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Ortodoks kiliseleri gömlekliler Siyah 
__;,~------_..----~----~ 

Italyan . gön~llüleri neşe içinde Habe
şistana harbetmiye gidiyorlar 

Kıqaf et kanunu tatbik 
çıktı • • 

nızamnamesı 
~~~~------~~~~~ 

Mekteb talebelerinin kıy af et tiplerini 
r an gazetesi Habeşistanın istiklalinden bahsediyor; ·. . · hüku1:Det tayia . edecek · 

· Fransız hariciye bakanı Musoliniyi Habeşistanda 

serbest bırakmak 

için söz vermemiş 

Yıın~n gazeteleri, bir ie/erberlik flukıı.untfa 
Bulgarisianın yarım milyon asker 

çıka~abileceğini gazıgor 

Atina, 17 - Bazı gazeteler, gariıtanın seferberlik vukuun • 
Yunan Umumi Erkimharb Reiıi da yarım milyon askeri silah al. 
General Kateniyotiı'in aon beya- bna alabilecek bir kadroya ma
natı yüzünden istifa etmesi muh· lik bulunduğunu da bilhassa te· 
temel bulunduğunu yazmıılardır. bariiz ettirmektedirler. 
Yunan hükUmeti, bu neıriyata Gazeteler, bu münasebetle 
kaqılık olmak üzere genenilin is- Trakya ve Makedonya Bulgar ko
tifaıı gibi bir mesele mevcud ol· mitelerinin son zamanlardaki 
madığmı dün gece tebliğ ebnİf9 faaliyetine de İşaret ederek Sof· 
tir. ya kabinesinin tuttuğu yolu şüp· 
· Atina, 17 - Yunan gazeteleri, heli görmekte, Türkiye ile Yuna
y unan hükUnietinin Bulgaristan nistanm menfaatleri müıterek bu· 
yönündeki smmnı tahkipıe karar lund~ğunu ilave eylemektedir • 
vermesini ~tlarlarken, b~ ant · ıer • . 
laımaeı hükümlerini bozan Bul • 

1 

Aiıkara, 17 (Kurun) - Bazı 
·kisvelerin giyilmiyeceğine aid ka
. nunun tatbik nizamnamesi çıktı. 
Buna göre, ru~ani kisve taınnak· 
la mükellef olanlar, kisvelerini 

' mahalli hükfunetlerince alaka • 
darlardan alınacak liste mucibin-
ce ancak mabetlerde, ayinlerde 
taııyabileceklerdir. Her din ve 
mezhebin ruhanilerini ayırd için 
kabul edilen her çeşid iıaret, kis
ve, ruhani kıyafet sayılır. Ma • 
betler, kapalı mahallerdir. Hüku
met her din ve mezhepten müna· 
sip göreceği birisinin mabed dı
şında ruhani kıyafet giyebilmesi-

. 11e muvakkaten müsaade edecek· 
tir. 

Bu müsaadenin yenilenmesini 
. veyahud başkasına devrini hükU
met yapabilir. 

izcilik, sporculuk ve diğer he· 
yet1erce kullanılan alametler, kia· 
veler, Türk inkılabına, rejimine, 

vahdetine muhalif olursa, resmi 
kıyafetlerden bulunursa, yaban
cı memleketlerin siyasi, askeri, 
milis kıy af etlerindense giyilmez. 

· Nizamnamenin neırinden 30 
gün içinde bu gibi tetekküller bu· 

_ lundukları yerin mülkiye amiri
ne kıy af etlerini beyannameyle bil 
direcekler, nümune ve resim ve
receklerdir. 

Yabancılar, memleketimize Ö% 

_ kıyafetlerile gelebilirler. Ancak, 
. uzun müddet sürecek ziyaretler
. de iç b~lığınm izini lazımdır. 

,. 1 • • 

Mekteb talebelerinin kıyafet 
tipleri hük&netçe . ta~ edilir • 

: Bu tip byafetl~r, o m'ekteb 
0

me· 
. zunların~a da · bll!nılabilir· · · 

Hususi izinle· gelecek ya~ncı 
. menıleketler deniz. hava, mensup. 
lannın resmi ünifo"!'-al~rmı · ne· 
rede taııyabileceklerini · dıf, mü· 
dafaa bakanlıkları birer karama .. 
meyle tesbit edecekler~ir. 

=-~~~~-------------------------------..--~-----: Saylavlarımızla 
1

• konpşugprıiz 

Ömer Fehlni :NoJl~n, 

"VersaJ muahedealnin a•keİ't maddelerı kald1rıhjor,, 

· lngiltere - Bırak tla fU letllnin lirı7'f11iınıl tıtfiA ~ .. 
Frama - Aman hepıini lıam•1 6ir '-"'S.M W.U.... . 



·aüyük Faşist kongresi 
. . 

Venei:lik. sarayında ve-
rilen·- niülıim kararlar 

1 Kurultay Başkanı 
General Kazım Özalp 

Antalyaya vardı 

.··Jtoına, ı 7 (A.A.) - BUyUk fa§ilt 

ııi~rlisinin Ven~dik saraJında yap • 
tıgı Üç gece tgp}antrsmdaki faaliy~.ti 
~uİılar oJmuştur: 

Aktedilen anla§malar, aJmacak . . 
Mkeri tedbirler ve korporatif sistem· 
le f.oysaJ ıslahat. · . 

Büyiik Meells evveli Fransa, Ja· 
giltere ve Mısirla aktedilen ve Afri· 
:uula· Su•hn ve Demeje İtalyan lıu -
dti'l' ınu teııpit ederek yarım adiıy:ı. 

Traolusgarb 'cenühunda 114 bin ki -
lometre erazi temin eden anla§maları 
ta5vip etmi§tir. Keza Roma'da B. La· 
val ile imza tedilen ve ''Fransa ile o • 
lan ınünaııebatı yeni (fo-gtluk temel • 
leri '\Uerlıie ko~U§ olan,, anlaşma· 
lar da tasvib edilmi§tir. 

:A'ıırı~ askeri tedbirlere gelince, 
Avrupa durumu t~hlikeııiz bir halde 
•llmııdıgr halde Mrikaya harb leva • 
zımı gönderilmeeinden husule gelen 
bazı korkuları tatmin eden bu ted· 
birlerin, büyük meclis tarafından 

Küri'nin ölümünün 
yıl dönümü 

.Moskova, 17. (A.A.) - Bayan 
Kiirinin ölümünün yıJ dönümü 
münaıebetile bilgeler kununun .. 
d,, mer~im yapıhmttır. .. • ı l 

'fJu .,~ruj~<Je, Sail*-~nı 
Kaminşki,. F ranıız -efçiıi, ..Spvyet· 
]erin eski Pariı ~J ~~ovıid~ 
fen aka.demiti üfeleriıKlen pro .. . . 
feiör Joffe, Karlin ve Fnnkel ha· 

zır bulunmutl&rdır. 
• 

Kral Alberin ölümünün 
yıl dönümü 

Briibel, 17 (A·A.) -Kral Al. 
berin ölümünün yıl dönümü mü· 
naaeöetile her tarafta büyük ih • 
tifaller yaprlmıttır. 

Bosnbaydan Londraya 
· altın .. 

I 

Bömb&y: 17 (A.A.f ..._ "K•Y· 
aar'i Hind~, vapuru ile bugün Lon
draya 6.136.000 altnı rubye sev • 
kedilmittir. 

Lehistanla Bulgaristan 
arasında 

· Sof ya, 17 (A.A.) - Lehistan. 
la Bulgaristan aruında yakında 
bir·fikrt tefriki mesai mukavele
si akti münasebetiyle iki memle
ketin Kültür Bakan1dı:la.rt ·kartı· · 
hkh ziyaretlerde bulunacaklar -
dı~ ~ 

Sprdaki ecnebi askerJ~r 
Sarbruk, 17 (A.A.) - Sar'da. 

-ı-

ki ecnebi ltita~tmın ıeri .clönmeıi 
dün baılamıttır. ilk olarak H~ 
landa kJ~aatı harf:li•l etmiıtir. · 

Kütahy da zel:ıele 
Kütahya, l 1 (A.A) - Akfa111 

1 , • 

ıaat ~lrde ~~ d~ on ,bet ~~niye 
kadar devf!P rlen ~lr fİılıeJ• oJ
muıtur. ZeJıtııJ• ıid~.ılt olduilffi. 
daq he*-••i korkutmHıtur. H•._r 
yok\Ur. · 

iç bakanı Afyona gitti 
'.Ankara, 17 (A.A.) - içeri lt

Jeri Bakanı fJar. 3iikrii Ka7a bu· 
giİn tc4tle trenile" Afyona müte • 

vecclhen ıehrimizden aynlmıı .. 
ım:aır. .,,, ~ - · 

j. f • • • • • • .. • • • .. 

neşredilen tebliğe göre, her ihtimale 
kar§ı ~aha evvel alınmış olduğu bil. 
Jirilriiekte ve harb maltemesi ima • 
linin yalmz idame değil ayni zaman· 
da tezyit .'!•ltlmiş olduğu ihsad dil . 
rnı:ktedir. 

Dahili ~iyasada, büyük meclis, 1 · 
ttı1yayı "sevk ve idare e<lilme ökono • 
mi esasnıa sokan ve serbest ökotıomi 
ile hiç bir münasebeti olnııyan kor· 
poratif sistemin tahakkukuna ilti~ak 
etmiştir. 

Nihayet büyük mecfü, alu aylık 
tecrübe neticesinde 210 bin i~size iş 
temin etmiş olan 40 saatlik hafta u • 
sulünü bütün İtalya için kat'i olarak 
kabul eylenıi!tir. 

Bu ımretle fa~izmin yüksek te§ek· 
külünde yapılan müzakereler İtal • 
yanın dahili ve harici siyaealatmm 
heyeti umumiyesini tasdik ve bun • 
dan böyle takih edilecek ana hatları 
tesbit etmiş olmak itibarile çok e • 
h<"mmiyetli olmu§tur. 

Çekoslovakya, Roma 
andlaşmasına katılıyor 
Prağ 17 (A.A.) - B. Beneı 

"Aı-eat" gazeteıinin hususi mu
habirine ye1diği bil' mülikatta, 
Ma:c&n.-:.! 1Çekbılo-1tp~arene
ıi m~naaebetile de.mittir ki~ 4 ı 

"-Rakib ok"mriz, f-.liat -lüt

miin. olmamalrym. llakibletle u • 
JUtulabilir.,, 

Burdur, 17 (A.A,,) - Dün .... 
at 11 de Kurultay bqkam Gene
ral Kazım Özalp ile Kutultay ü • 
yerlerinden Hayda.r Rüttü, Ruih, 
Halid, Hayri, Mazhar Müfit ıehıi
mize geldiler. Halkevinde bil' çay 
içerek Antalyaya hareket ettiler. 

Antalya, 17 (A.A.) - Kurul• 
tay Bajkanı General Kazım Öz .. 
alp, diin ıaat 5 de kentimi:ıe gel
miıtir., General, Vali, Liva ku· 
mandanı, C. H. Fırkası ve beledi· 
ye Baıkanlariyle ıkentimizde bu -
lunan ıaylavlar tarafından hudut
ta; daire ıeflori ve me:murla.rı, 
türlü yerli uluaal kurumlar üyele· 
ri ve halk ta.rafından kent geri•in
de karıılanmqbr. 

Askeri şura 
Ankara, 17 (Kunın) - Aake· 

ri Şura ıe.nelik toplantııına batla· 
mıttır. lçtimaa Mal'epl F evzinin 
haıkanlı'k ettiği söyleniyor. 

Bakanlar heyeti 
Ankara, 17 (Kurun) - Bakan-

lar heyeti bugün öğleden ıonra 

lamet İnönünün baıkanbğında 
toplandr. Toplantı geç vaıkte ka • 
dar sürdü. 

. · ı Yeni . . kontenjan 
Ankara, 17 (Kurun) - Yerıi 

kontenjan karartıame pt6jeai Ba· 
lwılt.r Heyetine verildi. Yum ili. .. 
nı muhtemeldir. 

Ziraat müsteşan 
Müteakiben Bay Beneı,-g~l 

aıyual havayı aydınlatacak olan 
Roma ve Londra itilaflarından 

Ankara, 17 (Kuru:l) - Ziraat 
memnuniyetle bahıetmiı ve bun- Müıteıarı Bay Atıf bu hafta ao • 
ları diğer itilafların takib edece- nd d'. kt" . b 1 d .., . . nu a onece ır. 
ğine kanı u un ugunu ve o ıtı-

laflara, Sovyet R\lıya ile Alman- Ankaraya giden saylavJar 
yanın iltihak edebileçeklerini ıöy Ank 17 (K ) y · ara, urun - enı 

lemiıtir. ıe.yla.vlardan Bay Cevdet Kerim 
Çekoslovakya, Roma itilifları· ve Bay Rahmi geldiler. 

na iltihaka karar vermittir. Ve O .. 
bundan Bay Laval'ı da haberdar Ç yerde tütun anban 
etmiıtir. Belki, Abnanya da bu Ankara, 17 (Kurun) - Urla, 
itilafa iltihak edecektir· Akhisar ve Gemlikte yeniden üç 

"Silahlar azalınca yaprak tütün ambarı yapılmaıı 
harb de azalır!,, kararlaıtı. 

Londra, 17 _(A.A.) - Tıııiebe· Çanakkalede hastane 
nin önünde bir nutuk irad eden Ankara, 17 _(Kurun) - Çanak-

Bay Hendenon, dem ittir ki: kalede elli bin liraya yeni bir haa-
"SHihla.rı bırakma konferans~· tahane binaıı yapılacaktır. 

nm muvaffaıkiyetle Mticelenece - Filtre istasyonu 
ğinden eminim. Silahlar ne merte· 
be azaltdıraa, ha.rb tehtikeıi de o 
derece azalacaktır. 

Lakin, bilhMM muhtaç bulun
duiumuz fey, manevt terki teıli • 
hat, maneviyatın tadilidir. 

Zira bi:ıler pek eski, aıkeri an· 
anelere bağlıyız. Bizlerin, açunael 
büyük bir ca.ınia1a meoıub bul~ 
dujuınuzu idrak etmemiz lls,nn -
dır. Bu Okir yayılın•lıdır. Muhte· 
lif ülkel!'r arurndaki talebe ıiya
ret1erini pek JnllY&frk (ÖfUrijm.,, 

Ankara, 17 (Kurun) - Bayın· 
dırlık Bakanlığı, Sarıkıtlada ani 
bir filtre iştasyonu yaptıracaktır. 

Hitlere ve Alman hüku-
metine söven adam 

mahkum oldu 
Berlin, 17 ( A.A.) - Kolonya 

mahkemesi plebisitten evvel Adolf 
Bitlere ve Alman hükumetine kar§ı 

tahkiriamiz sözler söylediğinden do· 
Jayr Pastör Bornhaym'ı bir sene hap· 
se mahkum etnıiıtir .• Ereğli mensucat fahrikası 

Ankara, t 7 (lr-·A·) - Aleıiı· Pastörün "Hitler gibi bir katil 
mız malumata ı&re Sümer Bank ve Alman hükumeti gibi bir haydut· 

tarafından Ereilide yaptırılmak
ta olan mensucat f abrilıfuının ka· 
zan ve elektrik teı ieatı hariç ol • 
mak üzere diğer makine aksamı 

lar çetesi için hiç bir zaman rey ver-. 
miyeceğ!ni,, ve hundan haıka "din· 

• 
ııizliğin bir komünist rejiminde dahi 

üçüncü Rante olduğu kadar inki§af 

Hartman müesseıeıine verilmit • etmemi§ olduğunu,, söylediği bildi • 
tir. rilmi§tir. 

r nntr 

Ita.lga-Macar kültür 
muk(l.velesi imzalandı 

Roma, 17 (A.A.) -Stefaııi ajansı 
bildiriyor: Bay Musolini ile Macar 
Kültür Bakanı Bay Homman, İtalyan 
• Macar kUltiir mukavelesini imzala• 
mı§lardır. Meral!Iİ.mde Macar sefirile 
1ti.lya Kültür Bakam ve yüksek me· 
murlar hazır bulunmu§lardır. 

İtalya· Avusturya kültür muka. 
velesinin akdinden birkaç gün fasıla 
ile inııalaııaıı bu mukavele iki millet 
arün\da nievcud ananevi dostluk bağ· 
lirından mülhem olarak kültür mü· 
nasehetleri i~ini tamim etmektedir. 

Mukaveleye göre, Pe§tede bir 1 • 
talyan ve Romada da bir Macar kül· 
tür eastilUl!lü tesis olunacaktır. Bu 
enstitUlcrin gayesi mütekabilen ilim, 
edebiyat ve güzel sanalları yaymak 
ve İtalyan • Macar fikir münasebet • 
l~rini arttımiak için mukufelede 
diişünülen gayretlerin muntazam bir 
~ekilde el birliği ile yapılmasını te • 
min etmektir. EnstitUJerin )'apılma· 
sı, dö§enmesi ,.e işlenmesi için la · 
zMı olan hiitün malzeme her tür]ü 
vergi ve resimden muaf tutulacak· 

tır. 

Macatistanm ve İtalyımm mühim 

kataösedekı ·frtına l 
evleri yıkıyor 
Karaköıe, 17 (A.A.) - Bir 

haftadan beri görülmemit bir te • 
kilde karla karıtık yatnıur yaiı • 
yor ve tiddetli fırtınalar deT&ttı e

diyor. 

Yağan karların ç.okluiundan 
yollar kapanmıt ve poıtalar teah· 
hüte uğramııtrr. Fırtına yüzünden 
Zinııst Bankad 11 binaiınm çabu 
ktraiı.n ~., ilk n'ıftteB1 binaıınıo 
pt191 ~ itden ç6kıiaGflti Y rlcılan 
hdı etler de •ardır. NUfu.ç& za • 
)iat yoktm. 

üniversitelerinde mütekdl:ı ~!cc ıı· . 
~ ııı 

cani talebe okutulacak. n bu u 
1 

versitelerde gene mütekabilen İtİı 
yan ve Macar sefirleri tarafındaJJ 
yan ve Macar edebiyat ve liııa.nları L 

retilecektir. Keza yüksek l\.fa<'ar 
1 

İtalyan mekteplerinde de ltalya;a 
ve Macarca okutuJacaktır. BttJI 

bafka Macar mekteplerinde ltıl)•n 
.. ·ı k ı 1 h .. ktiJllt ca ögretı ece ve ta ya u 

ktır· Peştede bir orta mektep a~aca M 
Mukavelenin imzasından soııra 

k .. 1 .. b k .. 1 d·Y• nntukl' car u tur a am soy e ıgı d 
bay Musolininin tarihi baslar ' 
kuvvet alan iki milletin dostça l~t;: 
ber çalıtması için kurduğu eserı . 

d
.... .. Jcııı ı 

mukavelenin tamamla Il!IDf !Of 
cı • r 

ve İtalya tarafından gösterilen <k~; 
li dostluk nişanelerinden dolayı ~ ~ 

·ıı · · d · · ttıırlı~1~ car mı etmın erm mınnc 
bi1clirmiştir. 

Bay Musolini ce\·ap \ererek ıc· 
kk. . k""] .. ka,clcı' ~e Ur etmı~ ve u tur mu . ~r• 

nin Macar ve İtalyan nıilletlerı 
'ktıcS smdaki dost1uğa esas olan ı 

l d . bjr ıı ve siyasi anlaşma ar an yenı 

k 1 •Wo O ı o ılc v~ sur teş i ettıgmı e ıemııuyc 

t1t>ylemişti r. 

Tehdidi 
Hauptmanı mahkum ed~ 

hakimi ve Jüri heyetiıt1 

öldüreceklermiş . 
Trenton, 17 (A.A.) - f)eıtl~ 

l. pi 
ton davaıını müt~akip, va ı 
Hofmana gönderilen bir mektıl 
ta Hauptma.n hakkında veriJe1' 

··~ 
dam kararı bu aym 27 ıindetı 0 

ce değ\tlirilmcdiği takdirde, ~~jll 
di•i:rle "raber, hikimı T'r*lft'1et' 
ve jüri heyetinin aldürülec~ 
haber Terilmektedir. 

Çin Uzertnde Amerl• Hindistan Gandtl1f~ 
kan. Japon rekabeti yolundan gldtyot . 

Londra, 17 (A.A) - 1934 yıb 'fejt11 

içeriıinde Amerikanın Çin'e vuku Dombay, 17 (A.A) - Jd' 
bulan ihracatı ancak 68,632,000 m~liı, Gandi'nin tuttuğ·• yodi 

giderek, temel yaıaıma aid t• ·~' 
dolara balii ob11uttur. 1• · · · .. k d iıııtı at proJeıını muza ere en 

Japonyanın ıhugünkü ıİyi\saıın- ebnitlir. 
da devamı, Çin piyuaımı Amerİ· b tı 
kablara tedricen kapayacaktır. Parlamento, hükUınetin u dt 

"The Analy.t,, iımindeki mali 
mecmua: "Japonyayı, ancak ya 
bir muharebe, yahud da dahili 
miltkülat durdurabilir.,, diyor. 

İngiliz matbuatı, umumiyetle, 
Japonyanm Çin üzerinde bilfiil 
bir himaye teıiı etmek amacında 
bulunduğu kanaatindedir. Japon
ya, Avrupa uluıları ile Amerika' 
mn lakayd gibi göründükleri bu 
memlekete, onun para ve ökono -
mik buhranmdan istifade ederek, 
zorla bir iıtikraz kabul ettirmek 
iıtiyor. 

Romanyadan gelecek 
Türk muhacirler 

Bükrq, 17 (A.A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

Türkiyenin Bükret orta elçisi 
aon defa Bqbakan Bay Tawea • 
ko, Dıtan itleri Bakanı Bay Titü· 
leako, iç itleri. ve Kültür Bakan
ları ve uluaal banka müdürü ile 
mülakatta bulunmU§tur. Türk mu
hacirleri meaeleaiyl~ meığu) ol· 
mak üzere Baıbakanın hatkanh • 
ğmda buıuıi bir komisyon t~tkili 
karaı1atmlflır. 

HükUmet. Mecidiye Türk 
medreaeai muallim ve talebeleri • 
nin göıterdikleri arzuya imtiıa .. 
len bu medreıenin muallim mek • 
tebi haline çevrilmeıini tasavvur 
etmektedir. 

dilatın müzakeresini tavaiye e 
teklifini reddetmİ!lİr. ~~ 

Bu t&rzı hareketin, Aval11. b~ 

marasının ayni projeyi ta1~ıb . 
d •o t d•w• • t" ld•J'l b' · ıuıun a goa er ıg1 ıı ıca ... .

1 
ıd olan derin ıukutuhayaJdeJ1 1 

ri geldiği zannediliyor. 

Bu karar, hükfunet milhafiliı'' 
de hayretle kartılanmııtrr. 

Parls Borsası 
ne halde ·~ 

.,, 1''' Pariı, 17 (A.A) - 16 -• "r 
li Pariı boraaıı vaziyeti fU olıı' 
tur: ~· 

,,ı1' 
Eıham borsası, haftayı 111e. ,ııit 

niyeti mucib 6ir iıtiCladla bit•' 11 
'kr''' ıe de yabancı eahamda istı ıJ • 

Irk görülmüftür. Alım, aatıııı ısı ,ıı 
)'e 

ameleleri mahduddıır. Fakat ~ô· 
eaham, ezcümle Franıız rantlı tif 

hte 
mür maden eıhamı ve 111~ pf ' 
kimyevi maddeler ıehiınlerı, ·Je' 

f f\J 
zan da ehemmi7etlice ı;re Jıt'' 
göıtermittir. Siiveyf tutuıJJtış tıe 
Rio ile Royal Dutch hafif ,ııre 
gerilemektedir. ~~ 

Petrol kuyuları keşfofıJJ1,, 
H no" 1 Berlin, 17 (A.A.) - a ttO 

daki Oberg yakininde yeni P~etif 
kuyuları ketfedil~iıtir. Bu ıe • 
uluıal mahrukat iıtibıalatın•:ajr· 
zayüdüne müaaid ıörünınekt 
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1 

~~~=============== 
~~t Yaz~Jj 

l Bir Atalar sözü 
GezintileQ. 

ve bir hikaye 
dokDiinkü gazetelerin birinde bir 
tiir~or •av'lftan, btınftan ıöz yü

ıırken !Öyle diyordu: 

iti - •••• Bizim Anadoluda derler 
~"direni yiyen ııpa bir daha 

'inan , H · rib. . a Yantı§maz. ,, anı onun 
l ~ ınıanlar büyük savCl§a girer· 

1116 "~~ d' d "''l .. l b' ıı ıren egı , oy e ır tır • 
·tı~ hrırt Yediler ki .. Onun için bir da-
• ttıQ Pek kolay kolay harbe gire -
ıkl• eıler .,, 
rd• IQ ~oktor çok doğru, çok güzel 

e·~ 11Yor. Doğru söze ne denir? 
dır fey denemez. Amma .• /§in bir 

cııı · e Qınmaaı var. 
~er -A 
ıı l) ntmaaı da nedir? 
~1' erıeniz anlatayım: 
1~1ıı; h Evet direni yiyen ııpa bir da-

b Q .. harmana giremez, gelgelelim 
ıc· ~~iQ, bahçeye, çayıra mer' aya da 
JcE' ırerne.ı mi? 

ıır' b ~cıliim a, haraman bQ§ka, bağ 
ı" Qrıse r , b k D. te • ' ~ayır, mera af a... ı • 
11~ b·rtı harman yerinde yediği için 
v( 1' <1 h IQ 0 a oraya ıokırlamıyan arpa, 

lttra~- Ü b "' b h • ı;: _,,, yemyef agı, a çeyı, 
.. 1tt ··a ~ t~. gibi çayırı mer' ayı uzak-

tQ gorünce dayanmaz; orala -
'ii;ctl~ırır. Hele o yemyqil züm-

d~ Ot( g-ıbi yerlerde keyilli keyifli 
. ıe Q.}'Qn •emiz bir de öküz görür -

J11 •••• 

ti ~n beıinci cunn büyük fairle
~ erı (Şeyhi) nin (Harname) 
b~~~ Verdiği mqhur hikayeıini 

1 •iz de büirıiniz: 
Sıpa b. . b. b h .. .. 

ltiiı·· nın ırı, ır a ar gunu 
1q'Yr.~1tiir bir tarla bozuntusunun 
bQb atında ısırgan, diken, ballı -
lct,l Q iİbi, Allah ne verdiıe on -
ileti" ~plenirken bak~ ki biraz 
,~ele Yemyqil bir mer'anın or~ 
)etil clq. koıkoca boynuzlu, ıemiz, 
~Q.,. ı bır öküz diz kapaklarına ka

f ~ ~i taze yulallann, yoncaların 
t Qtrrte 2Ömülmüf, habire bunları 
1,,ı b~f~ırry?'· Zavallı ııpa uz.aktan 
ıJ' ı!a.~ Qhtı;yar öküzü bir hayli ıüz
Ji · fQ, ~erı •onra gitmif, biraz beri 
tiO' 4e:ı tq keneli gibi ısırganla, di • 

~.,. ·e, ballıbaba ile karnını do -
• ~e~QYa çalı1an ihtiyar, kart bir 

l' i'e •okulmuı • 
Jc- ....._ 8 b • 

le 1t a alık, elemi§, ıen bu ha -
ı ... r e derıin? Biz, seninle burada 

~J' ;l flq71 cl"k 
L~' J(era b ' 1 en, ballıbaba geveler-
" it ()ı .~k, fU karfıdaki ıemiz., yağ-
Li' ~Qz c/" k 
11 ~lQ/ ız apaklarına kadar 
;ır 4,ltt ' Yonca içine gömülmüı, mü-

lh~el karnını doyuruyor. 
(iJ1' '>t~: l.Ycır, kart ef ek cevab ver -

,. 
ıh 

,,ıı· ., 
fl'lı ,, 

··'Ne 1 tı~ Yapa ım, onun e, b' • 
~it... •zı111 kıımetimiz 

kıameti 

böyle i-

'P 4· 
ile,. ' e t amma ... Bak, onun biz-
~iltl 0~cı boynuzları da var, bi
"Q,. ;eye onun gibi kuyruğumuz 

O Q boynuzumuz yok! 
b~ 9 "1a" ,.,. h';.f Kaygısız 

all\ı 
4 cU ..... r.,~ ... 6 inci &Utununda) 

Hukukta imtilıanlar sıkı olacak 
Yeni bir 
ehram 

"lllüstrcuyon", ıon •ayınndtı 

Yalancı şabid 
1 alebe şı'mdiden 1 Seh7.~ hali "Vcqington" a milletçe kurulan 

"andaç" ın re.amüerini bcutı. 1921 
/ıazır/ıfa başladı Hal müstohaımleri geni de btı§lıyan bu heykelin bıwüne 

Manav Rıza suclu 11erineı - bır ttşkiıata bağla- kadar ancak baıı yapJabilmif. 
geçince, eski ifadesıne ilmi cet s~ere gılmeyenlet nacaklar tir. Ona bakarken, bir çizgi inc•-

dönaü / vaı; yoldamalar daha Havaların müsaid giditi, Ke • liğlle biraz aıağıya doğra bükülen 
fstanhul üçiincü ceza mahkeme · sıkı yapılacak re:te~·ıerdeki Sebze hali in • bu yay ağızdan vir vakitler ok 

· d U I d R l" · t f 1· t! d gibi fırlayan ıslıklı ıözlcri. kur· ~ın e, n rnpanm a manav ıza, <un Yeni Üniversite talimatnameıı ~aa mın et~. ye e cvamına 

yalan yere şahitlik etmekten mulrn- mucibince bu yıl hukuk fakülte _ , imkan \•enyor. Yapının Ma • tuluı naralannı duyuyorum •an
J.-cme edilmi~tir. ainde iıntihan~ara yirmi Mayıstan yıı sonuna kadar ~ .. ~amlanabile- clım. Gözleri, iki uçurum gibi ba-

Birinci istintak hakimliğince ceza itibaren baş~anacaktır. Talebe ceği muha.k~ak gör.::_::~:e~ir. kıyor. 
kanununun iki Yiiz sçksen altıncı imdiden imtihanlara hazırlan • Yapı bıttıkten sonra ıe.,::-! ve Çeneainclen alnına kadar yeri 
maddesine güre mu?ıakcmesine ka • ~ağa baılamııtır. meyvelerin §İmdiki. aeb'Ze halı il: altmıf metre tutan bu bafın ge. 
rar Yerilen Rıza, ii!;Üncü cezada ha - imtihan talimatnamesi bu yıl, Meyvahoşta ve harıçte her hang. niıliği, bq katlı koca bir apar • 
kılan hir tehdid <la\'asmda §alıicl o - geçen yıllara n:ıbeten çok sıkıdır. bir yerde toptan satılması yasak tımanınkini geçiyormuf. Ameri-
larak din len irken, Eyiip sulh ceza Talebenin, §imdiye kadar bu • edilecektir. Yeni sebze halı açıl- kalı!ar,kendüerine lturtuluı getiren 
mahkeme inde söylediklerinin tama· lunmu§ oldukları derslerde ver - dı~~a~ so~ra yasa~ın tatbik edile- 1 ön:l~rlerinin §anına uygun mer· 
mile aksini söylemi§. Reis, kendisine dikleri devam fİ§leri sayılmıştır. cegı tımdıden alakadar esnafa, • me-·ı, yüzlerce yıl süren bir ara• 
birçok ilıtar<la bulunduğu halde, ilk Bu fişler her talebe için ayrı ~oo~er.atifçilere, sebzec:lere bildi· Ylftc ı• aonta bulmuılar. Bu, iki 
ifadesine zıd söz söylemekte ısrar ayrı a:ılan devam dosyalarına İftl• rılmı.~~ır. . .. .. .. bin metre ;;iikaekliğinde granit 
etmiş. Bunun iizerine teYkif oluna· ret ed 'lmeğe başlanmıştrr. D.ger taraftan yem hal muduru bir dağJır. Oraya hava yollan 
rak hakkında takibata girişilmiş. Son· Fakülte sınıflarında sabahları ile belediye iktisad müdürlü~ü ta· kummılw, makaralı •epetlercle 
radan serbest bırakılan manav Rıza· saat sekiz ile dokuz arasında ya· rafından hazırlanan satı§ talımat• ~alııan aan':ıtkarlar ÜfÜftürmÜf
nm mulıakemej, §İmdi kendisi ınev· pdan ilmi derslere bazı talebele • namesi de yakında tamamlana • in oe •iti R ı.Jos heykelini göl • 
kuf olmıyarak ı;öriiliiyor. rin gelmedikleri yapılan tetkik· cak ve müzakere edilme~ üzere gede bıralun bir devin temelini 

Mahkemede Uei~ Hikmet~ suçluya ferden anla§ılmıştır. Şehir mecli~ine verkileŞc~~ır. T~ • atmıtlar· Amerikaya gidenler, 
ı;.öyle dedi: Gelmiyenlerin gelmedikleri sa· limatnamenın anca e ır mec 1 • y • • ki d ö 
:. · · N' d · t' t' ·ı Ofln6lonu ta uza ar an g re-- Ilak, gördün mü?. Şahitken 1ıa· atler ayrıca tesbit edilerek devam sının ısan evresıne ye ıf ırı e • Ll A •• "h" • 

d b 'l ~· t h • d'l ektedı'r ceR er. men. an tan ının en par• kikati sü,.·leıne<liğin için, işte şim i l' t 1 · · ·ı kt• ı ecegı a mm e ı m • • 
J ıs e er.ne geçırı ece ır. Hal açılma. ralı•acak hamal• l.ak. ..bayrağım b,u granıt yaprak 

karfmuzda suçlu yerinde bulunu • Bundım sonra, sabah yolkama· 3' ıı d elam ki 
yorsun. Şimdi söyle bakalım, hangi ları da daha arkı l:.ir tekilde yapı· lar, müstahdemler de yeni bir teş- rutün e • ıyaca ar. 
ifaden doğru? lncaktır. kilata bağlanacaklardır. Halın Vlrı.a kıırtu'uf getiren, böğür. 

Mana\' Rıza. Eyüp sulh mahkeme- Kıd~m zzmmı görecek rıhtıma konan üç vinç mavna ve lerinde taWJ.":lık zıpkınlarını ta-
ııindc H'rmi: olduğu ilk ifadenin doğ· muarl : ınler kayıklardan sepet1eri ıüratle çı • fCyanlara b(lf na buyrukluğun ta· 
ruluğunu tasdik etti. O ifadenin nk- 935 yılında kıdem zammı gö. karacak ve hamallar bundan son• Jını mnan advn ne kadar yük• 
t-ini siivlemesine schep olarak, ara • recek hocaların listesi Kültür mü· ra el arabalariyle sepetleri dük • ıeltüıe yeridi ·• Va1ington, bir 
dan bi~ ecne kadar ı;cçmi~ olm!ı mı dürlüğü tarafından haznlanarak kanlara götüreceklerdir. • topralı par~aaından bir tarih ~ı-
iJcri siirdii, "unutniut(uw, lirr<lcn • Kültür Bakanlığına gönderilecek. Kapa!I C'jCİrfı4a•i mara"!IOZ /tarmq ve lnı ıu ıoyda§larına ar· 

..&.. ı , l. .ı:: , • dük• Acılara i h nnllyor • · B .. ı d bire hatırlıywm:)mı:a;lım. ,, deUll. f r. mağan etmif~. agun on ar a 
nlık•m ' maqa ' Rızııntn ıo:ahitlik ı . d ı' . 11 da kı Kapahçartıdaki dükkan sahip- L-r1an-'ann 1 kl'rPft. b~Tarını ö-.. ~ .-- - ~ Bu ara a, evve kı yı ar • • d ek RV caı -·ır~ ~ 

:ı L-ftftı. 1 lıdid ]eri belediyeye bir ısti a verer d•m• ,.-·•.nvn ·l-. ı ı:.-ttiği ~ zi~ıc ıııannnı ıu~ a...tc Hem zammı- uhuınyan hocaların · " ... ... ll'cıı...,. • .,._ ... , 
k çar§r içinde yeniden bir çok ma • davasının ne safhaya gelcli~inini a· da vazyietleri tetkik edilmektedir. 

ran goz dükkanı açılmasından !İ • Jemdeıı ıniizekkere ile sonılma"J kn- Yüksek ilct•sad ve 
kayet etmişlerdir. rr.rile. muhakemeyi marta bıraktı. Ticaret okulu k 

Bun'ar, çar§ınrn emniyeti no • 
Şınngadan mı? Yüksek iatisat ve ticaret oku· tasından bundan sonra böyle 

'feotlora 1· ~011'ndc lıir Hum kadını- lunun sömestr ta~ili evvelki gün I .. d - dükkanların açı masına muaaa e 
um, Beyoğluncla oturan bir .. clokto~ın b:tmiş, dünden itibaren derslere edilmemesini ve açılanların da 
'.·aptı~ı iringa tesiri le ~ocug·t·ınu _tlu· ba§lanmıştır. k t l istemektedir1er. 

·· - Doktora talebelerinin apa 1 masınr 
. iirdüğiinii, hasta yattıı;ı mucldeı U· Marangoz dükkanlan talat ve 
ınumiliğe hilclirilmi§tir. A şahsi ~alışmaları tahtaların çabuk parlamaya mü• 

k ıd ı 1 İkinci sömestrden itibaren ve • Kaılm, hastaneye a ırı rmş, ta· said olmaları çarııyı daima büyük 
<lisenin tahkikine ı;iri~ilıni~tir. rilmeğe ba~lanan mukayeseli Lo- tehlikeye maruz bırakmakta oldu· 

! zan sulbü derslerine Üniversite 
Çarmadım, diyor ğu iddiasındadırlar. Çarııdaki 

c1 Profesörlerinden Bay Ceınil ve 
Hizmetçi olarak bulunduğu e\' en dükkan kiraları ucuz o'duğundan 

lastik \"e iskarpin aşırdığı iddia edi- Baban zade Şükrü tarafından -<le- marangozlar burada dükkar kira-
d l · · · ~,ıflı vam edilmektedir. lamaktadırlar. ien Saliha Sultannhme urıncı " 

ceza mah~cmesinde sorguya c;ekilmif, Doktora talebedleribne l verilen Veniköyde P'"'zar ~uru'acak 
1 · ti şahsi çalışmalara a aş anmıtbr. Y ~ 111· .öydc Simi~çi ı;oknGında 

hiçbir §ey D§ırmadığını söy emı§ r. Doktora talebelerinden Bay Nec - b' k l . . b 
:-1.· • ı h t b nkılmı~tır Tn· :r pa:zar uru n:,,sı ı:;tcnmı•, u ı. ' etıcec e 5er es ır. :. · k'~ A • • • ıı 

mettin, İngiliz teş ıah esasıycsı i:ıctk S:::hir me: lis'nde göri:ıı:üle • kibnt devam eder.ektir. k f ~ ~ 
mevzulu ilk on eransını ver • rek kar~re. bağ'anmıştı. Bu hafta-

Şehir Meclisi bugün 
top'anıyor 

Şehir meclisi bugün saat on 
dörtte toplanacaktır. Eugün encü· 
menlerden gelen evrak okuna • 
caktır. 

Şehir meclisi azalarından say• 
lav seçilenlere henüz rnazbataları 
veriimediği iç 'n bunlar meclisten 

mİ§tİr. Bütün doktora talebeleri, clan i ~ibaren paznrın kurulması -
bu tarzda konferanslar verecek • na baş'nmıştır. 
}erdir. Fun ~an başka !ehrin diğer ba-
"m:Bnt11•-ı•••tttt•n•ımmuu""'"""'"'"''":•111nuı.11nnm111nrmnrmmn111111mm• ., • 11 • • 

istifa etmemişlerdır. z !>emtv-;o ndc ue yemt en pazar -
Dolayısiyle yedeklere de davet- Jay } uru"e-nnk üzere belediyeye 

name gönderilmemiıtir. Meclis - 1 müra~ı:ıller yapılmı~tır. Bu mü • 
ten çek'lecek azaların yerlerine , r:ı.:::.1tlcr Belediye 1htisat müclür
yenilerin!n ancak Mart başında 1 luğu tarafından te:k:~t edilmekte-
çağırılab:iecekleri zannolunuyor. dır. 

Bütün hüy'ik ıarlarında mer· 
merclen, tun,'an döhülmü§ bin· 
lerce VQfingt .m heykeli' varken 

ve banlar h l' gün 'batka bir ba.· 
hane ile .Ü6' anirkcn yenai niçin? 
Jeı 1eyiniz. Uluslan uçarumlar • 
drn l4;Zatarak, doğularla ÖpÜ§C1' 

yiıksekliklere çıkaranlar dağlara 

~:mzerler. Uza!?.la§tıkça daha gü. 
zel ve daha büyük görünürler. 
Son ehram onun için yapıldı. 

Bu yirminci cuır ehramı, çölle
rin ehramlarır..ı aralarındaki yı!· 
lar ka:lar geride bırakıyor. Bu, 
her iki anlamda da değirmez 

bir gerçektir. ÇöWn ehramını ge· 
zcrlıen, kulaklar demir kamçJa. 
nn ıalnrtısrnı ve •ırtı yanlmı§ kö
lelerin iniltiıini duyar. Yarın ba 
granit dajjın göğsünden lı§l<ıran 
heykel önünde benliğine ktıVUf• 
mu§ insanın ıevgiaini okuyacak • 
lar. Çöldeki, zulmün kanlı büyük
liiğünü göstereli, dağdakinde u -
fosları kendine taphrmanın ne 
• 'ihse/l baiha bir yolu olduğa gö

rülecek· 
Qe-zg·n 

- -~~~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~"!'!""'"~~~~~~~--...-~---~~!!!!_~~~~~~~~o 

~ .. _, VUıtraly T" d • ., ... e it.. anın ımor enı-....... 4 l 
OJ>ehbalığı pek çoğalmı§, 

-.---._ 

- Bu muzır hayvanlara kartı 
§ide/etli bir mücadele açılmış, 

- Jngiliz, Hollanda ve Porte
kiz gambotları ve deniz tayyare
leri bir araya gelmişler, 1 

- Köpekbalıklarını torpillerle I Bay Gülüm - Güzel tekme a-
ve bombalarla imhaya karar ver- tan birkaç lutbolcu gönder:l•e, 
mi§ler! bu kadar gürültüye hacet kalma~ 

Jan meıele halleJüirJi! 
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Ortodoks 
kiliseleri 

DF" Ba.şmakaleden deı·am 
seçilen genel patriğin oturacağı yeri 
dt~ ( Aynoroz) a götürmelidir.,, 

Diyordu. Son günlerde patrik Mo· 
ı onun bu tezini Bulgarlar da beniın

aemi§lerdiı-. Onlar da Fener patriği
nin hem se~im yöndemini (u.sulünii) 
değİ§lirmek, hem de bu patrikanc . 

yi İstanbul dan ( Aynoroz) a götür· 
ınck dileğini ileri sürmeğe ba~lamı::· 

:Cjrdır. 

Demek istiyoruz ki sıyasa işleri • 

11in yanıha~ında bir de özenle ('lif:. 
lıotle) ara~tırma~a değer bir büyük 
kifü;<'ler ~orıığı rnrdır. 

Asım US 

Lehistandaki Ta
tarlar buraya mı 

gelecekler? 
Va.rtova, (Hususi) - Lehiıta• 

nın Vilna mm takasında Tatarlar· 
la meskUn bir kaç köy vardır. lı
li.m olan bu Tatarlar geçen asır• 
Jar zarfmcla yalnız dinlerini de • 
ğil, ırki huıusiyetlerini de muha· 
faza etmitlerdir. Şimdi bU Tatar
lar köylerinde dolatan bir pyia. • 
ys bakılacak oluraa Türkiye Cüm• 
huriyetini bu Tatarlarm Türkiye• 
ye muhaceretini kabul etmeğe ka· 
rar vermittir. Lehli Tatarlarm ik· 
tiaadi vaziyetleri pek fena oldu • 
fundan batka bir tarafa muhace• 
ret etmek imkanı haad oluna Le· 
hiıtanı terketmeğe razıdırlar. 

Muhaceret etmeğe hazırlanan Ta· 
tarlar bir kaç bin kitidir, arzuları• 
na kavupcakları ümid edihnekte-
r~ 
ıınr. 

Yeni ne,rıvat 

200 yıl Önce bir 
deniz savaşımız 
Deni. mecmuuıam son HJ1U bİI" 

tarih iliveai veriyor; bu kaqı 1736 • 
1737 de Ruılan Kırım yanıuadaımdan 
çıkaran deniz aavaıı üzerinde bir Türk 
clenizciainin babralarmdan toplanmıf, 
huna üç harita ile bir plin ve 7 de •ki 
•aman gemilerinin tabloıu konulmut • 
tur. Türk denizciliği tarihinde hemen 
etsiz denecek bir eaer olatı bq batinda• 
nn neırine hiınmet eden deniz liıeai 
tarih muallimi bay Fevzi Kurtoila • 
dur. Gerek mecmuayı. serek muallinıi 
takdir ederken, bu eserde kaldığını 

vördüğümüz tashih yanlıtlanndan, be
le böyle eski dil ve eaki buflerden yeni 
naklolunmut tarih metinlerinde daha 
çok sakınmak lüzumuna İpret etmek 
iıteriz. Mesela kitap fÖyle ~ıbyor: 
"Neıimi amber şemim ve Jükrü sena 

namı:edci hizmet ısahai barigllu cena
br Kibriya penah ve cevahiri hut'§id zi. 
yaya taaalHye ve teslimi niaar ve iaarı 
pi§g!hı hazreti destl.g!h kılınıp..,, 

lbarmin clofruıu tö:vle olacağı o• 
ranlanabilir: 

"N esim-i amber şemim-i tükrüsena 
"namzede-i ( ?),, hi.zmet-i saba-i bar • 
glh-i cenab-ı Kibriyapenah ve ceva • 
kir-i hur!id-i ziyay-i tasliye • vüteslim 
nisar-ü isar-i pişgah-i hazret.i destgah 
kılınıp ..• ,. 

Seçtiiimiz ibare. en çetinlerinden • 
dir; daha baıit yerlerde daha çok yan• 

lıı kalmııbr: Gidici demek olan reven
denin runde, girizanın kerizan okun • 
maıı P,i ... 

Bununı. beraber onu herkcıin oku • 
ınamu 'Ye yüz bine kartı bin "' yiiz 
euıgaver naııl ayak diremittir, ıörül • 
nıeaini pek isteriz. 

Bakını~, "aıker yürİİYÜf etnleye, Bah· 
~e sarayda devletlu han AlİflU1 Haz • 
retlerinden talep ettiklerinde" huyu • 
ruyorlar ki: 

- Oımanb askeri, bet bin, yahut 
altı bin ancak varız. Yüz hin Wire ,it
rüyiif etmek ıer'i değildir. Tatar yürü
Jlt etae olurdu; veiikin yürümek ih • 
.... ~oktur. 

.una ... Jeıim. sisi.re s.drilriilli o • 
lur.,. 

Buna n.ğmen savat ve ycnnıe ... 

lnkılô.b kürsüsünde Bay Yusuf Kemal l 
imparatorluğu-Osmanlı 

nun mali yıkılışı 

•• 
Bir atalar sözu 

bir hikaye 
IJlf"' (Ba§ tarafı 3. cii sa)1 

Bu seler ihtiyar eyek bir 
Balıkçılığımız aol tavrı takınarak: 

b d 
"/ k - Haaaa .. , demiş ..• O rrı 

Yarın alıkçıların l e - bcı§ka .• Eğer senin ele o ökii 
/eri tesbit olunacak bi boynuzlann olmasını iste 
Dün ticaret odaımda, balıkçı· 

Irk enstitüsü mütehassıslarının itti
rakiyle bir toplantı yapılmış, ba· 
lrkçılığın inkitafı için Ökonomi 
Bakanlığı tarafından hazırlanma· 

durma, hemen, sen de git 
yanına, başla yulalları, yof1.C 

yemeğe; o zaman senin Je 
gibi boynuzların çıkar! 

Sıpa, ihtiyar e§ekten bız" 
Osmanlı sanayii nasıl mahvolmuştu? Av
rupa, maliye cihetinden, imparatorluğu 

nasıl avucu içine almıştı? 
· sı istc·;ıen r~por etrn.fmda ı;örü~ül· 
r.ıüştür. 

O··kıı yunca sevinç!e so'uğu 
yanrncla alm , o da baŞla 
canım yemye il yulalları yo 
ları gövdeye indirmeye .. · Sinoh Saylan Bay Yumf Kemal, 

Ünh-ersite tnkıJah Tarihi kiirsüsiln· 
deki dünkü dersinde Osmımlılı~m 

l:ınşka uluslarla ökonomik münase • 
betlerini tetkika devam etti ve diin

kü derı;te kapitülasyonları ele aldı: 
"- Kapitülasyonları, umumi hir 

t~rifle anlatmak lazım gelirse, bun· 
)ar, imtiyazı alan millet tehaasmrn, 

kendi memleketinde oturuyormuş 
gibi oturmasını, iş görmesini temin 
eden muahedelerdfr. Kapitülsyon • 

elan istifade eden ecnebiler, o 
mmelekete ni~in gelmişlerse, gayele
rini tamamile elde etmek maksadını 

güderler: Hele o zamanlar, hu ecne
biler, memJekete niçin gelmi§ler, bin 
türlü tehlikeyi niçin göze almışlar • 
dı ?. Afış,·eriş etmek, para kazanmak 

i~in .. İşte bu alışverişin dileklerine 
uygun şekilde olmasını kapitüia yon
Jarla koruyorlardı .. ,, 

Bay Yusuf Kemal, bahsin hura
~nıda şu noktaya dikkati !;ekti: 

- Osmanldarm ilk verdikleri ka· 
pitülasyon, çok kU\·vetli oldukları 

bir zamanda verilmİ§tİ. Dikkat cdi
Hne 1535 de verilen hu kapitüliis . 
yonun bazı maddelerinde kar§ılıkh 

~artlara benzer şeyler vardır: Meşe

li: Osmanlı memleketinde otur:ın 
Fransızları vergi kaydından kaldıran 
madde, Fransa memleketinde otu • 

ran Osmanlılara da ayni hakkı verir. 

Fakat, ikinci, üçüncü Ye ilah .. ka
pitülasyonlarda. ki bunlar Babıaliye 
hitaben yazılmı~ birer f Prman şek • 

Jindedir · böyle karşılıklı şeyler yok· 
tur. Bunlar bir taraflı gediktir! 

Şimcli, yıvuz Süleymanın Mısın 

aldığı zamanı, Süleymanrn devrini 
dü~üniin: böyle kuvvetJi bir zaman· 

da, ileride memleketin ba§ınıl en bü
)ük hela olacak, hatta imparatodu· 

ğu çöktürecek lıaklar başkalarına na· 
&ıl verilmi§tir ! Bunun derin, rulıi 

eehepleri vardır: fakat biz, bu yol • 

da hükmümüzü vermek için en ela 
Iıa<liseleri görelim. 

Kapitülasyonlar, ecnebilerin em· 

niyetini kuvvetlendiı-mek, Lemin et · 

mek için almmıştır. 
İlk zamanların kapitülaııyoniaı·u~· 

<la, gümrük münasebetleri hakkın • 
da pek tafsilat görülmez. 1673, l';"to .. 
1838, 1861 tarilılilerde ve ondan 
f:onrakilerde gümrüklerd<:!n ha!ı:~ 

vardır. 

O zamanlar memlekette o kadar 

emniyet yoktu. Derelıeyleri çoktu. 
Şimdi kaldırılan oktrm·aya benzer 

iç gümrükler vardı. 

Anupadan gelen mal, bu güm • 
ıiiklerden geçip ele yerine vasıl o · 
lana kadar çok kuvvetli himayeler 

göm1eli icli. Kapitiilfı.:;yon bu hiına • 

yelcri kııwetli §<'ki lde koyımı~ olu • 

yordu. 
fakat makinenin ke:finclcn :;onra 

i~ daha ba~kalaştı. 
f,,·vel<len, harcı alem dediğimiz 

mallardan ziyade, zengin i~i eşya ı;c· 
lirdi. Sınai kag:talizm knrulunra, 

her çeşid mal Jıem ele pek ucuza giin· 

deriliyordn. 
Evvelden, mesela Framız malı, 

Fransadan gelen mal, a~ıığı yuknn 

alnız Fran$tH1a yapılan hir maldı. 

.Makine devrile hu hususiyet de 

kalktı: ha~ka yerin ham maddesi, baş· 
ka tarafta i~Jenmeğe emtianın mali
yet fiatı asgariye indirilmeğe ve pa • 
zarlara böylece sevkine ha~landı. 

l\liistahsiller, karlarını arttırmak 
için, imalatı; mamulatı sürmek için 

de pazarları genişletmeğe, yeni pa· 
zarlar açmaya mecburdular. O '\'a • 
kit kapitiilasyonları da ona göre de
ifütirdiler. 1838 de muahedeler yapıl
clr. Hn muahedelere en ziyade güm· 
ıük, i~ gümrük, imtiyazların ve in • 
Jıisarların kaldırılması cihetinden 
lıükümler kondu. 

Çıkacak eşyadan . kıymet iizcrin

dcn · yifzde 12, memlekete girecek
lerden de yüzde 5 giimrük alınması 
kararlaştırıldı. Böylece memlekete ec
nebi malr dalıa koJaylıkla \'e daha 
imtiyazlı olarak girmeğe koyul • 
du. Yerli mallarıımzm ihracı • 
na gelince, bir sürü iç giimrük
ler ve müşkülat ela ilave edilirse, yüz. 

de yüze yakın bir resim ödemekle 
lrnhil olacaktı. Mal, ihraç iskelesine 

gelinceye kadar ne müşküller atla • 
tacaktı. Eenelıi:malm böyle pek ucu· 
zn gelmesi dalım sana,Yii de ölclHrdii 

,.c Anupa malına iç pazarda da r~
kabet etmek imkanı kalmadı. 

1760 ela başlıyan büyük sanayi, 

o memleketlere nimet ve servet ge • 
tirdi. Osmanlı imparatorluğu gibi 
yarı mibtcmlike ,.e müstemlike o • 

JanJara ise musibet ve felaket oldu.,, 
Bay Yusuf Kemal, Osmanlı sana· 

yiinin nasıl malı\:.Olduğunu, uluı;al 

senretin nasıl drşarı akıp tükendi· 

~ini anlattıktan sonra, imparatorlu • 
ğun mali yıkıh§ma ge~ti. Osmanh 
borçlarının bir tarihçesini, bütçe a· 

c;ıklarnıı isıikrazla kapamak yoln • 

nun nasıl geni~lediğini, Avrupamn 
maliye cihetindeıı de imparatorluğu 

a' ucunun içine aldığını, nihayet (!i(. 

yunu umumiye miiessesesinin kuru· 
lu~unu izah etti. Böylelikle bir dev· 

Jet içinde cleYlet, Osmanlı maliyeoi 
yanında müstakil bir maliye meyda

na çıktı. Avrupa sermayesi, §U veya 

hu işe girişmek suretile de memleket 
servetinin mühim bir kısmını çekti, 
ticaret ve tediye muvazenelerinin a· 

leyhimize çevirdiği açık genişledik

ı;c hüyiidü.,, 

Bay Yusuf Kemal, gelecek der· 

tiinde bu mühim habise tekrar döne· 

cektir. 

Göriinmıyen adam 
meselesi 

B:r Macar delikanlısının garip 
bazı şualarla adamları görünmez 

bir hale getirdiğini ve yaptığı de
nemelerde de muvaffak olduğunu 
Ajans haberi olarak dün bildir • 
miıtik. 

Bu hususta kencliıine müraca• 
at ettiğimiz Üniversite Fen fakül· 
lesi profesörlerinden bir zat: 

" - İnsanları görünmez bir 
hale getiren şua, bir masaldır. Bu· 
na fennen imkin yoktur. Bu da, 
insan öldüren, tayyare düşüren 
şualar gibidir,, demiştir. 

Y arm Balıkçılar cemiyetinde 
de bir toplantı yapılarak ba1ıkçı· 
larm dilekleri tesbit edilecek, bun
d<ın sonra rapor hazırlanacaktır. 

Ticaret odasına kayıth 
esnafın kaydiye Ucretlerl 

Tilat"et odasına kayıtlı Tüccar 
ve esnafın 934 senesi kayıt ücret-
1erini ödemeleri için verilen müh· 
let bitmişti. Bundan sonra kaydi
ye usulü cezalı olarak alınacaktı. 
Fakat bazı tüccarların müracaatı 
üzerine kaydiye ücretinin cezasız 
verilme mühleti yeniden Mart ayı 
nihayetine kadar uzatılmıştır. 

Yumurta ihracatımız 
Almanyaya yumurta ihracatı .. 

mız günden güne artmaktadır. 933 
senesinin Birincikanununda Al • 
manyaya gönderilen yumurta iki 
yüz bin adet iken 934 senesinin 
ayni ayında bu mikatr yedi mil • 
yon adedi bulmutlur. 

Sanayie konan muzaaf 
vergiler 

Uluslar arası Ticaret odası tek
lif komisyonu on dokuz memle • 
ket mümessilinin iştirakiyle top -
'lanmıştır. Bu toplantıda, ticaret 
"te ıanayr için konan muzaaf ver• 

giler meselesi görü~ülmü~tür. 

Fren bozuk değilmiş 
Üsküdar - Kadıköy ve hava· 

lisi Halk tramvayları Türk Ano .. 
nim şirketinden şu tezkereyi al .. 
dık: 

''Dün çıkan gazetenizde Üskü
dar - Kısıklı yolundaki kazanın 

araba frenlerinin tutmamasından 
ve bozuk olmasından ileri gel • 
diği yazılmıştır. 

Kazadan ıonra Üıkücar müd -
dei:ımumiliğinin dileği üzerine 
hadise yerinde Devlet Demiryol -
lanndan getirtilen cer mühendisi 
ile seyrüıef er mühendisi tarafın • 
dan müddeiumumi önünde olan 
tecrübelerde motris ve römork a· 
raba frenlerinin iyi işlediği ve is· 
teni'ldiği gibi tuttuğu tenik edil • 
miş olduğuna göre araba frenleri• 
nin bozuk olduğu ve tutmadığı 
hakkındaki iddiaların doğru 
olmadığını bildiririz.,, 

Muhtelit hakem mah
kemesi reisi döndü 

On beı gün evvel bazı şahitleri 
dinlemek üzere Y unanistana gİ -

den Türk - Yunan muhtelit ha
kem mahkemesi reisi Bay Bök 
ve mahkeme katibi dün tayyare İ· 
le Atinadan şehrimize gelmişler • 
dir. 

Azalarla diğer katipler bugün 
Adriya vapuriyle ıehrimize gele· 
ceklerdir. Mahkeme, hu Perşem· 
he günü hemen müraf aaya başlı· 
yacaktır. Mahkemenin elinde ka
lan yetmit dokuz dava ile hüku • 1 
metimizden altı milyon lira isten- ,

1 

mektedir. 

Fakat, uzakan bunıı g 
nıer' a sah:bi, hemen ora 
kalamı§, umlca gelmiş, 
kuymğundan yapı§ınca 

ru§ta onu elibinelen uçıı 
Biraz sonra kanlar i~ 

acı anırarak ihtiyar e§eğirı 
na ko§an sıpa ona yarasırıt 
terip: 

- Bu ne İ§ böyle, d 
boynuz beklerken üstdi 
lu ela verelik! 

l htiyar da gülmüf: 
- Aç gözlülüğün son 

evlad, elin malına göz 
..s 

te böyle, senin gibi, ıı 

kuyruğunu da verir! 
Osman Cemal 

Yer sa1 sıntısında f 
uğrayanlara yar 
Marmara adasındaki 

sıntısında felakete uğr 

yardım olmak üzere Hila 
verilen paraların dün gel 

si şudur: 
650 kuruş - İstanbul 

ınekteb talebeleri taraf m 
255 kuru~ - Küplü il1 

talebeleri tarafındc- · 
3060 kuru! - Pcrtevniyal 

si talebeleri tarafından. 
1000 kuruş - istiklal Jis 

le bel eri tarafından. 
350 kuruş - lsatnbul 63 

ilk mekteb talebeleri tarafıfld 
4499 kuruş - Ceneve Orı 

flİtesi Türk talebeleri tarafıJl 
'!00 kuru~ - Söke ilk ,,ıe 

talebeleri tarafından. 
d ·ıl'I 3500 kuruş - Mar 

mekteb talebeleri tarııfı 
Cümhuriyet gaz. vas. 

2235 kuruş - lstanbıı1 f 
tll'' postahanesi memurları 

dan. ~ 
1141 kuruş - Beyoğlll 4 

ilk mekteb talebeleri tal'llfı 
Cümhuriyet gaz. vas. 

17090 kuruş - Yeldin 
·ı ye 

52294,50 kuruş - Esk 
69J84,50 kuruş-Bütün <fe 

Umut u huk ukıye . 
müdür muav;nı 

1·ife. Eelediyeumuru huku~ j 

c•e"' dür muavini Bay Eşref b 1, 
rtler nin bazı işlerini takib et 

re Ankaraya gitmiştir. 
Belediyenin merkez b 

tamirine baJlanmıştır. 'fil 
ıa bir zamanda b"tirile<"e 

Fransız Ticaret z.t 
Fransa ile iktisadi Jf'.l; 

!erimizin genişletilnıeıi i~ 
karada görü§meler y•P1 

yazmıştık. Franaız ticaret 
si Pesero yann AnkaraYa 
tir. 

~ 

ıtt 
Okugucularımr 

hizmet 
K. lJ pON V Dün de yazdığımız gibi yetmiı ,İ 

dokuz da va Mayıı sonuna kadar ı~~R,:u..;lı.:;u;:ı>;o;nu:..;k;e •;.",;.p..-•-•"-__'._.-" 
neitcelendirilecektir. 
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Endülüste Kemal Reis 

l.Telrika No: 25 Yazan: ishak FERDi.) 

ı~m!s engere~ierin ~oynuna otılmı~tı. ~emoı 
ııeıs ~oöır~ı : "~euuwne ~auu~tun mu 1,, 

1- ~ : 
~·.; 

Tuhaf fıkralar 
nasıl anlatılır? 

Bazı kimseler vardır ki meclil4 
lerde tuhaf fıkralar a.rdatınaktan 
hoşlanırlar. Bu fılaalan atlatma· 
nın bir usulü v&!'dır. Bu usule ria· 
yet etmiyenler bekledikleri neti· 

de;ılanların bulunduğu büyük yetine sezdirmemişlerdi. Ebuka· ceyi elde edemezler. Neıeyi art• 
tı zıt.kafesin kapısı iyice açılmış- sım evhamlı bir adamdı· Yunan· tırmak istedikleri halde büıbütün 
~ aırnisin gözleri korkudan dı- lı tabibe her zaman iltifat ve il· bozarlar. Tuhaf fıkralar anlatmak 
;i~~a uğra.mııtı. Engerekler bi· mine hürmet ederdi. Kemal Reiı istiyenler aıaiıdaki altı kaideye 
i~ ır erine dolanarak başlarım ıa- gemicilerin ağzını kilitlemeği ih· riayet etmelidirler: 
~la saldırıyorlardı. mal etmemitti. t - Şaşırmadan ıu gibi canlı 

llii ltdenbire demir kapının ö - ı Sinan kıç kasaranın üstünde do· bir surette anlatmumı bilenler, 
· nde b' d'k ~-o lleye .. ır gürültü koptu .. Zaimis latıyordu. heı·bangi tuhaf bir fıkrayı iste ı 
. ~ ~ının ~~r.~dığını anlıyamadı .. Ka. (Mavarin) de kaldığı yirmi gün leri gibi ıüsliyebilirler. Yalmz bu 

1 "•'- ·ı onunde duran gemici geriye içinde &z heyecanlı dakikalar ge • ıüıtemenin ve şiıirmenin dinleyi
e ' •l{t zn • • 

ıall . _1Şh. Arkada görünen iki İn· çirmemi~ti. Gözlerini kalenin burç- cileri daha ziyade heyecana dü,ür 
' tıcı. golgesi demir kafesin kapısı- larına dikerek kendi kendine söy· mesi f8rltır. Fıkrayı anlatırken fU 

g ile ~a~Jaştı ve müthiş bir hamle leniyordu: nu da unutmamak lazım gelir ki 

D 
aırnisin üzerine atıldı. - Yol ela gelirken beni yaralı • f ıkra.r.m tuhaflığı ıon cümlede-

ezn • · ı 't·· ır kapı derhal kapanmıştı. yo.n hançer keşki ciğerlerimi de • <.lir. Bu cümle sonda dinleyicı er 
tah Uyl~ri ürperten bu korkunç ~ip geçseydi.. Keşki burada bı • üzerinde bir bomba patlayııı gibi 

zrı:yı seyretmek kolay değildi. raktığım balıkçı güzelini gören bir tetir bırakmalıdır. 
l'ıı}' aıınis demir kafesin içinde du· gözlerim sönüp kapansaydı.. 2 - Bazı tuhaf fıkra1a.r vardır 
ıtdu. Gemi demir alıyordu. ki pek eski olduğu için onlan her· 

b, u sırada ambarın üstünden iki Körfezi kıvrılıyorlarc'lı. kes bilir. Bu gibileri hiç anlatma• 
! U:ıandı. Sinan, çok sevdiği Venedik dil- malıdır. Tabii anlattıktan sonra 

f ~~~~al Reisle Sinan, Yunanlı berinin kendisine ve yurduna iha- da: "Bu fıkrayı işitmit miydi· 
•ıl b 1~ engerekler tarafından na· net ettiğini görmeseydi, onu ne ya- niz?,, diye sorbıağa hacet kalmaz. 

~e ogulacağını seyrediyorlardı. pıp yapncak, gemiye alacaktı. Fa.. 3 -Tuhaf bir fıkrayı anlatan 
di;-l<ernal Reis yukardan seslen• kat, Zaimisin ve Françeskanın Ve- kimse 0 fıkrayı tamamen bilmeli· 

nediklilere hafiyeliği sabit olmuf· dir. Keke1iyerek ve arada srrada 
"-~Na.ad .. Yeşil gözlü sevgiline tu. düşünülerek anlablan bir fıkrat 

tun nıu, Zaimis? Zaim isin Venediğe gönderdiği ne kadar tuhaf olurıa olsun, der· 
~ d tıııerekler bir müddet uzak· mektub, Türkler aleyhinde çevril· hal tesirini kaybeder. 

8~dular. mek iıtenilen bütün dolapları mey 4 _ Bir tuhaf fıkra anlatrldık· 
\l~;tlta.ç ıslık .. Biribirine karıp.n dana çıkarmıştı. tan sonra mecliste hazır olanlar .. 
~'li ~lar.. Ve bunlar arasmdan Sinan, bir an içinde değişmİ§ bir dan hiç birisinin gülmediği görü· 
e~r r' doğru süzülen en büyük en- adam gibi, .silkindi: lürse, fıkranm izahma girişmek • 
~ .. ~ :tava§ yavaı l>&§ını Z&imiH - Ben, lıtanbuh:la beni bekli- ten kat'iyyen çekinmek llzımdır. 
~!·a~ tahlanmağa batladı. yecek olan aevgilim.i çarçabuk u · Çünkü anlatdan fıkra ya çok uki, 

l~ğU~~ıs Türklerin tuzağına düt- nutacak kadar vefasız bir erkek bir fıkra idi de herkes bildili için 
~tı u, her §eyin meydana çıktı- değilim. Endülü~e gideceğim .. O. gülen olmadı, yahut ta ititildiği 

•anlayınca: rada lspanyollarla çarpıf8cağım •• zaman gülünmiyecek kadar kötü 
r/ ~i~~n ölümden korkmam ... Be- Talihim yardım ederse, tekrar la- bir fıkra idi. Yahut anlatılan fık· 
~ iti)}' U}'iik babam da bir yılanm tanbula dönüb sevgilimle evlene· ra hazır bufunanlum haline, fik-

l}~ltnda can vermitti. ceğim. Ah, Albnay .. Beni affet! rine uyıun deiildi. Fakat en kuv· 
tel\ 1>-e mırıldandı. Kemal Reiı· Az kal<lı ıeni unutuyordum! Beni vetli ihtimal ıu olabilir: Fıkra fe· 
a~.~f dilemenin manasız ve mev- bu me§UID kalede büyülediler. Ben na nakledildi. 
~k:ıı olduğunu gören Yunanlı senden ayrılamam. Seni unuta• 5 - Tuhaf bir fıkra anlatan 
-y~ti;ttı •.. ü~erine do!:TU şahlanan mnr~ı·. ! kimse o frkraya herkesten evvel 
'te 2°zh.i engereği görünce itidal Amird g:mfoi bütün yelkenleri· kendiıinin ıülmeje batla.maşı çok 
te llıuhakemeıini kaybederek ye~ ni açtı.. ayq>trr, hem ayıptır, hem de hi.ııl 
~Uvarlanmııb. Dan~nmara {tam yol) İfareti olan tesiri azaltır. 

let' t~feain önünde duran gemici· verilmil'tİ. 6 - Bazı kimseler de muhtelif 
l~ı> ıttiyerek, elleriyle yüzlerini Kem~l Reiı kaptan yerinde do· tiveleri taklit ederek fıkralar an· 

~•rctlılar. Sinan güverteden hay. la§ıyordu. latırlar. Bu tiveleri tam.amile tak-
t: Sinan, göz yaşlarını siliyordu.. lide muktedir obnıyanlar bu tarz-

•·' Bu d b • h ku Batı da gözleri kadar dumanlıy· da anla.___1~-- vaze-melidirler. 'O.l'd a am enım ayatımı r uuaa..-u e"T 

~ • ... Onu neden yılanların apır dı. . Çünkü ıive taklidi iyi yapılmazsa 

8attınız? Birden başını sahildeki kayalık· 0 fıkranm hiç bir kıymeti kalmaz. 

leıı ~ sualin cevabını Kemal Reis lara çevirdi. Bu takdirde bildiğimiz lstanbul ti· 
~ll ltka kimse veremezdi. - işte, Françe,kanm kulübesi.. veıile anlatmak muvafık otur. 

d()la kerekJer Zaimisin vticuduna lıte sahilde boynu bükük dura~ ak ı Fıkra anlatan ıibi dinliyenin de 
tıııı lldığı zama~, Kemal Reis ba- saçh balıkçı.~. Fakat, Franç;s .. ka bazı kaidelere riayet etme•i . g~
()~\t~karıya çekti ve lini Sinanın nerede? Benı ~zaktan olsun ıe am rektir. Atağıdaki üç kaide dınh· 

..._ na vurarak·. lamıyacak mı . eni ahıuttUJ" ..... li . . y ere m · 
() f~ &Jdi oğul, gidelim! . dedi • Onu birdenbire kalbinden sılıp 1 - Bildiğiniz biT fıkra anlAtı· 
~)ll.tlt.n '\l'e riyakar adam senirı çıka~amı:ord~. lıyona, onu gene dinler gibi hare-
d~-.ı~nı kurtardı amma, bütün bir Gozlerı sahıld~.. Kayıklar ve ket etmeniz 1azımdır. Çünkü di-
~~ti llt~V\1etini v~ bütün memle- kulübeler arasın n onu araştırı • ğer dinleykiler belki onu ititme· 
' 8 1 

.. t enıek istedi. Yurdumu· yordu. · ı d'J' 
ı .. _ e mı§ er ı . 
~ b~eti için, onu öldürmek işte kay.alıklar! , ı.:ı ., 2 _ Şayet bir mecliste hazır o-

S·t çare yoktu. Sinan bırden başını uzath. Ru- • 1 t.ıı f kr 

' 

tıa... c·· I . . .. t Ianlann hep•• an a uan ı ayı 
a a .·•ecel teri do··ku"yordu .. Ke· ·· ·· du O'll'. erım uguş u-~ l '\ ya gormuyor · "" biliyorlarsa frkranın anltılmasmı 

~ lalt\:~ haklıydı .. Söyliyecek söz rarak baktı: , takip eden derin bir sükUt ve ha-
'ltt 1

•• Ambarın ba•ından Fra ... çeıı.ka r Françeska ... · nl • · k"f' 
ıt t l' - ·~ "1: " • fif bir öksürme a atan ıçın a ı 

'f,~ (Arkası var) bir cezadır. fakat bilinen bir fık· 
de>~_ a'·· Y .. "\'aş geminin arkasına ••••••••••• ka ... " )'\i ••• raya da biraz gülmek nezaket • 

rt.idüler. 
Yurttaş! idelerindendir. 

~ı,.~Ol'f e"'d Kendinin ve çocuğunun sağlam ve f kr _ 1_.. 
··;~ c. en çıkan gemiler ikişer kuvvetli olmamzr, evine ilaç ginneden 3 - Bir ı anın naxn eına· 
~~·~rcl,; ;ı.çılıyorlardı. yapmanm istiyorsan bol bot incir, ü • unda hazır olanlardan birisinin 

taa ~ ~c... ~- ,__. .J f A""- badem, ceviz. fuubk, frabk yi n aklına benziyen ikinci bir fıkra -"it q d • ., ,.::~en en !.; r.c- - , __ 
~ •!' ı nl b l :ridir. Bunlar aenin büyük yurdun, •aV· gelirse ,baflanılan fıkra bitinciye 

L · İ"1ial e ~meğe il! a.nuştı. vetli. ıifalı :remiıleridir. kadar bek1-.. k ne--'·- kaidele-
~1ll a" il baı ambardaki yılan· ;•-•••••••••••i ., __ ,.,.. ~,.." 

lftnıa. ahldığun Endülüs he-j l rindendir. 

Yedi Başlı Ei erha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

--Hahralar ••••••35m1EiiJ Ahmed Tevfik 

Balkan sava şı 

Bulgarlar Selaniği almı·'a çahşırken 
Yunanlılar şehre giriverdiler 

Trablusgarb harbine girmeği Muh 
tar paıa "büyük bir cinayet! ,, di
ye tavsif etmİ§tİ ; bu harb yüzün· 
den bir sene hiç bir siyasi işe ba· 
kıl3.madı, Balkan hükUmetleri bü· 
yük bir fırsat kazandılar, üstelik 
Cezair Bahrisefid vilayeti de el
den gitti . 

itti had ve T erkki cemiyetinin 
devleti idaredeki aczi yetişmez• 

miş gibi bi; de bu cemiyett~n gu· 
ya memnun olmıyanlar br muha· 
lif fırka yaptılar; böylece Hürri· 
yet ve itilaf fırkası ortaya çıktı ; 
bunlar ötekilerden daha aciz kim· 
aelerdi. 

Memleket dışında vaziyet gün· 
den güne kötüleşirken içeride de 
ikilik ve karıtıkhk arttıkça arttı. 

Bulgaristan Prensi F erdinand 
Avusturya hanedanına mensup 
olduğu içinAvusturya ve Alman· 
yanın müsaadesini almış, Rusya • 
nın teıviklerine güven.erek Balkan 
hükUmetleri arasında bir itilaf te· 
şebbüsüne başlamıştı. Bu Avıu -
turyaya aksetti. Balkan istatüko • 
ıunun bozulması ile dünya yüzün· 
de büyük bir karışıklığa sebeb o -
lacak olan bu i~e riza gösterilme
mek istenildi. Ferdinand Alman· 
ya ve Avusturyayı temin etti, Bul
gari&tanın hiç bir vakit Almanya 
v~ Avuaturyadan aynlmıyacaiına 
IÖ% verdi. DiÇer Avrupa devletle
rine "Harbedeneniz arazi taviza· 
tı almryacakıınız,, dedi. Bununla 
beraber Avusturya daima kuşku 
içinde idi. 

Btilgariıtan, Sırbistan, Kara • 
dağ, Yunanistan birle§tiler, Os • 
manlı hükumetine karşı harp ilan 
ettiler. 

Bu badireden biraz önce ltalya 
ile bir anla§ma yapılmış idi. O da 
yapılmamı~ olsaydı belki İtalya o 
vakit daha b&ızı ülkelerimize de 
tecavüz ederdi. 

Balkan harbinin, yirminci gii • 
nüne varmadan Selanik •ukut e l· 

ti. Bütün OJimnos havzaM Mana&· 
tır vilayetinin bir kısmı, Yunanlı· 
larm eline geçti. 

Selanik düştüğü zaman tehir· 
de üç yüz bine yakın yerli ve mu· 
hacir vardı. On batarya kadar 
top, hütün levazımiyle bol tüfek, 
cephane, otuz bin kadar binek 
hayvanı vardı. V a.rdar ovasına 
inen Yunan ordusuna karşı bir 
çıkış hareketi yapılmış olsaydı bu 
orduyu mahvetmek İften bile de
ğildi. Hal böyle iken beş on bin 
Yunan askerine teslim olundu. 

Koeva vilayeti, Manastır vila • 
yetinin bir kıemı ile Selanik ·vila· 
yetinin Üsküb şimendifer yolu 
üzerindeki kazaları Sn-pla Kara • 
~ağlıların dlerine geçti. Bulgar • 
lar, Siroz, Nevrekopt Razlık ci .. 
hetlerinden ıarkarak Selaniğe 
doğru ilerlemeğe başladılardı. 

Fakat Yunanlılar onlardan önce 
Selaniğe yerleşmiş oldular. Arala
rında büylik bir ihtilaf çıktı; şehir 
içinde uf açık bir muharebe bile 
yaptılar. Bulgarlar Kırklareli ci • 
hetinden de tecavüz ederek Edir -
neyi muhasara altına alıp Çatal • 
caya aeldi1er ve oradan da lstall'" 
bul yolunu tuttular. 

Kamil Paşa kabinesi taıırıp 

kaldı. Baikanlarda islatükonun 
muhafaza edilmesine karar veren 
hükUmetlt:r de bu ani ıukuta hay· 
ret e!fler; hatta Osmantılarm 

bütün cihana yayılmış olan iyi 
harbed~r kimseler oldukları yo • 
lundalti şöhretlerine kartı böyle 
bir hezımcte uğramaları üzerine 
Osmanlı devletinin tamamen çü • 

rümüş kof bir ağaç olduğu kana· 
ati yayıldı . 

Harp ba~lnrken büyük devlet• 
)er, harbi kazananların arazi ta • 
vizntı almamalarını, Balkanlarda 

istatükonun bozulmamasını karar• 
laştırmışlardı. Fakat harbin aldığı 
şekle göre vaziyet değitti. Bu sı -
rada Alman s~yaaetinin aarsılma-. . 
smı Fransızlar fırı;at bildiler. M. 
Poankara: "'Eıalkan hükumetleri• 
n in kılıçla nın hakkı vardır! ,, aö· 

zünü ortaya attı; Almanya ile A
vusturya. da bu düşünceyi kabule 
mecbur olcıular. 

Avrupa siyasetinin bu §ekli al
ması Osmanlı hükumetini teme • 
linden sarstı. 

Kfunil paşa Rumeliden vaz 

geçtiğini söyliye. ~k lstanbulun 
muhafazası için büyük devletler
den lutuf dilenmeğe ba§ladı. 

Bu sırada Babıali. v..k~ ol
du, Kamil paşa kabinesi devril
di, lttihad ve T eralilci cemiyeti 
gene hük ... meti ele aldı. Bulgaris
tanla İstanbul arasında Midiye.. 
lnoz hattı hudud tayin edilmit 
idiyse de Bulgarların müttefikle
rile &re.lannda çıkan ihtilaf, ara-

larında biı· şavaşa ~evrilince Bul-
garlar ezildiler, Edirneyi boıa1 • 
tarak askerlerini y .. nanlılann ve 
Sırpların üzerine gönderdiler. 
Bu fırsattan istifade etmeği u
mıtmıyan hükumet Edirneye yü. 
rüdü Kırklarelinc kadar işgal et

ti. Fakat Dedeağaç cihetine ge
çemedi, kıble taraf ma da yürü
yemedi. 

Maliyemizde iş becericiler gü
ruhu bu Edirneyi kurtarmak me
selesini f,rsat saydılar Edirneye 

gönderilecek askerin masarifi İ· 

çin guya hıızinede bir para yok
muş! Başka suretle tedariki im
kanı da bulunamazmış! diyerek, 

rej i idaresinden bir buçuk mil
yon lira borç alınarak r eji imti
yazının on beş sene müddetle tem· 
d id edilmesi ileri sürüldü. Bir 

encümeni vükela teşki!i ve me • 
selenin sür'atle tetkiki heyeti v-ü
kelada kararlaşh. 

Düyunu umumivece kaleme a
lman imtiyazı uzatma mukavele
ııame:;i maliye ''ekfıletine gönde

r ildi. Maliye vekaleti kabul aa • 
lonunda encümeni vükela bir ke.. 
re toplandı. Bu encümenin katip

liği vazifesini yapmak için Ma
liye Nazın Rifat Bey beni çağır
dı. Evrakı te"lim ettiler, "Biz bir 

defa 01.."Uc!uk, siz de vaziyeti tet
b."ik ediniz, ildnci içtimada bize 
bir rapor hazırlayınız, kar-.nmı
zı veririz!,, dediler. 

(Arkası var). 



Kırklarelinde 

Soğuk müthiş! 

Garajda infilak 
Kırklareli, (Hususi) - Kırkla· 

reli bir kaç senedir misli görül
memiş soğuk ve fırtına ile kar§ı· 

)aşmıştır. Bir kaç gündür fuıla

sız kar yağmaktadır. iki gün ev· 
vel fırtına ile beraber kar yağmış, 

kiremitler uçmuş, levhalar düt 
müştür. İnşanca bir kaza olma
mıştır. Sürekli tipi olmuştur. 

Trakya ha valisi battan a§ağı 
karla örtülüdür. Ergene vadisi 
baştan başa taşmış, bütün bu saha 
muazzam bir buz kit'lesi haline 
gelmiştir. Ergene boyunca kilo· 
metrelerce arazi baştan bata su
yun istilası altmdaır. Hararet sı

fırdan aşağı 12, 14 e kadar dü§
müştür. 

Bu günlerde dükkanların ekse
risi açılmam.ı§tır. 

Dün Alpulludan Kırklareline 
gelen tren soğuğun tesirile Ka· 

vakh istasyonunda kalını§ maki
ne istim tutmak için bir hayli ıı

kmtı çekmiş bir saat teehhürle 

Kırklareline müşkü1latla gelebil

mittir. 

Sesli sinema 

Kırklareli aesli sinemaya ka

vuşmuştur. iki haftadır. (Ankara 

Türkiyenin kalbi) filmi oynamak
ta ve çok rağbet bulmaktadır. 

Hat?a gündüz ıehirde elektrik ce-

ı·eyanı dlmadığı halde belediye 

askerlerin, mekteplilerin istifade· 

si için gündüz cereyan vermekle 

büyük fedakarlık yapmııtır. 

Umumi meclis 
Umumi meclis intihabı vilayet 

makamında yapıldı. Üyeliğe avu

kat Bay Tahir, Yeşil Yurt gazete

si aahibi Rıza Tursun Kaya, ecza
cı l smail, Kağıtçı Ahmed seçil· 
miştir. 

Bir infillk 

Salihlide 
Halkevi a~tlacak ama klüp

leri kapamah mı, kapa
mamalı mı? 

Salihli, (Hususi) - Salihlide, 
19 Şubat 935 de Halkevi açılma· 
aı için fırka idare heyeti, klüpler 

heyetleri, cemiyet mümessilleri ve 
memlekeitn ileri gelenleri, 35 - 40 

kişilik bir kitle halinde ve kayma
kam Bay Kamilin başkanlığı at -
tmda bir toplantı yapmışlardır. 

Toplantıda, para tedariki ve 
bina işi görüşülürken, bir taraftan 
da bazı fikirler ileri atılıyor ve 

münakaşa ediliyordu. Bu sırada 
Halkevinin açılması için, Salihli -

de ınevcud üç kulübün mutlak ka
patılması ve dağıtılması ve sonra 
da gençlerin doğrudan doğruya 

H;\lkevine aza olması lazım geldi· 
ği yolumla bir fikir ileri sürül • 

müttür. 

Buna bazı arkadaşlar, latan• 
bul, Ankara, lzmir, Uşak ve daha 

bazı kentlerdeki Halk-evi ile ku -
lüp'ler arasındaki vaziyeti izah e

derek, ve Halkevleri talimatna .. 

mesinin 4 üncü maddesini hatırla
tarak Halkevinin açılması için 

klüplerin mutlak kapatılması la • 
zım geldiği fikrin; n doğru olma
dığını söylemiş ve bu mevzu üze -

rinde epeyce münakaşa yapmış -
lardır. 

Neticede bu vaziyet: "Halkevi
nın açılması iç.ni klüı>terin kapa-
tılması mı, yoksa kfüpler, 'Jdüple
rini dağıtmadan Halkevi çatısı 
altına gelerek beraberce çalışma -

ları mı daha faydalı olur, ve nasıl 
yapmak lazmıdır?,, şeklinde Hal· 

kevleri Başkanı Bay Necib Aliden 
bir mektupla sorulmuştur. Toplan-

tılar devam etmektedir. 

Bir otobüs dereye battı 
Bursadan Balıkesire gelmektfl 

olan Güzel lzmir Şirketine aid 58 

numaralı otobüs Susığırhğında yir 
mi iki yolcusu ile birlikte Kocade. 

dereyi sal ile geçerken sal batmı§ 
Çarşıda Halit ustanın garajın

da bir infilak olmuş demir kay· 

nak aki · 1 '--• • 1 ı· ve otobüs suya dalmıştır. Y okular m nesı o an oıuıJen a e ı· 

nin kazanı patlamış, damı parça· müşkülatla kurtarılmış, civar köy 
• 1ıyarak havaya ve oradan yanın- j ler halkının yardımı ile öküzlere 
daki fotograf mağazasının damı- bağlanan otobüs dört saatlik bir 
nı parçalıyarak içeriye düşmüş, mesaiden ıonra kurtarılmıştır. 
hayli zarar yapmıştır. Etrafta bu· insanca zayiat yok ise de yolcu· 
lunanlara bir zarar olmamııtır, ların eşyalarını kısmen su alıb gö 
Garaj sahibi Halit usta büyük bir türmüş, kurtulanlar da baştan b:ı-

ölüm tehlikesi geçirmiştir. şa ıslanmıştır. 

KURU n'un Milli Romanı: 35 

YAZAN : Kadircan Kof lı 

daha derin olarak işledi. Ben bir 
zamanlar bu ikisini, birbirlerini 
tamamlıyan iki sevgili gibi sev -
miştim. Şimdi ise ikisi de ölmüş· 

terdi. Çü&lru bir saniye bile, onun 
te l!e:inde yayımı gezdirmek ve 
acılarımT dinlemek istemedim. Bu
nu niçin yapacaktım? Ne fayda 
vardı? Hem de, hiç bir kabahati 
yokken yüz üatü bıraktığım, vefa
sızlık ettiğim bu sevgiliyi elime 
alabilmek için yüzüm var mıdır? •• 
Alsam bile çektiğim acılan, duy • 

clı.ığum derin gurbeti söyliyebile -
cek miydim? .. 

Pencereden baktım: Hanımel -
leri gene duvara tırma.nmıt bir 
halde idiler. Gene eski kokuyu sa· 
çıyorlardı. Yan tarafta Selmannı 
penceresi kapalıydı. Sanki sahibi
nin artık yaşamadığını anlatmak 
istiyordu. J 

Trasa, deniz kenarı, onunla 
yan yana oturub biribirimize söz 
verdiğimiz, ona kavuşab'lmek i -
çin zavaUı kemanımı bırakmağa 

• 
MIZD 

Zonguldakta köylü 
nasıl geçti ? • 

gecesı 

Zonguldak, (Hususi) - Zon
guldak Halkevi bu yılın ilk köy
lü gecesini yaptı. Günlerdenberi 
süren amklıklara göre, bu gece
nin, önceki toplantılara göre da
ha parlak, daha varimli ol&"Cağı 
anlaşılıyordu. Bir gün önceden, 
gece için çağırılan köylüler, a -
kın akın gelmiş bulunuyorlardı. 

Bu gece bütün köylülerle birlik
te kentliler, Halkevi salonunda, 
bir arada kutlu ülkü çevresinde 
toplanmışlar ve köylü ile kentli 
cancana kaynaşmışlardır. Top • 
lantıya katılan erkek ve kadın bi
ne yakındı. T oplanbya vali ve vi
layet kurumile, fırkalar, Halkev
liler ve halktan yüzlerce kişi ka
tılmıştır. 

Toplantı gecesi için amklanan 
müsamere programında bir söy
lev, bir temsil ve konser vardı. 
Müsamereye Halkevi müzikası
nm istiklal marşile başlandı. Hal 
kevinin genç ve ateşli sözeni S. 
56'.mi Barım coşkun bir söylevle 
geçen kurunlarda Türk köylüsü
nün yürekler doğrayıcı durumile 
Lumurluk çağında erdiği yiiksek 
sonsuz arazı anlatmış, cumurluk 

24 saatte Hava 

devrinin köycülük ülküsünü çok 
canlı bir dille aydınlatmıştır. S. 
Barrmm söylevi taJkm urunçJar
la karşılanmıştır. 

Bundan sonra, Halkevi tem
sil kolu, "Mete piyesini" ya!at
mıştır. Piyeste rol alan orta okul
la ilk okullar muallimleri, yüksek 
bir erginlik göstermişlerdir. He
le orta okul türkçe muallimi Ozak 
Rıza Öz (Mete) yi canlılıkla ya
şatmıştır. 

Meteyi oymyanların eski çağ 
Türklerinin kılıklarını andıran gi· 
yimleri, derin saraklık uyandır -
mışbr. Mete va Melenin ulusal iiJ. 
külei jmizi ya§atan sözleri, bütün 
yürekleri kaplıyan salonu çınla· 
tan sürekli, coşkun alkışlarla 

karşılanmıtbr. Söylev temsil ara

larında Halkevi müzik takımının 
verdiği konserler de, Halkevi mü 
z\k kolunun, ulusal müzik çalıf -
malarında çok ileri gittiğini mut
to.13.mıştn. 

Son köylü gecesi toplantısı, 

geçen toplantılardan daha üstün 
olmuş, ilerisi için daha zengin u
ır.utlar uy-- ndırmıştır· 

vaziyeti nasıl? 
Ankara, 17 (A.A.) - 17-2-935( mn Yt:ıni11 çevrMindMı ~ada 

de İürkiyede hava vaziy~ti : Zira- yerlerinde ve orta Anadolunun 
at vekaleti meteoroloji ~nstitü- Konya ve. göller havzasından ~a
sünden alınan malumata göre, son ada yerlerinde ve doğu Anadolu-
24 saat içinde İzmir ve Manisa sunda gece suhunet dereceleri sı
çevreleri ile Akdeniz kıyıları ve fırın altında ·bir ila 6 derece ara-
orta Anadolu yağışlı geçmiştir. sındadır. En yüksek sıcaklık Ada.-
Yağış, İzmir ve Manisa çevreleri-

nada 17 derecededir. 
le Akdeniz kıyısında yağmur ve 
orta Anadoluda kar ıeklinde ol. Ankarada saat 14 de hava ıu-

muıtur. Antalyada gece saat 22 huneti sıfırdan yukarı dört dere-
de başlıyan yağmur sabaha kadar ceye kadar çıkmıştır. 

devam etmiş ve 97 milimetrelik 
yağış bırakmıştır. Karın kalınlı

ğı Ankara çevresinde 10, Yozgat
ta 11, Afyonda 24 santimetreyi 
bulmuıtur· 

lki çocuk arasında 
Ed:remide bağlı Tahtaköyün • 

de acıklı bir hadi'Se olmuıtur. 

Adalı Bekirin sekiz ya.ımdaki 

oğlu Fehmi; babasının mavzer tü

feğiyle oynarken dolu olduğu an-

Hava suhunetinde bir gün ev
vele nazaran Trakya ve Eğe mm
takalarında beş derece etrafında 
bir düşüklük kaydedilmiştir. Bu- laşılan tüfek patlamış, çrkan kur·. 
na karşılık orta Anadolu ile ce- şun bu sırada karşısında durmak -
nub Anadolusunda ve Karadeniz ta olan Basri oğlu Aliye rastla -
kıyılarında beş derece etrafında mışhr. Yedi yaşında bulunan bu 
bir yükseliş kaydedilmiştir. Trak-ı çocuk aldığı yaranın tesiriyle der· 
ya mınt~kasiyle Ege mıntakası- hal ölmüştür. 

razı olduğum sahil; hepsi hepsi 
eskisi gibiydi. Bana denizde çal • 
kanan mehtab, esen r üzgar, ara -
sıra duvar diplerinden uçan gece 
kuşları bile oııu hatırlatıyorlardı. 

- Ne oluyorsa ö lenlere olu -
yor! ... Bizim kendisine derin de -
rin bağlandığımız, canlı ve hisli 
zannett'. ğ:miz tabiat, hiç aldırmı· 
_vor. Selmamn ölümüne acıyanlar 
yalnız ben ve b:r iki insan mı ol -
malıydı?. O, bu kadar değersiz 
b. . d · ? 
ır teY mıy ı ... 

Diye düşündüm. 

Ağır ağır kalbime inen bir 
burğu, en sonra can noktasına da
yanmıştı. Göz kapaklarımın altın
da biriken yaşlar, çoğaldı, çoğal -
dı ve taştı. Etrafı birden bire sis
li gördüm, sonra büsbütün sil!ndi. 
elektriği söndürdüm ve yatağıma 

uzandım. 

"Sokrat,, ın sözlerini kendime 
uydurarak söylendim: 

- O, öldü; ben yaşıyorum. 
Acaba hangimiz karlı? ... 

Eğer Solmaz olmasaydı bura -
,fa her şey benim eski yaramı de
şecek, derinleştirecek ve ağrıları· 
mı dayanılmaz bir derecede ço

ğaltacaktı. 

Bütün öksüz hülyalarımı, kırık 
kalbimi ve hayata karşı küskün • 
lüğümü onun bakışlannda unutu
yordum. Tıpkı, Selmayı ilk sevdi· 
jiim günlerde, o baııa nasıl bakı
yor idiyse bu da öyle idi. Öyle ki, 
Solmazla buluştuktan sonra, a.ş
kada, hayata da, bütün temiz hül· 
yalarıma da yeniden kavuıtuğu -
mu, onları yeniden yaıa!ll&ğa bat· 

Barlın ela 

iki köyde 
iki yangın oldll 

Bartında iki köyde iki Y . 
olmuş, her ikisi de dikkatsı 
yüzünden çıkmı§tır. 

Yangınlardan birisi (GilJ 
hisar) köyünde olmuıtur· ~ 
ev Küçak oğlu lsmailindir· 
nüz daha yeni yapılmı§ bulıı 

• .. se 
evın tamamen yanmasın .. 

olan hadise şudur: Ev sahi: 
vin önünde, işe yaramıyaJl I 
çöplerini yakarken, bir kıfl 

evin etrafına sıralanmı§ olıı1' 
ru mısır saplarına sıçraınıtı 
bunun farkına varmamff fe 

raz ıonra saplar birden tu 
rak ateş evi sarmı§tır. AteŞ 
ani surette evi sarmı§tır kiı 
yı değil evin altındaki bir i 
bile kurtarmağa vakit bul'11l 
mı§tır. 

ikinci yangın, Feslid kö 
olmuştur.Yanan, ev Alikahr' 
Halilin evidir. Halilin kar1•

1 

liha, hayvanlara saman .,,,e 
için evin altındaki aamanbj~ 
miş, fakat elindeki çırayı d 
sizlikle kuru otlara dokund11 

ğu için birden alevler içinde 
mış, ev halkı ile birlikte ke1' 
ni dıtarıya zor atmıştır. Ef 
mamen yanmıştır. insan f/e 

vaa telefatı olmamıştır. 

Kastamonuda m1ı11 

hayvanlarla mücadel 
Kastamonu, 17 (A.A.) " 

layet içinde muzur hayvan ~ 
delesine başlanmıttır. Bugiil' 
cılar klübüne mensup üyele 
seksen kiıilik bir kafile 
köylerde bir sürek avı yaPııı' 
dJJ'. 

Mu~fa tütünleri . 
!"4 tı 

Muğla, 17 (A.A.) - J(ell. 

de, Glen kumpanyası" tüt\İJ1 
mektedir. Tütünlerin i!le~ 
daha iki ay sürecektir. 'f Utıl 
iki yüz kadın çalıımaktadır· 

lzmir panayırına baıırl 
lzmir, 17 (A.A.) - Vfuıl 

rası İzmir panayırı bu yıl gt 
yıllara nazaran daha par11 
geniı şekide açılacaktır. 'tP 
yır komitesi başkanlığına f 1 

den gerek memleket için.ele~ 
gerek dı§arıdan bir çok f ırı1' 
müracaat etmektedirler. 

ladığımı zannediyordum. 

ikinci gün onun sesiyle u 
dım. Derin sesizlikler insıı~ 
ne koyu bir korku verir. t 
kurtulmak için insan bir le"~ 
yırtıcı sesine bile koşac~ğı eE 
Ben de öyle bir halde idıJJl· t 
bir hal içinde, berrak, ~tl, bıl 
bir aes kulağınıza çarparıaı 

k. d 1 · · ·ndet1 es ı mesu sene enn ıçı e 
karak ve zavallı liirkaÇ. ~' 
nin üstünden aıarak gehr ııs 
kadar güzelleşir, biliyor rı1 
nuz?.. ,, 

Çabuk giyindim ve 3~g.gı 
dim. . 

Merdivende iken, odad~ı 
nutmalardan şunu anlad~.' 
maz, kahvaltısını hergünkıl 
uslu ualu yemiyor. Sağa sola 
nıyor, yerinde dunnıyor. 
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kurununda, 1296 yı • 
Yened'k . . 

lı bi h 1 lılenn aralarında 
r arb ld hla11 k 0 u. Venedik do . 

İ~liler :leyi yaktı.. Fakat Ce-
•l.r s·e. bunun altında kal . 

' " ılahl ı oldii anarak ıtanbul • 
t ~rtecek Venedikli aradıla: 

ile ieçirdiklerini öldürdü . 

tlık c 
"· Q ara ene"izliJerle Venedikli-
jJıi, sı lam . 1 

Tefrika No. 60 -

ve Cenevizler 

Kıa11 
-- Şehir 

----Haberleri 
§ lf R MUSKACI - Kaıım.,.ıada 

Bedreddin mahalleıintle eıki Bedred • 
din tekke•intle otvu Ş•J'll Melunecl 
Zari, kendiıiae müt•caat ..... •r ada. 
ma muaka yazarken cürmii mı,hud ha
linde yakalanmııtrr. 

§ Şehirlerimida Kurtuluı Aa.:dele • 
ri. - Bir Almaa mecmuaınun yudı • 
iına ıöre. hiikurnetimia tan•11mıı bir 
Alman heyktltraıına muhtelif ,ehir
lerimizin kurtulu!lamu canlandıran 
heykel Te ibitltltt ıamarlamıttlr. 

~ MARMARADAKI KAZANIN 
MU-HAKEMESI - Bir •iW4et enel, 
Y alondaa, arka11na ~ir katık ltailı1a· 
rak sel..ekte o&Aa tNr motörle Füru-
:zan vapuru ..... ında ~İr çarpıı111a ol • 
muı, motöre baih kayık t.atnut 13 101-
cudan 32 ıi ölmüttti. Bu ltaaaya aid 
nıuhakeme1e aiır ceza mahlıeıpeıinde 
ı..,ıanılmııbr. Suçlu yerinde, mevkuf }'ılrnd ~n11y e açılmıttı .. 

~ •ı lat il hır Yenedik donan . lnbuJa h .. bulunan motör kaptanı Faikle, ıayri-
tlJı R . ucum etti. Kata· mevkuf Füruzan ıünriıi Hüınii n ar· 
teld~Jc adında biri de latan· ni ıetninin kaza ıeceıi provaımda nö· 

tııj h '·· _1303 de imparatorun betçi olaa ıemici Ş.Tki, dancı yerin· 
•Ytarıy ·1 l fat a ı e evlendi. Bu ea • d• de ölenlerd. bir kı•mn1m aileleri 

10 
... •nbuldaki Cenevı"zlerle G 

1 1 1 b 1 bulunmuttut. Muhakemenin dilakü cet-
., a ata • Kemera tı tu um acı arı Yalılar ar d t·· l .. teıinde huıtlık tükihallna afd evrak 
k d asın a uy er ur- bir veya iki gün önce Galatanın tin 857 inci senesinde evahiri şeh· okunmuı, f&hitler dinlenilmiıtir. Dava, 

'-~a, ~:e~edde korkunç, kanlr fethedildiğidir. Müverrih Ham- ri Cemaziyülevvelde yazılmıştır.,, 
•-1 § a ı.. d' k' c·· l ·1 z w p . ..., onyaJ l mer ıyor ı: um eıı e agnoa &fanın ım-

'Kütahra •e Y eniıebirtle bulun dul. ları 
anl•ıılaıa l»irkaç tthidin istinabe ıurt1· 
tile ifadelerinin abnma11aa a.irbç .--Grkıe • • r ar, l305 de Osman· "1Stanbulun zaptından sonra zaıını tafıyan bu muahede Gala· 

'- 11 ıle Ala h · d ~·Yeni) fe .•r e ıavaı • Galata varoşu da sureti hususiye- tanın fethini anlatmaktadır. hidin de çaitnlmaMDa karar nrilertk 
tlerd' erek Gelıboluda yer • de itaat Ye teslim edilmistir. O "' "' "' uıka ıüne bıralulmııtır. 
orıy ;· lıtanbulda bulunan ı vakit Galata da kuvvetli ~e metin İatanbuldan önce fethedilen 

, . ~;~::: .1~06, ~307 yıl~a • J bir surla muhafaza altına alınmış- Galata, fetihten ıonra da uzun MatlHıuunuuı wele11 •Hrlertlen: 
'lııı . ılan edılen RoJun tr Burada Ceneveliler meskiindu müddet Türk olmıyanların bir yeni Türk me~muası 
tlirıd':•nden sonra Cenevizli· kl donanmaları deniz yüzünü ka~ semti olarak kalmıttır. 

"" hlah I 1 h · lstanltul laalkni tuafmdul çıkinl· 
tdi)llli 

1 
~o mut ar, epıı lamakta idi. 1stanbuldan kaçan "Tarifnamei İstanbul,, adlı bir makta olan "YENi TORK,. ., .. raua-

Ct~\iıtc! ~dır • .. .. bir takım yerli]~r, oraya iltica et- kitap, Galatayı 14İtretıihı bez-
• dtıı •onr' alata surunu 1303 mişlerdi. Hazreti padişahın vezi- mirahı dünya ve i1111i elıinei 
'f }>,"-ı b~·Y.~pmı§lardı. Sur, ri olan Saganos Paşa nezdine Ga- ı naata Kalatadır. Mahbubu bibe-
. laıarıb ~;un G~la~~ı kapla- la tadaki Cenevizliler tarafından del, ve zevku ıafada darbı m•· 

''&ru ~ ethedıldıgı kurun gönderilen murahhaslar, Galata- ıeldir. Her kuıeıi frenıi.n ..... ,, diye 

aınm 2111acu aay111 R•p Peker, fflf. 
" ~eni)J. Dr. Galip, Nüahet, Selim Sır· 
n, Ahmed Ekrem, Hi~ T11rhan, Vas
fi Rıza, Meliha AYnİ, Şükife Nihal, lf. 
fet Onaz, Hatice Hatip irmab yaalat 
la çalnmttar. Tav•ir• edetiz. 

l'atlh kazaeında: 
Ahmed kızı uyan Fatma ile ame • 

leden bay Mehmed, Muatafa kızı bil • 
1an F ethire ile Hıriıto oilu Apiıto, 
Ahmed kızı bayan Makbul ile renç -
per bay Rıfkı, Ali kızı .,.,.an Penbe ile 
semici bay Şevket, Hasan kızı bayan 
Hatice ile terlikçi uy Şükrü, T omaı 

·kızı ltayan Aıabdiı ile makarnacı 'INly 
Sino, Ahmed kızı NJ Behice ile maki • 
niıt bay Muzaffer, Mebmed Faik luzı 
INayaa Aliye ile mlkİnitt Atay Mehıned, 
Mehmed luaı baran Şükriye ile ~i • 
.....to fabrika11nda miiıtahdem Bay 
Emin, Hüseyin km bayan Naciye ile 
tüccar katibi bay Omer, Alekıi kızı 
ltayan Pudanya ile terzi bay Filopoı, 

lımail kızı bayan Supbiye ile hamal H) 
Aılan, Mahmud kızı bayan Bahriye 

. ile mülizim lıiay Nevzat, Hatan lcızı 
bayan 1 ımet ile amele41en bay Kerim, 
Abllullah kızı uya" Halide ile demir
ci Azia, lımet knıı bayan Nevir ile poı-
ta memurlanniılan bay l:aaet, Muıtafa 
kızı ba1an Oaımi ile l'H ıirketinde 
t.r Cafer, Mu•tafa laza uyan Şaziye 
ile poliı memuru lır.y Naztni, Al'ob kı· 
.zı bayan Maryam ile eanaftan bay Ma
ıiı, Matpü kızı baran Doapina ile tüc
carden bay lbaan, Mulaarrem kızı Sı
dıka ile percled Eanr, Ali Rıza kızı 
bayan Yamaıa Talu• ile arauyı bay ... ,.t, 

Hüınü km bayan Mürüvvet ite mİ· 
mar bay Hüsameddin, Şah.n kızı ba • 
yan Hatice ile bay Mehmed Nuri, Ab
dülkadir kızı bayan Hacerle berber bay 
Nedim, ldriı kızı bayan Münüre ile 
telefon menaurlanndan ur Feri dun, Şa· 
Nıı lem laayan Şahinde ile uy Meh • 
med, Mustafa kızı uyan hmet ile hu· 
kuk talebeıinden bay Feridun, Yaıuf 
Ziya kızı bayaa Sürena ile belediye 
cesa bikimt J.at Ah!Md Cevad, l ımail 
kızı Nazmiye ile poliı meınarlarmdan 
NJ Cevad Tezer ••lenmitlerdir. 

t. l'e ~d, ~kapısından T 0ı> nm her tyrlü tecavüzattan masun anlatmaktadır. 
'1tt ır.1 ar leler var~ı. . ~ •t l(ıa.lmakı.üzcre teslimini talep ve Fetihten sonra, Galata semtin :'!!!"--- Otomobil kazası ~ ı..· lehi deryada A•Ab kapusu, ügün-

tlh· Y&~ır • 1Aziıi11-.P1ıut ~klif ve.jm y~ıla· itihsaii miisıtıa: eğlence .yeri olarak ta kıymet al· .. ş -..,ıl\ .ld t k 'd' Bu · NJ " • 
1 

ıJı •tı "•~~ '> ~ r r ' .. v ~ ~ cusü gene cenuba naiır le\?ı.· . ~er- 1 • ., itlide ihtiyar bir atlama oto-
r ı~:. ını atıma ta ı ı. e ey eml§ er ı.,, · mı•tır. lıtanbulu tarif •den yaz· · i!''tıl ~ -

111 ~ ı 'S' ~ yada Kürkçü kapUAU, dör<luncü mobiUJie çuptııı ve onu yaralad1 .. • 
'41Qol- Yı ıncla yıktırılmıttır • Arapça yazılmıt olan F etihna- ma kitapta fU satırlar da vardır: 
.b "'rıı v ı t b l k d 1 1 Yağ kapanı caıtibin4! a"ılıt Jebi t• ..oktuuadu poli.çe yaltaJa,... "'i- e • an u u uıa- me e tun ar yazı maktadır: "Bir şehri dilavizi safa engindir, ,. ~ . .- •urJ b · "k k ı " deryada Yağkapanı kapusu, be- toför Şerafettin, Adliyeye ıönde· 
l'cf 

1
_ •• arın i.ıyu apı arı Kostantiniyenin şimalinde ki, işi müdanam, ve işreti aledde- ·ı · 1 'l(ı h §İnci lehi deryada cenuba tıazır rı ""'· teYkif o unmuttur. 

ıza atı, ııraıı gelince büyük bir liman vardır. Bu lima- vam ve bezmi mey andan gayri y •ı ) Bahkpazarı kapusu, altıncı cenu- aralı da hutahaneye kaldı • 
ı»ı nın sahilinde "Galata,, denmekle yerde haramdır. Ekser halkı üm-~ F t'h f d f .1 d 

1 
ba nazır Karaköy kapusu. yedin- nlmıthr. Yaraaı hafiftir. 

tc1·İ a ı tara ın an mu- meşhur ve Ceneviz tay ası e o u meti tsa ve milleti Mesiha olmak- ~ 
~ihle ı/ diği vakit Cenevirler, bir kale vardır. İstanbulu muha- la Cem gibi ellerinden cam düş- ci şark tarafında lebi deryada B _" ___ _ 

lf 1ta7 nıuahede yapmıtlar, sara ettiğimiz zaman hasnmnıza mez.,, Kuı-şunlu mahzen kapusu, ki Rum U gece ~ 
ttrı, . acaklarını vadetmitler- muavenet etmemek şart.ile tüeyi • • • lar bu kapuya "Aya Niko,, kapu- Nöbetçi eczaneler 
ttııı, ~ızler, bu vaitlerile mal ınerkumeye aman verip muahede Galat&nın fetihden ıonraki ha· su derler. Samatyada: Erofilos, Fener-
~ rını h.. d k k I Ç d \T Ot1-rd ucum an orumut etmiştik. Fetihten sonra ma tu • tini Çelebi töyle anlatıyor: ünkü buarada Havariyun a- e: ita1i, Şehzade başında: A- : 

.. ~l'\fı ~ F •kat Cenevizler, Fa· ler ve esirler içinde bu tayfadan "Kostantiniye Halici ,şimalin- yazması vardır. Imtmalr adam gir- saf, Şehremininde: Nazım, Ka • • 

1
1 "'ki: an. lıtanbul fethedil· dahi adamlar görülüp şu halde de bir mile karib mesafe lehi der- se şifa bulurmU§. Sekizinci canibi ragümıiikte: Suad, Aksal'ayda: 
()ldu" "•zıyetleri daha müt· bunların gizlice İstanbul halkına yada akçe tahtası şeklinde şed- §arkda 'deryaya nazır Kireç kapu- E. Pertev, Eminönünde: Hüsnü 

li}', :unu düıünerek, gizliden muavenet etmiş ve ahitlerini boz- dadi sengin bünyad bir kal'ei me- su ile deryaya açılır Timur kapu- Haydar, Divanyolunda: Esad, 
tf~ ~anı ordusuna yardım muş oldukları görÜlmekle ceza- tin, seyinkar bir hısnı hasindir. su, dokuzuncu Karaya nazır Top- Beşiktaşta: Nail Halid, Kumka-
~t 'lır lanııılardı. Fatih, bunu lan tertip olunmak ü1..ere asker- Daira madar yalrn kattır. İstanbul hane kapusu, onuneu kara tara- pıda: Belkıs, Zeyrekte: Hasan 
, ~ oı,u •~az, derhal bir göa- lerimizi Galataya hücum ettirmek gibi üç kat amma derunu kal'ede fında şimale nazır Küçük Kule Huhisi, Galatada Doğru yolda: 

11 bir k~;•Ye Galata surların- murat olundukta, ta.ifayı merkur üç kat bölme hisar duvarı vardır. kapusu, on birinci şimale nazır Merkez, Tünelde: Mankoviç, 
~ ını yıktırıverdi. me mazeret arzederek af ve aman Bunlann her biri birer Ceneviz Büyük Kule kapuaudur. Bu kapu- İstiklal caddesinde: Kemal Re-
'l'ları "' "' "' dilediler. Biz dahi cürüm ve ka- kralzadesinin hükmünde idi. Da- Jar kal, enin etrafında Tophane bol, Osmanbeyde: Şark Mer • 

~"et'tihı ın fethi tarihini bir çok bahatlerini affederek mülkleıini ha başka kapılan vardır. Evvela ve kal'e kapılan karaya nazırdır. kez, Kasımpaşada: Yeni Tu - :. 
,~ii•te.:: ayrı .ayrı günler ola- ellerinde ipka ve üzerlerine ceziy· garp tarafında Kasımpaşa tersa- Geriye ka1an sekiz kapu lebi der- ran, Hahcıoğlunda: Yeni Tür ]I 

k cıla e~tedırler. Fakat, mu· ye tahsis eyledik.,, nesine nazır hisar biçiminde Mey- ya<ladır. kiye eczanesi. 
() 11' ıtanbulun fethinden "Hilkati alemin 6961 ve hicre- yit kapusu, ikinci cenuba nazır ve (Arkası var) lllllM•--.: : 

t~ ~' kaJ>ııınd · ? Ul b ..J __ 
N))e d' an gırerken da - gülümsiyerek ıeyre dalmıttmı. maıkaranın yaptıiını •· an u uar rüzel oturuyor Ye hana öyle 

' 8 'Yordu: Birden bire beni gördü. Gözle· ne doıtluk böyle ... Sen benim kı· sokuluyordu iri, ellerimle tutma • 
~rıun · ? ~. ·~ hır aradığı var... ri derin bir sevinçle parladı. Gü • ::ım m11ın, onun kızı mı··· ia bile lüzum yoktu. 

t~"''tt..,1Y etrafa bakınıyor .. San- Iümsedi, minimini ve kırmızı du. Durmadan üstüme atılı1or, ku- Bir elime mama tabafını, diie-
'tiki tU:r-· Çıngırak nerede? dakların araaından, dört tane ıiv- cağmıa gelmek istiyordu rine de katıiı aldım: 
'~~ J:',\ıaı kaldığım çınrırak ca· ri ve beyaz dit göründü. Aldım. Dayıma cevab verdim: - Haydi, ben Y•dire7im aa. 

!... a adın, haydi, buluver Ellerini çırptı, ileri geri kımıl· - Kıskanmak yok! .. Gen~ ıe· na! .. 

r,~' 8,Y~f danarak bana doğru atıldı. Artık nin •kızın olıun, fakat benim de Declim. 
t.... endi, onu da verdiık, mamayı da, dadıyı, etrafında her- arkadatımdır. Biz onunla baba Hayran hayran ıöderime, JÜ· 

~İlttell , kesi Ye herteyi unutmuttU. kız deiil, iki ancadatmıf gibi le • züme, boynuma, Üe\ÜIDe l>afUDa 
~.n°1~ı ~eriye adım atmıttnn. Yavaf yavat yanına yaklaf • viteceğiz... Sazan bu çeıid ıevıi balu7ordu. Hiç seıini çıkarmadan 
~ltı~iine bi:·:~leıine oturmuı _ tım. Minimini elini elime alarak baba ile kız araıındaki ıevıiden uslu Ye uyaal maınaımı bitirdi. 
~. \i\'elilld nluk takılmııtı. Da- öptüm: daha kuvvetli olur!... Alman, d•dı: 
)~d~ e blbak, diierinde kA· _ Afiyet olıun küçük hanım!. - Yani, itık mı oldunuz birbi- - Bize yol ıöründü; zira it 
~, Sthi~ı Yedinneğe çalıtı. Dedim. rinize?.. kalmadı! ..• 
~ da11, lr.ı;~ :trafa bakınıyor, D~yı~ da diğerleri gibi bizi Dayım daha çok gülüyor Ye~- Diye İülüyordu. 
"'QJ,~9'ı,1\ .:,:.n.ıyo--:, dadının hayretle ıüzüyordu. Kendini tuta- kalatıyordu. Bunu ıahi zanneden annem ıö-
)~~ '~, 1>o 11Zattıfı katık, madı: Ben de bu ıöze güldüm. ze karıflı: 

tj · Ynuna doğru kayı • - Demedim mi ben aize? Bu - Nurt denen iz deyin!.. - Çocuk dediiin maymun ıi .. 
ikte bir- ıa. . bir ıey arıyor, demedim mi?... Diyerek geçİftirdim .. Sonra bir bidir; timdi heveılenir, timdi vaz-

nıye ciurmuı, onu Bakın kimi arıyorm~ı, gördün mü kenara oturdum. Kucağımda oka· ıeçer .•. 

Ce•det Bey izah etti: 
- Yabancı ıörünce merakı u• 

yandı; ondandır ... 
Ben daya.namadnn: 

- Siz öyle deyi!\, çünkü itini
ze öyle relir ... Fakat 'biz, hep böy· 
le olacaiız !.. · 

- Allah Yerıin !.. Kefl<i 0)1& 
da, tenin huylarını alsa! .. 

• • • 
Bütün ıünüm onunla ıeçiyor -

du. Balkonda, tara1&da, bahçede, 
Mtti Selma ile ıözlettiiimiz de • 
niz kenannda oturuyorduk. O za
mana kadar hiç konutmıyan ço • 
cuk, etrafındaki ef yanın iıimlerİ• 
ni öiren111eie batladr. 

- Bu ne? .... Bu kim? ... 

(Arkaar var) 
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HiKAYE TAKViM 
Pazartesi ~Atı • 18 Şubat 19 Şubat 
ı.ı Zilkade 1~ Zilkade 

Gilıl do~u 6. :51 6.50 

!Posta suçlularının ik' 
duruşmaları laf sil" 

Bettina 'nın aşkı için 
Almancadan: Arif Cemil 

Ste:fan mesleğinden memnun· \ Büyük midabakalar aym on dör
du. itinde çok muvaffak oluyor· dünde olacaktı. Zengin bir prog• 
du. Bu kıt oldukça çok para kaza- ram tertip edilmişti. Solo cambaz
myordu. Fakat alkıılar ve §&Dlpİ· Irk, çift cambazlık ve hokey maçı 
yoaı1uk müsabakalarından da bi - oynanacaktı. 

Cüo batısı 17.<Cb 17,'47 
Sabah aamazı 6 6 
Oğte namuı 12,Y.8 l'l.28 
ltlndl Jt&muı IS.!S ll'.26 
Akşam umazı 17.46 17,47 
Yatsı namazı 19.17 t9.18 
lmsat s. 12 5.1( 
Yılm reçcıı glinltrl 4~ 49 
Yılın kalaa ıtünlerı 318 317 

=ıı RADYO JI-
rincilikle çıkması; ihtimalinin pek Stadiyum hınca hınç doluydu. 
kuvvetli olmuı neye yarardı? Herkesin heyecanda olduğu görü· BUGUn 

İSTANBUL: Madam ki küçük partner'i Betti- lüyordu. Stefan birinci olarak buz 
18,00 - Fransızca ders. 18,30 -

na, buz üzerinde hokey oyniyan o üzerindeki oyununu oynadı. Ha- Dans musikisi, 19,55 - Haberler, 20,00 

sarıım gençlerle, ya1nız onlarla a· rekatını musikiye uydurarak fnd- - Konferans, Selim Sırrr Tarcan, 20,30 

li.kadar oluyordu! dak gibi döndü, tiddetli alkıtlar - Bayan Jale, Şan, Piyano ile, 20,55 -

Stefan, yirmi sekiz ya§mday• arasında aıçradı. Fakat bu alkış- Hafif musiki. Plak, 21,16 - Son ha -
dı. O zamana kadar atkta bedbaht lardan dolayı hiç sevinmiyordu. berler, 21,30 - Bayan Bedriye Tüıün, 
olmamı§tı. Fakat buz cambazı o- "Örümcek gibi upuzun, ipince ha- radyo tango ve caz orkestralarile 

lan Bettinanm, o güzel, tatlı, se· caklar,, sözü hep kulağında çınlı- 225 Khz. \'AKŞOVA, m. 
16,4:1: Hafif nıuıılkl. : G,4.:J: Ders. 18: :;ar-

vimli Bettinanın atkma mukabe- yordu. kılar. 18,26: Sözler. 18,s.>. PIAk. 18,50: Söz· 

le etmiyeceğini şimdi anlıyordu. Ste~an birinci numarasını yap· ıcr. 19,ıo: FUm re\"tl&U. 19,15: Od& muslklı. 

1 kad la kta b h 
.nd 19,46: Sözler. %0: Aıkerlld ne,rlyatr. 20,25: 

Stefan, meılegw inden o an m tı n ıonra uz sa neıı en çe· ., H be Sözler. haberler. 21: Orkeatra ... 1,4:>: a r· 
ra, ne kadar güzel ve cazibeli o- kilirk~n Bettina ile karşılaştı. Kız ıer. 2ı,ı;1>: Söı.1,.r. 22: Senfonik orke tra kou

lurlaua. olsunlar, kapılmamağı ona hafifçe gülünaedi. Alkışlar seri. 22,45: Konferam. 25,15: Dans. 2t : Söz· 

F 
Ier. 2.t,03: Dans. 

Prensip olarak kabul etmifti. a • bu arada ıuatu. Çünkü hoparlör 
5-iS KJız. BUD.\.PEŞTE, 3SO m. 

kat Bettinaya kartı bu prensipine Bettinanın solo oyununa çıkaca- ıs.so: Popüler orkestra kon~ri. :?0,30: 

sadrk kalamadı. Stefan, kız için ğını haber veriyordu. ' 'Ko.teh - Kıwır,, adlı cıutschat.ourlnin ope· 

duydu ~gu aşk hislerine onun taTa· Stefan, sahnenin methalinde ruı. ı2 : Almauca neertynt. 25,o:s: tngillı:ee 
neır:lyat. 24,0.'J: Macarca n~rlyat. 

fmdan mukabele edilmediğini bekliyJ>rdu. Ellerinde krizantem 852 Khz. MOSKOVA, (St.alln) 861 m. 

gördüğü zaman da artrk 1t İ§ten buketleri tutan bir takım genç- 17: "Zalko.ya mahpueları" ile (Ratkllll) 

geçmİ§ oldu. ler, Bettinanm aşıkları, kızın O· operalanııdan ll&hneler. 19,SO: Senfonik kon-

Bet hafta evvel "Riı,, kahveha· yundan avdetini bekliyorlardı. aer. %4': Btlytlk Moakovadan nakil. 

nesinde kıza açıldığı zaman Bet- Stef an, kızın oyununu ıeyreCl..er - öU Kbı:. BUDAPEŞTE, sso m. 

S 
18,SO: PlAk ko.n!lerf. 19: Ders. 19,80: Hiır-

tina kahkahalarla gülmüş ve te- ken dudaktan araımda: pa konııe.rt. 20: Sözler. 20,40: Fllharmonlk 

fana demitti ki: _ "Ah Bettina, minimini buz taratuldall koneer. 22,40: Haberll'r. 28: çın-
. S f · k - · cene muslk191. 2-1.10: Aylık haberler. :!l,25: - Azizım te an, sız ço - ıyı kraliçesi!,, diye mırıldanıyordu. eu. 

kalpli bir insansınız. Fakat mes· Bettina buz üzerindeki hareket- * KU. lLUt.BURG, 382 ın. 
!eklerimizle hislerimizi Allah aş- Ierini hızlandırdıkça kısa etekliği 17: Haflt mullld 18,SO: Sözler. 19;&:>: &r· 

kına biribirine karıştırmayınız. daha ziyade yükseliyor, güzel ba· sa. ıt,M: U.rler. :?O: :Seben muıılki. 21: 
·· • d ba 1.1. Haberler. 21,10: Anton Bnıekncrln eserlcrlıı-

Herkese: Buz uzerın e cam ZUA cakları da aı"ttikre uzanıyordu. o ~ den lellfonlk konser. %%,10: Dans muıılklııl. :?3 
yaparak büyük bir şöhret kaza· Üzerine tutulan projektörün ziya· Haberler. 2S,2J: uıu.ı•raraaı ot.omobll ııergt
nan Stefan ile Bettina evlenmiş-- il altında ipek çorapları ve aya- ne dair. ıs,.ıo: Musiki. :?t: Hafif orkestra 

Jer tted,iıtınek kat'iyyen istemem. tmdeld bu& kınJdarı PN'fidıJor00 koueri, BR-ML+ "~ aıs aa. 

Rica ederim, bu meseleyi tarpa· du. Bir aralık Stefan birdenbire 11.se: Hatır musiki. ID: Şiirler. ıo,so: Söı
ınen aklriıızdan çıkarınız ve be- ortadan kayboldu ve garderobun ıer. '8: Spor haberlerı. %1: GUniln babcrJc-

1 . • · rı. %1,10: Otomobil, dans ~·c qka. dair &ar-
ni severek bedbaht olma arı lŞllll bulunduğu tarafa doğru gİttİ. Bet lalı n~rlyat. !3: Haberler. !S,:?J: Dans (kla· 

başkalarma bırakınız.,, tina oyununu bitirir bitirmez çı- sik). ı Yalnız kısa dal~alı ~rlln üzerinden : 

Bedbaht i.şık ro1ü oynamak şüp kan alkıt aada1arı uzaktan gelen ı ·M-us_lklll_lk_es_. __ -=------ 
hesiz Stefan için yeni bir ıeydi, gök gürültüleri kadar tiddetli idi. 
sayet itin içinde buz üzerinde ho· Bu alkış ta bittikten sonra buz 
key oynıyan o me,'um şampiyon üzerinde hokey oynıyacak ta -
takımı olmasaydı Stefan o rolü kımlar meydana çıktılar. Kana· 
oynamıya gene tahammül edebi - dalılar kırmızı mavi çizgili, Okı
lecekti.. ford'lular ise siyah beyaz çizgili 

Bilseniz o geniş omuzlu, liaba ıpor elbiselerini giymitlerdi. Maç 
muameleli, gülünç kıyafetli, lngi• batlamadan evvel geçen k11a müd 
Iizce baintmaiarile vahıileri an· detten bilistifade takımlar biraz 
'dıran o oyunculara kartı Stefan antrenemanla meıgul oluyorlar
ne büyük bir kin besliyordu. Bet· dı. Ayaklarmm altında çiğnedik· 
tina o aaman gibi ıa.n1m Kanada· leri buz tabakaaı çatırdıyordu . 
lıları büyük bir ittiyakla seyredi- Nihayet, bacakları pamuklu 
yordu. Hatti bir oyunda Bettin&, bacaklrklarla sardı olan kaleciler, 
takımm bleciıini göstererek Ste- kaleleri önüne dikildiler. Bettina 
fana dedi ki: derhal gözlerini bu kalecilere dik· 

- "Ne vücut, ne müthit a'dale! ti. Fakat, aman Yarabbi, diyordu. 
Bir de buz üzerinde cambazlrk Oksford'lularm kalecisi kimdi? 
yapanlara bakıyorum da aman Her zaman oynıyan Walker nere
Yarabbi, midem bulanıyor! Ben deydi? Onun yerinde baıka bir 
de ayni aan'ati yapıyorum, 0 mes• kaleci duruyordu. Bu yeni kaleci 
lelin ne demek olduğunu bilirim de partneri olan Stefandan ba!
amma, buz cambazlarmm kara, ka birisi değildi! 
Orümcelt ayağı ribi ipince, upu· Bettina evveli. gözlerine inan· 
mn baçalda.rmı gördükçe gülmek- mak istemedi, fakat sonradan ta
ten kendimi alamıyorum.,, mamile kanaat getirdi, kaleci Ste· 

itte Betti.na, Stefana böyle söy· fandı. Kız: 
leCli. Stefan uabiyet içinde siga• - "Hokey oynadığını Stefan 
ruıru içerken kıza fU cevabı ver• bana hiç söylememitti, nasıl olur? 
di: Okaford takımı onu nasıl kabul 

_ "Bettina, buz cambazlarının edebilir?,, diyordu. 
siyah triko pantalon giydiklerini Bu aralık hakem düdüğünü 
biliyorsunuz. Siyah. renk ince gö.. çaldı. Mühadmler derhal hücum· 
terk. Bunu bildiğiniz halde buz }arma başladılar. Bettina: 
üzerinde hokey oynıyan takımla- - "Acaba Stefan gözüme gir
rın kalecileri gibi, b:ıcakları mu- mek için mi oynuyor?,. diye dütü· 
hafaza eden kelaı pamuklu ha- nüyor ve sevincinden, hfyecanın
caklı1C giymemi naşıl istiyebilir· dan titriyordu. 

Kanadalılar. ilerlediler, müda-
,.tllOmstyftl'elc: ı filerin arasını: arıp geçtiler. Halk 

''Peki\!, pekili. !,, demek· 1 ta.ki heye-can arttı. Hokey tabla· 
teft başh bit- ff"-' .öylemedi. 1 smr fırlattılar, fakat Stefan kale· 

Eaki Fransız Tlyatroaunda 

Deli dolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Retit 

yi iyi müdafaa etti. Mütebeaaim 
bir çehre ile, büyük bir soğuk 
kanlılıkla hareket etti, ya bir kut 
ıibi havaya 11çnyarak hokey tab
lasını havada tuttu ve yahut boy· 
Iu boyuna yere yatarak tablanın 
kaleden içeri girmesine mani ol· 
du. 

Seyirciler cotkunluğun, alfkm· 
lığın aon derecesine vardılar. Şim· 
di Oksf ordlular ilerlediler. Mü
hacimlerinin ikiıi de şiddetle yü
rüyerek bir gol yaptılar. Heyecan 
arttı. Kanadalılar yeniden hücu· 
ma bqladılar. Fakat herkes: 

- "Bütün maharet kalecide, 
Okafordun kalecisine kimse kartı 
çıkamaz!,, diyordu. Kanadalılar 
devamlı bir faikiyet içinde hücum 
larına devam ettilerse de, ilk tim 
sıfıra kartı bir ile Okafordlular 
lehine neticelendi. 

Stefanın tebrikleri dinlemeğe 
vakti yoktu. O ne sağına ne de so
luna bakıyor, garderobun bulun· 
duğu tarafa doğru koıuyordu. 
Çünkü kıyafetini deği9tirerek Bet 
tina ile beraber sahneye çıkmağa 
mecburdu. O eınada hoparlörler: 

- "Çok sevdiğimiz iki buz o· 

-3-
Bu, gene fazla gayretini arhk gizle· 

meye lüzum göstermeden müfetti§ 
beyden Devlet Şiirasma miras olarak 
geçen bir ıeydir. Bu hesabı naııl yap· 
bğınuzı bizden ne zaman ıormutlardır 
ki, bunun hesaba müatenid olmadığını 
iddia ediyorlar?. O müzekkere yazıldı· 
ğı tarihte yüz bin lira heıab edilen bir 
fark • bugün için zarar demiyorum, 
çünkü hükumet kararını vermittir • 

bugün 2, 3 yüz bin lirayı bulmu§ iıe 
hesap doğru demektir. 

Bir milyon liradan fazlasına gelince, 
1atanbulda bir gazetenin ba!Yazı yaz· 
mak tuhaflığına düıtüğü bu mese1e 
şöyle olabilir. 

Ben idareden aynlmadan evvel ıon 
bilançoyu görmüıtüm. Bilançoların tet
kiki telgraf idarelerini zerre kadar ala
kadar etmemekle beraber orada külli .. 
yetli bir paranın ihtiyata alındığı gö • 
rülmüıtür. Fakat yüz bin liradan hah· 
sedildiği zaman böyle bir şey, ne mev· 
cud ve ne de vardı. Şirketin lngiliz li
rasının düımesinden dolayı tahvilat 
faizlerinden bir miktar kazanmak fikri
ne dü,tüğü anla§ılıyor. Bunun bilan· 
çoda kar olarak göıterilmeyip ihtiyatta 
gözükmesi de tahvilat sahiplerinin tir· 
ketin bu kararına karşı ne diyecekle • 
ri henüz malum olmamaamdan ileri ge· 
lebilir. 

Şirket bir milyona yakın bir parayı 
ihtiyata almıı ise yani bu parayı tah· 
vili.t sahibi olan İngilizlere kaptırmak 
iıtememiı iıe, . bu memleket için bir 
kar telakki edilir. 

Çünkü mukavelenin bir maddesi~ • 
de, Jİrket senelik varidatile mukavele • 
de yazılı bütün vecibeleri ifa ettikten 
sonra fazla kalırsa tarifeler in dirile · • 
cektir, deniliyor. O takdirde bu bir 
milyon lira, gene ahdi olan diğer bilan· 
çolara nazaran o tarihlere kadar ya,!>ıl • 
mamış olan vecibelerden fazla kaldığı 
takdirde tarifeden tenzil edilir. 

Bay İ lısan Cemal Şurayı. Devlt>tf:C 
liüurrm ..muhakcmclrırinc bir seb~p 
t~ldl edetı maddclcriu lıcr birine bu 
sure: le ayrı ıAyrı ccmp 'l erdikten 
sonra Şıf .. ayı d,•ı·lct lwramım heyeti 
umıunircsi ?:aldmıda ~ıı miitaleuıı 
viirütmii ~tiir: 
~ .. 

"Bu mesele, benim kanaatimce idari 
bir iş mahiyetinden çıkmış büıbütün 
başka bir şekil almıtbr. Müfettit haki
kati tahrif etmi~tir! 

Bu i,lerin mahkeme huzurunda, ef
karı umumiye huzurunda ortaya dö • 
külmüı olmaıından çok memnunum. 
Çünkü hakikatin heryerden ziyade bu· 
rada tecelli edeceğine ve adaletin yerı· 
ni bulacağına kaniim. Sonra !Unu da 
söyliyeyin\ ki; ben şahaımı müdafaa 
ediyor vaziyetinde değilim. Bu itibarla 
verdiğim cevaplar posta ve telgraf u • 

yuncumuz müştereken sahneye 
çıkacaklar!,, ilanını etrafta çın· 

lattı. Dans muzikası batladı, Bir 
alkı! tufanı Betti na ile Stef anı 
karşıladı. Stef an, Bettinanın elini 
tuttuğu zaman haftalardanberi 
Okıford takımının pctinde bey· 
hude koşmamış olduğunu, akşam• 
larr yaptığı antremanlann boşa 

çıkmadığını anlad;. 
lkiai de adımlarını ve hareket· 

!erini musikiye uydurarak bir vU· 
cut imişler gibi oynadılar. Stefan 
mes'uttu. Çünkü Bettina onun eli
ni sımsıkı tutuyordu. Oyunlarının 
en heyecanlı yerine geldiler. Ste
fan bir fırıldak gibi dönen Betti· 
nayı iki elile belinden kavradı, 
kızı bir tüy gibi havaya kaldırdı 
ve bu vaziyette kendiıi de buz ü
zerinde dönmeğe başladı. 

Bütün gözler parlak buz taba .. 
ka11 üzerinde mahirane hareket
ler yapan bu çifte müteveccih ol· 
duğu ve projektör ziyası o çift; 
aydınlığa boğduğu halde Stefan 
yukarıya kaldırdığı kıymetli yü· 
künü tekrar yerine indirdiği za .. 
man, bir an için iki dudağın bir ... 
!ettiğini kimse göremedi. 

•. d .. l"... .. __ ı.,iyctİ mum mu ur ugunun !""'' 
yeıini müdafaaya matuftur. 

Müddei u mumi bay M ~ 
- İJısan Cemal, ev,·el ~ edl 

tün müdafaasında knnaauıı .•. 
olcluğunu Ye m iirncaat eı.t 
Yolların bu esasa müsteJl1 • 

doğunu, müdiirİ) eti uınıtrJll·1 
fikrinin hundan ibaret ti 

öylcınektcdir. 1 ti:.uri ol•~ 
~ura ı kurarmı aldıktan 6 bir 
ecki kanaatlerinde ı-r:ırd• b 
olmıyacağnıa nazaran ı~U 
ne için devam etmi§lerdırİ 
sebebi kendilerinden so~ 

Reis Asım iddia mak k 
sualini aynen tch ar :~e:c bD' 
susta ne cevap -ı:crccegını · 
Cemalden sordu. Bay /h$llf' 
§U ccı·abı ı·crdi : 

1 - Mesele memurin kall ~ 
mas eder. Memurin kanunu 
run mafevkinin emrini di ~do 
çin o emrin gayri kanuni. r . 
mi olmasını amirdir. Gene :
nun bir maddesi, bir rneJJJ ele 
nunda yazılı olmayan ah\'al 
caiz olduğunu bildirir. 

Evvela müdüriyeti umuoıİ1 
talea beyan etmeıi, mütal~~· 
makamata arzetmesi, bir ınllP"" 
virinden ınütalea ıorması 
k• "k • b" • 1 n1 

ı gayrı anunı ır ış o su • 

2 - Müdüriyeti umumi~ 
tığı i,in nihayet bir içtihad t ' 
ıimdi bilhasaa sabittir. Şöyle 
ler heyeti meıeleyi müzakCt' 
bir karara rap!edememi§ : 
devlet .karanndan sonradır~ 
müıavirler heyetine tevdi e . • 
suretle heyeti vekile bunun ~il' 
iti oldugunu filen tasdik etıı" 

• 
3 - Mütehavvil tarife '! 

komiayonda aza bulunan e~,ı 
hukuk mütaviri bay Edip 1' ıJ 
rayı devlette ikin bir içtın_a'.,ıı 
~ ~,rleıMti. Bunun ~,,ııit1 
yüktür. Çünkü o zaıgan ~ f 
üç k:' i vardı. Bunlar da ı-.fıi' 
Bay Edip Kemal ve bay C~ 
ret idiler ki bay Cemal tablıl" 
pan müfettittir. il: 

Mülettiıin münferid kd" ~ 
kabil komisyon reisi ile az.adi' ~ 
kavelenin tanzimine ıaik ?1;;J 
itham eden fikir ve ruhun ıc.,,, 
said olduğunu kabul etmitl ;J 

lliiddt'iumw11i b<l · ,ll11~ f 
ni sualin e:;/;i 111111wı miid11

' J 
ye clı• sorulmasını ma/ıf;cTl~,,ı 
tecli. Malılmmc rı~İ$İ luı.' 

1 
Falıri ·i im orguya ccı·o/1 

., 

darct ı•tti. bıff Falı ri dı•<li J;ı· 
- Müdafaamda yazdıi•"' 

Devlet Şurasının bu gibi it~~ 
eden kararları, deaviyc ! IJıl 
kararları gibi kafi değildır· ~ 
lar Basvekalet tarafından ta• 
medik~e isti~ari mahiyetini ;ı;tı 
eder. Bu, Şurayı devlet tctk 
hükümleri iktizasındandır. ~ 

• d 1 • • d' edetl • .ı Şurayı ev ete ııı tev ı .,,.. 

Batbakanlıktır. Binnetice ~" 
rasınm vereceği kararı ta•~1 bil ~ 
hakanlığa aittir. Halbuk~ t'ı" 
idareye böyle bir emirle, bıt 
gelmemittir. ~ 

Şu halde Şurayı devle~ ıı-.,., 
re otomatik olarak taıdık 
kendisinde cüret bulamarıııVı 
den, vaziyeti sonnak rnec:~ ııi. 
setmiıtir. Bu mecburiyeti . i 
tün dosyayı tevdi ederek ~t 
h , __ ,_ .. . l' w. te\'di uaua mupvır ıgıne .... 
Ve oradaıi aldığı ilbaın iİS~ 
yeti tekrar baıvekilete atı 
habereye giritmittir. • /.ı 

~ ıih' ,.1,f Bundan sonra bay ;,ıı kil"' 
r.ekilmir ve k endisini §ıI ~ 
:ıı :ı; 

da/aa cımi~tir: 1~ 
- Bendeniz veülete ge ~ 

mevzuubahı emrin çıkıl11:b~ 
zahiptim. Arkaclaıırn baY ,,..- I 
geldi. Buna müteallik ao•Y • ıJ 
lette olduğunu ve iıtedilderJ 
rilmediiini söyledi. Bert.ı 
bulunacağımı ve doıy•Y1 J,biİ•tf 
söyledim. Filhakika teıe ,. 
dum. Hukuk mütavirile t J 
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Yapma elmasla 
)ardan ayırdetmek 

haki el as 
imkinsızla-----

lnsiliz .l.:ljıııplMiDd biri aan, 
elmu ricada ietiwmele mUftf • 
&le oldu. Bu._, etm..ıerı, el· 
meeten anlıyu m mütıelll•ıa el
muçılar bile JHilıt •••ilen a • 
yırd edemedi!.. ... ........ 
hemea bu IUD, eJmulm Jdmjn 

)'&Pbiau merak etti ile de hiç bir 
ldmae ona ketf• llİ1lftffak olama
dL Çünkü ilim Mfemı ....,.... 
çıktılı akdinle ....... ticareti ,... 
panlann kenclilini aun'I elmas 
yapmaktan ftZ~iNceklerİllİ hi • 
tifor. 

Buna mani olmak içiD, bn • 
dini p.temekten baPa çare yok• 
bL Bu fen ad•mmm hhiJetini 
anlamak için yapılm her teteh • 
büa neitcetiz kaldı. Yabm amm 
yapbiı elmaalw V"ıctor Tourdaa 
nammda 1>ir Loııdralı tacir tara • 
fmdan piyuaya ~ bulu· 
llllJ'O?. Milhtıeriia kim olduim 

ondan ...... ,o1dur. 

Loadrah tKİrİD pİJuaJ& ... 
dili ....... puplan t.t1dk edil. 
mit .. de halarm heJriW ...... 
taD J.emen hiç hir fada hain °• 

clıiı ............ 
Londra p-.leri ......... 

...u.. .............. ta1ril el. 
malhn IOO tapu. lirw cleiGiD
de olan bir pMÇamD tam ...
olan aun't elmu pupu 31.IJllİ • 
Ha lbuma teclarlc oı...lılz ık • 
tedir. 

Ba :reni ihtiram ilerWiif ... 
dinle elmaa Plraaum alt 8at et• 
tild9la hatla elmu Mt;hal --
aeçineal .. de alır Ye .,._,_ 

.. ••• "''•• 1>ir darbe iDdirecılll de 

.a,teni,.. 
....... ı&iilen at ba .... 

elmulan pİJU&J& liİNll .adam • 
d ... 

"Hindenburg,, için ibide dikil·yo 
Alımanp 

Cümhaneiai Ye 

Batwldli Ba:r 
Hitler, Marepl 
Hindeaburs' un 

defa edildili 
Tannenbers lbi-
deaini, ha llBJe 
tiyik ılrmediii 

H• itte•• 
her .......... 
keklerle Jant e
cl• kadmler ı.. 
Yada ,.. .... 
rekorlarım si • 
•ittiler .. hu 
:rolda da Ml,uk 
ımnaffüiJet • - .......... 
Bir lmç slD lll-
ce Wr Fraaaız 
km olan .. ,... 

&bide ....... a..ı- ........ 
••w 6-"iDe T••n s)ırs l • 

.bideeini ..... w ..... Kris-' u. 
lranl.p iltenıa ••W JQ7Mla 
...... ilei .. ınlir ... iki ..... 
det Jlllimde alrilla molleli-..... 
lem._ w m model la7 Bitler 
tarafından bhal eclilmiftiı'. 

a 
Orly tanare kararph.,.daa liare
ket etmit •e ha-.ada 18,4SO ka • 
dem ,ulaelerek, tbndiye kadar 
hiç bir iradın tarafmdaıı Yanla • 

llJIJ&D ba irtifaa ftl'U'lra rekor 
kınmtlarclır. 

Kadmlarm ba çefid ıekoltan 
kumaları erbld.t. tam ... Yi 
olmak lsia m .ı.ri1i -..a. ana 

clQJllaldur, "...... ~ -
....... ......,,. otthddarinl 
~or. 

Madm ş.o ile 
bir Jnıllb lası olan B. &Na ClaS irtifa rellioru bmak a..e Pariam 

.,.. Ş.. Pariain en iyi aile-
1.iW• iıirm WDl&ptuı-• 

.,..,.........., .......... ...,...1. 
BlrP mesllk ulaipleri, laQatlan • ... ,...-,.........,,_.. 

blbll ..... ..,, ~len ela,..,..... 
Cimi ,....2 ... ,.......... Wr ~ 

ile, --..... fı ··~ ............ ........................ ~. 
WlirisT 

HutMk Wr 4eiil mWir? iki ani 
fnqimi,..-? 

1fte, ~ W'si"6kten 
dol-. ..w .... itlen brp. ......... 
laaftll ~ .. laaba lrOrblan 
arbk ........ Ji ...... . 

... •• 'ıl ........ ,...... .. .... 
..... l''d ata' ..... . 
1 L • s' t ... 111' "I ..,_, 

1 .................. . 

N ............. Wer 'a'• .. 
... u'' 1r..rn .... ..... 
ı....1.wı,. ........... . 

Hatd, ..... _ .. - .... ... .......... , ........ .,. .. 
llmı'riMlt .................. . .......................... 
Dielll•ı ..... .Am 'r ..... 

_ _. ........... ..... 
....... _..,...... ftnllr w. ..mi
... ..,..Mdaı w aııuriine-... ,....., ......... ..,. ...... ... 
iw1 -.W•11 hrıcllk w Ol'faJa 
.... lsla, ........ ; ...... . 
nlE ıl•Hlm ...., ....... eiet-w 
dW 1111 b ,.. .............. elli • ....... 

Bir ............. tliill" milletia .. 
b ita.Be, ldDcl w lc~ .._. • 

..... --..,. .... "6tiııacetiz - ... ._.,. ••..len ._.. 87&... ,.........., ...,_.....,.. ....... 
.. ... ..,, ......... ı' 'ı i-

"'ilk• ....... ._.., r+ •• 1 in 
tlQ+I ..... . 

.... •• , 1 ...... -·· ,.._ ·---ı;-ı--"11!-.,....~----. .... - ıkı,. • 
ıc••n•w ... ıt o•Wr ...... ... .......... - .. ~--
.... ı= •111, " rln'ılım ... 
lıl •• h .... b,.,,, ....., ..... 91 

.. S. ,.... ... anı• .. Drlla ...., ......... ..,.. ~ 

.. w .................. _ ... ....... .. .............. , ..... . 

.. .. aır-, h' 2 l1ıl..., ...... ,... 
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EGLENCEı 
·· Devrilen F ıçılarl 

Abbas, doktorun kati ıurette 
yasak etmesine rağmen, bir ~ türlü 
içkiden bat kalaıramıyordu. Bir, 
iki derken, rakıyı kadeh kadeh 

•üstüne yuvarlıyor, ıonra pusula • 
yı büsbütün §aıırıyor, kadehi el ·. 
den bırakıb titeY• el at.-yor, rakı· 
yı,· içine su katmadan, lıkır lıkır 
dikiyordu! 

F?.kat, bu böyle ·gidemezdi. 
Doktorun içkiyi kati ıurette y~aak 
etmekte hakkı vardı. A:bbaı, gü • 
nün birinde gene: rahabı:ılandı. 
Doktora baş .vurdu. 

·-Tabii, değil mi ya! .. Bunun 
böyle "olacağı besbelli bir şeydi! .. 
Benim yasağımı tu~madığınız 

takdirde, tekrar rahat11zlanacağı· 
ı~ızı söylerken, size masal okumu

. y~rdum. Ey, söyleyin bakalım şim-
di, ğünde ne kadar rakı içiyonu~ 
nuz? 

- Size ne söylesem yalan G9 

litacak, dokt-.:-r ! 
~ · - Neden?. 

- Galiba değil, muhakkak! 
- Böyle diyen doktor, arka • 

ıından şöyle mırıldand1: 

- Bu da, içtiğiniz rakı ölçüıü • · 
nün biır nevi tarifi, demektir. Hem 
de kafi derecede! $. 

Doktor, ayağa kalktı. An atın · 
karıııına geçti, dimdik durarak 
bir an dütündü. Ondan ıonra elle· 
rini karfıtmdaki göbekli Te kıran· 

ta adamın omuzlatma koydu: 
- Anlıdan, de'di, büahütün iç· 

meden yapamıyaı;akı:nıı r Şu hal
de koydqğum içki yaniını, ?zeri· t. 
niıden kaldırıyo-tum. Hot, ıız ya· 
sağın altında da. perhb tub'namıf, 
yahud tutub d• bozmutıunuz yal .. 
Ne iıe, iıte t 

Ayy&fni ağı:ı kulaklarına var· 
dı: 

- Teıekkür ederim, doktor!. 
Artık koyduğunuz yasağı gen• 
kendinizin kaldıntmıza ııöre, hiç 
"rahabız olmadan, Tahat rahat, bol 
bol.. ... • 

• " 4 
-r • -!.. Çilnkü bir kere içmeğe o • - Si21' neler \öy}üf'oriUl'llZ ka:r· 
turdum mu mllsamn batma ge - şımda? .. Durun, bakalım, Clatit •ö• 

~Çip, artık hesap, kita.pla alakam zümü tekmillemcdim ! 
.kalmıyor! - Ha, öyle mi? •• Ya.aa r •• Peki, 

'" . ......... Anlaııldı, anla,ıldı!. De • buyul"f 'b doktor! 
~ek fıçrlan deviriyorsunuz! . . Dok1.or, devam etti: 

-- Fıçı devirip devirmediği • - Evet, içebileceksiniz, ancak .• 
min farkında değilim, ama gece - Ay, gene o menhus kelime!. 
eve dönerken yoldan geçenleTin O kelimeden hiç mi hiç h<>tlanmı• 
üzerine fıçı gibi doVTildiğim olu- yor;um, dokto'r ! 
; f>r, galiba! - Ancak, şimdi ne kadar içi • 

· yorsanız, o miktarm yarııı kadar 
. Kleptomani/ j içeceksini~. Anl~dnuz mı?: Şimdi 

Kadın, "Kleptomani,, denilen ne kadar ıçiyorıanız, o mıkdarm 
hutabğln tMiri altındaydı. Hır • yarıaı kadar!.. Ancak o kadar! .• 
nı7Jıh _.ailiyle değil" bu ibtili.· Doktor, JSllerini kart11mdakini"Q 
~ ıun ttriiri iJ&Dda k&Jarak, nerede o~uzlarından ~ekti. A17~, k•lk • 
\ ne bulu., el atıı> eve getiriyordu! tıgı ıırada: 

• ~ir /~iliz karikatürü. Birka_ç cuı;!ık ,bir' ~~~n~;· ~i'°~d1ki ~•~i_bi, baloya 
gitmclc .üzere olan misafirine.§Öyle diyor-: · 'i 

, - - -----2?-- - ' Re8sall"ilar · 
Biribirlerini hiç çekeıni~e~! 

resaam, aralarındalti bu f ıd k · 
k'bl'k . . w 11 ,, t ra ı ı vazıyetıne ragme ' ,ıı-' 

görütürlerdi. Biribirlerine • 
ıahuında kıymetsizlik iına0~ 
arkadan olduğu gibi yüze ~ki 
söylemekten de hiç çekinınedı 
ri halde! 

k rıı 
Bir gün, bu iki ressam, ', 

karfıya geçıniıler, ef, doıt ar••~ 
da, gene hararetli hir münakat'~1 
ıiritmiılerdi. Karıılıkh olarak 

1
, 

metaizlik isnadlan, münakaf'l~ıı\ 
t Ş d ·ı· edel mevzuu... unu a ı ave k. 

ki bu iki reasa.m, ayrı ayrı rr>~ô · 
teblere mensub bulunuyorlar· 
rüf ve resim yapı§ tar:ılarınd• ~ 
ban tabana zıd ayrılıklar "ıır· 

Münakaıa ııraamda, reıtlııı' 
lardan biri, §Öyle dedi: , 

- Sen, istediğin kadar a1~1 l 
himde bulun. Benim luyıne~ııır 
ıenden bqka herkes biliyor• 

1 ~ 
tığım tablolan herkes kapıt k•P . 

~ ,, 
alıyor. lıte, bugün de, aıcagı tti 
cağına iki ıipariı yapıldı· .t{• dı· 
bazı ıiparitleri de, vaktim olJJJ~. 
iından, nezaketle reddetmek. ',, 
zım geliyor. Fakat o kadar.''~,. 
ediyorlar ki. .. Nihayet, çare1ıı Y. 

JJ' 
lıyor, birkaç ay ıonra yapJ11 
vadediyorum! . 

. ~ı· 
Diie.r rfJaaa.nı, bu aöılerı ~ ~ 

tehzi bir tavurla, ıülünuiyer 
tağ Ve Mürekkeb / ~ Kulak Meselesi I dinledi. Sonra ıöyle söyledi: dt 

Lokantada yemek yiyen adam, İkindi vakti, adliyedeki itlerini - Ola.bilir! Fak•t, bu, neye . 

- Bizim kaptcmı.u. uykıuu ağırcadı r. Gece eve döndiifünü:: zatnun hapıda 
kalmamanı: için, isterseniz anahtan fılın.! 

daha çorba.dan bir katık alır al· erken bitirib yazıhanesine dönen illet eder?. Müıterilerin, ,eıı; 
maz, peçeteyi boynundan attı. · avukat, katibini gene koltuğa yan- resim yapıtın gibi fena olm•d 

Garsonu çağırarak, atef püskür-· gelmi~ rahatına bakar bir halde larma! İyi kalpli1er, fe11'' 
dü: buldu. O iç~riye girer girmez, ta· hot görüyorlar! 

- · Bu ne rezalet! .• Böyle çor. ~ bii, kati,b ~a2iy:e~ini değiştirdi! ı-------~ ... --111/ .. 

ba nu pitirilir? .• Çorpada yağı~ · Avukat, koltuğundaki çantayı 
damla11 yok! Bu tavpnın değil yazıhaneni~ üıtüne bırak~b, !Öyle 
de, merhum Nasrattin Hocanın fık ıöyJedi: 
raıındaki sibit lavtanın suyunun 
ıuyunun auyunun ıun ıibi bir 
fey! 

Ağızkalabalığı ~ 
Acıklı ıabne eaerleri yazaJ1 ~,. 

harrir, ıo~akta bir doıtuna r'' 
dı: - . . - . ıı 

Onu ltu iptilinm teıirinden kur- -Buna da teşekkür, doktor! de
tarm~k için bir hayli uğraıan dok- di, t•kkürle beraber, hiç mi hiç 
tor, ~oktandır görmemitti. Günün h?tl.a~adığım o menhus keliıne
birinde evlen~iğini ititti • . Bir za. Y~ t.ı~d.ı ben de ku11anmak çare • 
· ' · d b' d k · l ıızlıgını duyuyorum. Ancak, ta • 

Garson, hiç ağız açmadı. Ce • 
binden bir defterle bir dolma ka.
~em çıkarıb, hiddetli müıteriye u· 
zattı: 

- Ne saman İçeriye sh·•~mt •İ· 
zi çalıfll'laya dinlenmeyi tercih e· 
der halde görüyorum. Çabtma ka
biliyetiniz azaldı galiba! 

Bu siteme karıı, kitib, 
dedi: 

ıöyle 

- Hayır, azalan itilme kabili· 
yetim!.. Ayale aealerinizi eskiıi gi
bi vaktin-de ititemiyorum ! 

.... . - DUn akf&lll "Dehıet,, · it1111~· 
faciamın teımilinde, o kadar ~
balık vardı ki .... 

Doıhı, muharririn· ıöziinü siı? 
dan aldı: ~ 

- Evet, bir sürü ağız kal•"' 
ğı !... Senin pek çok atıldığın• f, 
hid oldum, ama ne kadar tutul 

!!1nu bir türlü f arkedemed~ 

man sonra a ır yer e ocaaıy e 
fanİ§tı." 1 

- • • ~ mamın yarısı ne kdar olduğunu 

Bir ııraiını getirip ıordu: keıtireyim de, ölçüyü l&fırmakt.an 
N l k d ' mümkün mertebe kendimi abko • 

· - aaı , arınız an · m&mnun , ! :: , 
1 

. yayım. 

mu,ıunuz D kt t • cld' .. .. .. 
- Ooo, fevkalade! . . d , lo hor, ~aye cı ı gonınuyor• 

S hh . ;. 1,. . d ? u. za etti: 
- ı atı ra an yerın e, ya D · d·' k 

~ T ' "'I "\:>. ı· · r R""" -b·-r , ı:• • ı - emın, gece eve oner en 
- arn~ e. ıç ır ranat ı.: p 1 • ·· · f "b' · 1 .... k, ~ · . · · yo "an geçen erın uzertlle ıçı gı ı 

IJZ' ıgı yo • ı. f ı d .;Jtd. a.lın~ l ld :ırn.. 
• . . , " ı • evpıı ·~··~ız zaman aı: o \lgunu 

·~ ·no~r, ~~u~ :>1<!'1: ~?1e~ ~aylemijt1ni~, ya!! Biı, tam içmif 
edavlsı te~U'ım gö.aterpııtti • · l Olmanın ölçüıüdür •• Bunun yt.rııı 

Fakat,. bıraz ıonra kidmm ko- k&daT içitin' alçüaüne ıelinte.:. 
~ası.öyle bir ıey ıöyledi, ki dokto~, _ Bunu cidden mertk edi10• 
adamakıllı tatırdı: . 11 

• l rum, doktor! 
- Kendi•inden bir cihetten bil- Doktor bir iıtifini bozmadan 1 , 7 

hassa memnunum· Elinıe mur'af iz&hmı tekmilledi: 
pusulaları bituttıı~ak JWe.,. lü.. - - Üzerinize devrilen bir ıar• 
.zumu olan ~er. t6Ji bn:d~ ,te_darik botu,· akıi iıtikamete devirebile-
ediyor. Az tey mi bu·!. .. · • · . .cek halde bulunmanız! 

.., .:iı>'.& .. • ~ .. - • 

'A/rihoıla ıeyalıat eder. k«rı,· ~ kara ve sudan gelen tehlikeler arcuuı-
1İa.. Alattmı MUkan 7naY!fUlf!t kürek çeken koPayı ayaklarile boynundan yalla
!ıyor. Maymu'nu görmiyen er'/cek, kadına §Öyle se&leniyor: 

_;,Sevgiüm; §imdi WinaJ t:lo~ olmaiıın sıriuı inr, ya! 
1 · • '" .I~ ıt- -t'! "' . ~· •• l~ • ~ : .. •' • l ' " 
·~' , .. .. • . J ... 

- itte, tikayet defteri ! Lokan
tamızda adet böyledir- Sövüf, ya
zı ile yapılır! 

- Ne ıövüıü?!-

- Küfür, efendim! Şif ah en 
aöyliyeceklerini~i tahriren yazı • 
nız. Buyurun! 

Mütteri, hiddetle titriyen ıeaini 
bir perde daha yükseltti: 
. 7 Yazı ile mi? •.• Çorba için yağ 
ht.rcıyamadığmız halde, ıikiyet İ· 
çin m"rekkeb harcam~n çekin 
miyoraunuz, demek?. Olur ıey de
"'I' gı • 

Hoşgöri;.nen / 
Acuze bir kayn&Jta olan Fe,hun· 

denin ayağı hurkulnıuştu. Kadm, 
kıyameti koparıyordu. Doktor, bir 
haf tada iyile§eceğini söylediği hal • 
de .•.• 

Damadı Recainin alıhaplarmdan 

biri, ziyarete geldi. Baktı, bir taraf

ta kadmm kızı, bir taraf ta damad, 

hüngür hüngür ağlıyorlar. Ahhab, 

şa§ıb kaldı. Arkadaşmm kulağına 

doğru iğilerek fısıldadı: 

- Ayöl, kaynananın Hna yaptık· 
Jarmı unuttun mu? .. Ne diye böyle 
gözya§ı döküyors1m?. Hem ölecek 
değil ki ... Bir hafta sonra kalkıb ge· 
tıe eskisi gibi de la§acak ! 

Damad, göz ucuyla karısına ha • 
l·atak, fISıldayışla izah etti: 

- Karıma ho§ görünmek için ağ· 
l ıyorum. Eğer anasmm rahataızlık 

çekmesine ağlamazsam, sonra §U bir 
hafta için onun vekJletini alır, dire 
korkuyorum! 

Tecrübesi Var! 
Yatı, aabıkaları kadar artmıı 

bir hırıız, güpegündüz bir evi ıoy
m•ktan muhalteme edildi. Genç 
hir avukat tutmuıtu. Mahkeme· 
den beraat karan a.lcJı. 

' ~~ıkf.h . ih~f~ı karar bildi • 
rildikten, s~nra, nlabkeme korido
runda ıençı'avUki.ta teıekkür, O• 

nu ·hararetle tebrik ~tti: 

- Siz, mealeğinbde parhya • 
cakıınız. Buna enıin olunuz. Se • 
nelerdenberi mahkemelere girib 
çıkıt dolayııiyle, bu ıahada ihtiıu 
edindim. Görmüt geçirmiı, tec .. 
rübeli bir mütehaaa11 aıf•tiyle, si .. 
zin istikbalinizin parlak olacağını 
ıöyle>itim, yerind~dir ! 

Hamal Nerede ? 
Yolcu, garda dörtclönerek ba· 

iırıyordu: 

- Hamal, neredeıin hamal? 
Bir h,.ll\~1, /~lcunun yanı batın· 

d& dikildi: ~ t 
- Buradayım, efendi! ":t 

Yolcu, hal'nalr ıötdü, fakat ba

iıtıtına ara 'ftrmedi: 
- Bavuluın b:yboldu, ba vu • 

lum! 
Gelen hama), omuz kaldırdı: 

- Ohalde beni ne diye ç•iır- ......,/ 

G ·-~" L!b ' . ~ . ·f!.;111ıeJİ azı,...,...a 3aıu ının şesını ı:ıı .... . 1f11 
Bu yolcu, herhangi bir hamal i,~te~ğini yerine getiren :köpegı:ağı) 

d '"I b 1 ••• h I rıfetı: Üç $afhaya yukandan ~ e0 , , avu unu ~ıyan asna ı a· d ... b k , ogru a ınrz. 
nyordu! 

dın! 



S. İ. N. • 
Küçük 

Haberler • ı . ...:ı Alınanlarm çevirdiği yeni film· 
.... uen b' . 
filnıuıd ırı olan "Tanhof kadınları, 
ın e Alp dağlarma aid bir çol 
e~~a,. vak' aya tabii dekor teşki 

~tedır. 

Aıe,·zu J ak 
hedd 0 ar bir çiftlik üzerin• 
h' kuannı yüklettiği şeametin, genı 
ır ad 1 

St;, • • rn a erkek arasmdaki şiddeti 

1 gının kudreti tesiriyle yoklaması 
ı:ı ınnııQt F 

:ı ır. antaetik bir mevzu! 

C Bu filınde Pul Ri~t;;;rle Urıul. 
rahle · 

iki Yın rolleri ,·ardır. Eski ve yen 
tanının . . · ış artı8tın oynadıklan hı 

to)) h 
ıad er. a .. rollerdir. İkisinin de çol 

e ''e tal·· b' le . >ıı ır oynayı§la göründük 
rındeo bahsediliyor. 

f'ilınde b' k"' d"' .. .. 'd 1 ıı 1 • ' ır oy uyunune aı sa ı 
c erın t b' k aın ır muvaffakıyetle ortayr 
Ontt)d ... b 

tı. . ugu u sahnelere mahalli çeş 
•nın k 

r·ı u ursuz olarak katıldığı, hı 
1 
nıe dair yazılanlar arasmdadır. 
ıcı 

1lejisörlüğünü Kari Böseniı; 
~3plJ~ " 
. c;ı Ah hu kalh !,, filminde Yen 

~1 
Yugn, Pavl Hörbiger, Fridrih 

"'enfe;·, Kete Hak, Horst Bir, Albert 
ı· forat 1 
1 

' ro alan artistlerden haflıca 
arıdır. 

h~ lıu. Alman filminde, hafif tertil 
ır se,. · 

gı mevzuu ortaya konulmuş . 
ıtır. B" 1 b' ... fi oy e ır me\•zuda eglencc 
Ü11ıi \'Ü d • pıı~ cu e getınnek arzusiyle ya . 
~I bir film! .• 
• 

' Çevrilmesi geçende biten fibnler 

"Burad k d b · ' İtlıaaı· a uman an enım .,, 
toır, 1 Alman filminin rejis8rü Georı: 
de] ~etleri Mariyanne Hoppe, A· 

~ landrok, Volfgang Liybenayner, 

b tg Alebander, Vilhelm Bendov, 
q'1ıri Lo 1t renzen ••• 
}'§} t\1zuda "Olimpiya tiyatrosunun 
~ 1 

\>e hüküm sümıeğe istekli ka • 
~·direktörü, Pavline Noyber, her • 
~ 1 haaıu alımda tutmak için uğra • 
~ Tiyatrodaki gençler, bu ya§h 
'1 Ilı hareket tarzma kar§ı cephe 

~o~Jar ve ka11ılıkh bir uğraıma • 
~diyor! .. 

Bete Nagl, Mey Veste Bapaa ı 
Hoıa giden yıldızlardan biri olan Tiicud dolgunlaiu ile l'Öze çarpbfmı ı en ziyade hayranhk duydaia yılclmn 

Kete fon Naginin yukanclaki resmi, bir müddet evvel yaznuf, onun "Av· kim olduiunu notedeliın. Onun en zi. 
"Ufa,, tirketinin yeni filmlerinden olan rupanm Mey Vesti,, sayıldığını anlat· yade hayranlık duydufu yıldız, bütün 
"Atk, ölüm ve teytan,, filmindeki bir mıtbk. Gerçi kendisile Amerikalı yıl • dünyayı harekete setiren "batmetlu 
pozunu gösteriyor. Ayni zamanda o • dız, 0 "Muhte~em kadın,, arasında bir· yıldız,, dır. Evet, Mey Vest! .. Kete 
nun eskisine nisbetle hayli sörünüt çolı: cı1ıetten Mey Vest lehine farklar Fon Nagi, bunu açıkça aöylemiıtir. Ba 

bulunuyorsa da, bu bir noktadan ben· 
deiitikliği edindiğini, dolgunlaıtıiını! zemeye batlayıf, ikisi arasında bir ya. aöyleyif, hem aamimiyetinin, hem de 

Macar yıldızın aittikçe yüz ve kmbk görülmesine yebniıtir! aeçiıte isabetinin bir delilidir! 

-, Bir tİ!>in hususiyeti, batka bir tipte 
hop. gidici olur mu?. Umumiyetle ıu 
götürür bir bahistir! .. Değiıme, Kete 
fon Naginin görünütünde lehte mi, 
yoksa aleyhte mi tesir bırakacak?_ Çok 
ıeçmeden öğrenmek mümkün oh•, Ilı· 
nıyoruz! 

Smm refmi .. \t~. Ket-- Fnn Naf"in•n 

H aruou r re sıoı 
Prens O nheşinci Kristiyan. yü • 

ziiniin henzeyi~i giizetilerek, kendi • 
sine "Kiipek halığr., adı takılan bir 
Prenstir. Ahali arasında, aleyhinde 
dedikodular da yapılıyor. 

Maiyetinde bulunanlardan birinin 

tehrcsi de, kendi tehresine hemen 

tıpkı tıpkısına benzemektedir. Prens 

bu benzeyişten istifade ederek, ahali 
arasında kıy af et tebdili suretiyle do- 1 
Iaşmağı, aleyhindeki dedikoduların 

sebebini ö~renmeği tasarlıyor, maiye· 

tindeki kendisine benziyen adamı ye· 

rine geçirip, ahali arasına karışıyor. 

Modem Harunürreşidin hu oyunu. 
bir çok komik hadiselere yol açıyor. 
İki taraflı yanlışlıklar. giilii~lerc \'e • 

siledir! 

E.M.A . 
Kiiçfik 

Haberler 
• Albert Liyve.p, KJemem Ha..,: 

Klara Saviyo. Bayntl fon KleTe. 
Frantl Plavdler taralJarmdan Ro· 
bert A. Ştemlenin idaresinde ~·ri .. 
len bir Alman filmi, "Mantarlar,, iı • 
rniııdedir. 

Yedi talebenin eline yirmi bin 
mark geçiyor. Bu para, mektebin 
eski talebelerinden olan ve Bresilva
da yerlqerek zengin olan birisi t~ • 

rafmdan kendilerine bırakılıyor. Pa· 
radan nasıl istifade edecekler~ Bre • 

zilyadaki zengin, bu ciheti tamami " 
le onlarm reyine havale etmiıtir!. 

Yedi talebe, parayı birlqik olar~ 
harcamağı ve bu para ile talebeye 
mahsus bir yurd yaptmnağı kararlq· 
tmyorlar. lıe giriıiliyor. Sonradan 
içlerinden biri birlqik hareketi bom· 
yor. Kendi hisaeaini iatiyor. Diğer· 

leri, ona güceniyorlar. Fakaı. so • 
nunda anlatılıyor, ki bu gene, tiver, 
babaımm bir ihtilisını kapabnak için 
kafileden ayrılmııtır. Buna öğrenin· 
ce, kendisini mazur görüyorlar! 

• Almanyada çevrilmesi yeni teli • 
millenen filınlerden liiri de "Sürpric 
katarı,, isimli filmdir. Bir komedi fil• 

mi olan bu filmde, Karin Hard, H1111 
Şlenk, lda Vüst, J alı:op Tidke, Malı:t 
Gültorf, Friat Kampen, Genya Ni • 
kolayeva oy,nuyorlar. l 

•Avusturyalıların yaptığı 'ıearlo 

Knellinin sır;.,, isimli filmde, Vi

yana, nk'anm geçtiği yerdir. Filmde. 

an'anelerine bağlı olan Aristokratlar 

muhiti ile varyete sahası karşıla~tırı • 

hyor. Şimdiki zamanda~ ftk'ayı c:aa1aa-..... ~ ..... .An. 
gele ZaUeker, Ham Moaer, LDl 
Kimet, Dinah Grue, Bana Homma 

Barbert Hfibner, Frnta Şafba)1Jio. 

Bu filmin V.iyanada ilk g&terillıin
de Rudoll F onter 1eyircller aramda 

hazır bulunmuı. kendisini takdir 

edenler taraf mdan bol bol eeyredil~ 

mit. f uılada bir çok fotoğı:af imza • 
layıb hediye etmesi İÇİb milraca.t " 
lan yerine getinniıtir. 

} " "" ,Piç, hen .. . . ~,.. ••uı uz. Al~ en çok /üm çeviren yıldı=larından hırı vazı· 
ıa,, ıırkeımi:ı ".4mfiıriy on,, i.amincleki filminde de rol aldı. 

Prense takılan adı ta:ı.ıyan bu Al • 

m:ın filminde rol alanlar arasında. 

Vays Ferdi, Harri Gondi, Georgiya 

Linci, Pavl Vestennayer, Fita Denk · 

hof ,·ardır. 1\fosikiyi yapan, Valterl Li~a Barova, çok tipik savılan yeni bir :Alınan yalllı.ritür. Bu yaUu, "ll/tıu 
Ulfig, rejisör Fred Zaver... §ırketınin hazırladığı aqn'/ilmlerindentirinde. "Bar1-rol,, /ilırainJe oynuyor. 

I ' I ' 1 

• 
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18 ŞUBAT 1935 -12-KURUN 

•• om er Fehnii Noylan Siyah gömlekliler Münakale eksp 
leri toplanacakl 

_.. JJCJ§ tarafa birinci aayı/ada kat hayret; zabıta listelerinde E-
Bay Ömer F ehminin ilk dev • lbiz batmühendisi Ömer Fehmi 

let memuriyeti Koava vilayeti na- nin Sivaaa ıeldiği kaydına rast
fia müheudiıliğile hatlar. Devlet lanamıyor. Bu adam nereden ve 
hizmetine 324 de intisab ettiğine nuıl hatti niçin gelmi§tİr? Sua
nazaran Bay Ömer Fehminin hiz. li hatJl'a ıeliyor. O zaman Eli.ziz 
meti bugün yirmi altı seneyi bul- taraflan henüz milli kuvvetlere 
mu9tur. Bay Ömer f ehmi ondan iltihak etmemitlir. Bu adamı ya. 
sonra bir sene kadar da Üsküb be- ı kından tahkik etmek lazımdır. 
lediye mühendisliğinde bulunmut yarım taat sonra tekrar Bay Ce
vc B:ılkan harbin:? kadar Üaküp- vad Abbaıa müracaat eden Ömer 
te ~alışarak, Balkanlann tahliye- Fehmiyi Büyük Önder kabul edi
sini müteakib lstanbula ıelmit yor. Ömer f ehmi Elaziz hekkın· 
Şehremaneti Kadıköy ~lediye da Büyük Şefin sorgularına ce • 
dair ... si miihendisliuinde bir aene vah veriyor. Ve bu ziyarct'ni hiç 
kadar çalı~tıktan sonra o sıra.da lcimıenin emre tetvikile değil 
Iraktaki ~n~bi postanelerinin yalnız kendi öz iradesi Ye istcği
kap:ılılmo.ğ.:ı mecbur tutulması le yaptıiını, kendisini ulu~nl On
maks~di.e H~leb - Bağdacl yolu. derin emirlerine amade lıulunc'ur
nun otomobil işlcınr:ıine müscıid duğunu arzediyor. Bay Onıer Feh· 
bir hııle get ~rilme:i mııksadile mi bundan sonra ~efin büyük 
teşldl edilen üç in~aat ~ubesin- mak9dmı bizzat ltendisindcn din 
den Dir:tor şubesi tefliğin;: genit lemek §ercfini de elde ctliktvn 
bir salahiyetle tayin olunarak o 

-- (Baş tara/J 1 inci sahifede) 

si bu ıözleri ile son Roma anlat-
ı ması arasında F ransanın İtalyayı 

Habegiatanda ıerbest bll'aktığına 
dair çrkmıı olan ıöz'leri tekzib e· 
diyor demekt:r. 

Habeı meıe!esi hakkında dün 
gelen Ajanı haberleri ıunlardır: 

Roma, 17 (A.A.) - Havu 
muhab:rinden: 

Büyük Faşist konseyi huzurun• 
da, Mussorni, 70.000 den fazla 
"Kara sömlekli,, nin, Şarki Afri· 
kaya gönüllü olarak gitmek iste
dikler· ni bildirmiıtir. 

Konsey, Duçenin, dıı ıiyua 

hnJdnndaki beyana~ınr alkı,lamıt 
ve Frnnsa ile olan münasebetleri 
yeni esnalar üzerine kuran diplo • 
matik icraatı tasvib elm.ttir. 

Konsey, Somalide alınan aıke· 
ri tedhil'leri de tMvib eylemittir. · 

I ııııi:zl ·; i hafifletmek üzere, ih· . ... 
dao olunan 40 aaatlik haf' anın ıonra o zaman Sivaata çrkarılan 

havnliy~ Gönderilmiştir. Bay O • "Hi.kimiyti Milliye" gazetesinin verdiği neticelerden memnuniyet 
mer Fehminin bu vazife3i umumt gi>stcren konsey, Cumartesi gün • 

ilk nüıhalarından da birer mik-h~.rbe kadar deva metmiş, umumi leri, üfleden acnraki zamanın ıi· 
1 dar alarak Malatya üzerinden harb münaseb~tile bu iıler tadi e yasal terbiyeye ve aıkeri talimle • 

Elizize dönüyor. Bay Ömer Fch-uğ:-amıı, ve Bay Omer Fehmi re hn•rını knrarlaştırmı!lır. 
harb içerisinde Bağdad ha~mü- mi Elizize geldiği vakit EIS.ziz- Bay Balbo, ba top!antıda hazır 
hendisliğine tayin olunmuıtur. den Ferid valisinin kaçb&mt v bu!t1nn1u~tur. 
Burada oYdu kumandn.nlıg"ı em- Elizizin Mtıstafa Kemal kuvvet- R .. 17 (AA) - Havas 

J • ·ı ·hak k d' .... · ·· "' oma, ' · rı'nde rAJıamıı, ve frakın sukutu- enne ı tı a arar ver ıgını ot:· ı h b • . d 
r- :r • B Ö F h . El A • mu a ırın en: 

na kadar bu i,inde devam et - renıyor· ay mer e mı azı- ba 
ze gelmesini müteakib birçok ileri l?aılıca caddelerden, kala h· 

nıitlir. ~ lk l d 
l elenlerle temaıa geçerek Büyük tim ll 11 arı araun an geçen, ıar-

lrakın ıukutundan ıonra Bay kA Af 'k k. k 'k. 
Önderin irıatlannı halka tebliğ 1 rı aya sev 1 mu arrer 1 1 

Ömer Fehmi Haleb vilayeti bat tabur "Kara gömlekli,, (Ciyovi· 
mühendisliğine nakledilmiı, bu. ediyor, retirdiii gazeteleri onla- nezza) - Gençlik - türküaünü 

d 1 f rın ıözleri önüne koyarak haki-
rada ayni tarz a menzi mü et .. çağırarak, Milis erkanı harbiye re· 
titliklerile çalııma birliği yapmak katin daha çabuk bilinmesine ça- iıi General Teruççi'nin huzurun • 

l k "f ı · lr1ıyor. sureti e aı eri vazı e er görmüt- dan geçip Napoliye gitmitlerdir. 
tür. Halebin sukutundan az evvel Bay Ömer Fehmi bundan son- Tasrihen beyan olunduğuna 
El&.ziz civarında Fırat nehri üze- ra yani 336 da Ankara baımü- göre, halyanın Habeıiatana kartı 
rine ordu tarafından müstacelen hendiıliiine ıetirilmit, Polatlı har vaziyeti deiiımemiı ve muıliha· 
yapılması istenilen Kömürhan ve 1:.inden aonra o aamanki nafia •• ne bir hal auretl el6.n ümid edil • 
P.enek köprüleri hakkında tetki- kili Bay Ömer Lutfi ile araları- mekte huhınmuflur. 
kat yapmak üzere ve Haleb bat nın açılması üzerine arzusile Si- Bu birinci kısım kuvvetleri 
mülıendialiii vuifui de ubteain- nop, Kastamonu, Trabzon Ba,mü· ıevketmekle, İtalya, kendi menfa· 
de blmak tMtile El&~ize ıönde- hendisliklerini yaptıktan sqnra atlerini saydırmak hususunda aı • 
rilmiı, burada iken Halebin ıu-- 928 tarihinde Nafia vekaleti yol- la ihmalkar davranmıyacağını ih· 
kutu üzerine Eliziz Baımühendia- lar umum müdiir muavinliğine sas etmek iıtemittir.,, 
liğil)e tayin edilerek Elizizde bt· getirilmit 930 temmuzunda da Giden veya gitmek üzere bu • 
rakılmıtbr. yollar umum müdürü olmu~tur. lunan taburların ordu mensupla • 

Bundan ıonra Anadoluda mil· 1934 de bu vazifenin ünvanı son rından değil, fakat fırkaya men· 
it mücadele - istiklal aava.tı bat- çıkan nafia tefkilatı kanunile yol- sub gönüUülerden müteşekkil ol • 
lannthr. Bay Ömer Fehmi bu ıı~ lar ve köprüler dairesi reisliğine duğuna itaret edilmektedir. 
rada Elizi7.de bulunuyordu. A- çevrilmİftİr. Roma, (Framızça İstanbul) -
tatürk Erzurumdan Sıvasa geldi- Bay Omer Fehmi Trabzon ve Romada, üç Milis taburunun Af· 
ii Yakit Elbbde Ferid bükClme.. bavaliıini çok iyi tanıınıf, ve dört rikaya gönderilmesine karar ve • 
tinin valiıi çalıııyor ve memleket- yıldan fazla bir zaman bu hava- rilmiıtir. 
te yer yer beliren feaad ve anarti lide çahımııtır. Bu defa da Çoruh İki tabur öğleden sonra Roma-
hareketlerini körüklemekle met • vilayetinden ıaylav çıkmııtır. da Bay Mu11olininin önünde bir 
-·1 oluyordu. Ömer Fehmi bu&• resmigeçid yapmı§tır. Üçüncü ta-
•'" Teknik ve idare maaaıı batın· 
ralık bir kolayını bularak Ame .. buru Napolide Piyemonte prenıi 

• dan ıiyul hayata, airen Bay o. 
rikalılardan tedarik ettiji bir o.- teftiı etmiştir. 

rner F ehminin bu husuıtaki in ti • d tomobille Sivua ıelerek Ellai • Duçe önünde reımigeç i yapan 
· balannı ıordum. Diyor ki: b ı k d b k b zin umumi vaziyetini ve halkın la ur ar a tama oğru üyü ir 

ruhi haletini büyük tefe arzed• - Yollar ve köprüler masasın- kalabalık tarafından uğurlanarak 
rek kendiıinin de emre lmade da altı ıenedir ki çalıııyorum. 
L--1 d ~. ·· ı·· Bay Ömer Bu çalııınamda yurdun hakiki kur uu un u.-.nu aoy uyor. A • 

F hm• ' S' }' • •e o •• tulUfU'1U ifade eden iktısadi amıl-e ının ıvua ı• ııı .. -· . 
man Şefin yaveri hulunan Cevad lerden en mühimi olan timendı-
Abbu _ Şimdiki Bolu saylavı _ ferlerle beraber, iyi bir yol ıebe
va11taıile Büyük Önderin huzur· keainin vücude ıetirilmesi çare • 
!arına kabul ediliti çok entresan- lerini ve en keatirme imkanlarını 
dil'. araıtırdım. Bu araıtımıalarımda 

Büyük Şefin Siva11 t•triflerin· 
de, tehre ıirip çıkanlarm esaıb 
bir ıurette konb'olü yapılıyor ve 
her akıam o ıün t•hre ıirip ÇI· 

kanların iıimleri teabit ediliyor· 
du· Bay Ömer Fehmi Sivua , .. 
ce yarııından sonra ıelmiıtir. Bu. 
nun için zabıta liıteainde adı yok· 
tur ve hanıi yoldan tehre ıirdiii 
mal4m delildir. Bay Ömer Feh .. 
mi Büyilk Önderi ikamet buyur. 
duklvı idldl mektebinin l»ir oda
•mda ziyarete sittiii vakit Bay 
C-.d A.bbaı ona: 
-Yanın saat sonra tetrif edi

nis. l>İyerek hüriyetini alıyor. Fa-

kendimce f aideli ıördüğüm bir
çok eaular buldum. iyi bir sıra
ya konmut olan hük\ımet imar iş· 
leri araıında bu eıaslardan seçi
lecek birinin tatbiki aırası gel
mek üzeredir. Kunıltayda yine bu 
prenıibe meıleiim dahilinde 
ve yurda bu yolları kazandırmak 
çarelerinin bir an evvel tatbiki 
yolunda her fırsattan iıtifade et
meye çalıpcajım .. · 

Çünkü kanaatim; memleketin 
hakiki kalkımı bu iktııat vaııla
lannın vücudile kabil olacağı mer 
kezindedir. 

Kadri Kemal Kop 

trene binmiıtir. 
Fransız el~isile if alyan 

hariciye mUstetar1 
Roma, 17 (A.A.) - ltalya ile 

Habe§iıtan arasındaki münaaeba
tın bugünkü vaziyeti, Hariciye 
müsteıarı Suviç ile Fransız elçisi 
de Chambrun' arasında mükaleme 
mevzuu olmuştur. 

Tan gazetesinin bat 
yazıeı 

Fransızca T emps gazetesin
den: Somali hududunda bazı 1 • 
talyan ileri mevkileri mü,kül va
ziyette bulundu, tabiidir ki 1 .. 
tal ya müdafaa vaziyeti için lüzu. 
mu kadar aıker bulundurmak iı
tiyecektir. Bahusus o taraflarda 
dola~an ve Habet hükumetinin 
dikkatinden kaçan göçemen ka
bilelerin gelecek ay zarf mda ye-

ni bir taarruzda bulunmaları ihti
mtlli vardır. Bugüne kadar ltalya 
yalnız tedafüi tedbirlerde bulun • 

muıtur. Fakat bu tedbirler Roma 
ile Adisababa arasında meteleyi 
dottça halletmek kapılarını ka
pamıf değildir. 

lnriltere Avam kamuaıında 
ıo~lan ıuallere cevab veren In
ıiliz Dıı itleri Bakanı .lon Simon 
da ayni ,eyleri teyid ile tunları 
ilive etmittir: "Bir çok ltalyan 
askerlerinin ölümüne aebeb olan 
son hidiaelerin ve Soınali ve Ha
bqiıtan hududuuun vaziyeti Ital-

yayı bazı tedbirler almaya ıev
ketmiıtir· Bahuauı hudud üze -
rinde mühim mikdarda Habct 
aıkerlerinin tahtid edildiği sıra
da halya iki fırkayı tamamlamak 
için yedi bin asker toplamııtır.,, 

Sir Jon Simon beyanına göre 
ltalya hük\ımeti, bu tedbirlere 
ihtiyati olarak el attığını, Habe
ıistanla dostane bir surette ve iki 
hükfımefn 19 Sonkinunda Ulus · 
lar Birliğine verdikleri mektup-

lara uyıun olarak halledilince 
kuvvet sevkinden vazgeçccejini, 
ltalyan askerlerinin timdi bulun
dukları mevkiden ileril~ediği. 
ni ve Adisababo.' daki aefirin Ha
beı hükümeti ile müzakereye gİ· 
ri9mck iç·n talimat aldtğını bit
dirmiıtir. 

lılerin bu suretle yoluna girdi
ii görülmektedir. Doıtça bir hal 
suretinin bulunacağına en iyi de
lil de ıudur ki Adisababa'daki Jn. 
giltere ve Fransa sefirleri müzake

relerin tekamül etmesi için bü • 
tün nüfuzlarını iyi bir ıurette is
timal edeceklerdir. Bay Laval ile 
Bay Eden ıayeainde bu mesele 
evvelce Uluslar Birliği konseyi
nin aleni müz:ıkereaine konma · 
mı't ve iki hUkOmet ken:li arala -
rında doğruClan doğruya muza . 

kereye giriıeceklcrini beyan et · 
mitlerdi. Eğer Adiaababa'daki 
görüşme de bir çıkmaza ıirerse 
ancak o zaman mesele Uluslar 
Birli~ine gelmiş olacaktır. 

Dün İtalyan Dıf J,leri Bakam 
Bay Suviç Habeş sefirini kabul e· 
derek ltalyan hükumetinin sulh 
arzuları hakkında teminat ver -
mit, alınan tedbirlerin sadece 1-
talyanın Afrika ıarkındaki müs-

ikinci Balkan Ökonoıııi 
yi bir Nisanda Ankarada toP 
nacaktır. Daha evvel bu aY'

11 

··rıa nunda da Belgradda ınu 
meselelerini görü§mek üzer~ 
nakaJa eksperlerinin bir toP 
yapncakları haber veriJınekte 
._......_..t ıu " "'W"t'Utt19'tllll • • al 

temlekelerini himaye ıçın 
ğunu söylemiştir. . 

Roma kabinesi neıretliğı 
resmi tebliğde, ltalyan Sa1" il 

&indeki yerlerin aııkerlerin. ~ ~ . ı 
kô.nunda Habeş askerlerııı b llı 
cavüz ettikleri haberini te1'ı1 ~ 
mit ve büyük Hab § h-u""el e · 

nin bu ha valide toplanın•t 01 '
lanr.m tayyareler tnıafıncl•ı1 I 
·· ı ·· ld ~ b' ld·.-.ııtır d ru muı o ugunu ı ıa ... • 

Eğer hudud üzerinde yerıı ~ \ 
. . d k' ~· ıer dıseler olmaz, o cıvnr a 1 , 

. • . tıı'I tı lelerin anla§mak fıkrını ~ 

ğmdan sulh severliğinden ~u ti: 
edilmiyen imparatorun gaY1 ~· 
akim bırakr.cak müzakcr )e j 

. .. ·· ıııı" t ni olacak ~arckctlcrı. gor~ r. Lerı. 
se meselcnm hallc dıle::eı; "il 

emin olunabilir. Büttin bu 1'' '1d 
h cfıJ ~e 

lıklıır Somnh ı le Habe~ u ~I 

rının Lati bir sur lte çiziJınİf <' 'ıe 
masından ileri gelmektedir· ~i 
sınırlar çizilir, ve hudud bO' '1ij 

ca bir polis te~kilatı ) apıhP" ti 'İıı 
bir fena anlaı:ımaya meyd1'tl 'iıı . ~ 
rilmez. 

Şimdi olduğu gibi lıfıdis' 
zii olarak kalırsa seri ve d 

14 
~e 

celi bir surette bulmak kab 1ı d 
lur. iki tarafın ihtiynlsızhi~ ,; 
vahim hadiseler çıktığı tn~ ~ 
vaziyet büsbütün karıımıt '~ 
1897 anla§masını lnms~1,.r> 
1908 anla§magı iki hükurnı' t -
smda ayrı ayrı tefs1rlere "·~ ~l 
maktadır· Halbuki bu gibi 

1 
' 

laflarda en iyi yol muht~li~ ~ 
komisyonun işi arazı üzerııı 

letmesidir. Şüphesizdir lci it 
ve Adisababıı konuşmaları ", 
yet l u yola döküle::ektir, 

11
, ~I 

iki hükumet soğuk kanlı lı' ~ 
mu haf aza eder ve neticelere ~~ 
kim olursa ... 

Dün ve Yarın Kitapları 
b ... ·ı . erte•' Dünyanın en çok tanınmış ve egenı mış es. 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginleri elılt 
güzel dilimize çevrilmektedır. il' 

b1r il Yirmi kitabı birden edinmek ve ~ok deaerli 
tUphaneye sahip olmak latlıorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'ntl 

Abone olunuz . 
<>' Bu külliJlLla abone olmak için müracaat etmekte olail ~ 

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ~rtlarını yaı,Y0 

Abone şartları : Onar kitaplık ı inci ıerini11 fi'" 

"636", ikinci ıerininki "504,, lcuruıtur. 

ödeme şartları: Birinci ıeri için "236", ik~.,ti., 
için "204,, kurut Petin alınır. Kalan kısımlar her ay bir ıar• 
rilmek üzere takıite ballanır. 1' pi 

- Hanıi ıeriye abone olursanız olun~, peıin alına~ tıl 
rayı gönderir ıöndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar lı' 
radaki okuyucqlarımızrn adlanna yollanır. Poıta para•• • 
maz. - ., / 

Abonelerin - takaitleri sününde ödiyeceklerin~. d•~td' 
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhud ~" trif 
bu ıöndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu ınektu 
uıı..f veya tüccara imza ettirebilfr. 

Bu çok deferli külliyata abone olmakta acele ediniı· 
bili 

Müracaat yeri. Vakıt Matbaası .. Ankara caddesi. - Ista!) 
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!eyecanb muhakemenin tafsilitı Vapurculuk !inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
Muhakeme salonunda ,!:::b:ı;0~:e!~::ı;~: Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 

Y • h• ş } k H ı ' Liman ban. Telefon: 22925 Müdürlüğünden: 
.. enı )f er 0 0 mes. ,------._il LTı.er~iKn~t. Trabzon postası . ,, 
Utehassıs Köhler'in söylediği sözleri s AKAR v A 19ş.,ı;::1 18 00 

Lira Kr. Miktarı Fi ah Cınsı 
Kuruş 

auptman için bir idam kararıdemekti SALI gunu saat <yirmi-
de) Galata nh • 

lia tınundan kalkacak. Gidiıte Zonpl • 
'!it Uptmanın muhakemesi taf. - Merdivenin bir basamağın· dak, İnebolu, Sinop, Samaun, Fataa, 

ına devam ediyoruz: da tavan arasındaki dötemede ek· Ordu, Giresun, Tirebolu, Görele, 

. Şahitler •in.od" kad .. ... ıik kalan yere tamamiyle uymak- ! Trabzon, Rizeye uğnyarak avdette 
• ı :r -· ıye ar ogre • 

• 1f olaıı •eyi .. . . b' tadır. Hatta oraya onu teıbit et - ayni iskelelerle SUrmeneyc uğrrya -
t·ı d :r u uzerıne yem ır kl . k" caktır. ah k mi• olan çivi deli erı, aynen ı • 
IÖ 

1 
.. a atnıadan ııraıiyle ge· :s 

11
.,!. UYorlardı. Bu defa müddei riılerin üzerindeki deliklere teta -
~•orta buk ediyor. Bundan başka bu, ha-
. iik t· Ja. maddi bir delil attı. samakta olan damarlar diğer tah
k il ındberıin kaçırdmuın • 
~ •ndınıı olan merdiven~;; taların damarları gibidir. Hiç 

f
ttr tı" '-'ece muhafaza edilmekte füphe yoktur ki, merdiven, kıı • 

i1lrıu &öyletli. men olsun, tavnn arasından çıka• 
.,ı P.i" d rılan bir tahtadan yapılmıtbr. 

• ~ ~ u afaa avukatı Reilly bot 
"'I: Prot Reilly bu sözlere mukabele e-'d esto edib duruyordu. (). 

ı d" derken taharri memurunu çok 
d. •atınca bozulmuı olan 
•en tal bereketli bir hayal kunetine ma• d1ı~ uı ıkta tamir edilmit 

-sUnd lik olduğundan dolayı müıtehzi. an artık ıuçu iıbat ede-
.. lll&hiyetinden ç.ıkmıttır. yane tebrik etti ve: 

1
" enıri üzerine mahud merdi- - Siz poliı romanlan yuma• 
htirildi. Sahitlig" e •elmi• o - lııınız, dedi. kl' ~ • 'S" 

ı. '111.. l& Levis Bornmon bunu ta· T aharr1 memuru hunlara ce • 
t~· l\aınafih iddia makamı bu vab vermeden aöylediti akleri 
ı, ·~~n Hauptman tarafmdan izah ve is bat etmek için iki fotoi
d' "1 ınıı oldujunu iıbat ede • rafı gösterdi. Jüri heyeti buna ta• 

~il. Bundan sonra müddeiumu- mamiyle kani olmuı ıibi ıörün • 
bl .. e llliidafaa awkatı anamda miyordu. Bütün phitler dinlendi. 
rtl - ~ ~ baıldı. Avukat, fidye • Reilly'n.in bazıları ile alay ettiği 
,_, '~ldiği yerdeki ayak izleri _ bile görülüyordu. Neticede dedi • 

t~ )\ hını almıt ôlan Doktor ki: 
;et 'di"~"clon'un ıahitliie getiril - - Eier bu itin talıkikatı ciddi 
d Rİlle hayret etti. Dedi ki: taharri meınurlannın eline ıeç • 
,bil '~hesiz ki, bu tahid din • mit olsaydı, hakiki mücrimi o za. 

' 'kti. Çünkü ayak izlerin- man görehUec:'Utik. 
~ )t~ kalıplar müvekkilimin Bundan sonra ıelecek cetaede 
~ lla uymıyordu. Her ne ise müdafaa şahitleri ıelib Hauptma· 

İstanbul Asliye mahkemeleri 
bimici yenileme bürosundan: 

4/12/933 tarihinden evvel ika· 
me olunup lıtanbal Asliye mah
kemeıi birinci ticaret dairesinde 
derdesti rüyet Ye Türkiye lı ~ 
kası Jie GaJatada Kara Muatafa· 
paf& aokaimda Boafor hanında 
mukim Dilli zade biraderler tir
keti Ye Dili zade Remzi aleyhle
rindeki iflla daY&Smm 1enilenme-
ıi için ıanderilen clamiyenin müd· 
deialeyh tirketin Ye Remzinin i • 
kametaWarmm meçhal oldup 
heyaniyle •il.tiri tarafından bi
lateMii iade eclihnif Ye bir ay 
müddetle ilben tebliiat ifuma 
Ye 28/4,1935 tanı.ine müaadif,... 
tembe ıünü eaat 14 de J'91lilemo 
muameleaiae bqlamnuma karar 
ftrilmit olduluadaa .. uar sün
de yenipoetaa.de ki.ita Wrlnci ye
nileme büroeuaa ıelmedili tak· 
tirde 2367 numaralı kanun ahkl • 
mma tenikan yenilemenin gıya
bmda yapılacaiı ilan olunur. 

(8198) 

• Denizyolları ~ 1'1ince !ahitlerden iıtifade nın suçlu olmadığını anlatmağa 
' 1

ati:recejim. çalıtacaklar. Herkes hunu bekli • l' t L K T M E S 1 
· *" '-..... lıliinakatalrdan sonra ıalo- yordu. Çünkü müdafaa aYUkatı Ac:nteltri KaôOy . K6prlh~1 
"'· ıl! vq-._ M ı Reillynin en mühim sftlhları bun- ı el.4236~ - Sjrkccı Mtlhllrdaı ıad• 
. ~ ' ... tu i lar Vayted retiril • ır--• Telelon 40 

'1-.. ta.hid, çocuiun ka.çınlma. Iar olacaktı. Fakat erteıi günü Han m 
~~ ı,ır kaç gün evvel, Lind • celsede hiç te bekenilmiyen bir lzmir Sür' at Yolıı 

J' s;: •illaıı civannda Haupt • hadise oldu. Yeni Şarlok Hölmeı GÜLNiHAL vapuru 19 tubat 
' h•dolaıbğmı ıörmilf. Müte- adını almafa liyik o1an mütehas• ıah günü ıaat 11 de Galata rıh· 

1 •r aözle ıunlan ıöylrcli: ııs Köhler maznun hakkında çok tnnından kalkarak doğru lzmi· 
'ı . ekti ~ 934 yılı EylQlünde Haupt· ağır bir ıahitlikte bulunmut oldu. re ıidip dönec r. 

~i; le•kif edilmit oldujunu Söylediği mühim ıözleri dinlemek Not
1

: 

~~Ordum. Çünkü okumayı iyi için halk mahkeme ıalonuna hü - Yalnız bu haftaya mahıuı ol· 
\ ~ ~lılediğim için gazetelerden cum ediyordu. Aemington'un bu mak üzere lıkenderiye poıtuı 
~nlamıyorum. eıki mahkeme binaıı hiç bir za • yapdmıyacaktır. (80l) 

dillJ ~ aonra daha bir kaç ki· man bu kadar büyük bir kalaba -
~k etldı; fakat bunların ıözle- bk ıörmüş deiildi. Maamafih 
'"~.kadar ehemmiyetli değil· halkın bu hücumu da yersiz de 
'-t ilin_ Pek ıakin geçmy olan, obnamıf tı. Çünkü yeni Şarlok 
rklııtlerin dinlenmeıi ile u• Hölmesin ıözleri herkeıi hayret • 

~~~il ınuhakeme talik edildi. re bıralmnflr. Bunlar, en büyük 

Yeni çıktı ----.... 

Hayali Sosyalizm 
ilmi Sosyalizm 

Bu bahse dair eıı mükemmel uerdir 
Engela 

Haydar Rifat 
50 kUJ'Ut 

'~e ~ takım ıahitler de ertesi mütehauıılardan bahıeden ıal • 
ti ~ ll'akıldı. Bunlar da söyle- namelere yazılmafa değerli teY • 

ll '°lb'a müddeiumumi it• lerdi. Köhler ıözlerini yalnız id • 

~~~'-•~ini yapacak ve üç haf • dia dereceıinde bir takım farazi- l.lılililllliıım••~~'!lll'!'•• .. 
18 •di~ ağız açmasına müıaa· yeler halinde bırakmamı9, hepıini Göz Hekimi 
~ 1Yeıı Hauptmana ıorau maddi delillere iıtinad ettirmit. Dr. Şükrü Ertan 
~' llraaı ıelecektir. tir. Babıll"a, ,...-. cacWeei Ne.. ., 

~ ~ 'd'JI ~Ünü muhakemeye de • Bu mütebauıı Viıkomin hükii· T...,_ı -
~d~ dı. Son iddia tahitleri meli dahilinde Madiom Federal Sah ....... • 1112"..._ 

~ ~ iptida durlun bir vazi • ormaıı laboratuvarı müdürüdür. 

90 00 900 kilo 3 baş JO aya' tan be- Kas plık öküz 
kilosu 

150 00 1500 kilo 1 l baş 10 ayak tan be- Kas plık Dana 
her kilosu 

162 75 1085 kilo 31 baş 15 ayaktan be- Knsap'ık Koyun 12 21 
her kilosu ve l<oç 

70 00 350 kilo 27 ad et 20 kılosu Sığır ve dıma 5 27 
der sı 

00 30 000 .. 2 adet ıs adedi Koyun derisi 

473 05 ~5 48 
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü hayvanahndan yukarıda sayısı ve 

cinsi gÖlterilen ökiı\, dana, koyun ve koçlnr ile mevcud yirmi dokuz 

deri 5/mart/935 Sah günü saat 14 de Fmdıklıdn Güzel San'atlar A

kademiainde Yüksek Mektepler mu hasebeciliğindc açık artbrma ıu· 

retile satılacaktır. Ayrı ayrı tartnamelerini ve hayvanları ye derileri 

ıörmek iatiyenler her ıün Pendikte Müessese Müdürlüğüne ve arttır

maya aiımek iıteyenler yukarıda gösterilen gün ve saatte Fındıklıda 
Yilkıek Mektepler Muhasebeciliğinde satma ve alma komiıyonana 
gelmeleri. (814) 

800 Metre Çivili Kayıt 
400 ,, Yuvarlak Kayıt 

1650 11 Yassı Kayıf 

Nümunesi ve fartnameıi mucibince 
Nürnunesi ve ıartnameai mucibince 
Nümunesi ve şartnameıi mucibince 
6 Mart 935 Çar,amba saat "14,, 

120 Adet Havan bıçağı Nümunesi ve şartnamesi mucibince 
140 ,, Toz pompası Nümunesi ve §artnameıi mucibince 
108 ,. Mukavves zımpara ta§ıNümunesi ve §artnamesi mucibince 
30 ,, Tütün bandası Nümunesi ve şartnamesi mucibince 
28 ,, Makine aksamı Nümunesi ve şartnamesi mucibince 

23 Şubat 935 Cumartesi saat "14" 

Yukarıda nev•i Ye miktarları yazılı mal::eme hizalarında if&l'et .. 

dilen sün ve saatte pazarlıkla satın alınacağından taliplerin % 7,S 

muvakkat güvenme parasiyle birlikte Cibnlide Levazım ve mübayaat 
ıuheıine müracaatları ( 686) 

20000 kilo Benzin ıartnamesi ınucibince pazarlıkla satın alına

caktır. Vermek isteyenlerin 24-2-935 Pazar eünlı s at 14 de % 7,5 ga. 
venme paralarile Cibalide Levamız ve mübaya?t ıubesint- ,.-.... t. 
lan. ....,., 

1 - Şartnamede evsafı yazılı bir ınensucat mukavemet makine
ıi pazarlıkla satın abnacakbr. 

2 - Teklifname ve kataloğlar tetkik edilmek üzere münkaaa gij. 

nünden bir hafta evvel komisyona tevdi edilmelidir. 
3 - Pazarlık 27-3-935 Çartamba günü saat 14 de Levazım ve 

mübayaat komiıyonunda icra edil eceğinden vermek isteyenlerin %, 
7,S ıilvenme paralariyle ayni gün de komisyo müracaatları (680) 

Jstanbul Milli Em Jak müdür Jüğünden : 
Galatada, Kemanket Kara Muıtafa Paşa maha1lesinin Topçular 

ve Yükıekkaldırmı caddelerinde eski 31, 33, 35, 37 ve yeni 25, 27, 29/1 

ve 119, 119/1 ve 119/2 numaralar la mürakkam dükkanları ınüıtemil 

dejirmen hanı namile maruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hiueıi be
deli iki taksitte ödemnek prtile m uhammcn 15022 lira üzerinden 

19/tubat/935 salı günü saat on bete kadar pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanun hükü ınleri dairesinde, muhammen be • 
delin yüzde yedi buçuiu niıbetind e teminatı rile, Pazar ve Sah ıün
leri, lıtanbul Milli Emlik Müdürl üiündeki s tıt komisyonuna müra• 
caatlan. (M) ( 302) 

..• - t ,- ·" ,"':'·l'' .:' .;:.:: . 

Büyük 

Tayyare Piy., gosu 
ıil ~~ ;Yan eden muhakeme bir Lindberıin çocuiunun kaçmlma· IJ111-ımumaımm---=mm==--=;ı 

~~,;_du ki, pk heyecanlı ol. ımdan az ıonra Nöy Jerıey poliı ıDr.Kemal Osman!· 18. ci 1ertip 5. ci Çek;ş 11. lvfart 1935 dedir. 
iL.~ uzun uzun ıözleri din- müdüriyetine müracaat eder. Bu J 
~'~·Yorulrnut olaq, yerle· ıuça aid eıyanın tetkikine müaa • 1 Bewliye llltebıı• ] Büyük kramiye : 30.000 Liradır 

fi ~-~hi •f.~~~ib k~ıt~rme yap~yor ade iıter. Polit müdüriyeti hili Kınköy·Ek1Claiyor matuaıı yanında 
~"'da lrorunen JÜrı heyetı de ıuçluyu bulmak için ümi\ıiz &r&f • No. 3' 

f ~ '-t~ St.lıitlilcte bulunan tahar • tırmalar yapmakta idi. Köhlere, Hergüo 14 • ıo ye kadar Telf. 41235 

"1 '-t .t~i' levis &mmanın ıöz· çocuiun odaıımn pencereai önün- ~= l.iliiiil• ; ııı:ı;aı:;ııı.-:ı 
l llıı l>ol·Gltleğe ba!ladı. de bulunmuı olan merdiveni göı-
~ti le._ .. 11 taharrisi, küçük Lind- terdiler. Mütehasaıs merdiven ___ ._. ...... ...--.... --....... 
'->''•tı ll'llıak teıebbüıünde kul- tahtalarını mikroskopla uzun uza· kendi hesabına .tahkikatta bulun· 
\ '1-cf't~-~ud merdiveni eaaa tu- diya tetkika koyuldu. Bir takım mak kararını ".,.cU. Cok uirqtı, 
•tt ecs . 0 zlerinde büyük bir ce- notlar aldı ve sonra merdiveni bir takım siiflüklerle karıdqtı. 

tlili' 1 h l Netı"cede hakikati meydana 'ıkar-dtıt 'Yordu. ddiaıına ba • yapmaia yarıyan ta ta arın nere-
~ t \>eııt •er olan Hauptman bu den ıatm almdığmı bulmak ka'bil maia muvaffak oldu. Bu celıede 
t.ı~·l'dıtr t e\'in;n tavanı araıından olacağını aöyledi. Polis idaresince ıöylodiii ıözler Alman Hauptman 

"tC. alııı 'ltta.lardan yapmıf ola- bu sözlere pek fazla ehemmiyet içbı bir idam karan demekti. 
\l IU ıuretle izah etti: verilmedi. Bunu pren Köhl• (Arkası var) 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye .. 
fer ve 20,000 liralık mükafat vardıf-. 

• • )ı. ~ • • • • 

' . .. 
Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
Methur Engels'in bu evrensel uıtaörgiitü Haydar Rifat tarafından 
dilimize büyük bir muvaffaki yetle çevrilmiş bugün yayılmıtbr. 

Özenle tavsiye ederiz. FiatJ 50 krş. 
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1 
isianbui Kumandanlığı 

Sabnalma Komisyonu llaııtan 

Enurum kıtaa.t:ı için bel keme
ri ve tüfek kayışı açık eksiltme}e 
konmuşhır. Bel kemerinin tahnıin 
fiyatı 75 ve ti:.fek kayışının fiyab 
40 kuruş olup muvakkat teminatı 
135 liradu·. ihalesi 2 -· Mart 935 
Cumartesi günü saat 15 dedir. 
ŞartnaTt• ~ ve nümunesini her gün 
öğlt·den evvel isteklilerin tem~nat 
makbuzları Ticaret Odasına kayıt 
iı olduklarına dair vesikaJariyle 
bitlikte Fmdıklıdaki Satmalma 
kom:syonunda vaktinden evvel hu 
lunmaları. {397) (739) 

....... 
1 - Erzurum kıtaatı ihtiyacı 

için 15 kalem sarraciye malzemesi 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedelleri mecmuu 11292 lira 20 
kuruş olup muvakkat teminatı 847 
liradır. 

2 - ihalesi 2 Mart 935 Cumar
tesi günü saat 16 dadır. 

3 - Şartname ve nümunesini 
her gün öğleden evvel isteklilerin 
teminat makbuz veya mektupla -
rı Ticaret Odasına kayıtlı olduk- ı 

larma dair vesikalarıyle birl'kte 
belli günden bir saat evveline ka
dar Fındıklıdaki İstanbul Kuman
danlığ[ Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (396) (740) 

Afyon dekovil deposu için Kah 
tanede bulunan nümunesine göre 
malzeme ve kok kömürü ıatm a • 
lmacaktır. Malzemelerin tahmin 

bedeli 2400 lira ve Kok kömürü • 
nün tahmin bedeli 450 lira olup 
muvakkat teminatı 214 liradır. 

Pazarlığı 20 / Şubat / 935 çar§am· 
ba günü sı..at 16 dadır. Şartname· 
si heJ'fgÜn öğleden evvel Fındıklı
daki Satmalma Komisyonunda 
görülebilir. İsteklilerin teminat 

makbuzlarilc ticaret odasına ka -
yıtlı olduklarına dair vesikalarile 
birlikte vaktinden evvel Komis -
yonda hazır bulunmaları. { 400) 

(758) 
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Kıtaat ihtiyacı için 13 buçuk açık ekailtmeye konmuştur. ihale- 1 siltmeye gireceklerin 127 liralılı İstanbul Asliye mahkemeleri 
ton zeytin yağı kapalı zarfla ek • si 5 - Mart - 935 Sah günü saat teminat makbuzları ve ticaret o • birinci yenileme bürosundan: 
siltmeyc konmu§tur. Tahmin be • 16,30 dadır. Şartnamesini her gün dasına kayitli olduklarına dair 4 _ 12 _ 933 tarihinden ev. 
deli 4725 lira olub muvakkat et • öğ'leden evvel görülebilir. istekli- vesikalariyle birlikte vaktindeP vel ikame olunub İstanbul Asliye 
minatr 354 lira 38 kuru§tur. lha _ lerin 369 liralık teminat makbuz • evvel Kom:syon.da hazır bulunmaft mahkemesi birinci ticaret daire _ 
lesi S - Mart - 935 Salı günü lan ve ticaret odasına kayıtlı ol - lan. ( 406) (817) sinde derdesti rüyet ve Türkiye it 
saat 16 dadır. Şartnamesi her gün duklarına ·dair veaikalariyle bir - ~ ~ :t- Bankası ile Yenipostahane büyük 
öğleden evvel Fındıklıdaki komiı- likte vaktinden evvel Fındıklıda· Kıtaat ihtiyacı için beher kilo- Kmaciyan banda Bohor 'Ye Jak 
yonda görülebilir. Ekailtmeye ıi. ki Satınalma komisyonuna müra- sunun tahmin bedeli olan (10 Baroh tirketi ve Bahkpazarıncla 
receklerin teminat mektub veya caatleri. <4o3) (822) bin) ki'lo sabun açık eksiltm~ye j ~l _m.,ma.rad~. ~~on B~ro? aleyh-
makbuz!arı ve kanunun 2, 3 üncü ~ :t- ~ k 1 lh 1 · 6 M t I ıerındekı ref ı ıtıraz ve ıflas dava· 

onmuş ur. a esı - aı- -
m~ddelerindeki vesikalariyle bir· Kıtaat ihtiyacı için beher kilo- 935 Çarşamba günii saat 15 dedjr. l larmm yenilenmesi için gönderi • 
likte teklif mektuplarını belli gün sunun tahmin edi'len bedeli (5) isteklilerin sartnar.:ıes!ni her gün l len <lavetiyenin müddeialeyh tir • 
ve ı AP. sal\lınu ... n en az ır 1&1\l kuru} olan (210) tem. a!'pa kapah öğleden evvel Fmdıkhuakt ko • ı ... ..... 'h i · -1 b' · ·ı - . ketin ve Arnn Barohun ikamet -

evvel Satınahna Komisyonuna zarfla eksiltmeve konmuştur. lha· misyonda görebilirler. Eksiltme • ı g~hlo.rı~ın ~:çhul dldugu .b:ya • 
Vf"rmeılcri { 401) {820) 1 . · . , myle mubaşın atrafından bıla teb-

• e-sı 5- Mart -- 9.~5 Sa.ı günü sa- ye gireceklerin 225 liralık teminatı· · ~ · d d'I · b. "'dd ti • ,,. • .. 1 · · 1g ıa e e ı mış ve ır ay mu e e 
at 14,.JO dadır. selkhler şarlna • mal•huzları ve ticaret od asma ka- l ·ı~ t bl' w t 'f 28 · 

ı anen e ıga ı asına ve -
Kıtaat ilıliyacı için (24) ton me ve nümunesini Fındıklıdaki I yıtlı olduklarına dair ves~ka1ariy· 4 _ 935 tarihine müsadif Per • 

z<·vt!n ta.llE"si kapalı zarfla eksilt • 1 komisyonda c-örebiliı !er. Eksilt • le birlikle vaktinden evvel Ko • şembe günü saat 14 de yenileme 
meye konmuştur. Tahmin bedeli 

1 
meye gireceklerin 787 lira 50 ku· misyonda hazır bulumr;ıları. muamelesine başlanmasma karar 

~7920) lira olub muvakkat etmi • ruklut teminat mcktub veya nıak- (407) {8t8) verılmiş olduğundan mezkur gün-
Diltı 5!>1 1İt"adır. İhalesi 5 - buzlan ve kanunun 2, 3 üncü Jt. "' Jt. de yenipostahanede ki.in birinci 
Mart - 935 Salı günü saa~ 15 de maddelerindeki vesikafa.riyle bir· yenileme bürosuna gelmediği tak· 

Kıtaat ihtiyacı için beher kHo-yapılacaktır. Şartnameyi her gün 
öğleden evv~! Fındıklıdaki komiı· 
y,....:ıJA görülebilir. Eksiltmeye gİ· 
rei:ek'lerin temir,.4t mektub vc;ya 
mal<buzları ve kan.unun 2, 3 ün· 

cü ~addelerind~ki vesikalarla bir
lkite tekiif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Satmalma kı>· 
miayomıtıa ver.niş bulunma1an. 

Hkte teklif mektuplannı belli gün dirde 2367 nümaralı kanun ahki-
sunun tahmin bedeli 33 kuruş olan 

(402) (821) . ;;. . 

ve ihale saatinden en az bir s:ıat 6.400 kilo zP..ytin tanesi a.çık ek • 
evveline kadar satmalmo. komis - siltmeye konmuştur. İhalesi 6 _ 
yo11ıma vermeleri. 

{404) 

• * 

{823) Mart - 935 Çar~amba günü saat 
14 dedir. istekliler şartnamesini 

her gün öğleden evvel F mdıklıda-
Kıtaat ihtiyacı için beher kilo- ki komisyonda görebilir. Eksilt -

sunun t~hmin b.edeli y35 kuruş o~nu ı meye gireceklerin 158 lira 40 ku· 
S.600 kılo zeytın yagı açık ek~ılt· ruşluk teminat makltuzları ve li • 
meye konmuştur. ihalesi 6 - ı caret odasına kayıtlı olduklarına 

1 
Mart - 935 ÇarJamba günü saat ı dair vesikal.-riyle birlikte vaktin -
16 dadır. isteklilerin şartnamesini 1 den evvel komisyonda hazır bu -

B!her ~11sunun trıl;min bedeli her gtin öğleden evvel Fmdıklıcla· 1 lunmafo.rı. ( 405) (B19) 
O~; kunı, olan (41) ton BulguT ki komisyonda göıebilirier. Ek - 1 

mına tevfikan yenilemenin l'IJ"& •· 
hında yapılacağı ilan olunur. 

(8199) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde ıaat 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di
vanyolundaki (118) numarah hu· 
rusf kabinesinde hastalarını kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398 Kı~hk telefonu 21044. 

Dün ve Yarı 
1 ercüme Külliyatı 

1 SAF' O ·~ 
Alfons Dode - Haydar Rı 

Sosyaliz.m 
.(. Kantıky - Sabiha Zek 

'75 krt __ __._ 

Samimi saaaet 
T olstoy - 1. H. Alit•11 

60 krt ~ 

lstatistik . 
Andreleı - Suphi Nur• 

so krş 

50 kuruş ·----------= ... ~ , ___ ___ 
Komünizm ri9 

Lenin - Stalin - . Buh• 
Haydar Rif at •. 

SO kuru§ 

•• 
Dal!ıtma Yert · ,J 

VAKiT Matba 



l'iirkiye Ziraat 
Bankasından: 

ile ı,·da Bankamız fen ıenitinde çalııtırılmak üzere 1 fen me· 
_ F ır daktilo alınacaktır· 
lJ v en nıemurunun menıucat, makine, veya baıka bir fen ta hı ili -D ~~rübe rörmiif olmuı ve iyi Almanca bilmeıi ıarttır. 
dır, h- ılonun orta tahsili yapımı olması ve eyi Almanca bilmesi 
ile • aveten fransızca bilenler ve liıe mezunları tercih olunur. 

tın 21 b d B ıı ın . fU at 1935 ~embe aJrpmına kadar Ankara a an · 
eınurın müdürlüiüne ve Jıtanbulda ıubemize müracaatlan. 

(793) 

O Ton mutahhar Avrupa kırpıntı 
pamuğu alınacaktır 

l Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
t~lllini bedeli 8000 lira olan yukarda miktarı yazılı mutahhar 

de .\ kYrupa pamuğu 28/mart/935 tarihinde perıembe günü saat 
&a.n ara,da Aıkeri Fabrikalar Satınalma komiayonunda kapalı 
td~i~ alınacakbr. Zarflar ıaat on dörtten itibaren komisyonca 

'ııtt '~60oır. Şartname bedelaiz olup komiıyondan verilir. Muvakkat ,, ı· ll~n 
2 

ıra dır. Talipleri mezkur gün ve ıaatte 2490 numarah 
Ve 3 cü maddeleririndeki vesaikle komisyona müracatları. 

"703,, 

3000 ton çelik Demiri 
t,~~~ri F~brikcllar l!J.Müdürlüğünden 
· A.ı~ın~ bedeli {78000) lira olan yukarıda miktarı yazılı çelik de -
~r er~. fabrikalar ıabn alma k omiıyonunda 3 mart 1935 tarihin· 

3so ~ aunü ıaat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname bede· 
SıSoru!tur. Ve komisyondan verilfr. Taliplerin muvakkat teminat 
~, k-hra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa-

1: Ur •• ) gun ve saatte komisyona müracaatları (789 

latanbul. Evkaf MUdUrlUIU llAnları 
in "de ;'d• nahiyesinde L"onğoz Vlkıf .• Ormanları içinde ve ötede 

erı 'iınık bir ·surette tarla kenarlarında bulunan ve mahsul ver· 
· ;!:: doJW"z' tane ~eviz ağaçlar~ndan yapılmak üzere 18, M.3 
i~le .~1 ceviz ker~tesi açık arttırmaya çıkarılmıtbr. lıteklile . 
llLtıı ~ü ola~~--~ - 935 Çumarteai .günü ı~t 15 e kadar 

kaf Mudurtyetmde Orman ve Arazı kalemıne gelmeleri. 
(688) 

laatnbul Altıncı icra memurlu· 
jundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
ıine karar verilen Alm&nca, Fran· 
ıızca, Türkçe, Tıbbi, Fenni kitap· 
larla Romanlar 21-2-1935 tarihi· 
ne müıadif Pertembe günü ıaat 
13 ten 15 kadar lıtanbulda San
dal bedeataninda açık arttırma 
ıur,rtile aatrlacağından mahallin
de hazır bulunacak memuruna mü 
racaatları ilan olunur. (5381) 

Beşiktaş lcra Memurluğu= 

Mahcuz olup paraya çevrilme· 
ıine karar verilen bir Sahibinin 
HIİ markalı maa teferruat ve 30 
pilak İ'le ve beyaz lake büyük kriı
tal ayna.aile jardiniyerin dellaliye 
ve ihale pul reıimleri mütteriıine 
ait olmak üzere 19·2-935 tarihine 
müıadif Salı ıünü saat 13 ten 15 
e kadar Beyoğlunda, Abanoz so
kağında 26 numartlı hanenin Ö· 

nünde satılacağından talip olanla
rın o gün ve o saatte orada hazır 
bulunacak memuruna müracaat
ları ilan olunur. (5387). 

İıtanbul Aıliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

u - ıroınm ıs ş~:<T ıou .....,. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Türkiye Ziraat Bankaıınca Buraada ekıiltme ile bir ıube bi,.... 
" yaptırılacaktır. 

Ekıiltme kapalı zarf u.uliyle yapılacaktır. Ekeilbne ıartnameai 
Ankarada Banka levazım müdürlü tünden -.e lıtanbulda Ziraat Ban· 
wı tuheıinden ahn.bllir. 

Teklif mektubları ve teminat, ek•ilbne prtnameıindeki izahat 
dairdinde 28 Şubat 935 ak9amına kadar Ankarada Ziraat Bankuı U· 

mum müdürlüiüne Terilmit olmalı dır. 
Tekliflerden her hanıi birini tercih etmekte Bankada tamamen ter 

bnttir. ( 754) 

11111~11 Sı~~ıt ve ictiııi Munv11et 
Mourıuoı~n: 

1 -Tıp Fakülteıinin lıtanbul Gureba Haıtahaneeinde olan deri•• 
frenıi haıtahkları ve aeririyatında doktorlar için frengi hastalığı tat· 
bikat kunu açılacaktır. 

2 - Kurea batlama samanı Ma yiı 1935 baıı olup üç ay devam e
der. 

3 - Kura nihayetinde yapılacak olan imtihanda muvaffak olanla· 
ra frenıi mücadele teıkilitında 18 O - 200 lira ücretle vazife verile-
cektir. · 

4 - Kurıa seçilecek doktor ıa yııı 10 kiti olduiundan İıtekliler 
daha çok olduju halde Bakteriyoloji ve liboratuYar itlerine az çok 
vakıf olanlar tettih olunacaktır. 

5 - Kurea ı~ilecek doktorlara kursun batından itibaren nihaye
tine kadar ayda 80 lira iicHt verilecektir. 

6 - lıtanbul harkinden relecek doktorlara aidit harcirahı verile • 
cektir. ı 

7 - Kun için memur ve aerbeıt doktorlar müracaat edebilir. Mü
racaat edecekler ya doirudan Tek ilete veya bulundukları yer ııhhat 
ve içtimai Muavenet Mü.ıürlüiüne yapılacaktır. Mücadelelerde vazi
fe ıörebileceğine dair Heyeti ııhhi yeden alınmıt nümuneye muvafık 
raporun iıtidaya bailı bulunmaıı farttır. Mechuri hizmetini bitirme • 
mit olanlar kabul edilemez. 

İbrahim tarafından Fatih Kum 

rulu Meıcit sokağında 1 numaralı 

Murat kızı Fitnat aleyhine açılan 
botanma davasının tahkikatı es

nasında müddeaaleyhin ikamet· 
gihının meçhuliyetine binaen mu 
ameleli gıyap kararının on bet 

gün müddetle ilanen tebliğine ve 
tahkikatın 7-3-935 Pertembe ıaat 
1 O talikine karar verilmiş ve bir 

nüshaaı da mahkeme divanhane

sine asılmış bulunduğundan mu· 

ayyen gün ve saatte asliye altıncı 

hukuk mahkemesi salonunda bu

lunma11 veya bet gün içinde iti· 
raz edilmeıi tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilin olunur. 5388 

8 - Kursu bırakanlar hakknıda veya imtihana giremeyenler ve -
ya imtihana ıirip de kazanamıyan lar ve tayin edildikleri yere gitmi· 
yenler veya bir seneden e•vel çekilenlerden kurs eınaaında aldıkları 
ücret ve harcirah ıtri alınır. 

9 - luekliler JUkarıda yasalı o lan f&l'l}ar dahilinde Maft 1935 
ıoauna kadar mUracaat etmeleri ilin olunur. {158) 

~!!!!!l.!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ( 21 lklııcl Te;rlıı 193t Myımızdaıı bert •llrll3or.) e!!!ll!!ııl9!11B!!l!m!l!!!!!!!!!!!'!!l!!!ll!!l!l!!!!!!!!!ll--.----m!!l-IB!lll!IB!!!!l!l!!l!!m!ll!l!!I!!~!!!!!!!!!~ 

........_, "z Türl<çe 1'artılık1ar 
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'fa.tir (etmek), Yazmak. 2. Boşamak, 3. Çözmek, 

2 ~t.ıvip (etmek), 1. Beğenmek, Tatmin (etmek), 1. Carıtnıak, 
4. D oğıu bulma, 3. Doğru bulmak 2. Hanturmak, 3. kandınnak, 4. 
ı~· oğnı buluş, 5. Gerçeklemek, 6. Yerine getirmek. 
y ı~, 7. İyi bulmak, 8. Onamak, 9. Tatmin olunmak, Baymak, 
;.Şılamak, 10 Yaktunnak. Tatvil (etmek), 1. Uzatmak, 2. 

(A. t.ıvir, 1. Angu (Resim man.) Uzun tutmak. 
ta nnıağa vesile), 2. Keber (Man- Tatyip (etmek), Gönül almak, 

4 rSa ve nümune man.) 3. Pe~i, .Jönül yaam~k. 
. om 5 s 6 s·· .. 7 s·· ~-8 "' ' · ~mr, · uno, .< ur, ... Taun, ı. Kıran. 2. Kırlağan, 3 . . ... urs 9 u- , l'' un, ı· k:Şa.ş. Miçikli, 4. Ölet (Umumi olarak 
~ t.syir etmek, 1. Anlatmak, 2. büyük salgın man.), 5. Tünömö, 
et:z~tınek, 3. Bezemek, 4. Bediz 6. Yumurcak. 
ır .e ' 5· Dü.zetmek, 6. Göz önüne Tavaf (etmek). ı. Aylanmak, 
eıetırınek. . 

'f ziıımek, 5. ) Ogmşr or mföyp öy ö 
'(M atbik (etmek), 1. Barlam~k :~. Aynalmak, 3. Çeğrenrnek, 4. 
ltiı uayenc etmek, yoklamak, tah- Çeğzinmek, 5. Çevrinmek, 6. Çiz
a. k etmek man.) 2. Deniştinnck, ginmek, Değrinmek, 8. Değzin-
6. 0apak1amak, 4. Knr§ılaştırmak mek, 9. Derinmek, 10 Denzinıek, 
kı . demek, 6. Uydurmak, 7. Ya· 11. Dolaşmak, 12. Dolanmak, 13. 

ştırnıaı· 8 y·· ··t k 1' "' · uru me . Dönmek, 14. Tezkinmek, 15. Yö-
Ar tathir ( emtek), 1. Arılamak 2. renmek. 
llıe~ınak, 3. Temizlemek, 4. Tinilt Tav'an, ı. Dileğiyle, 2. Genen, 
-y1 k 5· Uvannak, 6. Yıkamak, 7. 3. !stiyerek, 4. Kendiliğinden. 
iaa~ak, ~· Yuma~, yuymak. Tav'an ve ~erhen, 1. Genin gen 

'1.rıtı~hır edılmek,. ı. Annmak. 2.. . süz, 2. İster ıstemez. 
kan ınak, 3. Temızlenmek,f4 .. Yı-.i · ·-Tava.aut, ı. Aracılık, 2. Atun, 

1' to.ak. 3. Göme, 4. Muyancılık, 
liııi~til, 1. Eğit, 2. lrkinlik, 3. İş- Tavaııut etmek, 1. Araya ~-
laq' 4. Kesim. mek, 2. Aralamak (Barıştırmak ı-
l'ak 1 etnıek, 1. Bırakmak, i§i bı- çin tav~ut man.) 
rrıa~~k, 2 .. Boşaltmak. 3. Durdur- Tavqi, ı. Ak ağa, 2. Eneme, 3. 
lllak' · lrkınlemek, 5. İşsiz bırak- lnenmiş. 
7. }{~ 6· lş taş;amak (Grev man.), Tavattun (etmek), 1. Cerlemek 

1' s~ek, 8. Savmak. cerlenmek (Bir yerde durup kal-
ı. s:t•h_ faaliyet etmi,, 1. İşleme~ mak man.), 3. Urnamak, 4. YYe~-

,. V'Uk. ı lenmek 5. Yerleşmek, 6. Y ersı-
•tlik f etmek), 1. Bırakmak, 1 mek, 7.' Yıldızlanmak, 9. Yurt tut
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1\faranmak, 20. Önmek, 21 Tehle
mek, 22. Uğnılayın bakmaü, 23. 
Yiyiklemek. 

Tara11ut1lh, - mahalli, 1. 
Bek yeri, 2. Bekleme, 3. Beklenti, 
4. ön~ze, 5. Önezi. 

Taravet, t. Gençlik, 2. Körpe
lik, 3. Y enilki. 

Taravetli, Suluv, 
Tar&Yttti ıit..-•ll, 1. Bayatla -

mak, 2. Eskimek 3. Onu~mak, 4. 
Örselenmek. 

Tarayetais, 1. ölgün, 2. Por -
,uk, 3. Pörsümüş, 4. Sol\Jk, 5. Söl
pük. 

Tarh, 1. An dal, (Bahçe tarhı 
man.) 2. Atış, atma (Hem ~nzil, 
hem de temel vaz'ı man.) 3. Bıra
kış, bırakma (Eldekini bırakmak, 
indirmek ve temel hırakmak 

nıan.) '!. Çıkarıs, çıkarma (Ten -
zil man.) 7. Kuıuş, kurulu§ (Te -
sis, atnz.iın, vaz'ı esas man.). 

T arhetmek, 1. Aşağı va mı ak, 
aşağıya varmak (Tenzil man.) 2. 
Atmak (Tenzil, temel atmak, vaz'ı 
esas man.) 3. Brnkmak (Tenzil 
ve vaz'ı esas man.) 5. indirmek 
(Tenzil man.) 6. Karamak (Ten
zil man.) 7. KoYJnAk (Vel'gt taı·. 
hı man.) 8. Kunnak (Tantim, ~ • 
sis, vaz'ı esas mnn.) 9. Salmak 
(Vergi tarhı man.) 10. Yasamak 
(Tanzim ve vergi tat hı man.). 

Tarif, 1. Anlatış, 2. Belli etme, 
3. Bildiriş, 4. Makta (Tayin, tavsif 
man.) 5. Salı, 6. Salık (Tayin, 
tavsif, tasvir). 

Tarif etmek, 1. AnlaUnak, 2. 
Bildirmek, 3. Maktamak, 4. Sa

lıklamak, 5. Satlamak, 6. Sayla • 
mak (Tavsif man.). 

Tarih, 1. Günlemeç (Date 
man.) 2. ötkünç (Hikaye, men -
kabe man.) 3. Otük (Kı~a 
man. Ötkünmek: Hikayei hal 
etmek). 

T•rihl tarkı, Koşak. 

Tarihi farkılar tnuganniıi, Ko • 
şakçı. 

Tarik, 1. Ceget, 2. Çığır, 3. O • 
ruk, 4. Sürek (Mezheb, tarikat 
man.) 5. Ufur, 6. Yol, 7. Yoldam, 
8. Yolum. 

Tariki im, Ulu yol. 

Tariki müstakim, l. Ak yol, 2. 
Doğru yol, 3. Diiz ~·ol. 

Tarikat, 1. Sürek, 2. Yol. 
Tariz, 1. Dokunak, 2. Dokunak. 

lr söz, 3. Eğiz, 4. Tolaşına. 
Tariz etmek, 1. Dak tutmak 2. 

Dav çaı-pmak. 3. Dcnzirmek,
1 

4. 
Dokunmak, dokUiıaklı söz sövle .. 
mek, 5. Get'Şetnıck, 6. Gizlc~-Ü cd
nıe~, gizleyii cyitmf', . ; . llm , 8. 
Öıtülü söylemek, 9. T:ı~ atn,ak, 
ı o. Y nstnttınk. 

Ta.rıi. Bediz. 
Tanin (etmek), ı . Bekiı; kmek, 

2. Bekitmek, 3. Beküm1ek, 4. B r• 
kitınek, 5. Birkitmek, 6. Kadağ .. 
lamak. 7. Kadamak, 8. Pokjştir • 
mek, 9. Pekitmek, 10. I'ekmek. 
Pökmek, l 1. Sağlam}: ı.;tırhrnk. ı 2. 
Sıkıştırmak. 

Tard, l. Çıkarma, ç1karılır:ı 
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ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayes 

2,zoo,000 Iürk linsi 
TUrkiyenin her yerinde şube ve muhabirleri vard1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
latanbul Şubesi: Telefon: 22042 

Galata Şubesi: Tele fon 43201 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabrikalan için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. btekli · 

lerin imtihan içiu istida ile Ankarada fİ§ek fabrikasına, lstanbulda 
Bakırköy barut fabrikaıma, lzmirdekiler Halkapınar Silah tamir · 
hanesine müracaatları . (526) 

~ .............................. ~ 
Kara Gölge 

üçüncü kitab 

ASILMIŞ KADI!v 
Fiyatı S Ku1'uştıır 

Bu merakla ve heyecanlı ro•anlar ıerisinden ber on b~ 
pnde bir kitap neırolunur. 

Her kitab bqlı bapna bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 

" 

1 Bir Mühim Cinayet 
2 Sarı Saçlı Adam 

Gelecek Sayı : 

• 

.j 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

ı 11 4 Mavi Portakal 
1 Tevzi Yeri : Vakıt Matbaaaı - Ankara Cad. : lstanbul 

DIŞTABIBl 

NURi MEHMED 
l Beyoğlu Aiacami kaı: .ısında •••••••••••••••••••••hlllfll Bur::l. sck.ı..k ,.Tc;: ı 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

AKIT Mat.hası - alanllul 

DIŞ DOKTORtJ 

Ubeyt Salt 
Fatih Kara;ümrük 

dur .. ğı, 

-:=:~~=!!!!!!!!!!!!!!!!!~~111:1:11!!!!!!!!~~~~~~~==~=~=~~-"ı. ~c ~m ı~ ısı~uııır.41JJ& ~ ~ an.ru:.or.) ~~~!!!!!l!!!!!!!~~~~!I!!!!~!!!!!!~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!~ 

Oz türlCçe liarıılıklar 

(:Memuriyetten ihraç man.) 2. 
Koğma, kovma, koğulma, kovul . 
ma. 

Tardetmek, 1. Atmak, 2. Gö
<;Ürmek, 3. ıraklaştırmak, 4. Kn· • 
natmak, 5. Koğmak, 6. Sürmek. 

Tartip (etmek), 1. Gibitınek, 
~-Islatmak, 3. Palyıratınak, 4. Ya· 
sartmak. 

2. Cığrumak, 3. Katılaşmak, 4. 
Katuınak, 5. Koşulmak, 6. Peke~· 
mek, 7. Pekişmek. 

Tasallüp ettirmek, 1. .Berkit· 
mek, 2. Katılaştırmak, 3. Pekit
mek. 

Tasaltun (etmek), 1. Ba:sırıııak 
(Tazyik, tahakküm man.), 2. Ba .. 
karmak. 

Tarumar, 1. Allak bullak, 2. Tasannu, ı. Çeki düzen, 2. Çir-
Dağınık, 3. Darmadağın, ı. Kar - tinme. ·3. Y~pma Japınacık, 
m:.ıkarrşrk. Tasan-uf (t€m~llük man.), l. 

Ta~umar_etmek!. 1. Basluı~ak, j El,~. lssılrl : (sahiplik ınau.), 8. 
2. Dagrtınak, ~· ~şuşlemek. 4. ~y- 1 Korg:.ı.v, ·1. KuHaıu~, 1'\ulamna. ;-;, 
galamak, 5. Yımııınek. 1 P::ı.§kam (lfökim ye rnut esaıı ı : 

Tarz, 1. Biçim, 2. Cosuk, ~- Cur 1 eı!ma man.) 
~. Cün, 5. Çalnu, 6. Çığır, 7. Edi, 1 'f a5anuf etmek: 1. Ha<:arn.ak 
8. Gidiş, 9. Kesim, 10. Kıhk, 11. 1 2. Ifaşkar:nak, 3. Bi:vh..1.11?!: (Dcy
~~sma, 12. Ki.~y 1~. ?::;uğ, 11

}. Öl ı l eme~),,. 1. El l:cymal: (\-a~'ı ycL 
çum, 15. Salnu, 16. Sa.yak, 17. m ... n.), i.J. l S$I çıl~m=ıı~, G. hı:llan
Tenğ, 18. Tutum, 19. Türlük, 20. 1 mn~-:. 7. i\Iensikebı~cl: . J l'a.-.k::u-
Yenk, 21. Y€nck, 22. Yol, ~3. Yo~ 1

1 

rnak · 
94 y·· ')- , ,... te 'J(~ "'\ T T (' 1 il ) 13· sun, - . on, .... ı. ı on m, - >. ı u 1 as~!·ru! , ~ı.sat ım.n. ı. ı · 

sun. 1 riktiri~. bl: iktirme, ~. t ı ik1 frikJik. 
Tarzı haıeket, 1. D~~'raıuş . 2. 1 3. İrkinli (Ta.,aııuf~~ biyj l.;t iri1en 

G·a· ..., E . 1 " ' 1 ı ış, o . \'11Ş, • ı a m1. şey ına~.), .J. Tutuı. ı. 

Tarzı hayat, 1. Tutum, 2. Y:.tclış. Tasarruf (Kar), 1. 'l eccnıül.li.i 
3. Y ~ .',?ayış. 2. T11tucu, 3. Tutumlu. 

Tarzı ir.ra. Tarzı muamele, 1. Tasası-ruf etmek, 1. Arltmııuk, 
E,·· r~, 2. Kılınç, 3. Krlmuv. 2. Biriktirmek, 3. 1rknıek, irkit-

Tuadcli (etmek), ı. Baslan.. mele. 4. Kısmak (masrafı), 5. Te· 
mnl~H 2. Başlamak, 8. El atmak, el cemek, 6. 1'ecimek. 
vur:nak, el uzatmak, 4. Kalkmak, 1 Tasavvur, 1. Düşünce, düşünüş 
'Kalkışmak. 2. Güdü, güdür (Bir fikri gütmek: 

TuaUut '(etmek), i. Ayn~· tasmim etmek), 3. Kuruş, Kurgu 
ınak, 2. Çatmak, 8. Ekleşmek, 4. (Tahayyül man.): 4. &im. 5. Say-
Sataşmak, &. Takrlmak. gın, 6. Sayın. 

Tasallüp (etmek) 1. Berki.smek 1 Tasavvur etmek, 1. Gağlanınkt 
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2. Çağlamak, 3. Çaylamak, ı!. 

Çinemek, 5. Düşünmek, 6. Güt
mek, 7 Kılılamak, kılıklandırmak 
8. Kurmak, 9. Oranlamak, 10 Öl· 
~ümlemck, 11. Oınek, 12 Sakı
mak, 13. Sanamak, 14. Tasarla
mak, 15. 'l'a:sınlamak, ıu. Tinkeş· 
mek, 17. Uı1mnlamak, 18. Yaran
naınak. 

Tasdi ( etmek). 1. Baş ağrıt

mak, ha§ ağı ı::,ı vermek, 2. lnçsir
elm ek. 

'f asdik (etmek), 1. Çın tutmak 
~- Doğnılamak, 3. Gcr<;cl'\lcmck, 
i. Gerçeklendirmek, ger<;ek olcln· 
ğwıu ... üyleınek, 5. Gerçek tutmak, 
ô. 1rıanmak. 7. Kirtgünmek. 8. 
I<..iıtileınek, 9. Kil'tüleınek, ıo. 
h.irtti tutmak. 11. Onamak, 12. 
'l'~nımak, 13. Tanuklamak, 14. 
Yakturınak 

Tasdik ettirmek, )nlatnıak, 

Tasfif (etmek), 1. Dizmek, S1· 
~ alttuıak. • 

~asfih (etmek), 1. El çırpmak, 
el nınnak, 2. Yassılatmak. 

Tasfir (etmek), 1. Islık çalmak 
:2. arartmak, sarıya boyamak. 

Tasfiye, ·l. Arıtma. 2. Süzme, 
3. Üyürme, 4. Üyürtme. 

TaafiJe &Jeti, Çulpu. 
Tasfiye eden, A.rıtgan. 
Tasfiye etmek, 1. Antlamak, 

2. Aııtmak, 3. Durultmak, 4. Erçi· 
mek, 5. Sennetnıek, 6. Süzmek, 7. 
Temizlemek, 8. Uıundulamak, 9. 
Uri.indülemek, 10 Yumak. 

Taafiyei nefis, 1. Oz duruma, 

2. Oz süzme. 
Tasfiye olunmak, Süzülmek. 
Tasgir (etmek), 1. Koratuı~· 

2. Küçültmek, 3. Ufaltmak, uf:ıt· 
mak. ~ 

Tashih (etmek), 1. Doğruıtnı~ 
2. Dölendirmek, döleştimıek. .,. 
Düzeltmek, t Eyiletnıek, jyilcc:· 
tirmek, 5. Onaklamak, 6. Onart· 
ınak, 7. Uvatlauiak. 

Tisi, Dokuzuncu. 
Tas'ip (etmek), 1. Gli<;lc:.rit' 

ınek, ~. Güç~imek, 3. Güçsünnıej{· 
Tasir, 1 Cırgana (Pişıni::; ıııcr 

Yayı sıkıştırmak suı·etilc şırasıııl 
ç.ıkaıtmak), 2 ..... ıkıp ~uyunu çıktlr 
mak, 3. Sıkına. 
T aalit (etmek), 1. ataştırırı•1~· 
2. U şürınck. 1\, 

Tasmim (etmek) 1. Kurnıı.t l· 
~- Oğraınak, 3. Oranlamak, 3. ~, 
çiimleınek,, 5. Tasımlamak, 6. )il 
::sanlaınak. . 

Tasni (etmek), l. Düzmek, <lıl' 
züp ko.)uak, 2. Uydwınal·, 3. )~: 
kı~tırımı.k, 4. Yapmak, 5. Y:ırtı 
mak. 

Tasni edilmiı, 1. Düzme, 2. ur 
<lurnıa, 3. l1 apma. __ .ıı, 

Taaaif (etmek), 1. A~ 
böltik böHlk ayırmak, 2. ~ 
8. Düzmek, 4. S11"81amak, 5. 
yültlemek. , 

Tasrif (etmek), Çekmek (gt' 
merde). . .• , 

Tasrih (etmek), 1. Açıkça SO~ 
• ...-ıeN 

!emek, 2. Açıklamak, 8. BeJeı•· 
4. Yasılamak. 
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