilmek, 3. DU
ıi.ilmek, 4. Peldşnek, 5. Yıfnl -
mak. 

Takaddüm, 1. Ozma, 2. Once -
lik. 

Takaddüm etmek, 1. Aşunmak, 
2. Burunaınak, 8. G~ek, 4. tıerl 
ge9mek, ilerid~ bulunmak, 5. Oz.. 
mak, 6. önde bulunmak, 7. önel. 
rnek, 8. Onlinnek, 9. Purnamak •. 

Takatlia (etmek), 1. Buruşmak, 
2. Çekilmek, çelcilip toplanmak, 8. 
Kısıklanmak, 4. P.tğı1nıak, 6. u .. 
çunmak, 8. Y ığrılmak. 

Takarrüp (etmek), 1. Colamak, 
2. l(ınalamak, S. Y~ak, -4. Ya· 
kırt gelmek, 5. Yakınlqmak, 6, 
Yalatmak, 7. Yakla$m,k, 8. Yak -
mak, 9. Yanq ıak, ıo. Yataguluk 
eylemek, 11. Ya~mnk, yabuk, 
12. Yörenm~k, 13 YUV'llıtUik. 

Takarttır (etmek), 1. Beğlen • 
m k, 2. Belli olmak, 8. Kalmak, 4. 
Kestinnek. 

Takarrür ettirmek, 1. Kestir . 
rnek, kesip atmak, 2. Orentmek. 

Takas (etmek), 1. Ödeşmek, 2. 
Satkaşmak, 3. Sayışmak. 

Takatttlr (etmek), ı. Kabuk 

bağlamak, kabuk tutmak, 2. Ka • 
buklanrnak. ' 

Takat, 1. Çekim, 2. Dayanık, 
(Mukavemet man.) 8. Döflimlük, 
4. Döz, 5. Gil~, 6. Iskm, 7. Küç, 
8. Ktlsin, 9. Silre, 10. Şama, 11. 

· Töz, 12. TU~. 
Takat feraa, Dayamlmaz. 
Takat ıetirmek, 1. Çekmek, 2. 

Dayanmak, 8. D<Jymek, 4. Kat -
lanmak. 1 

Takataız, 1. Gevşek, 2. Emey -
siz, 8. iğe~, 4. Köküm, 5. Tınma -
ğ'ur. . ( 

Takattur ( etnıek), 1. Datnla -
mak, 2. Dammak, 3. Purluktn:ık, 
4. Tammak. 
Takavvüı (etmek), 1. Avılmak, 

avımak, avnJmak, 2. Eğrilmek, 3. 
Krmlınık. 

TakayyGh (etmek), 1. İtin ha~
lamalatnak, 2. frinlt!mek, 8. Pe
yirmek. 

TakayyUd (etmek), 1. Bnğ-lan
mak, 2. Baykamak, 3. Çal alam: k, 
4. Çnlt~ınak, 5. l~ edinın k 6. P~f. 
ltşrnak, 7. Uğra~m , 8. l ' t .. 
mak, 9. UründiHtnek hl. Ostüne 
düşmek. ' 

Takayyütklr, B rrk. 
Takbih, 1. tl(!n~, 2. Knl ş, ~. 

Kıcıı, 4. Tapku. 
Ta.kbih etmek, 1. Beğ-emrtemek, 

2. İlnemek, 3. Krcn 1ak, 4. Kına • 
mak, 5. Kıskarmak. 

Takdim (etmek), 1. Aşun.dur. 
mak, eşündOrmek (Öne geçir -
mek man.) 2. BolAmak, a. Görüş· 

-333-
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Olflun Çocuk 
TUrk c;ocuktaranın biricik gazetesi bugUn ~ıktı • 

Beş kuruş verip s'z de bir tane ahnız. 
Her yerde satllır 

Dağıhlma yeri : Ankara caddesi Vakit JUrdu 
adını unutmayın 

Olgun Çocuk 
................... !1!!!11 ................ . 

Kar~ Gölge 
üçüncü kitab 

ASILMIŞ KADI!v 
Fiyatı 5 Kuraşiur 

Bu merakb ve heyecanlı romanlar seris:ndeo her on beş 
günde bir kitap neşro uour. 

Her kitab başh başına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 
Nu.nara 

" 

1 Bir Mühim Cinayet 
2 San Saçlı Adam 

Gelecek Sayı: 
,. 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - An1fara Cad. : lstaınbul 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1RRH 

dar.e merkezi: /S1 ANBUL (Galata)~ 
=-

Türklyedekl Şubeler: §=§ 

IstanbuJ, ( Ga~af a-Yeni Cami) 
lzmir, Mersin 

Vunanistandakl ~ubelerl : Sahibi: ASIM US 
Neıriyal Müdürü: SelAnlk. Alina. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. REFiK Ahmed SEVENGIL 
rıro ve par:ıt fo hasta lık larına tutul· 

mamak için ağ11dın alnıan tifo hıı~ 
lantlır. l lıç rıliatsız ık Vt'rmez. Her 

VAKiT MatbUıı - lıtanbul 
kes alabilir Kutusu 5 i Kr 

"z Türl<ce l<arsrlılr1ar 

türmek, (Tanıtmak man.) 4. Gö -
türmek (Sunmak man.) 5. lleri 
sürmek ( One geçirmek man. 6. 1-
leri tutmak ( One geçirmek man.) 
7. Koşmak (Terfik etmek, sunmak 
man.) 8.' Odennek, 9. One geçir
mek (lleri geçirmek man.) 10. 0-
nürt eylmıek (Öne geçinnek 
man.} 11. Sunmak (Vermek 
man.) 12. Tanıtmak (Görüştür -
mek man.) 13. Tapşırtmak, (Hu -
zura sunmak man.) 14. Tap.şur -
mak, (Tapşırmak man.) 15. Ver -
mek (Sunmak man.) 16. Usun -
mak (Sunmak man.) -

Takdime~ 1. Çekim (Takdim 
etmek man.) 2. Önelge, 3. Otüğ, 
fi. Sungu, 5. Tartık. 

Takdir (Tahmin man.) 1. O-
ran, 2. Oranlama, orannama, 3. 
Olçü, 4. Ölçüm, 5. Olçümleme. 

Takdir etmek, 1. Değer biçmek, 
2. Denklemek, 8. Oranlamak, 4. 
Olçemek, 5. Ölçümlemek, 6. Yasa
mak. 

O takdirde, Öyle ise, öyle olun
ca, öyle olursa. 

Takdir (tahsin man.), 1. Alkış, 
2. Beğeniş, 8. Bığnk. . 

Takdir etmek, 1. Aaylamak, 2. 
:Ağırlamak, 3. Alkamak, 4. Alkış
lamak, 5. Beğenmek, 6. Cakstla -
m.ak, 7. tırnak, 8. Taplamak, 9. 
Tinğmek. 

Takdir (Kader man.) 1. Alın 
yazısı, 2. Bitik, bitilme, bitme, 3. 
Bititme, 4. Çatma, 5. Tann buy -
nığu 6. Tann ölçümü, 7. Tuğal, 8. 
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Yazgı, 9. Yazı, yazılan, yazma, 10. 
Yazmış. 

Takdiı, 1. Anlığla anma anı 
dutma, aru ey leme, 2. Ezgertme, 
3. Kejik, 4. Uğur. 

Takdir etmek, 1. Aylamak, 2. 
Alkmmak, 3. Alkış etmek, 4. An
lamak, 5. Kutlatmak, 6. Kutla
mak, 7. Malkımak, 8. Ulatmak, 9. 
Ululamak. 

Tak!p, 1. Kaçrt, kaçut (Kaça • 
m kovalama man.) 2. Kavgı, 3. 
Kavglın, 4. avşak, 5. Kuğun, 6. 
Sorağ, sorak (Kanuni takibat ve 
isticvabat man.) 

Takib eden, 1. Kaçıracı, 2. Kav-
gunçı, 3. Kovalayan, kovan, 4. 
Kovucu, 5. Sürcül, sürgeül. 

Takib etmek, 1. Ardına düşmek, 
2. Ardınca gitmek, ardınca yürii • 
mek, 3. Ardından gitmek, 4. Arka
sına düşmek, 5. Arkasında do • 
!aşmak, 6. Arkasından gitmek, 7. 
Artlamak, 8. Busmak, 9. Dakala
mak, 10. Edennek, 11. Erşirmek, 
12. Gütmek. (Bir maksadı takip 
man.) 13. trteklemek, 14. İrtmek, 
15. İzlemek, 16. kıbamak, 17. Kı .. 
pamak, 18. Koğuna çıkmak, 19. 
Koğmak, 20. Kovalamak, koğa~a
mak, 21. Kovmak, 22. Kuğlama, 
23. Kuvalamak, 24. Kuvzamak, 
25 Onmek, 26. Sondamak, 27. Sür
mek, 28. Şubamak, şuburmak, 29. 
Tallamak, 30. Terkemek, 31. Tey
leme,.t, 32. Utmak, 84. Uzüklen
dirmek 

Takit, 1. Bağdama, bağlama, 2. 

~z Tiirkçe 1<arşı1ı1ctaı 

Tahlit (etmek), 1. Kanştırrnak, 
2. Karmak, 3. Katmak, 4. Mala -
kalmak, 5 ( Osüklemek, 6. Süyre · 
mek. 

Tahliye (etmek), 1. Abramak, 
2. Ayaı-mak, 3. Bırakmak ( Se bi -
lini tahliye man.) 4. Boşaltmak, 
6. Boşatmak, 6. Boş bırakmak, 7. 
Buşatmak, 8. Cibermek (Sebilini 
tahliye man.) 9. Koyuvermek (Se. 
bilini tahliye man.) 10. Önkart • 
mak, 11. Sevirtmek. 

Tahmil (etmek), 1. Ardrmak, 
2. Artınmak, 3. Tabalamak, 4. 
Töylemek, 5. Vurmak (Yükü sır· 
tına vurmak man.} 6. Yüklemek, 
7. Yükletmek, 8. Yükürmek. 

Tahmin, 1. Bığzığ, 2. Çama, 3. 
Götürü, 4. Gözebe, 5. Göz ölçüs~ 
6. Oran, 7. Ölçüm, 8. Sağış, 9. Sa
nağ, 10. Sanı, 11. Sezik, 12. Tasım 
13. Uşıldık, 14. Uşuluk. 

Tahminen, 1. Aşağı yukan, 2. 
Ginez, 3. Körleme, 4. Oranlama, 
6. Salınma. 

Tahmin etmek, 1. Bolcamak, 2. 
Cağlamak, 3. Gözle ölçmek, 4. Ke. 
simlemek, 5. Oranlamak, 6. Orat • 
lamak, 7. Orunlamak, 8. Ölçen · 

Tahrik (etmek), 1. Ağıtmak, 
2. Ayaklandırmak (Kıyam ve ih· 
tilale tahrik man.) 3. Bulmak (Kı· 
yama tahrik man.) 4. Bulgamak 
( Şuriş uyandırmak man.) 5. Bul .. 
gandırmak (İhtilale tahrik man.) 
6. Çakmak, 7. Depretmek, 8. iğ .. 
randırmak, 9. Irgalamak, 10. Irga
mak, 11. lrgatmak, 12. Kımıldat .. 
mak, 13. Kmdırmak, 14. Kışkırt .. 
rnak, 15. Körüklemek, 16. Körük
türmek, 17. Oynatmak, 18. Sars .. 
mak, 19. Silkmek, silkelemek, 20. 
Sürüşlemek. 21. Yaymak, 22. Yel· 
temek, 23. Yerinden kaldırmak, 
yerinden oynatmak, 24. Yürüt "' 
mek •• 

Tahrik eetinnek, Tr~tmak. 
Tahrip, 1. Salak, 2. Yıkım. 

Tahrib~t, 1. Koğalan, 2. KoskO" 
ton. 

Tahrib etmek, 1. Bertmek, birt" 
mek, 2. Bozmak, 3. Caydumıak, 
4. Cemirmek, 5. Yemirmek, 6 • 
Yıkmak, 7. Yimirmek, 8. Yoynıak, 
9. Yümünnek. 

Tahrir (etmek), 1. Bitimek, 2. 
Yazmak. 

Tahrirat, 1. Biti, 2. Bitiğ, 3. -Ya-
mek, 9. Ölçümlemek, 10. Öyle- zı. 

k 11 S kı k 12 San k Tahriren, Yazı ile. me , . a ma , . ışına , 
13. Seziklemek, Tahriri emlak memuru, tt ya.Zf. .. 

Tahmis (etmek), Beşlemek. 
Tahn (etmek}, 1. Oğümek , 2. 

Öğütmek, 3. Tütsülemek. 
Tahrit, (etmek), 1. A~atmak, 

2. Bozmak, 3. Değiştirmek, 4. Değ. 
ğişti.rmek, 5. Döndürmek, • 

CL 

Tahriri nüfus, Saylağı. "' 
Tahriş, (etmek), 1. Tınnak, "'• 

Tırmalamak 

Tahsil (İstifa man.) 1. AJ!ll:I, 
alış ( Ahz man.) 2. Demıe, dirllle 
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