
BAKANLAR HEYETi 
Ankara, 20 (A.A.) - Bakanlat 

!Je' eti bugün Ba.,.hakan 1 met İn • 
0 nünün ha:ııkanhiı altııula toplana· 
rak mulıtelif işler üzerinde görüş· 
ınelerde bulunmuş ve bu işlere aid 

~rarlar 'ermi~tir. 

Adananın ur u uş mu
cadelesi hatıraları 
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ltalqa, daha kolay ve çok asker lop-/ idam kütüğünde kafa
lıyabilmek için para vaadedi1Jor ları uçurulan kadınlar 
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llıenin anlattığı 
gerçeklik 

.. Ôkonomi Bakanı Celal Bavar 
'Ctd'"'• ,; 
L.. ~gı kestirme bir hu} nık ile kok 
'<lttıurij • Ln ?ıin bundan sonra on altı 
~ lıradan yiik ek fiat ile eatıl
th •sını hildinniştir. Bakanlığın hu l 
Q .. y.,... 1 
l't . •~u da hernencedk gerekcnle-
~'erdnıiştir. Denildiğine göre hu- i 
8?tı.dden sonra yiikürnlü olanlar ara· 

le 19 hu huynığu yerine getinniyen· 
r olu- 'h ·k~ lacakt ... a ı ti ar yasa ına tarplırı· 

ger ır. Suçlu olanları zor ile yo1ıı 
1 

1
llnek için s~rekcn heJ?ey yapı· 

~aktır. 

titn?konomi Bakanlrğınm hu kesti · 

ltnı; (':::::::.kararı) hir bakımı.lan an · Ilabeı imparatorifui; Jfuıolini, Somalıya ~den ltal,an tabcrlan • 
"it 

1 
(':::::::. manalı) dır. Çünkü yiye- nın kumanJanım lıacaklryor 

lea-~~ Y:-1'acak gibi belli ba~lı ~ey· 
"°1c •!•~önlemek ( mani ol. Maten gazeteıinin Roma luı - hafaza tmek için ,apılan askeri 
tll J •Çtıı belediye adamlarının gü· m.i muhabiri, yüluek ltlful kon tedbirleri hiç bir kayrt •e tarta 

Yetmediğini iyice belirtmi~tir. ıeyinin pki Afrika iflm hakkın tabi olmadan tuvila etmi•· hat • 
~ CerÇck hepimiz hiliyonız ki, fs _ Ja oaJili karardan plıacak ne- t; "Afrikanm fU'kmda mtlli men 
ile t lll belediyesi hu kok kömürü işi ticelere Jair gaetaine fU ltabe- faatleri muhafaza Ye yerli aha • 

Qeıne d·· h d n· ıel-1onla eönJ,.....;•fir: linin rahabnı temine medar ol • a_ .. n ort, eş ay rr uğraşıyor. u, • -· ... .,. 
~ra§ltıalarm sonuncln vardığı ''Fqitt rejiminin yükıek !Ur&lt mak üzere ihtiyaç aSrü1ecek o • 
~ (- Auı .... uı) .ire ,,.fo,.. E et olan bijyük koneeyin nqretti~ lan bütün yeni lcararlar,, timdi • 
' löınnrn ~hanelere hemen be- beyanname ltalyanm p.rki Afri- den k&hiul ettiiini bilairmııtir. 
l!eJ •ya mal oluyor. ÇOn1dl gazha • ka aiyaaetine dair mühim itaret • Yeni ukerl anuflann eiWa al
~er hanı kömür tozunu yakıyor, lerde bulwünaktadır. Komey So tına aJınmulnm D?ür.t.niel old• 
'er~~-alıyor, bunu para ile tıatıyor, malı ve Ertirede müatemlekele • 
Ilı it 

1
!;1 Paranın ve emeğin karşılrğr- rin ıulhunu ve emniyetini mu • 

~o azancı ile beraber hundan ~ıka· ----------------11!'------::----~eı:ıJi . Geriye kalan kok kömürü 
d-.. k~ne pek ucuza geliyor. O ka • 
lıcJe ı, .hu kömürün tonunu gazha • 
orı { Yll'tni, yinni dört liraya değil, 
~ıı~,'"a) a hile verebilirler. Gene de 

. ııırlar 
L ö,.le · · • • 
ııtfj11 .: •• 1 e nıçın bu gazhaneler kok 

t.ırun.. 1 1 ("· u < a ıa ucuza satmıyor? 
lcri t 1kü giiınriik ·vergisi ile kendi· 
~aın k·~tır~.uyor. Doğrudan doğruya 
bı;ı]J oınur<len kok yapanlar ise 

<ırın 1 JJ·· 1 {aha ucuza satamıyor! 
1-tırı 0 Ylc olunca gazhaneler de mal-

1 1 llr11zlatnııyor ! 
~•:,. •• t-0 1 lanhul hclediy~i kok kö .. 

<t tııı .. a,-;;, u ncuzlatabilmek için haşla • 
ttı~ ) 0~da giderken böyle bir çık • 
~iııi ak gıııniştir. Bu çıkrnaz<1an ken· 
~ z tırtaraınarmştır. Bundan son • 
.... ltrıotıguldakta geçen yaz temeli ku
tjJc86:§ ol~n {Türk Antra iti) fab • 
'-Ya k: ış~_eı~~,? haşlaması, piya : 
llttt~ı koınuru çıkararak fiatlerı 
}a )'a~ası İçin elini açarak Tanrı
()İi~ena h arıb yakarmaktan ba~ka bir 

O lllaınamamıştır. 
ı_ nıın • • 1 ·· ~rnı ıçın )U kez Okonomi Ba . 
~llnakiıın vertliği huynık çok do . 

1~ it, lıem de anlamlı olmLt tur. 
'al a ıııı h· . b tar k ızun u uzun sözleri kı· 
iti\ O~n~?latnıak i tediğinıiz şudur 
~ e/ :~ S<IVO§r) admı verdiği • 
t~r \·e h .. 1~~n h~ deneme hir örnek -
•kli d ll ıunetın eli çok candan ili

lıklı b~''r.anmadrkça hu yönde varar· 
ır ııı. ,... •• 1 . " 

" o0nı enııyt'cektir. ,.....,, ASIM US 

Ceza kanunumuz 

Ceza müesseseleri
n in de ıslalıı lazım 

Tramvay 
davası 

Müddeiumumi dava
nın reddini istedi 

Muhakeme bitti; karar 
sah günü bildirilecek 
Ankara, 21 (Kurun) - Ba -

yındırhk Bakanlıiı - Tramvay 
tirketi davasına buıün öğ'leden 
enel Devlet Şiiriamda devam .. o • 

Bay Naü Eıki müıtantik Jundu. Şirket vekilleri, tirketin 
Taner Bay Hikmet mukavelelerde hileli formüller 

Yeni Erzurum saylavı Bay Fu- kutlandıiı hakkmdaki Bakanlık 
adm, Ceza kanununun bazı mad- hukuk mütaviri Bay AYDinin IÖz

delerinin değiıtirilmeıi lazım gel- lerini cerhe çabttılar. Hatlann 
diği yolundaki beyanatı karııım • yapı!mamaıı sebeplerinin harbden 
da dün de tanınmıı avukatları • mütevellid olduğunu, memurla • 
mızdan Bay M. Nail Taner ve es- rın Türk olmasına mümkün oldu
ki İstanbul müatantiği Bay Hik - ğu kadar riayet edildiğini aöyli • 
metle konuıtuk. yerek Tiaret kanununa ıöre teb . 

liğat yapılmadığında ıırarla dur-
Bay M. Nail diyor ki: dular. Bakanlık vekillerinin tir • 

- Bizim bugün tatbik etmek • ket aleyhindeki dünkü ithamla • 
te olduğumuz Ceza kanunu 1889 nna cevab verdiler. 
tarihli İtalya Ceza kanunudur. 1926 mukaveleıile yaprlması 
Bundan sonra İtalyanlar yeni ih- kabul edilen hatların eski muka • 
tiyaçlara tekabul eden ikinci ve velelerle alakalı bulunduğunu IÖy 

yeni bir ceza kanunu tedvin et • lediler. 

Güzel kadın, kanlı kütüğü, arkadaşının 
siyah tülle örtülmüş başsız gövdesini 

•• •• 
gorunce çırpınmağa haşladı.. ve .• 

AlmanlJanın en güzel iki 
hadını Lehli ca§usun su
çuna nasıl ortak oldular 

ve suçlarının cezasını 
nasıl ödediler? 

Lehli casus Sonoı•shinin muha -
kemesi neticesinde ölünı ccuwna 
nıahk(im olan Benita Von Fail.en -
lıaym ile Rcnaıe Von Natzncm a . 
dında iki kadının Bcrlinde idam 
edil.diklerini ıelyazısı olarak haber 
1Jenni§tih. Bugiin, ilı.i kadının idam
larına aid gelen ta/siUiıı yazıyoruz. 

Berlin, - Jfo ahalı saat altıda 

(Devamı 6 mC1 eııyıfanmt llncD ıdltunıında) 
Al hakkını kullanmayan Bay 

Hitler 

Eğer Almanya girmek-
• • 

ıstenıezse ... 
Fransa ile Rusya, ltalya, küçük andfaşma 

Balk an and~aşması, Şark misakı ve Orta 
Avrupa andlaşmas1 yapacaklar 

Bükre , (Hususi) - Küçük and
laşma ile Balkan andlaşma mm hali 
tiazırda kon ey reisleri o]an Roman· 
Y• İtariciJ e Büanı Titülesko son 
gilnlerde her iki andla§lna grupları· 
na ginniı .bulunan devJeıler ile sıJo 
bir mrette Alman ce,·abı Jıakkınd:ı 
fikir taati etmektedir. 

Bu müzakerelerden anJaşıJdığm:
göre :Berlin Jıükfımetinin ~ngiJiz -
Fransız teklifine karşı verdiği nota· 
dan maksadı Şark mi akı ile orı .1 
Anupa misakının tahakkuk etme 
sine mani olmak iı:fo sonu gelnıiyı·· 
cek uzun hir konuşma kapı ı açmak
br. Şimdi aranacnk nokta İngilteı n 
ile Fran anın aralarını açmak i!;iı. 

(Deftmı :Z inci aayıfana • Onctl etıtununda 
ôay Ti::.:.leıku 

ve 

Halkevlerinin yıldönü
mü bugün kutlulanıyor 
Başbakanımız ismet lnönü bugün 
Ankarada bir nutuk söyliyecek 

Ankc.ru Hallıevi 
'~e~lıi ... r-1

1
·----.... , 

gazlardan 
llasıl korunu1u r? 
Qe"eraı 
da" Mazlum tarafın-"e ·ı U~u " en konferansı 

ncu •a lfamrzda 
buıac-ıtt sınız 

miflerdir. Bizim bu yeni kanunu Öğleden sonraki celsede, Be. -
aynen iktibas etmek ıuretile ken· kanlık hukuk mütaviri Bay Avni, 

k h kk d d haıımlarm ancak 1914 den son • dimize mal etme a ın a a • 
li bir tasavvurumuz olduğunu ö • raki mukavele ahkimmdan mes' • 
tedenberi i!itmekteyim. Bunun ne ul olmamalarmm yanlıtlıimı, ıer
derecelere kadar tlnğı'Ü olduiunu mayen"n mn; ... f!ti olmadığmı, 

(Devamı 9 Wlc·a eayuauıo l ınct eUtunundaJ 1 16\'lUJU f uncu •ylfıuun l 1nct .8Utunwıda. 

HalkeVlerinin açrlmaaınm ü • 
çüncü yıldönümü bugün kutlula _ 
nacaktır. Bugün ayni zamanda ye
niden yirmi üç halkevinin de açıl· 
ma merasimi yapılacaktır. Bunlar
la yur:ta açdmıt o'an Halkevleri. 
nin aayııı '-üz üçii bulacaktır. 

lıtanbulda açılacak yeni Hal • 
kevlerinin ıayııı altıdır. Bunlar 
Betiktq, Beyoğlu, Kadıköy, Şeb • 
remini, Şiıli, OıküdardadR'. Bu 
at ~ı Ha!kevinde de hu münuebet-
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1 una havzasında sükônet ! Ankarada kuşpalazına l Kaçakçıların takibinde 
karşı tedbir yararlık göstcrenlere~0; 

Ankara, 21 (Kurun) - Anka- Ankara, 21 (Kurun) _ g,çhıferı b 

Avusfurqa Başbakanı 
Par ise gitf i 

Bay Şuşnig "Dolfüsün çizdiği sıyasal 
yolu takibe azmettim,, diyor 

Viyana, 21 (A.A.) - Baıba -
kan Şu§nİg, beraberinde, Bay 
Berger • Valdeneg olduğu halde 
dün nkgrun Pariıe hareket etmif -
tir. 

Kendiı 'ni Fransız ve İngiliz ıe
firlerile, aralarında Prens Ştar -
hemberg de bulunan birçok phsi· 
yetler uğurlamıtardır. 

Viyana, 21 (A.A.) - Batba
kan bay Şuınig Pa.rise hareket a
rifesin:le Havas muhabirine beya
natta bulunarak demiştir ki: 

"Avuaturyanın kendi iktııadi 

hayatını ve Tuna havzasındaki va
ziyetin düzelmesi için yaptığı gay
retlerin Fransa taraf mdan takdir 

edildiğini görmekle çok memnu -
num. Bu yolda Dolfüa tarafrndan 
çizilen siyasi hattı hareketi taki -
be ve Tuna mmtakasının ve dola. 

Yugos'av - Bulgar hudut-ı 
larıııda geçid noktaları 

Soiya, 21 (A.A·) - Bulgaris
tan ile Yugoslavya hududu üze
rinde yeni geçid noktaları vücu
da getirmek ve paaaport muame 
lelerini sadeleıtirmek makaadile 
iki memleket araarnda müzake • 
ratta bulunacak olan Yugoslav 
heyeti azası, saat 23 de buraya 
gelmiılerdir. 

Muhtelit Bulgar - Yugoslav 
komisyonunun mesaisi yarın aa
bah ba§lıyacaktır. 

lng ı lterede fnhnalar 
Lon:lra, 21 (A.A.) - Şimali 

İngi'tere ile İ•koçya kıyılarında 
çoık ~icldetli fırtına vardD'. 

Birçok gemiler limanlara aığın
mıçfardır. 

Klayıd - Clyde • suyu Glaskov 
civarında t8.§mıı ve ağaçlarla par· 
maiklık~arı 3öküb götürmüştür. 

Y or'k~yr - Y oı1'.ı<shire - mmta -
kasm-1u yolları su basmıt ve mu
vasa.a kapanmııtır. 

MnnJ den:zi co;!-..undur. Bura • 
da seyrüsefer mütl<ülatla vuku 
bu1maktadır. 

Plymouth is-keleıine yanaıamı
yan Majestik vapuru, açıklarda 

beklemektedir. 

le mera.sim yapılacak, müsamare
Ier verilecektir. 

Caiak>ilundaki Halkevinde 
de, kurulutunun yıl dönümü mü· 
naıebetile meruim yapılacaktır. 

Saat on heıte Ankarada Baıba· 
kan İsmet lnönü tarafmdan ıöy -
lenecek ıöylev radyo ile dinleni • 
lecek, sonra latiklil martı ile la
tanbul Halkevindeki merasime 
baılanacaktır. Mat'§tan sonra and 
içilecek, Bay İsmail Şevket tara -
fmdan bir söylev söylenecek, te -
bir bandosu tarafından kon.ıer 
veri'lecektir. Gece de Tepebatı ti
yatrosunda konser verileceği gibi 
Halkevi temsil ıubeai amatörleri 
tarafından da bir piyes oynana • 
caktır. 

yısile bütün Avrupanm ıiyasi ve 
iktııadi teskin ine çalış maya az • 

. b 1 " metmış u unuyorum. 
Pariı, 21 (A.A.) - "Popüler,, 

ile "Ümanite,, den gayri bütün ga
zeteler, Avusturya Batbakanınm 
ziyaretinden hoşnutluk getiriyor • 
lar. 

"Maten" diyor ki: Mükaleme
ler, ademi müdahale antla§lllasına 
taalIUk edecektir. Demektir ki, 
mevzuu bahsolan, Tuna havzaaı -
nın tanzimi meseletidir. Eğer bu 
mesele neticelenecek olursa, bazı, 
cotkun hevesleri teskin edecek ve 
yabancılardan yardım gören f e • 
satçı unsurların kendi toprağında 
uslu durmadıklarını görmekle en
dite çeken bir memlekete, ökono
mik ka!kınmasına hasrı nefsetme
ği mümkün kılacak bir huzur te
min eyliyecektir. 

Nevyork asansörcüleri 
tehdid ediyor l 

Neyrok, 21 (A.A.) Birçok bi
naların asansör memurları yeni 
bir grev tehdidinde bulunmuılar 
dır. Bunlar arasında bilhaHa. bü 
yük elbise, kürk ve ıapka müesse 
seleri mevcuttur. Kırk saatlik 
hafta usulünün tatbikini ve ücret 
lerin çoğaltılmasını iıtiyen sen • 
dika, müzakereye girişmeyi ka -
bul için mal sahiplerine öğleden 
sonra saat 14 e kadar mühlet 
vermi~lerdir. 

Yüz vagon yandı 
Lahavan, 21 (A.A.) - Jovella

nesde yüz kadar eıya vagonu 
yanmıt ve Sienfuegosda atılan 

bir bomba da bir köprüyü mü • 
him surette hasara uğramıttır. 
Bu iki suikasd komünistlere atfe
dilmektedir. 

Lahavan umumi mekteb mual
limlerile talebeleri ve üniversite 
talebesi, hükiimetin kendilerini 
ihmal ettiğini iddia ederek grev 
yapmaktadırlar. 

Lehistanda sular taşıyor 
Varıova, 21 (A.A.) - Buzla -

rın çözülmesi ve tiddetli yağmur· 

ların yağması üzerine dereler tat 

mıı ve 35 senedir emsali görül • 

memit f eyezanlar hiaıl olmuf • 

tur. Maamafih tehlikenin önüne 
geçilmit tir. 

Yugoslavyada karmtıkhklar 
Belgrad, 21 (A.A.) - Havaı 

muhabirinden: 

Henüz teeyyüd etmiyen 9ayia

lara nazaran Slavonaki Brodda 

dün yeniden karı§ıklıklar olmut

tur. Yeniden ölenler de olduğu 
bildirilmektedir. 

Resmi membadan temin edil • 
diğine göre, dün bütün gün, Sla 
vonski Brod mmtakasında sükU
net hüküm sürmüıtür. 

Tahkik heyeti, mahalline var 
mııtır. 

liki kız kardeş tay• 
yareden düştü ! 

rada kuıpalazı vak'aları görüldü- çılarm takibinde büyük yarat 'h . 
ğünden, Sıhhi;~ müd~rlüğü, ikü - ları gö~ülenlere v~rilecek ikraJll~ ~ 
çük çocuklar ıçın aşı ıstasyonları yeler nızamnameıı çıktı. Bun'~ h 
açmağı kararlaştırdı. 6 ve 12 ya - re ikramiye, muhafaza tabu~! • .ı t/~ 
tındaki mekteb çocukları mecbu - da, gümrük merkez müdürl~~ ~ 

Arayanlar, tarlaların OT- ri &!lY& tabi tutulacaklardır. rinde yararhk gösterenlere 1ff" .. 
tasında cesedlerini e/ele Deri ve 2ehirli hasla/ık- Jir.lkr~iyeningelirleri mınt ~ ~ 

vezneıınde toplanır. Kaçak Jll g 
tutuşmuş buldular /ar kursu açılacak !ardan yüzde 15 yararlık ikr le,0 

Londra, 21 (A.A.) - Upmins- ·Ankara, 21 (Kurun) - latan· ye payı almır. d 
ter • Easex , halkı, bu aabah bir bulda Haseki kadın hastanesin - Kaçakçıları efya ile birl~ 'it 4 
tayyareden iki kadının yere dü§tÜ· de deri ve zehirli haıtahkJar kur. tutanlara, bu sırada arkada,ııl ~erı 
ğünü görerek dehtet içinde kal • au açılması kararla.ftı. Kursa itti· dan fazla yararlık gösteren16' ~ 
mııtır. 25 yaılarında olan bu iki rak ederek muvaffak olanlara 200 yaralananlara, kovalama ve ç' , 
kadın, tayyarenin düttüğü tehir lira ücretle zehirli hasta:hklar teş- pıımada maiyetinin batmda 
civarındaki tarlada, elele tutu§ • kilatında -istihdam olunacaklar - nanlara bu işlerden ötürü talı 
muı ve ölü olarak bulunmuılar - drr. name kazana.nlara, kaçakçıhi1 
dır. Zannedildiğine göre, tayya • UJuslararası ziraat ber verenlere, kaçakçr1ığı t • 

re, Franıaya gitmekte idi. enstitüsü yardım edenlere ikramiye ve 
Cesetlerin, el'an te1.hisi kabil ........................................ . 

s Roma, 21 (A.A.) - Türkiye ve -ziraf mesele1er üzerinde gö deııı 
olmamııtır. Büyük Elçisi Bay Hüseyin Ragıb müttür. Türkiye Cumhuriyeti 1 tlııi 

Haber verildiğine göre, Ap • UI 1 · · · b ' 935 tarı'hı'nde bu e"•tı'tu··nu··n ı..ı C us ararası zıraat enstıtiısü af • &- ,.. 
minıter civarında bulunan tayya· kanım ziyaretle, Türkiyeyi alaka- rum kararnamesini imzalamıt 0 ~ 
re, yere dütmüt değildir. Pilot, dar eden bazı mühim ökonomik lnn 40 devletten biridir. ti 
Mant'ı geçerken, kapının açık ve ~l> 
iki yolcunun da kaybolduğunu gö. k ~ 
rüncegeridönmüı,Stap1efonmev Egw er Almanya girme ~ 
kiinde yere inmittir. ~ 

!ki kadının, Napolideki Birle • • t 
şik Amerika hükumetleri General J S e m e Z $ e • • e 
konsolosunun kızları Jane ve Eli-
zabeth olduğu ve Paris için husu
si bir tayyare kiraladıkları zanne
dilmektedir. Aile1erine hitaben 
yazılmıt mektuplar bulunmu§tur. 

Venizelos davası 

Şimdiye kadar yakalan
mıyan suikasd suçlusu 

teslim oldu 
Atina, 21 (A.A.) - Bay Veni 

zelosa kartı yapılan suikast da

vasının ilk celsf'.sİ hadisesiz cere 

yan etmittir· 
Şimdiye kad?.r yakalanmamıt 

olan suçlu kendiliğinden celse • 

nin başlangıcında gelip teslim ol 

muıtur. Mahkeme, gelmiyen fa· 
bitleri otuz gün hapse mahkum 

etmittir. Saylavlardan gayri bü • 

tün diğer şahitler polis marifeti

le celbolunacaklardır. 

Kurultay Başkanı 
Balıkesirde 

İzmir, 21 (A-A.) - Büyük ku 

rultay baıkanı General Kazım 
Özalp ve yanında bulunan say -

lavlar bu sabah Balıkesire gitmiş 

ler ve basmane durağında halk 

tarafından samimi surette uğur -

lanmıtlardır. 

Bir şilep battı 
Belgrad, 21 (A.A.) - Rodi 

adlı ltalyan ve Vila adlı Yugos

lav tilepleri, kalın bir sis yüzün

den dün öğleden sonra Triyestc 

ile Venedik arasında çarpı!mıt -

lardır. 

5,500 tonluk bir gemi olan ve 

kanarya adalarına itliyen "Vila,, 

şilebi 10 dakika içinde batmıt -
tır. 

32 kifiden ibaret olan mürette 

batı Rodi vapuru tarafından 

kısmen kurtarılmıf, 4 kişi kay • 

bolmuttur. 

.... (Baş tarafı ı inci sayıfaç;la) 

çağırıldıkları bir zemin üzerind~ 
süriiklenih gitm~c müsaid hnlunuh 
hulunmıynraklarıdır. İngiltere ile 
Frnnsn tnraf ından ( 3) . uhat tari · 
hinde vaki olan teklif hiç. bir vakit 
Almanyanm ~nrk ve orta Avrupll 
mi nklorını hozmıtk için takih ettiği 
mcık ada alet olamaz. Fransız Hnri
cıyc ;fJnkııuı Lih al '(5 ) Dlrfncilrnllll 

tadhli Fransız - Rll protokohı. 
(7) İkincikanun tarihli Roma an • 
Ja§nıtı ı, nihayet {18) 1kincikiinun· 
da kii~ük nodlnfma 'e Balkan nnd· 
lı:ışmo ı konı.ey rei:,leri ile ~·aptığı 
konu:.malar ahkamı daire inde tut· 
tuğu siya etten n Jii nyrılmamal~ta · 
dır. Frmı a ile bjr ıaraftnn kiiçül 
andla~ına, ıliğcr tprnftnn Ralknıı 
andlafması arasında m ' 'CU<l olan 
amimf tesriki mesai lrnnu ~ö:.ter • 

ıni~tir ki, orta ıhnıpa ile Balkanln· 
rm mukaclderatmı tanzim edebile • 
cck hir mc' ki< le olan beş de' lct 
Fransız politiknsmı itimad ile takih 
etmektedir. Karşılıklı tanhhüdat ile 
~ark miscıkuu yapmakta, onra Ro· 
ma anla§ması daire inde orta Anu· 
pa ımlhünii temin etmekte gösteri · 
lecck her hangi hir tcreddiid sadece 
sulh dü~manlarmm ekmeklerine ya0 
ısiirmek olacaktır. 

ıh nıpnnm emniyeti lmanya ilt· 
heraher, ,.c icalmııla Almanya ız o
larak mutlaka tanzim 'e temin olun
mak gerektir. 

Sov~et hükOmetinin notası 
Paris, 21 (A.A.} - So,1·ct lıii · 

kfııncti dün ak~anı, Londrn ve Pa
ristcki efirleri 'nsıtasiyle İngiliz ,·c 
Fran ız lıiikiımetlerine tevdi ettiği 
notacla, Londra ınükulemelcri sonun
da nc~redilmiş olan tehliği resmide, 
harb tehlike ini hcrtaraf etmcğe ça· 
h§an hiikiıınetler ara·ında miiteka • 
bil yardımı temin için rnnhnlli mi . 
saklar akdine dair hir projenin der
piş edilmiş o1ınn mdan dolayı menı· 
nuniyetini izhar etmektedir. 

So' yet hüHınıeti ayni zamnnd:ı. 
Londra miilükatmın, tecaviize ma • 
ruz kalan hiikiımete derhal yardan 
lüzumunu tanımış olmaı.ını hir Le -

rakki eseri olnrak kahnl etmekte n~ 
Anupaııın muhtelif memlt'kctlrrini 
<lahil etmek uretiyle Loııdradn .kd 
hul edilmiş olan plô.m, bütün 11 11 

memleketler ara ında ullıün mul 1.ı· 
faznsm:ı ai<l lınğhlık prc• .... ipinin 
ta~diki suretinde telfıkki etmekte · 
dir. • • 

Filhakika, hugiinkü şerait daire
sinde, A, rupımm her hangi hir 
nokta!ıncla zuhur edecek bir muhn-

rclıeyi mevzii olarak 
imkanı yoktur. 

Ayni zamanda Sovyet lıi.tkiuı1 

Londrıı mükalemelerindcn e'" 
mahalli itilnfler akti için, bazı rıt 
lcketler arasında cereyan etilli~ et 
miiztıkerelcrin, hu Londra mükil' 
ınclerincl~n miiteessir olmıyaca'' 
hi!iıki , Londra itilafında yeni 
;..ı; u,..l .. vl-.taııı ı,.,J uımcuı;uu L<<UJ1 

ıncktcdir. 
Bundan sonra notada, A' ~ 

halkının yüzde 70 ini teşkil ed'.. 
Frıın a1 So' yet Ru ) a, küçük iti 
ve Halkan itiHif ımo, miitekahil ~ 
mua' cııet mieakınnı yardımı ile ~ 
tiirlii teca\ iize karşı koyacak miltf 
sir tcclbirleriıı iiratle itihhazı fi~ 
ni takib etmekte oldukları kııyde 
mektcdir. ~ 

Sovyet hükfuncti, Avrupocla ıl' 
dii;er mcnılckctlcr ek eriyetil'l.'rt 
rnllıiin kunetlenclirilınesi için ~1 

ş'ilcc k her tiirlü tc~ehbii leri ıc·· 
cühlc kar ılanıakta o]cluğunu ıniiJ' 
hede etmekte 'e bö) le hir A cr•'iP 
tin ımllıün tak,· iyesi için earf etld 
mec::ai) i ba~arma ı imkanı ollll• 
~mı yazmnk!ndır: . . • 1~ 

Hm; hiikumetı, Londra ıtıln~ııı ~· g 

tam ' 'e Hizım olduğu kadar m_?. ı. 
11
• 

ne hir f.ckilcle tatbik edilccegın• 
" 

ıni<l etmektedir. 
.,ıAl ma n cevabı lnglllz k• 

nesinde tedklk edlldl 
b•ll Londra, 21 (A.A.) - Ka ~ 

hugi.inkü haftalık topJantmrıclıı . 
Şubat tarihli Fransız - Alııınıı ~c 

11 
yan.ııaıne~inc Alma~ya t.ar~f ın ;,< 
'erılen ce,·abı tetkık etmı~tJr. .

11
r 

Simonun Berlini ziyareti mc ele!l 
<le temas e<lilmi~tir. . t 

Uc..~ı.ter Ajanıunın yaz<lığma go:,ı 
Almanya taraf ınc1ao iki menıle • 

d .. d d .. oı:ı ara mda ognı an ogntya 111 , J' 

kerelerde bulunulma ı hakkında: e· 
p1lnn teklifin kahul edilih edil1111

' • 

r.eğine dair hir §ey söylemedrt.1 e1:,ı 
vel Berlinden yeni hir takım 1~~!11"' 
almak Jaznn gelmektedir. Bay ~:u~r· 
mm 'nziyetin Fran a ile 1ııg~ ·ı.iıt• 
ara mcla derin bir tarzda tc.~kı ı;iil' 
den C\ 'el Herline gitmesi muııı 

11 
• 

dcE;ilclir 'e hu tetkikten eonrn ) .ı; 
pılınası muhtemel lınreket d~ lıİ·· 
ele, Jetin Al manyaya ınii tere fır 
CC\ ah 'ermeleridir. Bay Siıııoıı, Jıİi 
giliz kaııuııu Cflasisi lıakkı~:aı ııtlıl 
konfcrruı 'ennek üzere 28 ., u 

1 ıi · 
Pnri e gidecekti • Bu .~uretle. ~J&rl' 
yeti Alman notasına gore B•). f r6:ı· 
den \ e u,·al ile tetkik ctınek 1 

tını bulacaktır. 



J~LEfi~_ il 
Yeni kadına 1 &il:. 

~ °"" ~ski şiir l!!!!!Z h. 1· k . k 1 ' 
l' ~len büe kalıanular e ır 1 gazlardan or u maz. 
~nine gündüzün sırma tel • ___ _..::.:::.,_ _______________ _ 

• 'gölge dokunmasın, incin Bu gazlardan icab ettiği vakit korunmak içın 
lııı•T"l:loı .. diye. 

lıcr ıırı •ııdan •akınırlardı Bir in- sahih olmak, neler yapmak )azım ? 
nelere 

• ~cılet gibi aa!ınan bet/eni ıuda 
01ivere<'~k diye korlmlanndan. 
~ .. 

.. ruzgiirdan saklarlardı. Bir 
Wllll~. bahar çiçeii gib:, bir yap • 

Btbi hafi/ olan saçlanndan tu 
~":'bilinmez diyarlara sürük • 

'.Ve •• 

•~cır Arzlarını ıerlerde ye • 
f~kler g Zbi nazlı, nazlı bü lera· IJ .ı. 

~ar kızlarının yüzleri kan 
,. ____ 

1 
alınca h:cap!arından kı-

Dün Univeraitenin konlertın11 
ıalonunda General Mazlum tara 
lından lakülte ıon nnıl tolebeai 
ne "zehirli gazlardan korunma 
çareleri,,· etrafında bir konlerans 
veri/mi§ tir. 
t. General konleraımna ıöyle 
ba1lamı1tır. 
"Arkadaşlar zehirli gazlardan 

korkulmaz ancak bunlardan ko 
runmak için tedbirler almak Ji-
zımdır. ' , . 

cır neden benim çocuğum 
~ini kaybetti acap' diye 

• oZ;ce dÜfÜnürler, çenelerini . 

Bunun için hazer zaıhanmda • 
tetkilat yapmak lazımdır· 

tiı.J.'?' ~mazdı. 
• 

1 kadının ayağına takılan 
• '6~Yakkabı bu naziklik deo
C·· ır •eınbolüdür. 
~ "1ıe;e bakamıyan, 
e ~~rdan kaç~. • 
~ZI •olmadığı gün kendini 
~ Ofınıt gören kadın edebiyat 
~öl~elerin gölgui altında ıak 
~ ~r acaip ç!çekti, bir gü • 
o ı /aqtrı. 

Çünkü sefer ~anında bu iti 
leri yapacak, polisin, jandajrma 

Borc narı 
f' elediy~ )COı yüz elli bin 

Jira l:orç ahyor 

'~ ""1atmak için edeb!yat 
' k lllı bir krem, bir nana ita 
~ 6~l'tırdı. Kadın böyle müp • 
\tq""' ~r zeiviyetlen Hyredilen bir 1 

~idi. . 

Belediye bütçesi seneden ae • 
neye azalmaktadır. Bununla be· 
raber hizmetler de artmaktadır. 
935 bütçesi muhammin varidata 
göre tanzim edilmipe de bir kı
ıım f evkalide hizmetlerin ·kartı· 
lığı açık kalnuıtır. 
Bu hizmetlerin muhakkak yapıl 
m~ıda icabetıiğinden belediye 
istikraz yapmlğa karar vermit • 
tir. 811 istikraz yedi yüz elli bin 
lira olacak belediyeler bankum 
dan on senede ödenmek ve yüz 
de on faiz verilmek p.rtile para 
almacaktır. Alınacak yedi yüz el 
li bin liranm (250) bin liraaı 
_ıtadyum i~p.ama., (154) bin lira 
aı İmar plinma, (100) bin liruı 
sebze haline, (100) bin liraaı 
Çubukluda yapılacak gaz depola 
rına, (70) bin liruı Beyoğlun • 
da iDf& edilecek' uri mezarlığa 
(50} bin lirası Haydarpaıa geçi
dine, (26) bin liraaı gaz mu • 
kesi almmaama harcanacaktır. 

~ llldan bala.eden •anatkar 
~tlten gizlenmİ§ dqan çıka. 

.,, ~ ' . birilunif duyguların, 
\i, erin birikmeainJen öriilmiif 

~b rruJJıilıta. . s;: tılından di.,an lulıyan bu 
~ bileği, garıal eleğinden tlı
~ :;;nrnq bir .~opuk kem; fi lıa 
lı,rli. adamı gunlerce ~ıldırtabi 

"'er.~ 
,tcc:.~~: at Yarqında birincidir. 

.. ~~ J• 
~ rneuıyor. Meaale.vi kam • 
~· Qftında eritiyar. Gem, ii _ 
'1: r, kctnı • 
'it ~ ~, ~ızme ve sürat ka-

hff11,. 11 Yepyeni bir günün uıba • 
o~ 

~, )~~e JalgaltıT ortaaında ko 
'sit.:1, kil.Ven, ilerliyen, tuzlu .., 
re.\ ~ endini )'eTİne göre bir lrü 
l'ii il r Yelken, ve bir motör •ert
)Qf111: :1Yıdan kıyıya ataiı kaJın '"l rle ... ~r ~Ofll rekorunu kıran in 
'tff re,.~ ldrr. Bir YG§aYI§ rekora -
,1, 

1 bırakan yepyeni bir in • r. 
'I' Cb-l 
.,. "'da sa--'a -'··;;.;:. 
f e2 ..,.. ~m, cıOın•gen, 
ı. -sQhta • ·· rq6ri4 lf goren, 

'<tlı't) ada atq önünde ,eki, 
~eaJ arı kadının çıtkınldım alhn 
f#Q 1le erde l'Clfıyan nazenin araaın 
~d.,. ~et;ilrnez sanılan u~anımlar 
l/i~ 

0~11 eaki kadınla yeni kaJının 
ba:;;lıine dikkat ett!ni.z mi? 

lıadın oyununda ne ka 

"""'"""'m...........-ı: MM 41WtMWO WUIMidll"""i ....... 1,...'''"P 

dar harekeı.i.ztli. yorulmak, ~-
mek uınki bir pardı. 

Kq gecui mangal batında yü
zük oyniyan lıtulımn ayın qıfı al 
tında kayak •poru yapan kadını 
çilte telli oyn!yan kadının, bale 
yapan, yerinde talıla atan ita.,, 
dını gözünüzün önüne getirin a
radaki ayrılığı laemen anlayacak 
ıınız. Yalnız bu ayrılığı anlamı • 
yan tek bir aJam var: Sanatkar·. 
Çünkü halô. karp111nda mangal 
btl§ında yüzük oyniyan lıızlar oar 
aanıyor. lnanmıyoruınız ozanları
mızın yaz.:lıhlarını okuyun. Kena
n kıı§lu ô.fikane mektup kafıtla
nna y:ne· li§ikane ve kokulu pııı
nk laflar çiziktiriyorlar. 

Sadri Ertem 
- -- - _..____--- - -

-ı -. Or.drfld b. h. _.,._ cı ır lpnotizmacı .... ~ . - •. Bu ad""! tayya~e il~ ~eya- ı 
hat edenleri hıpnonetue eJıyor-

maf•· l 

General Mazlum alınacak tedbirle-
· ri anlatıyor 

nm, ıihbiyenin vazivetleri müaa
id olmadığından halkı da ha kü • 
çükken bu ite alııtırmak için da 
ha ilk okul ııralarmda iken bu 
ite bqlanıak ve bu tehlikeden 
aakmmak için alınması li71m ge 
len tedbirleri öğrenmek ıcabe • 
der. 

Eğer ıiz halkı yetit tirecek o • 
lunanız o zaman halle: ze~irli 
gazlardan korkmaz, ürkmez, pa 
nik yapmaz, bundan başka bu i
ti yapacak matbuattır. Fakat 
matbuatta da her önüne gelen ka 
leme sanlıp· yanlıt maliimat ve
rine o zaman bu it olmaz. 

iktisadi buhran yüzünden hiç 
bir millet fazla para sarf ~demi • 
yor. Faka:t bununla beraber gaz 
lardan korunmak için yeni yeni 
teşkilat yapmap çal11ıyor Eli • 
ni kolunu bağlayıp durmuyor. 

Şimdiye kadar iktiza eden mal 
zeme ve çareler töyle büliıa edi 
lebilir: • 

1 - Evveli bir muk~ye ihti. 
yaç vardlJ'. 

2 - Maskesi olan ha lkm bun 
lann nasıl kullanacağını bilmesi 
lazımdır. 

3 - Halk mukeıini h~r za • 
man saati ve diğ~r lüzumlu eşya
sı gibi yanında tafımalıdır. 

4 - Gaz harbi haber verilir 
verilmez derhal maskeyi takmalı 
nih:ıyete kadar çıkarmamslıdır. 

S - Muke takıldığı zaman 
fuzuli hareketler yapılmamalı • 
dır. 

6 - Maske hozuiduğu 7aman 
maskesiz olarak korunmasını bil 
mek lazımdır. 

Bunun için mendille vüzünü 
örtmek civarda su varsa ıuya 

ıokmak, yahut toprakla yüzünü 
örterek kııa kısa nefes almak iyi 
olur. 

Hava hücumü geçer geçmez 

- .. Bu aayede tayyare yolcula 
rı hava tutma haatalığınJan kur
tuiarak rahat ıeyahat ediyorlar. 
mış •. 

h~rkes saç!annı aakalmı yüzünü 
yıkamalıdır. Çünkü gaz sakla • 
nır. 

8 - Halkı avlamak isthen düt 
m11.n her tarafa bir takım tütün 
pa1<etleri ve sair halkın i,ine ya
nyacak §eyler atar. İtte bu gibi 
şeylere o zamanlarda dokunma • 
mak ve bunlan mümkün merte • 
be temizlemek lazımdır· Eğer 
ıöyle bir mmtakadan veya yer • 
den geçmek ic~bediyorsa ayak
lan bezl:!re ve samanlara ıarıp 

geçmek lazımdır. Bu yerden geç 
tikten ıonra ayaklan veya o yeri 
kireç kaymağıyle yıkamabdlJ'. 

~-~---~----~~ 

Dün konu~u.an ve karara 
bağf anan işler 

Şehir meclisi dün saat on dört 
te birinci reis vekili Bay Sadettin 
Feridin reisliği albnda toplan • 
dı. Celse açılınca hukuk itleri 
müdürlüğünden gelen tezkere 
okundu. Bunda, belediyenin icra 
daki itlerini takib etmek üzere 
bir takib memuruna kat'i lüzum 
olduğu bildiriliyordu. Bu tezke • 
re bütÇe encümenine gönderil • 
di. Kartal kaymakammm oturma 
aı için bir bina yapılması hakkın 
da daimi encümen mazbatası büt 
çe encümenine gönderildi. Umur 
yerindeki madeni yağlar taafi • 
ye fabrikuı ile belediye arasın
da mevcud mukavelenin bir mad 
desi yüzüİıden çıkan ihtilifm 
ıulhan anlqıldığma dair umu • 
mt heyetten evvelce kavanin en· 
cümenine gönderilen ::nesel.e hak 
kında encümenin noktai nazan • 
nı tafıyan mazbata okundu. Maz 
hatada, bidiıenin ardıyeye gir • 
miyen müıtail mevadın ardiye be 
deli alınmuı iddiasından doğ • 
mut bir ihtilaf olduğu, ,irketin 
belediye, aleyhine aç~ığı dava • j 
dan ferağat etmek ve ileriye f&· 
mil olmamak fartile bu şeklin en 
cümence muvafık görüldiiğü bil 
diriliyordu. Bu meıele eb·afında 
bir hayli g<Jrütüldükten ıonra 
mazbatada teklif edilen tekil ka 
bul edildi . 

Emlik bankaamın Y ılıJızdaki 
sergi yerini, satmak iıt~mesi et
rafındaki evrakın makama geri 
gönderilmesi yollu kavanin encü 
uıeni mazbatası göriif ülmiyerek 
gelecek celseye bırakıldı. 

Anadolu hisarında kö1'fez cad 
desinde lüzumsuz kalan bir yo
lun kapablarak sablması hakkm 

- -Hipnotiznıacı da bız yü-1 
den bol bol para kaz.anıyGrmUf/ 
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Daldandala J[ 

Sarhoş tavuklar ve 
kenar semt: er! 
Son günlerde bir takım urıeri

lerin, •okaklarda gezen taoıık ve 
horozları, rcı!ılı mınrlarla 

aarhot ederek onları nasıl çuval
lara doldurup a,r:ır:lıklannı gaz.e 
telerde m de görmÜ§SÜnüzdiir. 

Gün-:in dünya h2:li.eleri ara • 
nn:la bir inC:r çellirdeğJ b:ıe dol
durmıyacak olan bu rakdı mısır
la taouk avlama havadili gaze
tede ilk ~ı.~tığı a!z.~am bana yol
da, bel.':i yirmi kifi bundan aöz. 
açtı ve her açı!an söz. ı~kınlık • 
/ar, acunahltıT, kala. ~c.h~!ar ara • 
aınıla dakikalarca mrdii. Sonra 
yine o gece belki on k:ıi bizim e
vin kapuına a:lam gönderip ben 
den gazete metti. Bunlar, yani 
o gece benden gazete uteten bıı 
adamlar BGeteyi ancak lc:.vkala
de bir fey yatlıfı zaman yimı 
para ile almayıp fUTatlan bura • 
dan bedava ele geçirerek ayda 
yılda bir okrıyan takımındandı. 
Kapıya gelenler hep ıöyle Jiyar
lartlı: 

- Bugünkü ( ••. ) gaeluinde 
ıarhot taorık!ar ~n bir yar var• 
mq... Bay filan •elam söyledi. 
aizden o gazeteyi iatiyor! 

Vay anam vay, oay canım 

vay/ Gazeteler, tanrının günü o 
ka.JtıT dife dolmnur ıeyler yazı • 
yor, kinue gel;p benden bir ga • 
zete İ•temiyor da bir lıaç .erıeri 
ttıTalından .akaklarda rakılı mı 
nrltıTla aolanan MrhOf tavukları 
okamak için bu kadtıT inaan ge• 
ce yaruı kapımı a§ındınyor. 

Buna giilıem giilmeğe dey • 
mez! • 

Gel welelim, bu ~,. ne lı'iU:!ar 
gocıuuam yeritlir- Gazetelerin 
bü:tle ne için yabancı elindeki
nin yarın lıadar b?le uıtJmadığı 
nı .oranlar için bundan canlı ce 
oap olur mu? 

içlerinde ( uırhOf tawklar) 
( Alyonkq h~ndiler) (Hovarda 
ke:liler) gibi yaıltıT olacak ki, 
l•tanlnılun gaz.eleye dargın ke • 
nar .emtlerinde biraz. gaz.ete o • 
krınmn! 

lıtanbul:la, lrtanbrıl g:b; yur. 
dun en qıklı bfr yerinde gazete 
okumayı laz.!ar!an b!r masral ve 
gereksiz bir zahmet uıyan nice 
•emtler vardır k!, l'ğer buralarda 
iri tek tük mahalle kahveleri de 

O•man c-m'!llı Haygı••z 

P!'r'r (Lütle.ı sa zfa!/I fevirini%) 
································-······•PwWel ela kavanin encümenindeıı gelen 
mazbata birçok münakaşalara 
yol açb. Meclisteki bütün avukat 
lar bu mesele etrafmda hukuki 
mütalealar aöylediler. Neticede 
bu itin gelecek cdsede göriif UI • 
mesine karar verildi. 

Meclia ça11amba günü tekrar 
toplanacaktır. 

Ceoah: - Bu Je, luıvatlo ya • 

,aıunaz Jerler, balı bu adam yal 
na hava ile •~iniyor/. 
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işlerinden t 
çekilenler 

Tahmil ve J ahliye cemi
yetinde neler oluyor? 
İstanbul tahmil ve tahliye cemi· 

yeti idare lıeyeti azasmdan on sekiz 
kişi vazifelerinden istila etmitler ve 
bu istifalarını Ticaret odası, Esnaf 
mürakabe şubesi müdürlüğüne bil • 
dirmi§lerdir. Bu on sekiz ~i istifa· 
Jarmm sebebini fÖyle izah elmİf • 
]erdir: 

" - T akmil ve tahliye e,$nq.fı 
kendi aramızda bir cemiyet lcurduk 
ve bu eemiyeti idare etmek üzere 
yirmi seki:: ki§ilik bir heyet $eçtik. 

lsti/amıza sebcb idm·e heyeti 
bl1§kanı Bay Nihad, ildnci btı§k.a'n 
Bay Cemal ve iki aza Ömer ile Da· 
vudun rıi::cıın:ıumıcmize ay/tın luue
ketlerde bulunmalmıdır. Bunlar 
bizim ccmiyeti.miz namına i~ alt.b 
kendi he.~apla:rına ,·apma!.uıdırlar. 
Bundan b~ka, daha bazı halmz i1-
ler de yapa:r1.ardı. Kendilerine bun • 
lan ilıtar ettik, '"Eğer böyle devam 
cd<>..cekseniz, ~kan.lıkum. çekiüniz,, 
dedik. 

Bunl.ara k.(fTştlik biz de i.$ti.f o. et· 
tik. Şimdi onkmn da vazifelerin • 
den çekilmeleri l&zım gelmektedir. 
Fakat böyle bir §er drıym.adlk.,, 

Diğer taraftan amele namına 

iki murahhas, Cümhuriyet Halk Fır· 
knsı İstanbul idare heyeti ba§kant 
AntaJya Saylavı Doktor Bay Cemal 
Tuncaya hu vaziyeti bildirecekl~r 
ve düzeltilmesini istiveceklerdir. 

Difteri aşısına yarın 
başlanıyor 

Sihbat müdürlüğü difteri qııı 
tatbiki etraf mdaki ha.zırhklarmı 
bitirmiştir. Atrıa yarmdan iti ha 
ren batlanacakbr. 

latanbul vilayeti dahilinde bu 
Junan bütün okullar on mıntaka
ya ayrılmıt ve her mmtakaya bir 
d.')ktor tayin edilmiıtir. 

Evlerdeki iki yqmdan alb ya 
• j'r.!ii. ka.da-; olan çocuklann qı -
• ~.\1111lası için 8.§1 istaıyonla.n ku • 

ralmu~tur. 
Okullarda da altı yafmı biti • 

ren ve yedi Y&§ına girenlerden 
on iki yal}ına kadar olanlar qı -
lanncak!ır. 

Difteri aşısı üç aşıdan ibaret • 
tir. Üç:.incü a§ı iki hafta sonra 
yap:;lacaktı.r. 

rwoeıenler, gidenler 1 
DA Y V AGNER - Lelıistau ha~ 

konsolosu Bay Vagner bir haha iı;in 
Ankaraya gitmi~tir. 
~=='==~~================= 
o/maşa gazete ıatıcdtrTı aittin •e 
r. ~ bural.a.ra uğtamıya.caklttr. Ni
tekim bugün latanbalun ketulJ' 
semtleri denilen tarallarında ÖY· 
le yerler vardır iri, buralardan 
günde beı simit,i, •elriz süt~, on 
leblebici, on bq urzeııatçı ve bir 
o ka:lar makaracı, tire.ci, helva • 
cı, turıucu, yoğurt"1, nane fe • 
lıerci, tenekeci, nuıkine tamirci.si 

elektrikli ütü komüyancımı, hat
ta ucuz liatla şuna bana maka.ıl
Jea kitap~crr dağıtan protntan 
kitab müoeı:::di geçtiği laalde, bir 
tek bile gezele sa.tıcm geçm~. 

- Geçip te ne yapacaJJar? 
Diyeceluiniz. Oran öyle! An· 

eak gazetelerde ( sarlıof taoak • 
lar) ,qidinden havadü olduğu 
::aman müoezziler bu tarallara 
bir bQJ vuracak olurlaraa seyre
din siz o fJakit aah§ın kaameti • 
ni! 

Osma-n Cemal Kaygısız 

Tramvay ücrütleril 
Önümuzdeki üç ay için 

değiştir ilmi yecek 
Şehrimizdeki onar bin voltluk 

elektrik cereyanı geçen m'!.lha vvi 
le merkezlerinin kapı kilitlerini 
deği§tİrmek lüzumu hasıl olmuş
tur. 

Bundan bir hafta kadar önce 
Kağıthanede kapının açılıp giril
mesi yüzünden olan kazalar dik 
kati çekmiı ve bir tedbir almak 
kararlaşmrştır. Buna JÖre. ka -
pı kilitleri fişli lngiliz kilitlerine 
çevrilecektir. 
Diğer taraftan Tramvay şirke

tinin tarife komisyonu toplana -
rak, gelecek üç ay için bilet pa -
ralarınm olduğu gibi kalmasına 
karar vermiştir. 

Harbiye - Maçka hattının da 
ileride maçka mezarlığrna kadar 
uzanması lazım geliyordu. Bu -
radaki hattın ne yolda yapılaca -
ğı üzerine konu§malar yapılı • 
yordu. Trarıvay ıirketi buraya 
çifte makas yapılmasını teklif 
etmi!tir. Bu teklif tetkik edile -
cektir. 

Bu teklif yüzünden ,imdilik 
yapılması geciken fazla hattın, 

nisan ayında döşenmesine batla
nacağı umuluyor. 

Kılık yasası 
Rum patrikanesinde 
bir top/anlı yapıldı 
Ruhanilerin mabed dışında ru 

bant kılıkla gezemiyeceklerine 
dair kanunun tatbiki hakkmda • 
ki talimatnamenin neşri üzerine 
Rumpatrikanesi Sensinod meclisi 
evvelki gün patrik F otyosun re
isliği altında fevkalade bir top • 
lantı yapmıştır. 

Mecliste uzun konuşmalar ol 
muş ve metropolitbrin bir çoğu, 
papa.slarm mabed dışında giye· 
cekleri elbiseye dair muhtelif fi. 
kirler ileri sürmüşlcr"ir. 

Sensinod meclisi bu yolda bir 
neticeye vru-mak üzere bir komia 
yon teşkiline karar verm~şlerdir. 
Bu komisyon eski tabirlere göre 
Ereğli, Sardeon, HelyopoHs, Hris 
topolis metropolidlerinden ku • 
nılmu~tur· 

Hüsniyeyi öldüren 
gardiyan Hasib 

Sultanahmedde Firuzağa ca • 
nıii avlusundaki bir evde beraber 
yap.d:ı:ğı Hüsniyeyi öldürmekten 
suçlu hapishanenin sabık gardi
yanlanndan Huibin muhakeme 
sine lıtanbul ağır ceza mahke -
m.eainde dün devam edilmiıtir. 

Dünkü muhakemede hir kaç 
phid dinlenilmiş, muhakeme şa 
bid celbine kalmıştır. 

Bay Tevhk Rüştü Aras 
bugün gidiyor 

Dişlerlni baktırmak için latan 
bula gelmiş olan dıt işleri baka • 
nmıız Bay Tevfik Rüştü Araa, 
bu akşamki tr~nle Anl:araya gi -
decektir. 

Y o1suzluklar 
Ziraat ~anKasından kaç 

memur avrıldı? 

Yüksek komisyon bugün 
Ankaraya gidiyor 

Ziraat Bakanlığı Müstegarı Bay 
Atıfla Ziraat BankaM idare meclisi 
azasmdan Bay Kemal yolsuzluklar 
üzerinde yaptıkları ara§tmna]arı hi· 
tinnişlerdir. Bugün akgam treciy~~ 
Ankaraya gideceklerdir. 

Bay Atıf ve Kemale, Haydarpaşa 
buğday amharlarmm ölçülmesinde 
yardnn eden bankanın buğday mü . 
rakih ve mü!etti§leriuden Bay Ta · 
lat ile arkada§ları refaket edecek -
!erdir. 

Dün Bay Atıf ve Bay Kemal ile 
konuşan bir muharririmiz kendile • 
rinden §11 maliimatı alnu§trr: 

" - Ar<l§tırnuzl.arımı:: bitti. Ya · 
rın A.nkaraya gidiyoru%. ArCI§t.ırma· 

/arımı:: hakkuıdaki f ezleke}i Anka
rada yazacağız. Zannediyoruz ki, bu 
fezl.ekenin yazılma3ı bir ha/uı kadar 
sürecelcıir. 

Tabii /ezlekeyi Ziraat Bakanlığı
na vereceğiz. lcab ederse arCI§tlnna· 
uuım,ı::ın netire3ini bankaya da bil
direceğiz. 

ArCI§tırmalanmızı yaptığımrz e$ • 

nada bmıkmıuı müdürü Bay Afuıerı· 
e ve Banka kredi i§leri ~efi Bay Su. 
ada i~ten el çektirilmi~. bundan ba.§
ka Bay V e1ıbi ve Bay Adilin vazife· 
sine nihayet verilmi-§tir. Bun.dan 
b<J§ka üçüncü, dörcli.i.ncü derecede 
i§ler yapan iki memur cUı kendi is • 
tekl.eri üzerine i.§lerinden çekilmi§ •. 
lerdir. . 

Haydar pa§Oda çalışan.. komüyon 
ile eksperler k-0mi$yonun raporları.. 
nı Tıer..iiz esmlı bir surette gözden 
geçiremediğimiz i9n, youw:luk ol -
mU§ veya olmam~tır diye şimdilik 
bir şey s-Oylemek doğru o'lamaz.,, 

Fezlek'.e yazıldılCtan sonra suçJu 
görülenler mahkemeye verilecekler· 
dir. Y olsuzlugun yalnız buğday iş • 
lerinde olmadığı, diğer işlerde de 
büyük ihmalin yapıldığı anlatıl • 
maktadır. 

Bay Ahsen ve Bay Suadm işten 
el çektirilmelerine sebeh olarak Zi· 
raat Bankası naınma bazı mütealı • 
hitlere karşıltlcsız kredi mektupları 
verilmi§ olması gösterilmektedir. 
Bankada yapılan bütün ara§tmna • 
lar neticesinde bütün muameleler 
gözden geçirilirk~n büyük ihtiyat • 
sızhklara, hatalara ve ihmallere 
rastlanmıştır. 

Buğday işlerinde mühim rol oy • 
niyan bazı değirmen &ahiplerinin de 
bu i~lerden suçlu bulunduğu eöy • 
Jenmektedir. 

Mahkemelerde 

Afyon tohumu 
Mütehassısıarın tavsiye
leri iyi neticeler verdi 

Uyu§b.uucu maddeler inhisan 
geçen yıl, yabancı memleketler
den mutahuııalar getirterek af
yon tohumlarımızın 111lahı üzerin
de tetkik yaptırmııtr. 

Bu mutahusıılar yaptıklan 

tetkikleri hakıkında hazrrladrklan 
raporları Y etilköy afyon tohumu
ıslah laboratuvarına vermişlerdi. 

Bu raporlarda tevhid edilen 
ıartla.r dahilinıde yeti~tirilen af • 
yonlarm morfin mikdarı yirmi üç 
buçuğa kadar çıkmışm ki bu mik 
dar evvelce ancak 16,5 idi. lnhi
gar bu ıslah raporlarını bir bro
§Ür halinde toplayarak afyon e • 
kimi yapılan vilayetlere göndere
cektir. Bu suretle afyon müstah
eillerimiz. afyon ekimine, topla
ma ve çizmesi gibi mevzularda 
daha ziyade ilerlemiı olacaktır. 

1'u sayede §arık ve garb piya-
salarında afyon ıatııımız daha 
ziyade artacaktır. 

inhisar bu broşürlerin ha.zl1' • 
Ianmuma b~lamıştrr. Afyon mm 
takalanna bu brotürlerle beraber 
afyon ekme, toplama ve çizme 
makineleri nümuneleri de gönde
recektir. 

Elektrik santralı 
r etkikatta buiunan lngiliz 

mümessiller gitt ler 
Ereğli limanı ile kömür hav • 

zalarmda bir elektrik santralr 
yapmak üzere .hükUmetimizle ko 
nuımalara giriten ve yerinde tet 
kikatta bulunduktan sonra An • 
karaya giden "Vikers• Metropo • 
liten,, İngiliz tirketinin i.lç mü • 
mesaili de ıehrimize gelerek 
memleketlerine dönmüılerdir. 

Murahhaslardan ikisi bir gün 
önce öbürü dün ayrılmı§br. 

Dün ayrılan İngiliz mümessili 
Bay Robertsonla muharririmiz 
T okatliyan otelinde görüımüt • 
tür. İngiliz mümenili, girişmek 
iıteğinde bulundukları ite dair 

Kısa 

--Şehi,. 

---- Haberli 
§ HASEKi HASTAHA1''f· 

DE YENİ PAVYON - Telefo~ 
ketinin geri vereceği para ile : 
Jacak olan Haseki Hastaha.Pd 
.ki yeni pavyonun inşası müt 
ihale edilmiştir. Yeni pa"Yoıı 
he§ bin liraya mal olacak, ,·e 
]ere tahsis edilecektir. 

§ KADINLAR KONGRESi 
Uluslar arııst kadm kongreı1iıJD 
pdacağr Yıldızdaki merasint k 
salonunda hazırlıklara ba~J 
tır. 

Eyübde Bahariye ca 
sinde kaldırılaca~ 

mezarlar 
Eyüpte Bahariye cadd · 

metfün üç şehitler için her ,ti 
Marta yapılan merasim veri r~ 
olduğundan buranm g~nişle ' 
ve yol üstünde kalan bir kaç 
rın ha~ka tarafa taşmmaları lıl~ 
yece kararlaştmlmıgtır. DÜJI 
nahiye müdilrlüğünden şu iıı-1 
dık: 

'"Eyüpte Bahariye ea 
Şehitlik önünde ve yol o 
kalm~ olan €$ki mezarlar 
kaldırılarak b~ka tara/a nak~ 
leceğinden bu mezar sahi 
Eyüp Nalıiy~i müdürlüğüıw rrı' 
caat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Halk evinden: 

Merkez kütüphanesindeki 
lan tekrar ıı:rraya koymak 'Ve 

işleri yapılmak için aym 2ı 
Cuma, 23 üncü Cumartesi ve ı4 
cü Pazar günleri kütüphaJJ 
kapalı bulunacağı ilin olunur• 

TEPEBA$1 
ŞEHİR TlYATROS~ 

TEMSiLLERi 
Bugün saat 14,30 da 

Bu gece aaat 20 de 

lıraıı•ut iti~ 
Unutulan ~ehirTUJıf~ 

adam ı~mlll~ 

t 6 Tablo 

Yazan: 
Nazım Hikmet 

llllOll 
Yokında: Müfet~ 

Eski Fransız Tlyatros&I-'~ 
Bugün saat 14,30 da 

Bu gece aaat 20 de J 
1\t~ııbut ııı .. : .• f 

sorguya D )'d 1 ' h m f~ 
"Bana bir teY aormayın,, e 1 O U .,~ İr 1 UJil 
Demit ve memleketimiz hak - Operet: 3 perde 11\llJllllll 

kmda şunlan söylemiılir: Ya:aanı 

" - Türkiyeyi ~ok ileride bul- Ekrem Rqit I" "I 
dam. Kıaa zamancla.ki. teTakkile- Beıteliyen: CemaJ ll il 

• riniz, hele •a.nayilqme yolunda· Reıit •11 

Kutu ban cinayetı ki 1tamleleriniz beni çok alaka - lHlmllır J 
Beyoğlunda "Kutu,, bannda daT etti. Dönüıte lzmire de uğ • Son haftası ~' 

içki pa.raaı meaeleainden çıkan rayacak ve orayı da göreceğim. ~n::::n:::: Bu gece 
kavga aıraamda çalğıcı Samiyi öl Sonra Atinaya uğrayarak lngil - H 

dürmekten suçlu Adilin lıtanbul tereye döneceğim. Memleketi • !i Nöbetçi eczaneler : 
alır ceza mahkemesince yapı - nize gelmek için en müaaicl zaman İ! Sa.matyada : Teofiloı. F~~ 
lan muhakemeai, adli tıp itleri lar mayıa c>e haziran aylcudrr sa U Vitali. Şebzadeba~mda: t~. 
müdürlüğünce bazı raporlar ü • nırım... Tekrar aelece;timize da- ii Hakkı, Şehremininde: Nazım. '!Hr 

· • · kal 0 o· i$ gümrükte; Suad, Ak~arayda: 11• zerinde tetkikat ıcraıı ıçm • • :ı• b. .. ı· r ...,. 
ir ıımaı ır ıey BOY ıyemem .• ,, !İ tev, Eminönilnde: Agop Mi~8''_.d; 

mıştı. Tetkikat bitmediği ve ce- p Divanyolunda : Eead. Betııct''~· 
vah henüz gönderilemediği için, Üsküdar kazasında yara- d Ali ruu. Kwnkapıda: Belkı•· ~di' 
dün muhakeme, baık.a. gi.lne hıra Janan bit tafebe öldü :: rekte: Hulusi, Galatada Mal1ısı Oi" 
k lmııtır !i ye caddesinde: Mişel Sofrorı>" ıı'" 1 

• Üsküdarda · tramvay çarpmuı lj Taksimde: Nizaınettin, ıc-l~~d' 
Belediye otuz beş Ücretli 'neticesinde talebe Ali Riza ve İ; kolluğunda; Zafiropolos, Şi~0ı: 

Ut' alacak Sala.haddinle arabacı Halil ya - n Hamamda: Halk, Kasrı:nP8 :6İ· 
l me~ k ük l ralanmışlardı. Bunlardan Ali Ri- ii Merkez, Haaköyde Halk ectatl •• ~ 

Yo para arını verece m e ld ... l m t•• 'ır·ıı .. Zey iia::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::::::r.;ı.' . d f l • . d' k d za a ıgı yara ar ....... .. -
leflerın eter en tım ıye a ar . . .. 1 ı.----=---------.. -
mahalle nıümessilleri tarafından neb Kamıl ha~taneaınde o - Okuyucularım~a 
hazırlanıyordu. Bunlarm hazırla müştür. 

Vatman Hasan bakkmda adli hizmet •ı••••••• 1 PEK sinemssında bu~ün 
Haftanın ea mükemmel filmi 

c ... °'sus KALBi 

dıklan listelerin noksan ve yan· 
' lış olduğu anlaşıldığından bu iş yece takibat yapılıyor. "/(lJPONV 

~ 8Q kapoaa kHlp ••k'•~ ..-...J I 
A,k • Heyecan - ihtiras - Macera dolu bir şahtser 

Oyoıyan : Güzeller güıeti 

BRIGITTE HEL..,M 
Programda Paramount dünya haberleri 

Saat 11 de ucuı matine •••••••P 

bundan sonra yeni alınacak be • 
lediye memurlarına gördürüle • 
cektir. • 

934 bütçesinde yapılacak mü -
nakale ile ellişer lira ücretli o • 
tuz bet memur alınacaktır. 

Bugün limanımıza büyük 
vapurlardan biri ~eliyor 

Akitanya ismindeki büyük bir 
seyyah gemisi bu ak,am limanı • 
mıza gelecektir. Kırk yedi bin 

t b .. ük' l" "'" d lan bu ıs;;, on uy ugun e o . İP"' 
dünyanm ikinci büyük getıJ1~ 
Üçyüz seyyah getirecek ye ~ ' 
akşam limanımızdan ayr11·ıs 
ın. 



...................... ~~~~ 
1 BOYl::JK DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
Tefrika No: 29 Yazan: ishak FERDi 

~ırnota surların~nn ~ir io uznn~ı ... 
lür~ler ~u ipe sarılıp ~ı~tılar ! 

Sinan Reis ( Garnata ) y~ 
nasıl girdi? 

Sinan, üçüncü geceyi de tepede 
teçit :Yordu. 

Sinanın rehberi buraya gelin· 
ciye kadar sustuktan sonra, niha -
yet arkadaşlarının yanına sokul -
du: 

. 1irikapılı Ahmed, çolak Hüae· 
}tıı ıurla ... m kenarından tırman • 
ın."j• lfarar vermişlerdi. 
Ole ular karardığı zaman, etrafta 
s· il baykuşların korkunç se&leri 

1
lllnrn asabını bozuyordu. 
Çolak Hüseyin: 

d• - Bırakın benL Gideyim .. Ke-
l '1.. 

ı.• 1101 §u duvara tırmanıp ortalığı 
ıırı •u"J t u arın kenarından tırman -ec,, .. 

•us edeyim. 

•ek Diye söylenirken, birden yük -
Çrl ka~ye dıvarlarından sönüp a -
d .. '

1 
n hır meşalenin yandığını gör-

11 er. 

b Çolak Hüseyin yavat yavaş 
•t~~ların yanına sokuldu. Burası 
t 

0 k&Ie duvarlarından sönüp a -
-ltıla, hile dola§nuyordu. 

d !'füseyin kalenin dibine sokul • 
11~ Zanıan metale sönınüttü. 

d:. U\'arın üstünden bir aeı işitil-.. 
- Sina R . . . ., Q n eıs, sen mıaın • 

lİ ı: ıes, üç gül'!-den beri dönme -
Ii·~lenen rehberin sesiydi. 

~~'k:Uaeyin ellerini ağzına götüre-

>~- Ben, Si.nan reisin arıkadaşı • 
\; ~~di, kaç ııündür tepede se -
~ lıyoruz .. NerC:le kalClın? 

thber cevab verdi: 

~ ll~un konuşacak vaktim 
~ · lkı saat sonra buradan bir İp 
~ ta.cağım. Bu İpe sarılarak yu -

l'l)>a çıkınız ! 
........_ İçerde bir tehlike var mı? 

~,;-Hayır .. Herkes keyfinde. Bu 
k~~ oturanlar tehrin dü!man aı
til\~ tara.~ından muhasara edildi -

en hıç müteessir değil. 

hl~lak Hüseyin koşarak tepeye 
~ 1'· Rehberin söylediklerini Si

- anlattı. 
Se · \l Vındiler .. Hazırlandılar •• 

aıe e iki ıaat sonra surların dihi
eeldiler. 
liij, . 

lto;yd ~Ytn. ayni noktada işaret 
re Ugu hır taşın üzerine atladı 

l'ehberj .. .. d d d w aor n sozun e ur ugunu 
uııce ~- · d' l) ..... vın ı. 

i 11 .. dUVarda yedi metre uzunlu-
., a ı,· . 1 . ' •r ıp sallanıyordu. 

tırr!' Yakaldılar.. Ve birer birer 
1,1', anarak surların üstüne çıktı -

8u :ı 
ll<ib raua dolaşan bir Endülüs 

etçiai · · w 
~tan , ucu sıvrı mızragını omu 
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_ Geçmiş olsun .. Artık şehirde-
yiz. Ve tek tük ayak sesleri işiti -
len : bir sokağa girmişlerdi. 

Burası Garnatanın kenar ma
hallelerinden biri idi. işçiler, fa -
k:rler ve miskinler ıehrin bu kıs
mında otururlardı. 

Birer katlı k\ılübeler baştan ba
şa karanlık ve kapıları kaplıydı. 
SôkaklaTCla tüyleri ürperten bir ıs
sızlık vardı. 

Şehrin ön burçları çok yüksek 
ve sağlam olduğu için, Gamata -
vi iki başından müdafaa etmek 
.mümkün oluyordu. Dü,man teh -
rin arka kısmına yani Sinanın gir
diği cenup kapısına yanaşamıyor

du. 

Loş bir sokağın başında durdu· 

lar. 
Sinan rehbere sordu: 
- Niçin gecikdin? ... Tepede 

sabırsızlık içinde seni bekliyor -
duk. Eğer bu akşam da gelmesey
din, yıkık duvarlara tırmanarak 
içeriye girecektik. 

- Sultandan kat'i bir cevah 
almadan, size nasıl gelebilirdim? 

- Peki .. Ne haber var? Sultan; 
iJ'iliiı: donanma&ınm Endülüslüleri 
esaretten kurtarmağa eldiğini 

duyunca memnun oldu mu? 
- Çok sevindi. Fakat, geç kal

·mışız .. Heyetin lstanbula geldiği 

tarihten sonra aradan geçen aylar 
içinde zenginler Sultan Abdul -
lahın zihnini çelmitler... Kendisi 
de, vezirleri de şehrin kapılarını 
düşman ordularnıa açmaktan ve 
anlaşmaktan batka bir kurtulut 
çaresi olmadığ!nı söylüyorlar. 

Sinan, başından sıcak sular dö
külmüş gibi, durduğu yerde terli
yordu. 

- Bir kaç ay içinde Sultan fik· 
rini değiştirmiş ha!... Fakat, bu 
kadar büyük ve güzel bir memle • 
ketin kapıları düşmana kolay ko
lay açılır mı? Düşmanı memleke· 
te sokmak, Endülüs devletinin ö • 
lümü demektir. Yerliler buna mu
vafakat edecekler mi? 

- Sultanın adamları halk ara· 
sına yayılmışlar .. Herkese, düşma 
na teslim olmamın faydalı olaca -
ğını söylüyorlar. 

- Kulak asma! Sultanın ma -
neviyatı bozulmtış .. Hele hen bir 
defa gidib kendisiyle görüfeyim. 
Koskoca bir milleti toprağa göm
mek, yalnız hükümdarın elinde 
değildir. 

Dolambaçlı yollardan geçerek 
bir kapının önünde durmuşlardı. 

Endülüslü rehber: 
- lşte, burası benim evimdir. 

geceyi burada geçireceğiz. 
Diyerek sokak kapısına hafif -

ce vurdu. 
Sinan hayretle sordu: 

_ Bu gece bizim kale içine gİ -
receğimizden sultanın haberi yok 

mu? 
Rehber cevab vermeden batını 

çevirdi. 
Kapı açdmıftı. 

.. ük bir kan -

1 Dertler, i•tekler 

Bir eksiklik 
Semt, mahalle adları 

yazılmalı 

1 

Mısırlıoğlu hanındaki kitapçı Bay 
Halil bize gönderdiği melaupta, 
yepyeni bir §ikayeıte bulunmu§tur. 
Okurumuz mel.ıubıında ~unları yaz
maktadır: 

- "·Bugün İstanbulda oturanlar
dan yüzde ellisi İstanbulu ba~tan ha
şa bilmez. Bu şehre gelecek yaban
cılar, köylüler hesaba katıhn~a. 
semtlerin ne tram\'ay duraklarında. 
ne de başka bir levha ile gö·terilme
mesi, çok büyük ınüşkiilat çıkar
maktadır. 

Mütemadiyen sorarak bulmak, 

~ııunmnıımıııınıınnııııııımnımııııımıını"ı ııımmınııımı 
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Adananın tabii, iktısadi ve 
içtimai vaziyetleri 

hiraz iptidai bir ı,;are gibidir. :Emin· 1 

(;nünden Bebeğe tramvay veya ayak · 
la giden biri. her yerde uğradığı ye· 
rin adını sormak mechuriyetind,• 
kalır. Tram\'aylarda hile '' atına11 
her mmtakacla bağırmaz veya se-i 
duyulmaz. 

Garip olmakla beraber ha§a ge1-
mi~ vakaclır: 

Yabancı biri Galatada Fındık · 
lıvı sormuş. Fakat hu emada önün'! 
çıkan bir yankesici, yabancıyı Fm -
dıkh yerine paralarını soynıağa gö
tiirmü~ .. 

MeYcutl traınvav direklerine. ya· 
hud her hangi gi.iz~ çarpan mahalle. 
semt adlan yazılırsa her halde ha -
yırh bir iş yapdmı§ olur. 

Alakadarların dikkatini çekme • 
nizi rica ederim.,, 

1 KONFERANSLAR f 
Balat Ki.iltfü Ye yardnn cemiye · 

tinde saat 15.30 da Buy Lemi tara· 
f nıdnn (İbtiklnl savaşı) 

0 

lıH:'.\ zulu hir 
konf eraus 'erile<'ektir. 

"' ~ illo 

t~tanbulcla bulunıpı •·Fransız A· 
sarı Atika Enstitüsü,, azasından 
llay Rayınoncl Ge~tcn, yarın on sc· 
kiz buçukta Ün~n Fransezde Sii · 
ınerlcdn ~~i . .saµ:atı~ dili Ye di
ni lıakkında bi konferans \'erce ek
tir. 

Yeni nefriyat 

Yeni Adam 
""Yeni Adanı., ın son çıkan 60 

ıncı sayısında çok eanlı makale , .e 
yazılar toplanmıştır. Terbiyeci İs • 
mail Hakkı Bal~acıoğlunun "'H:-ki · 
kat yok mudur •. Ye '·Toplu tedris .. 
) azıları, Helders 'ten tercilme "1936 
dn Hava harbi,, gençlik anketine ge· 
len cc' aplar. Siyasi acunun da olan· 
lar. kı~a tetkik Ye tenkitler bun · 
lar~lan lıaiiku hikayeler Ye '·Amok.. 
romanı bir ~ok karikatürler mecmu
anın mündericatmdan bir kısmıclır. 

Türk kadınları esirgeme 
derneği balosu 

Türk Kadınları Esirgeme <leme· 
gi, dernek menfaatine Şuhatm 28 
inci Perşembe günii akşamı Ayas -
paşada Park Oteli salonla~mda se · 
ııelik "Balosunu., verecektır. Bu ba
loya iştirak edecek kimselerin çok 
eğlenceli bir ge(:e \·.e hem de hayırlı 
hir işe yardnn etmış olacaklardır. 

Biletler Park Otelinde satılır. 
Yemekli bir kişi için 3 lira, yemek
siz bir kişi için 2 liradır. 

dilin etrafa saçtığı ışık altında Si
nanın somurtkan yüzünü gördü: 

- Acaba bir çıkmaza mı giri -

yoruz? 

Sinan başını sallıyarak kapı· 

dan içeriye girdi .. Arkadan Hüse· 
yin ve :Ahmed birbirini takib ede
rek girdiler. 

Sinan merak ve tereddüt içinde 
bunalmıştı. 

Rehber cübbesini çıkardı: 
- Buraya cinler bile giremez, 

dedi, şimdi serbest konuşabiliriz . 
Sokaklarda sultanın hafiyeleri do 

lu. Hele biraz oturun bakalım. 
Yorgunluğunuz gitsin .. 

(Arkası var) 

Adananın umumi bir görünüıii 

ıl1 ütareke senelerinde 'Ada . 
nada vali ı-ekili olurnk bıılu
nan Kars Saylaı·ı Ray Esaıl 
bu dcf a işğalc aid lıatmıla · 
rmı yaznuş ı·n basmıştır. Bıı 
lıatıralardan (KURUN) o . 
faıyurularmı. nl<il..-adar ede • 
cel• olan hwmlannı alıyo
ruz: 

Şimdi Sc) lıan 'ilayeti nam mı a 
J an Adana ya en elce Cebeliherelc>t , 
Kozan, Mersin Ii\'aJarı - merkezl'. 
tabi olmak iiı.en· - Ce) han. Karai
salı. Yumurtalık, P<n as kaza lan 
mHlkah idi. Eslfüleu İı;el )İ\ ası d•ı 
,\danaya Lağh i<li. 

.Nefsi Adana Akdeniz salıiliııdeıı 
50 kilometre kadar i~ericledir. İ~lek 
ticaret merkezidir. 

O zaman teshil eylediğim ka) ufa 
göre nüfus 'ilayet itibariyle iiç yüz 
altmış binden fozladn·. 

Adana ~ehri iki üç saat rnc~af e · 
elen başlryan giizel bağlarla n şeh· 
rin ka111 yakası (yani Seylıun nclı· 
ri ciheti) dahi sebze, portakal hah· 
çcJeriyJe muhattır, lıer cins sebze, 
meyYe yetİ§mekteclir. SeyJıım nehri 
üzerinde hemen iki ) ilz elli metre· 
lik uzun \ e güzel bir tat k<Jprü 'ar· 
dır. Şehir Çukurova denilen baııık 
lodosu açık lıir yerde olduğundan 
yazın sıcak fakat kışın Jıa, ası mute
dil \ e çok latiftir. 

Vilayetin sahil kı:1nır Akdeııizlc 
'e Çukur ovanın etrafı da ) iik~ek 
dağlarla çe\ rilmiştir. Cenup ciheti 
ise Kıbrıs acla ına karşr gelmekte . 
<lir. 

Sc)lıaıı, Ceyhan. Benlaıı gibi ü~ 
lıüypk nehir gayet düz bir o' anın 
en güzel yerlerinden sayılır. Ne 
fayda var ki, ) azın ziyade sıcak ol -
masındaıı, nehirlerin ta~ma iyle lı:ı· 
sıl olan bataklıklardan Jıa' anm a~. 

v n 
Jamhgı hozuJuyor. Halk yaylalara, 
bağlara gitrncğe ınec·bur oluyor. 

Bununla beraber bağları, ) ayla. 
lan '~ 'aziyeti tulıiiycısi çok güzel. 
diı·. Umumi manzarasını gijrcbil . 
mek için Toı·os eteklerin<lt'n ~i . 
ıueııdiferle Adanaya gelirken Hacı· 
kır 'c Kelebek nıevkilt~rinden o' a) ı 
seyrelmek lilzımclrr. 

İnsan bu altın O\ anın geui~lik \ c 
gi.izelliğini malumllerinin bol. cin~ . 
!erinin <:okluğunu görüm·~ 'icdan . 
lar<la hü) ilk minnet 'e şiikran duy
guları uyanır. 

Hele hu iiç hüyiik nehir arat'm· 
duki ovalar eğer fennin ~im diki viik
::ıeltme ~artlarma Ye icaplarına .giire 
sulanır. hazr yerlerdeki bataklık . 
)ardan, coşkun zamanlarında ııuvun 
basmasından kurtarılırsa topr~ğm 
bereketi, Yeriminin niı;heti talmıin 
ohmaııııyacuk tlcrcce artar. Hal höv
lt• iken .g~m· c;ok mikta1·da lmğda;·. 
arpa. pHmç. susam, keten tohumu. 
~:~er knrm~ı. pamuk gibi şeyler ye· 
tışır. Memlekette yclİ§en ıııahmlle . 
rin clereccı;ıi hakkında bir fikir ,.e . 
rebilmck üzere misal olarak 335 \'C 

daha evYelki yıllara aid rakamları 
arzecleyiın: 

Feyizli yıllarda 100 hin, orta de-

ı·ccccle 70 hin. en az tlcre<·e<le 30 hin 
knd;ır hal ya pa.nuk ) eti~mektc icJi. 
(Çemberli bir hulya e~kiden 120 ok· 
ka itilıar edilirdi.) O senelere ai.J 
hulıulrntn gelince; \ ila) et lıuhuhat 
asarı 7:-iO bin, pamuk koıa 'e ııu • 
tıanı a arı :~50 lıin 'e enn·a)i umu • 
mİ) c~i 100 hin ki. l'em 'an hir hıı .. 
çuk mil) on raclclesinde idi. 

Adana H lı::ı' ali inin salı illere 
l\Ier.,in. Y uıhurtalık gihi ehemmiyet· 
li liınaulara \ e iç mahalleleri de ge· 
ııi:; ve lıerekt•tli O\ al ara maliktir. Bu 
feyizli O\ anm içinden 'c Torornn 
lıazr kı:.ımlarmclaıı lıu Jiıııarılara \C 

oralardan da i~criye doğru §İnu·ntli· 
fer i~len!ekletlir . 

Her LHrlii kulıili) eli haiz \C gü • 
zel clan:mnz 'e diğer bütün ana 
yurdumuz Bü~ ük Gazinin yiik ek 
iı·§alları. Ciimlıuri) et hükfımetimi • 
zin isabetli, kali tedbir Ye himmet • 
}eriyle t.laimn ilerlem~.,k~,Qldl;lğu ke· 
mali şükran.la görmekte ..elduğunıuz 
cunh ~ıerlerJe barizdir. 

Adananın ahvali umumi) esinden 
şöylece baluıeyledikteıı sonra sözle • 
rimi işgal mesele ine nak!ecle<·eğim: 

Cihan Harhi müttefiklerimizle 
beraber maalesef nıağlı1hiyetimizlc 
neticelendikten ıwnra o zamaıulo ik
tlar ıııevkiinı.Je buhınan hiikfımet 
sullıü teklif etmiş idi, binnetice me· 
§llln Moncleroı; miilarl'kenaıneei 
meydaqa geldi. 

halbuki lıu ağır §artları haiz • 
Atlana \e ha\ alito;inin işgal oluna<'ıı· 
ğma uair :ı~ık bir lıükiim yoktu. 
ı\nrak mütarekenin 

1 
diğer hir fıkra· 

sına göre glıya .. ımluJarmm emni • 
yeti içiu .. 1 üzmn görülecek ) erleri 
mm akkaten işgal edebileceklerdi. 
Mütnrekenin i~te hu ala~tiki fıkra-

"mclan istifade ederek ılü~man eli • 
ne gf'çınip•n ekseriyeti azimesi Tiirk 
bulunan im güzel yurdu i~gal ctnwk 
iı:ti} orlarclr. 

Daha işgal h:ı~lamaıl:m e' Yel ) a· 
ni rnlilureke yapılır ) apı Jnıaz. t"•a • 
ı-en Adana ile hiç hir alaka 'e mii • 
nasebeti ohmyan şurada hurRıla !111· 
luuan ermeniler ukın etmeğe ha~ · 
lamışl:mh. 1~gal günleri yakla~HH a 
\clanatlaki aQkeri karaq~alnmız Kon· 

ya cihetlerine <,:ekilnıi~lcrdi ki. işe:al 
faciasının ba~lı) acağıuı gfo,tcrİ) or • 
<lu. 

İnf)ilizlerle Fran:oızlar ara ıııcla 
imza olunan protokola güre askeri 
idare~i lngil izlere mülki itlurcsi de 
Framıızlara aitti .• işittiğim nıahi -
mal i:ıe - Protokol 1ngilizlerdcn Sir 
I'ılarklc~ ile Fransızlardan :3ıırİ) e 
f e\ kalade komi eri C:ort• Biko ara • 
sındn. yapılmı~tı. Hal h<iyl~ . iken 
- lıf'r ne ıuiilı'.ilıaza~ a ınelıııı •~E': -

Fraıısızlaı· Ermeni u~kerlcriyle hera
heı· iJk i.imc; fn .. iliz Generali Lezle 
ise bir Hint li\ a~iyle bir mü<lch•t son· 
ra ;;e1mişleı·cli. 

İngilizlerin getirıııi~ oltluklan 
bu Hint kuvvetleri arasında Mecu • 
tıidcıı ba~ka müslüman atıkerl~ri ele 
vardı. 

'.(Arkası var) 
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Adana kadınları çarşaf 
yasağından memnun ! 
Karısını 
öldüren 

on iki 
adam 

yerinden yaralayıp 
muhakeme ediliyor 

Adana, (Husuıi) - Son top .. 
lantısını yapan belediye :neclisi 
çarşaf ve peçenin kaldITılruası -
na belediye yasakları arasına gir 

mesine ittifakla karar verdi. Kö . 
tü ve manasız bir alqkanlığın ne
tice:. i olarak buıüne kadar de .. 
vam eden ln kılık artık t?!'the k" 
VUfmU§tur. 

Adanada ça11af ve peçe ile so 
kağa çıkanlar daha ziyade yerli 
ve yatlı kadınlardı. Genç kızlar 

da babalarının ve analarının is -
rarile bunu giymekte idiler. Be -
Jediyenin yasağı denebilir ki, bü 
tün kadınlan sevindirmiştir. Ko 

caıından korkup ta manto giye -
miyenler, çarıaf ve peçe He çık
mak mecburiyetinde kalanları 

belediyenin yasağı bızır gibi ye -
Iİ!mit ve bunları sonsuz sevinç -
Jer İçinde bITakınıttır. 

Martın 16 mcı cumartesi gü • 
nünden itibaren yasak başlıyor. 

Kim çartaf ve peçe ile görülürse 
enc.ümen kararile ceza almacak-
1 ır. Zabitai belediye talimatname 
sine müzeyyel bir madde ilave e-
diJerek yasaklar arasına çarşaf 

ve peçe de karı§brılmıştır. 
§ Karısı Faz ileti on iki yerin • 

den biçaklıyarak öldürmekten 
suçlu ve mevkuf Vanlı Bayazi -
din yapılan muhakemesi sonun • 
da müddeiumumi ölüm cezasile 
cezalandırlmaıını istemitti. Ka -
til:n bir defa da Tıbbıadlide mü -
şahede altına alınmasına lüzum 
görülmü§ ve Bayazid lstanbula 
gönderilmit ti. 

Geçen per§embe günü Baya -
zıd lstanbuldan ıehrimize geti • 
rilmit dün de muhakemes\ yapıl 
mıştır. Tıhbıadliden gelen rapor 
okunduktan sonra müddeiunıu • 
mi eski isteğinde ısrar etmittir. 
Karar kendisine şubatın 19 uncu 
sah günü bildirilecektir. 

Bafra da ikinci seçmenler 

Saylav seçimi Bafrada da çok ı yapılmıştır· Resmimiz ikinci seç 
canlı olnıuıtur. Bütün müntehibi menlerden bir k!smını gösteriyor. 

saniler seçime i§tirak etmiıler ve 

müttefikan C. H. F. namzetleri -
ne rey vermiılerdir. 

Yüz dokaan iki müntehibi sa
ninin yirmi yedisi bayandı. Se -
çim baılamazdan evvel fırkada 

toplanılmıt ve büyük tezahürat 

Bergamada havyan sergis! 
Bergama. 21 (A.A.) - 25 şu

batta Bergamada bir hayvan 
sergisi açılacaktır. İyi dereceyi 

kazanacak hayvan sahiplerine 
verilecek ikramiye havalesi gel
mi§tir. 

Romanlar 
yüzünden 

idam kütüğünde kafa 
ları uçurulan kadınlar 

Bir gen·c kasa hırsızlığına 
kalktı ama ... 

Malatyalı Mehmed oğlu İbra
him adında on dokuz yatında bir 
genç lzmirde Arasta çar§ııında 
sarraf Peçonun dükkanını gece 
sabaha kartı soyarken yakalan • 
mııtır. Genç hıraız, sorguya çe
kilirken tunları aöylemittir: 

- ilk mekteb mezunuyum; 
kendimi geçindirmek mecburiye
tindeyim. iş aramak için lzmire 
geldim; it bulamadım. Öteden -
beri hırsız polis hikayeleri oku -
maktan zevk alırım. lzmirde de 

it bulamayınca yine bu romanla 
rı ele geçirip okumağa başladım. 
Bu sırada önünden geçtiğim sar
raf dükkanının camındak: altın
lar hoıuma gitti. Bir maymun • 

cuk tedarik ettim, geceleyin bu 
dükkanı ıoymağa kalktım, ke -
penkleri açtıktan sonra da yaka 
landım. Ben profesyonel hırsız 

değilim, timdiye kadar kimsenin 
bet parasını çalmadım! 

lbrahimin üzerinde sokaklar .. 
da beter kuruta satılan polis ro
manlarından bir kaç tanesi bu • 
lunmuıtur. İbrahim tevkif edil -
mit, İzmir asliye ceza mahke -
mesine verilmittir. 

Maraşın belediye işleri 
Marat, 21 (A.A.) - Maraş be 

lcdiyesi bu seneii bütçesine ka
nalizasyon ve k:\dırım tahsisa -
tı koymuıtur. Önümüzeleki yıl, 
Mara~ın en mühim derdi olan 
kanlı dere kapatılacağı gibi as -

ri bir mezarlık ve bir de pazar 

-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Almanyanm en yiik~ck .Ari ... ıokrat 
ailelerinden genç ve güzel iki kaclm 
casusluktan su~lu olarak Plazenoe 
hapi haneı;inin a\'lu anda i<lam cdil
nıi~lerdir. 

İdam, Alman kanununa göre cel
liicl taraf ındaıı kaf alan ke ... iJmek su
rcıiyle infaz edilmi tir. 

Kadmlar<lan biri Von \. tengliger 
ailesi men. uplarından Benita ' 'on 
Falkenhaym, diğeri ele Ren ata '011 

Nezmcrclir. 

İdam hiikıniinü bir giin en·el 
Almanyacla yeni tcı:kil edilen milli 
malıkeme \'Crmi~, ve Hitler af Jıak . 
kmı kullaıımamı:;tır. 

Ayni mahkeme hu iki kadından 
maaıla, gene ayni suçtaıı r-uçlu ola
rak İren 'on Y ena. ve Corc von 
Sazııov:ıkiyi de mii~blıed lrnpi ceza
:,ma ınahkftm ctıni~tir. 

Bu son ikisinin i>lümden kurtul
malarına ~cheh de a len Alman ol · 
mayıh Lt•hli ohnalamlır. 

l\lalıkcme netice"incle anlasıldr · 
ğma göre hu ca u ... luk te~kiliitmı yn
pan 2~11 Sazmov kidir. Bir Lehli za
bit olan Sazıno 'ki birkaç ene e,·. 
"el Almanyaya gelmi~, hol para sar· 
f ederek hir çok tanın mı~ Alman kn· 
dmlariyle tanı;:ını~ 'e hunlar Yası · 
taı:.iyle Alınan asker e~rarıın elde C· 

derek kendi hükfınıetine hildinni~
ti. 

Sazmoı:ıvki .. rksık balolar tertih 
ederdi. Sivil Alınan memurları fion 
zamanlarda kendi inden şiiplıele · 
niyorlar ,.e takih ediyorlardı. iha· 
yet hir gün gene bir balo esna mda 
birclcnhire içeriye girerek herke ı 
te' kif etıııi~lcrcli. 

Fakat yakalananların çoğu suç · 
suz olduğunclaıı mahkemede Eerbc:-t 
brrakıJmı , yıılmz Sazmonki ile üç 
kndın malıkfıın olmu:.htr. 

Beni la 'on Falkcnhaym Alman
yanm c"ki harbiye nazırlarından \ c 
uınmni harbin ıııc;:hur kumandan • 

yeri yapılacaktır. ı---------------
çağırılan şehid yetimleri 

Şehirde elektrik tesisatı yapıl· 
ması da belediye proğramının ba Eminifoii A~kcrlik Şuhe~i Rei~li-
şında gelmektedir· ğindcn: 

Şuheınizde kayıtlı gerek maaş al· 
Yozgad Halkevinde makta '"e gerek:-~ on . enelik maaşını 
Yozgad, 21 (A.A.) - Halke • almış olan ~ehit ) et imlerinin J.1. • 

vi yıldönümünü kutlulamak için :~ . 9:l5 Pcr~cmht: giinü akşamına 
kaclar her giin r~mi ı:;eııct, nüfuc:, 

zengin bir proğram hazırlanmak hih iyct varakalarİ) le ~uheye müra· 
tadır. O gün yapılacak toplantı- caatlcri, miiraca:ıt etmiyenlerin 935 
da sönen ümid piyesi temsil edi- sene.c:i ikramiyesi ,·erilmiycceği ilan 
lecektir. Gece bir balo verilecek olunur. 

ı--~--~~~~~~~-~--
tir. 

Yozgadda idare amirleri 
Yozgad, 21 (A.A.) - Valinin 

b&§kanlığında toplanmıt olan ka 
za kaymakamları, kaza ve köy 
itleri için yeni kararlar vennit • 
ler ve bir mesai programı onay -
lamıtlardır. 

R zede bir çay ziyafeti 
Rize, 21 (A.A.) - tik defa 

olarak limanımıza gelen milli va
purculuk ıirketinin yeni vapurla 

rından Güneysu vapurunda bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafet 
te bütün vilayet erkanı ve birçok 
kimseler bulunmuştur. 

larmdan General Fnkenlıayııı'J.11 
la hinha~ı Falkenlıaynı'ın boŞ 
karı ıclır. 

Beni ta fc, knliide güzel bir~ 
dındı. Falkenhaym ile birkaç 
e' 1i olarak yn,.adıktan onra a\1 

mış, 'c gene ıne§hur Alman A ' 
rat zenginlerinden Von Berg'le 
Jenmi~ti. Von llerg halen Al. " 
da miihim hir ıne' ki ahibidır· 
rı ınm hap:ıC{liJdiğini haber alt 
maz, karı ı clahn lınpi te iken ~ 
kendi ini hoşamı lır. Dunun ~ 
ne Benila tel rar e-kj koca~nııt 
mini almıştır. 

Heııetn von azmer de çqk 
ve giizel hir kadın olub, bir 
boşanmıs karı-ı bulunuyordu. 

Üçiincü malıklıın İrenn, d 
niiz evlenmemi.,.tir. A len Alın" 
duğu halele ına1ıkemecle Leh ıeb 
dan oldtıb'lmu i hat elnıiştir. 

Sazmo' ki zengin olduğu 
yakı~ıklı bir nclarndır. Bu üç 1' 
,Ja kendilerine ayrı ayrı kı) 

hediyeler 'ermek 'e kur ya 
suretiyle elde etmiştir. Kadınl~L 
üçü de genç Lchliyi eYiyorlarw 
da bu n§klnrmclan i tif ade ed. 
gayet mühim 'esikalar elde etıil1 

Sazmo\' ki mahkemede her 
olduğu gibi itiraf etmiş, ve kad" 
rm uç:ınz ohıl> bütün kabııl1 

kendi imle olduğunu, kendilt~ 
kandırdığını SÖ) lemi; e de malı 
me hunu cürmü ]ıafifletici hit 
olarak haul etmeıni:.;tir. J 

İdam çok acıklı bir şekilde 
mu~tur. Kadınlar on dakikaya J 
dar Hitlerin kendilerini aff ed~ .J 
ni wnınu~lnrdır. Fakat saat ı:ıcı: . 
menfi cevab gelmi§, ve bu ce'\·ab 
kadına bildirilmistir. 

Kadınlar artık her §eyin llittİ 
anlatıktan sonra hir şey öyl~ 
mişler, "e mütemadiyen ağl'1"·. 
ıı •l•ı,:- ~Jkm•jlo..dr.... 1 

İlk önce idam edilen Benita • 
k d' .... 

mn~tur. Sou raddede en ısını 
1 maınen ka' hctmişti. Hundan <lo' 

yı cella<l ı;mavinlcri kendi::dnİJjt 
gibi idam kiiti.iğünc getirnıi§lerıı 

Bcııitadan sonra sıra Reııet' 
gelıni~ hulunuyordu. Reneta C'" 
hüyiik bir metıınetle, \C kint"~ 
yardımını i ıenıcden avlu)a çık f 
ve idam yerine doğnı yiirüınii~· 
kat kanlanmış kütiiğü , . iyah hır 1 
tii ile Benitaıım örtiihnü ha~ ıı 
setlini görünce keneli ini tutaı111"'< 
rak a\'azı çıktığı kadar hağırıll' • 
''e yanındakilere hiieum ~t~l 
kalkmı~trr .. Bunun üzerine hıl / 
rine arkadan kelep!;e takılmak ı11 
huriyetinde kalmmı)tır. 

}, k ·· ·· ·· lu CJ \eneta artı · yunmmyorc · ~ 
lad mua' inleri onu da kucaklıı~ıt' 
alarak kütiiğe giitürmiiJer ,-e b11> • 

B . 1 •• k kllıı 
cıııtanm sıenuz urumamı:i 

Jarmm iizeriııe yntınıu:.:lanlır. iP 
llir dakika onra resmi <lokt0'ı · 

ce~etleri mua) ene ederek (i)mii§ ~ı • 
cluklarını knti urette teslıit etı.111{1 
]er \'C hu §ekilfle idam hükmü ııt 
P<lihni tir. ~ 

~---------------------------------------------------,------------------·----------------~ İçimde Selmanın bu güz~l ~~ 

/ 

KQRUrt'un MIUt Romanı: 39 

YAZAN : Kadircan Kaflı 
O saniyede sanki oradan harp boynuma atılacaktı. 

ve gurbet yılları yerinde katlan - Çünkü beni unutmuş olsa bile, 
mıf, aradan çekilmiş ve ben Selma bakışlarımız karşılaştığı zaman 
ile ilk tanıttığım günlere dönmüt- birden bire hatırlıyacağına o ka .. 
tüın. 1 dar inanıyordum ki.... Bunun 

lıte o, tıpkı o ... Boyu, ince vü- ba,tka türlü olmasına imkan göre • 
cudü, güzel ve mehtaptan örülmüı miyordum. 
kadar temiz bakıtlarile ta kedi - Kapının önünde durdum ve ba-
siydi... ka kaldım. 

içimden yeniden mektepli Ve- Benim durduğumun farkına 
adın kalbi çarpıyor gibiydi. varmı§tı. Baıını çevirdi. 

l9te, ş·mdi başını çevirecek, ha- Gelişi gi:zel bal h. 

kacak, sonra kollarını açarak Göz kapaklarını bir kaç defa 
ı. 

açıp kapadı. 

Sonra katları çatıldı. Baştan 
ayağa kadar beni süzerek: 

- Kimi istiyorsunuz efendim? 
Diye sordu. 
Ayni zamanda çekingen bir 

halle kapıya yaklatlı, içeri gır -
meğe hazırlandı. 

Şaıırmıştım. 

Demek ki dayımın sözlerinde 
bir zerre kadar bile yalan yok -
muş! ... 

Batımdan atağıya soğuk bir su 
dökülmüş gibiydim. 

Kalbim..&0ğudu ve ağırla§tı. 
- Kimi arıyonunuz efendim?. 
Diye tekrar ıordu. 

- Şey!... Solmaz!.. Beni .• u
nutun mu?.. Ne çabuk unuttun?. 
Ben, Vedad ! ... 

Dudak büktü, omuzlarını kal-

drrarak ellerini yana açtı. 
Hatırhyamadrğım anlatmak 

isitiyordu. 

- Durunuz, bir dakika bekle· 
yiniz efendim, babama haber ve
reyim! 

Dedi sonra askerden döndüğü 
zaman kendi kızının: 

- Annem, eve yabancı erkek 
aldı!. .. 

Diye bağırdığını gören baba
dan ne farkım vardı?.. Bununla 
beraber o tal:hsiz, adam benim 
kadar acı çekmemittir. Çünkü ne 
olursa olsun, o çocuk kendi yav
rusu idi. ilk dakikalarda, tam
mıt ve sevmiş olmasa hile çok 
geçmeden kollarını boynuna do
layacak, "Baba!.. babacığım! •• ,. 
c'iye ıarılat:ak, öpe~e~ı:ti. Lakin 
benim için bu ümid de yoktu. 

tırası için tam bir baba kalbı ~' 
tığı halde ona baba olmak b 

bende yoktu. tJ' 

Solmaz beni ancak dayını ~,. 
uzun uzun anlattıktan sonr• 
tırladı: 1,. 

- Ha! ... Doktor Vedad Sef;1' 
Hani Ankarada idi .. Bir defa ııı1,. 
tuh gelmitti de bana da ıeli~,1' 
zıyonnu,... Anladım... l·Jıal 5ı· 
oğlu olurmuşsunuz efendiJ11··· 

fa geldiniz!. it'' 
Elini uzattı. Hafif bir bat 

retile selamladı. 
Sonra bir kenara oturdll• 

Daha sonra odadan ç.1kt1. 
Bir daha görünmedi. A t e
Nezihe hanrmefendi t:kaYe 

diyordu: ıııetı1' 
- Melctepte romana 
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Galata ve Unkapanı köprüleri 

-~ _____ ..... -

Ccdata köp..;;.;;nJe kurula t kl ·· ı· · .... ·· ·· • ...... n a arın en guze ının gece gorunu§U 

, 13u k.. ..d a h opru en para almınamak-
1 eraber . l'd . . an1 ' g ;z ı en gızlıye para 

·ar d det k" a vardı. Halk, uzun müd-

tiyatlı yaptığı için em!rden kendi
sine e:aya:k çektirecek kadar kork 
madı. 
-Haşa .. 

(lan bir kaç yolcu daha belirmiı -
ti. Kan~ilci: 

- Tez, dedi. Y okular gelme • 
den. On'ardan da baç alacağım. 

Bir k~ti ile bu kadar uğraşmam .• 
Derya vekili elini koynuna gö -

türdü. Kesesini çıkardı. Paralan -
nı saymağa ba§'ladı. Kandilci Ra· 
tidin bir kese akçeyi görünce göz
leri parlamıştı. Bir saniye vakit ge
çirmeden Derya vekilinin üzerine 
atıldı. Keseyi kapmasile han~eri • 
ni havaya kaldırması bir oldu. 
Fakat kandilci geç kalmıştı. Bir • 
denı bir kaç kuvvetli kolun arka • 
ıından kendisini ınnııkı yaka1a .. 
dı1darını h:Saetti. Kmmdan ııy. 
rılmıf hançeri havada kalmı§tı. 

Derya vekili: 

- Bre yezid .• Emri hükUmeti 
böyıle mi yaparsın? .. \'etj oprij parası verdi. Fakat bu 

di, ş ta.ınanıile haraç şeklinde i- D:ye cevab gönderdikten son - D:ye bağırdı. Maiyetine şu em-

L 8u kö .. . . ra gene l:öprü paraıı almakta de- ri verdi: 
'°'\tıd' . Pru:le bekçıhk yapan vam etti. ~ ılcı Raş:d ismin.de biri eli . ı - Tez asın. Vücudünü denize 

1 
eçenleı·d b" .kd ' g p , Ra.şıd bu zanatc bırakamazdı. : ilka ed'n 
ll' en ırer mı ar para a- ı H .. 1 ~ l • ·• aa, tniih · b' . . . er gun para a maga a ışmı§tı. ., . . 
"iiio; ke 1~ ." ·~rv:et bmk.tır~ • Sonra adeta adanı sarrafı olmut. Kandı.cı Raşıd boynunu kur • 
l•lip •lırmış, gızlıden gızlıye tu. para koparılacak adamı gözün- tardı. Fakat lıtanl<öye nefyedil· 

GALATA KÖPRÜSÜ 
1~1 R'eçenden para almağa baş- d t d mekten kurtulamadı. 

§h. R • d en anır ı. 
tıuı,, aşı parayı yol - D k"l' k d'l . R "d ı -.n va · t• .. erya ve ı ı an ı cı a§! e: 
lrdı zıye ıne gore a ,. "Z" h 1 ,, d. h '-· · Onun · · .. dd ın ar para a masm.. ıye a -
~~ ıçın uzun mu et "· •e bunun f k d l d 1 her göndermekle kalmadı. Arka. 
•ti l ar m a o muyoı- u la ı erce sene kar ıd k · .sından onu gözetlemeğe karar ver-
i· tıda.Ha işliyen ~ an ~r~!a di ve bir gün tebdili kıyafetle köp
~ttttı çekenler :.~ ~nun muş u • rüye yaklaştı. Belinde kayış bir 
·1.1eh , opru parası ver - k ~ b d h b 1. b. k ~ .. ~en çekinmiyordu F k t b uşax, aşın a ey et ı ır avuk 
«ld d • a a u d K '" .. f b ~ :~ avrin zoı·balarJ k d"l . var ı. OP.ruy:e etra ma akma • 

ı... '' d denen bir bekç' ban 
1 ı:ı dan ilerledi. Kandilci Raşid : 

·'lei;· ıye aç ver-
ı,_ 11ol on .. l • ""r oı·.erıne yediremiyor \re 
ol-ql> llıden hazan kanlı vak'alar 
bar ordu. Raşid, köprü başında 
ı. aç al u 

- Ulan karalaya bak. Bana ça
lım satıyor. Burasını T ahtakale 
mi zannetti •• Diye söy'lenerek yak· 
laştı: 

ıti a..,~ _, tn~ga o kadar alışmıştı, 
~1arı d.a hır vukua kelen kan~ı vak - Erenler .. diye bağırdı. Baç 

llatll:ıa ~ etrafa sızdrrmadan ka· isteriz .• 
t-a ~ ga muvaffak oluyordu. Pa- Raşid de iriyarı bir adamdı. Q. 

li~0 errnek istemiyenleri ya temiz- nun denizc;Iikte büyük tehlike -
t r, H.ar . k Qoğll ıcın aranlık sularına lere atılarak yararlıklar gösterdi • 
l~ tordu. Yahud ken :!isine üs - ği söylenirdi. Bunlardan maada 
~,k gb~lenlere alt perdeden ala • bıçak atmada mahareti çok bü -

ır·. yüktü. 
•J........._ Ağabeycı'gVı'm .. B·en ett1°m sen D k·ı· b k lt d ·· ""'tı erya ve 1 ı ıyı a ın an gu· 
.ı e, diy h"d. . . . . ' ~tt. e a ıseyı geçıştırıyor • lerek: 

- Biz baç vermeyiz .. dedi. Al
lahm köprüsünden geçiyorum. 'ii~alldilci Raşidin bu ha1i çok 

··~•ed · 
l>t l'ek·1: Saraydan duyuldu. Der· 
tand ılı köpürdü. Ona şu haberi 

erdi: ...._z· . 
ltt.1a." nhar. hır daha böyle haber 
~ikt:~rna_. çalınmasın .. Raşid de -
li~. tı nabekarı denize ilka ede-

~kat Ra "d b . 1 . k "h şı , u ı~ erı ço ı -
·~l'l'Q LUE '""'. •t... Bu h h' h . "'l)"or uyu ıç oşuma gıt-
,,. "• Doktorlar çalgının ve o-

'"'llrtı • • 
tt\~i t ıyı olmadığını, üzülme-
1' ' erle · &.~lln memesı, yorulmaması 

S 1ieldiğini söylediler .•• 
1) ın bu lleai otd a~ kadının kendi öz an-

halind Ugunu zannediyor. Her 
en hunu a 1 d ' ......_)) na ım .... 

~ll! !., Betn~k ki Selma da un·utul-
~ en nı "b· 'l>or • gı ı o da artık anıl-

"' "• u ... d . .... ıs 64&, 

d ahiden • '-, kons l evın hiç bir duvarm-
hqtlller~ odun.da, aynasında ve al-
l' .n e etne.ı· onun tek resmini gö-

~ıın. 

\'; Albiinılerd · . 
1l'ana.tl en bırınde, vaktHe 

l'afınu b a. çıkarttığını kendi fotoğ
... ulduın· 'az . ,..., e, gen d" "&Qaleıinde ç, • ınç bir vücud .. 

~ engın ufuklara,. ı~ık 

- Allahın denizinden geçmek 
i.demezsen köprü parasını verir • 

sın •• 
- Vermezsem •• 
Raşid, elini palasına götürmüş 

ve Derya vekilinin karşısına d~1kil-
mişti. 

Bu esnada köprünün bir ucun -

ve hürriyete uçmak iç:n hazn-la • 
nan genç bir kartalın bakışları 
vardı. 

O, benim resmim değil, aıtkm 
ve gençliğin ta kendisiydi! .. 

Derin bir kederle gözlerimi 
yumdum. Sonra başımı kaldı:rdım. 
Kjrpiklerimi yavaş yavaş araladı· 
i)m zaman karşınıda sanki bir ö-

lü gördüm: 
Gözlerimdeki ateşten, aşktan, 

ışık ve hayat arzusundan bir iz bi
le kalmamıştı. Bakış~arrm sönük 
ve ümitsizdi. Şakaklarnndan yu • 
karıya doğru ağarmış saçlaırm sa· 
yısmı bulmak mümkün değildi. 
alnımda, gözlerimin iki uclarında 
çizgiler, buruşuk~ar dolu idi. 

- Ben bitmiş:m ! ..• 

Dedim. 
Lakin bütün bunlar ıanki ar .. 

Galata köprüsü, Unkapanı köp 
rüaün~en tam dokuz yıl ıonra Bi
rinci Abdülmecid kurununda ya .. 
pılmı§til'. Bu köprünün yapılışı 
hakkında tarihin kaydı şudur: 

"Mahmutlu Sani Dolmabahçe 
ve Beşiktaş yolunu, Y3.)ltığı köp • 
ıi.i ile biraz geriden açmıştı. Oğ .. 
lu Abdülmecid ise, Do1mabahçe7 

Yıldız müpteiası olduğu için Top
kapr, yani, tahtı sarayını daha zi
yade bu ikametgahlara takrib 
maksadile 1260 da. Ka.raköy köp
rüsünü inşaya azmetti." 

(Arkası var) 

Tercümanların imtihanı 
İstanbul tercümanlarının im • 

tihanlarma devam edilmekte • 
dir. Üç gün önce tarih mevzuları 
üzerinde yazı ile yapılan imti .. 
hanlardan sonra, dün de Beyoğ· 
lundaki dağcılık klübünde bir 
durut imtihanı yapılmışbr. 

Dünkü imtihan tercümanların 
dil bilgilerini yoklamak içindi. 
Şimdilik franıızca ve almanca bi 
tenler imtihan olmuşlardır. Önü
müzdeki pazartesi günü de, lngi· 
lizce konuşan tercümanlar imli • 
han vereceklerdir. 

kamda kalan uzun harb yılların· 
da değil, Solmazın sahiden beni 
unuttuğunu anladığım zamandan 
sonra, fU bir kaç saatin içinde ol-

muştu. 

Bütün ümitsizliğime rağmen o
na yaklaşmağa çalıştım. En küçük 
arzularının bile olması için ne la· 
zımsa yapıyordum. Fakat o eski 
sevgiyi yeniden canlandrrmak 
mümkün olmadı. 

Sevgiliden kalan son teselliyi 
de kaybetmiştim. Artık i1erisi için 
hiç bir ümid, hiç bir arzu yoktu. 
Yedi korkunç savaş yılında hep 
onu düşünerek, yatamak i~temiş
tim. Yolumun sonunda onu bul
muştum, fakat bulmamla beraber, 
çoktanberi benim için artık yok 
olduğunu da görmüştüm. 

Sevgim ve hasretim ceTapıız 

Filistine ihracatımızı 
arttırmak yolunda 

Te~avjv sergisine tacirlerimizin iştirakini 
temin için bir murahhas geldi 

T elaviv sergi.inin gece görünü.wi ve • :ı-- sergı müdürlerinden Bay Jalle 

Telaviv'de açılacak olan Ulus
lar arası ticaret ser.gisine memle
ketimizin iştiraki için te.~e bbüs _ 
]erde bulunmak üzere sergi mü • 
dürlerinden Bay Jaffe şehrimize 

gelmiştir. Bay J affe diyor ki : 
"Harpten önce memleketinize 

bir kere daha gelmiıtim. Bu sefer, 
çok büyük farklar göze çarpıyor. 
Memlekitiniz her yolda terakki 

etmiştir. 

Seyahatim sebebine gelince: 
Türk mallarının Filiıtinde ıürü • 

münü daha çok arttırmak kabil • 

dir. Buna çalışacağız •. Türkofiıle • 
ticaret odasile görüştüm. ~ elaviv 

sergiı
0

ne Türkiyenin iştirak et • 
mesindeki ehemmiyet ve fayda -

lar üzerinde konuştuk. Çok iyi kar 

,rıandım. Va:dlerde bulundular. 

Bazı tedbirler alacaklardır ... 

Polis tlaberlerl : 

Savuşturu'an tehlike 
Motörcü Bandırmalı Mustafa 

kırk sekiz tonluk lrf an motörile 
Çubuklu gazhanesinden mal al -
makta iken makine dairesindeki 
lamba parlamış ve daire alevler 
içinde kalmış ise de tehlikenin ö

nüne geçilmiştir. 

BiR EV KISMEN YANDI -
Kireç bumunda 18 numaralı 

evin bacası tutuşmuş ve bu yüz • 

çlen üst kat kısmen yandığı hal • 

de söndürülmüştür. 

YÜZÜNDEN Y ARALANDl
Beykozda Sokoni kumpanyasın

da çalışan kaynakçı amelelerin • 

den Hasan oğlu Bilal boş fıçıla

ra kaynak yapmakta iken evvel-

kalmıştı; kalbim kırık, hulyala -
rım öksüzdü, teselliye kavu-şama. 
yınca kapanmış görünen eski yara 
yeniden deşildi. Ağrılar, içime bir 
bir zaçyağı damlası gibi damlı • 
yordu. Onların yüzümdeki akisle
rini, s:ıli bakışlarımdaki gizli yaş
ları görürler diye korkuyordum. 

Ölümü beklemek için ınızlığa 
çek"len bir zavallı idim. Son gün
lerde oldu!cça daralan ve ağrıyan 
c:ğerlerimi bahane ettim; dayı • 
mm evinden ayrıldım. 

Bucada büyük bir bahçenin ke
narında, ıssız ve sessiz, küçük bir 
eve y:rleştim. Orada yalnız ya
şamaga, hayır, ölümü beklemeğe 
bat!a~hm. 

. . Beş sene de böyle geçti, tıpkı 
Sıl fkede olduğu gibi kendimi has 
talarıma venniı§tim. 

"Bugün Tüııkiyenin FiEıtine ih· 
racatı gitH!cçe artmaktadxr. 931 
aenesinde 81694 lira idi. 932 de 
bu yekUn 203000 olmuştur. 933 de 
3S4000 ve 934 senesinin ilk alb a· 
ymda 306265 Türk liralrk ihracat 
yapılmışta ki iki mislini dütünür
sek ne kadar çoğal:lığı görülür. 
Türkiyeden bellibaşlı aldıktan • 

mız hububat ve hayvanattxr. Bun• 
dan başka balık, tütün ve saire ih

racatını da zamanla çoğaltmak 

kabil olacaktır. 

Fff stin serbest bir piyasadır. 

Hele milletler cemiyeti azaları bü· 
yü~c müsaadekirlıklar görüyor • 
Türkiye de bunlar arasındadır ..• " 

Bay J affe buradan diğer Av
rupa memleketlerine, İsveç, Nor .. 
veçe kadar giderek onların da ser .. 
giye iştirakini temine çalışacak • 
tır. 

tUiltUr ışleri 

Kaldırı 'acak memurluklar 
Duyduğumuza göre vilayet da

hilinde bulunan kültür memur. 

lukları kaldırılacakbr. 

Bu memurlukların vazifeleri 

kültür müdürlüğü tarafından ve· 
rilen emirleri kendi mıntakaların 

da bulunan okullar baş hocaları 

°';a bildirmeJde~1 ibaretti. 

Bu işi bundan sonra doğrudan 
doğruya kültür müdürlükleri ya 
pacaktır. 

Bu suretle bütçede mühim bir 
tasarruf yapılmış olacaktır . 

•m&ım11mnıum1111111mıı11oı1111t1WlfWJtıt#f'ltllfft'lllR1Cın.nıı11r:cıwttıntmrn11U1111tı,.. 

ce fıçının içinde bulaşık olarak 
kalan asid, patlamıştır. Yüzün -

den yaralanan bir işçi Amerikan 
hastanesine kaldırılmışbr. 

Hisli olmak hiç şüphesiz çok 
güzel şeydir. Fakat böylelerinin 

saadetleri ne kadar engin olur.şa, 
ıstırap!an da o kadar derin olu· 

yor. Halbu!d, ben uyuz kediden 
daha zavallı oldukları halde ha • 

yata karşı gükreyen bir aralan ka• 
dar düşkün, ne insanlar gördüm. 
Karılarını gömdükten bir ay bile 
geçmeden düğün yapanlara, ço
cuklarının ö!ümünü işitince tavli 

başından bile kallmuyan taşyü • 
reklilere rastladım. 

HaJbuki ben •... 
Neden onlar glbi olamıyordum. 

Çoğu, benim geçirdiğim bu pa• 

paz yaşayışına şaşıyorlardı : 

- Hastalıklı imiş! .• 
- Katlından ho§lanmazmt!··• 
• .(Arka.at var), 



Hl~AYE TAKViM 

• CUMA Cumanesl 
2t Şubat U Sabat 

Italya para vaade 
_.. BtJ§ tarafı birinci aayıfada 

iu yarı resmi kaynaklard•n bil

dirilmektedir. liri ihtiyat aınıfı 
ilk davette hazır bulunmak için 

18 Zilkade 19 Zilkade 
Gıı. dofaşu 6.4S 6.44 

Detektif Brouvn amma 
becerikli imiş / 

GOo batısı 
Sabah aamazı 
O«Je uamuı 
llı:lndl aamazı 
Akşam DUDU• 

Yatsı namazı 
imsak 
Yılın ırçen ılla!ırl 

17.51 
f.54 

12,'JCS 
15.!9 
17.51 
19.ıl 

507 
:; ? 

17,!12 
5.~4 

ıt.28 

ıuo 

17.~l 

l!UI 
~.05 

l!ll 

emir almıtbr. 

Reaml teblii alman tedbirler • 
den dolayı ordu kuvvetinin azal. 

Muhtemel bir harbin z 
netlcelenebllm e•I ~111 

Roma, %1 (A.A.) - Ha'fll 

ha birinden: 

M. Field eevdiil bdmla Bolon· 
ya omİanmdan geçerken lilnet pa • 
nldJyordu: 

- " Y em«ojimjgj "Madrid Şato-
ıu,, lolwıtumda yiyeceğis, değil ., 
mı." 

:P.L Field, blyllk bir eevgi ile eor· 
doğu bu ıualine cevab beklemeden 
tolöre oraya gitmeeilii emretti. O b· 
dmı it aeyahatlerindmı birinde tmı· 
Dll§tı. Mösyö Field, IİDema artiati 
olmaktan bafb bir gaye giltmi1en 
o küçük, hrnlı kadmr hakikaten ıe
viyordu. Mösyö Fieldin Fransız §e • 
birlerinden birinde bir konserve 
fahrikaaı vardı. Fakat son zaman • 
larda uk ıık Parile geliyordu. Çok 
gükür ki, kansı, fabrikanın iılerini 
kendi baıma çevirecek kadar bece
rikli idi. 

Lokantada 10fra bapna oturduk
lan uman Alil Pribıiye bir teY dü
tünüyormut gibi dalgm görihıüyor
du. Ancak yemeğin aonunda, sıra 
meyveye &eldiği zaman kadmm ağ
zı açıldL Gene film çevirmekten 
bahsetti, kendiaiyle beraber çalqa • 
cak arkadatlar bulduğunu aöyledi 
ve bütün bunlan MCSayö Field tara • 
fmdan itiraza mahal bırakmıyacak 
bir la\'ll'la anlatlL Sonra dedi ki: 

- ''Bak, film için sarf edilecek 
paranm sence hiç bir ehemmiyeti 
yoktur, bugüne kadar tenden hiç bir 
teY iatemediğimi biliyonun. Onun 
için sözü lwa keselim: Ben kendime 
uyğun, fevkalade bir mevzu bul • 
dum. İti idare edecek bir de rejisör 
var. Bu rejisörflıı, töhreti olduğu 
halde ucuz çalıpnuı vatamm ter • 
ketme&e mecbur olll'JkFramaya il• 

~mm:ısmdan ileri geliyor.,, 
Alis bu ııözleri yumu§ak bir eda 

ile, fakat ayni zamanda azimkir bir 
tavırla söyledi. 

Möeyö Field, AlİIİD hakikaten o 
zamana kadar kendisinden bir tey 
İltememit olduğmıu habrladı ve ni· 
hayet. teklifi kabul ettiğini anlat • 
mak için yavqça: 

- '·Kaç para lizmı ?,, diye sor • 
du. Bu sual Alisin galib geldiğine 
şüphe bırakmıyordu. 

Artık Möıyö Field koııaerve tab
rikası ile Parisi, daha doğmsu film 
atelyesi aramda mekik dokuyordu. 

Zavallı adam bin mü§külit ~· 
~erek kansına belli etmemek için 
lazım olan parayı tedarik etmeğe 
tnm aff ak olabiJdi ve ondan sonra 
geni: bir nefes aldı. 

Fakat bunda bira acele etli. 
Çüokü Madam Field bir İibı gaze • 
tede ilılnmı okuduğu bir detektif fi 
müracaatle dedi ki: 

- "Mösyö Brovıı, size kocamdan 
bahsetmek iatiyomm. Kati bir ıer 
bilmiyorum amma, kocam her hal· 
de yeni bir filin ıirketine hiasedar 
Q}do. Bu komerve fabrikatörünün 
Iilm itleriyle alikaaı olamıyacağı i· 
$İD şüphelendim. Süıı ne deniniz?,, 

Mösyö Brovn baımı sağa sola 
doğnı salladıktan aonra f11 cevabı 
-Yerdi: 

- "Elbette ıiipbe etmekte hak • 
Jumu. Bmıim bildiğim bir ıey var· 
._ o da bu filin şirketinde AJiı 
'Prüniyc iımind~ bir kadmm rol oy· 
'1W1181ıdır. Bu kadm ıimdiye kadar 
hiç bir filin çevirmediğindea, her 
lıalde komenıe kocanızm bu ite it· 
ıirakinde bazı esrar olsa gerektir. 
Bir de, hatırıma geldi, Luminak iı
bıinde bir adam rejislirlnk yapıyor. 
Bu adam, durunuz.... Ba adam 
Franaız değildir ... " 

Mösyö Brovn kadmdan bolca bir 
avam aldıktan aonra tahkikat yap • 
inayı vadetti. 

Madam Field de komerve fahri· 
bama döndü. Gecelerini çok rahat· 
ıız geçirmeğe baıladı, gözGne hiç uy
ku girmedi. Çok §fildir, kocaaı ogjbı· 
)erde hep Pariste bulunuyordu, 

Çeviren: Arif Cemil 
yokta bnmım halinden, tavrından 
muhakkak ınpheye dtlfecekti. 

Çevrilen f"tlmin imıi "Genç b
dm - y •ılı erkek,, di. tık rekUm • 
ları allb uyandırıyordu. Rejisör 
Lumiaak'm lllll8tmda muvaffak o· 
1acağı 8mid ediliyordu. 

Niha,et filmin Pariateki mı btl • 
yflk IİDema aalonlarmdan birinde 
gfilterilmesi brarlqtmldı. Yeni 
bir film ıirketi için bu, bilyik bir 
muvaffakiyetti, Möayö Fieldin her 
halde paramı havaya ıarfetmenıi§ 
olduğuna delalet ederdi. Hayır, Alii 
Prüniye muktedir bir film artisti 
olduğunu hakikaten isbat etmi,ti. 

Luminak'm da rejisör olarak in
tibah edilmesi hoı çıkmamııtı. 

Film gösterilirken Mösyö ı:ield 
bir locada oturuyor ve uabiyetin • 
den ellerini uğu§turuyordu. Hem 
güzel, hem cazibeli bir metreain 
kendisine ayni zamanda para ka •. 
zaıadımıaamm muhtemel olmaaıuı 
pek bot buluyordu. 

Film hakikaten hüJ ük bit· ~u • 
vaffakiyet kazandı. ü111n bitt:'.ten 
sonra M<Ssyö Field tiyatrodan bir 
ltirlfl ayrılamıyordu, çfinkü her 
memleketten birer film miimeuili 
gelmi§tİ. Bu mümessiller hemen 
miıkavele imıalamak istiyorlardL 
Teklif edilen fiatler Möayö Fieldin 
nuarlarmda teceeaiim ettikçe göz • 
leri kamatıyordu. Hatti Rusyadan 
bile bir film mtimeaaili gelmiıti. 

Artık tiyatronun içi karannııtı. 
AJis, Luminak ve diğer artiatler o • 
sOn çıkıb gitmitlerdi. 

Muvaff llkiyetin tesidi için her . 
kea hazırlık yapıyordu. Field, o ak-
18111 verileeek oln lriamt slyafeto 
ve Alil ile baıbqa kalacağma çok 
aeviniyordu. Aliai iki kat sevdiğini 
ve ikinci bir f ilın için )izmı olan 
ıermayeyi de tedarik edeceğini 
metreaine ıöyliyecekti? 

Yılın talın eOnleri 314 313 

fi RADYO JC 
BUGUn 

lSTANBUL: . 
12,30 - Plak neıriyatı, 18 - Otel 

Tokatliyandan nakil. Çay saati, 19, 
20 - Çocuk saati, hikayeler. 19,50 -
Haberler, 20 - Tıp fakilltesi göz haa
tahklan ıeririyatı Ordinaryoau Profe
ıör Dr. lğen Cheimer tarafından 
(Körlüğün eıpabı ve bundan korun
ma) baklanda bir aöylev, 20,30 -
Havayen Kitar Siret ve arkada§lan, 
21 - Bayan Babikyan, Şan, piyano 
ile, 21,20 - Son haberler, 22 - Rad
yo tango ve cu orkeıtralan. 

Dl KbL V ABŞOVA, 1U5 m. 
11,16: Pl&k. 19,15: Dana mualklal. 19.'6: 

Kollfenna. ıo: OrkMtra. ıo.zo: Aktüalite. 
IO,lez Şerlalar. H,41: Shler. 11,ol: Sözler. 
tı,15: Vbopln komerL (Fllbarmolllk tara
fından). 11,80: Şllrlet. 21,'8: Bekllmlar. 14: 
Shler. M,06: .Dua. 

11' Kbz. HOSKOVA, 111' m. 
11,IO: Sözler. 18,U: Kıulordu kouert. 

1t.ao: Bactyo ,.,.,.._ 11: Aıq.m komert. n: 
Çekee neerlyat. !l,05: tncmzee Defrlyat. 
14,06: Almanca Dfllrly&t. 

111 Kils. llOSliOVA, (8&alln) 111 m. 
17: 8ovfet beetek&rlan tarafmdu koneer. 

11,ıo: Bir opera teımlllnl nakil. n: Dam mu 
.ıımı. 

M5 Kils. BUDAPEŞTE, l50 m. 
18: Opera .orkestra& U,IO Spor. haberle

ri. 19,80: Stenosraft deni. H,06: Piyano Ue 

farlalar. ll,IOz llacar topnlma dair •· 
ter. (lllnıM). tl,16: Çlqeae muelkl91 11,H: 
Dit bUerlerL n.ao: Baa.erler. n.ao: YA7h 
kuartet lıı:ouerL M: Casmnd. 

iM Kils. llAllBUBG, UJ m. 
18,80: o., lmlar tanlmdaa el armoalkJ 

konaeri. 18,'5: Sösler. 19,U: Bona Jlaberle. 
rL 19,615: llaadolln mu.uma. il: Haberler. 
11,11: ma..a Jlelrlyat. n: s~·o teauım. 
Ilı .. , lw.11,111:.-0t , .. ,~ ~ 
powtaJ. (plUI). llMı W'IUr. Hı A111am koa· 
seri. 

930 Kii&. BRESLAU, 318 m. 
17,ICh Nk.11: lhler. 11.JO: Geaçler net· 

rl1a&. 18.50: S&sler. IO: Mandolba muaUdaL 
IO,IO: Bando orkelıtra. 11: Kma balJerler. zı. 
uz 1Jlaml malldll aetrl>'aııL n: sa.ya .._ 
telertaden parçalar. la: BUerler. 11.16: Dan• 
mmlldlL 

-BORSA~ 

Fakat birden bire Madam Field 
karınma çıkıverdi. Madamm gUı • 
leri yqla doluydu. Möeya Field na
ıd olup da kansının oraya gelmit 
olduğunu evveli batırma getirme • 
di. Bilakis: "Karmı her ıeye vakıf!,, 1 Hınlannda vıldız ışarctı 'llanlaı ilzc· 
diye korkuaondan titredi. rinde 21 _ 2 de muamele: görenler 

Hakikaten o uimkir kan&ı göz dir. I Rakamlar k .ıpanış flatlamn ıasrerir 
yaılan döküyordu. Şu halde Alisi' ili:=--~-=---======~ 
olan münasebetini •biliyordu. Onun nukut (Satı ) 
içi~ Madam Field göz yaılan ara · 
ımda fU ıöıleri aarfettiği zaman 
büyük bir hayrete düımekten ken • 
dini alamadı: 

- Affet beni, ıana kartı büyik 
bir haksızlık yaptun •.• Fakat elim • 
de değildi... Senden ıüphe ediyor • 
dum, seni knkanıyordmn. Senin 
film itleriyle alakan olamıyacağmı 
düıününce, itin içinde bir kadın 
hulundllb'°:u ihtimali hatırmıa geldi. 
Seni takih ettirdim. Evet utanma • 
dan bunu da yaptım. Bu ite bir de· 
teklifi memur ettim. Fakat hak. bil· 
tün §Uphelerim bot imit- Şimdi o 
kadar utanıyorum ki! Bak tU re • 
ıimlere. ... " 

Kadm Çaıııumı açarak oldukça 
buru~rulmu1 bir kaç reaim ~r
dı. Onlan kocaema mıatırken dedi 
ki: 

• Loııdıa ol!ı, - • Vl~anı "·· -· • Nnyoo ıt5 - • l\ta'1nı 18, -
• Partı 16.8 - * Berlln 48.-
• Mlltno ll 1, - •\'anot• 2-1.-
• Briibe ''"· - • Bad•peşıe .. (). -
• Atlna 94 - • Blbeş 17. -
• Cc11cnr l!l6. ·- • Bclgraı 

• Sorya ~4. - * Yokobamı 
ı • Amsterdam 8.'1,- •Alba 946. -

• Prtı 100. - * Alectdl1e ·~ -• ~rolıho'm • "~· -- .. Rıınlı:anr '40, -

Çekler (kap. ••· 18) 
• Londra 013.~0 • Stokhlm 
• llievyork 0.79S413 • Viyana 
• Paıls 12.llf> • Madrtı 
• MllAno Q.4162 • Rerlln 
• BrBkse 8.•ı • Varşovı 
• AUn~ S4 415 • Budapeşıe 
• Cenevre t.4~ o • Bülı:reş 79. -
• Sofya 67. - • Betır11 H IJ-
• ADlltcrdam 1.1758 • Yotohıma 'i.80-
• Praı 19,•ıı • Moskova 1089 !5 

ESHAM 
- "Ben Aliai metres tuttuğuna it Ban-uı ıo. ı ramvay 

zannediyordum. Halbuki bu dü · Aaadolu ~MO • Çimento as 
tüncem doğru değilmi§. Bak fotoğ- ReJı ? 27 Cnyon oeı -.-· 

maması için her feyİD evvelden 
dutünlildüiünü bildirmektedir. 

Bmaclan m•bad daima her 
türlü ihtimale kartı tedbirli bu • 
lumnakbr. 

AlmanJ&JUD Awaturyayı teh • 
didi hakkında diifünülen teY • 
ler pek ~ıkbr. ltalya merkezde 

millt mücfafaayi yapabilmek için 
• 

oradaki Jmnetlerini azaltnuya • 
caktır. Bu noktai nazardan ıili . 

ba davet itinin daha ıenit bir 

tarzda yapılması dütünülmekte • 
dir. (Kurun - Bu haber bir kaç 
alin evvel İtalyanın A vuaturya 

hududuna asker gönderdiği tek· 
linde Deyli telgraf gazetesi tara-

fından verilen malümabn pek de 
beyhude bir ıöz olmadığını ıöa

terir.) 

Yüksek konaey beyanabnın 
heyeti umumiyeıinden, bu derin 
ve tuurlu kararlarm tasvip edil 

diii anlatılıyor. Müdafaa tedbir

leri kadrosu f azluile ikmal edil. 
mittir. Geçen cumartesine kadar 

asker gönderilmesi inkir edilir • 

ken timdi bu hidiıe reımi bir te
kil almııtır. Roma Adiı Abaya· 

dan tazminat almağa karar ver

mİf, Afrikadaki müatemlekeleri
nin emniyetini elde edecek her 
şeyi yapmaia umetmiıtir. 

iki tabur l~Jlh...&ö~leld· deni
:re açılınca -..:cı;; a .. iJu .... ta. 
bur Napoliden Gange vapuruna 
i>il1diriliyor. Bütün bu askerler, 
evvelce zannedildiii sibi hidise 

Je,in cereyan ettiği Ualual'ın bu 
lunduiu Somalıyı deiil,Ertirenin 
iıkeleai bulunaıı Mauauah lima-

nma aevkediliyorlar. ltalya Erti
rc hududunda Tigre havaliıi hi· 

kiminin bir hücumundan endiıe 
ediyor. 

Cumarteai günü aeukedilmiı 
ıukerla iyi t"'hU eJilmif ve mci 
rteviyatı yüksek gibi görünüyor
du. Soıuadan davet edil•nlerin 
toplanmaım lıolaylGflırmalt i • 
p:ı ltandilerine iluamiyeler veri-

Sel inik 

Son zamanlarda ~ört defa 
luunq olan Jüce müdafaa 
miayonu, itlerini bitirmit~ 
n91redilen bir tebliide ldll..
yon, harbe IİrİflİIİ takdirde. 
yanın kendi kendine kifaytıl 
mek imklnlarma dair i_._ 
mektedir· 

Yi.Jıae bu tebliide kom· 
muhtemel bir harbin zafer 
ticelenebilmeai için ıerekell 
talan vakit Ye umanile 

maktan ibaret ~ 
ni ifa ettiğini bildirmektedit• 

Nazik vaziyetlerde karfı 
muı ıereken ihtiyaçlan bit 
tahlilden sonra komiıyon. 
cud bütün vesaitin mentesiıi' 
raıtırmıı ve bunlann ne 
sarfolunacağmı kararlaıt 
br. 

Dört yUz ltalyan ltt;I, 
Afrlkaya gitti 

Roma, 21 (A.A.) - Udi 
ri, eyalet sanayii birliiine 

aub 150 itçi buraya ıelerek 
mah diler 250 İtÇİ ile b • 
prld Afrikaya hareket e 
dir. 

istasyondan ayrılırken • 
Mu11olini7f alkıtlamıılardır. 

ltalıa yeni kuvvetlet 
gönderecek 

Roma, 21 (A.A.) - Doill 

~Jnda laker kunet ve l 
zunmın takvi7uine matuf 

rl ihtiyat tedbirleri munta 
devam etmektedir. 

Şimdi Floramede bum•ulll' 
uncu hrkanm halen 29 QDC1I 

kanm tahıit edilmit hlun 
Afrikaya m6teveccihen ,.. 

hareket edeceii anlqdm 

dır. 29 uncu fırka ihtiyati 
hacümü Meainada bir kala 

hareketi doiurmakta ve bu 

lababiı limanda bulunan 
ıemilerinin tayfası da a 
tadır. Napolide dönen pyi 

ıöre, yarın daha bir çok 111 

ze hareket edecektir. 

Bankası 
Tesis tarihi: 188R 

dare merkezi: /S1 ANBUL (Galata 
TUrklyedekl Şubeler: 

lstanbuJ, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Vuoanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk. Atlna. Pire 

Her nevi Banka muamel.tlı. 

raflara: Alisin rejisör Luminak'm sır. Jfavrtvr I~.- ~art f)e?. 

r . ld .. l iki b. •Merkez Baatuı fı3,i~ Balya K M 
1 ıevgi ısı o Bu~ __ ! r ır .surette u. sıııortıı -.oo ~art m. ecu -.- ı•mya a zemesı• 

anla§ılıyor.. 111UMU1L •• " r.omontı ı i.94 reıeron -.-
Mösyö Field olduğu yerde donub 

kalmıştı. se,·gilisi Alis bu Luminak f atlkrazlar tahvlUer A F b 1 u d d 
ile mi? ... İnanılma ıey! Bunu öğ • ll,~.;ı;;ı;.93;;;;3;;;;T;;;;llr:::;;k;;ı:P.;;;;or-. l-30-.-.~=-E-le-ltt-rtlı:==_-.-_=ıı skeri a rika ar . müdürlüğün e , 
rendikten ıonra kanama vaziyeti •

1 

. 11 2s 111 Tramva}' 31.75 ,,,.Jıl', 
belli etmemek için ınkftnetini dl'! 4 • _ ıu 2uo Rıhtım ı7.M> Tahmini bedeli yiİz bin lira o lan ~da 1azdı kimJ• --.-11 
muhafuaya mecburdu! Onun için lıdtrtaDabtn ı 94.- • AHdola 47 70 meai askeri fabrikalar umum müd ürlüiü Sabnalma komİS1~·~ 
karnma Ersaal 1ıtllı:ruı 97.?5 • .AuadoJu ıı 47,70 9 935 •h• d • 5 d lıkla tJll.,,. 

: b 1 ... bil ı 918 A l\I _ .oo Anadolu 111 .. mart tari ın e cumartelı lfÜ nü saat 1 e pazar sa ... _.w 
- "Bunun öy e oldugunu • • ... - nacaktır. Şartnameai L- lira mukabilinde konila•onda yerilir· •:-r. miyor m.uydUll?" diye sordu. O ak- Rafda' -.M • "'lmessıı A !'3.' o ._, , Ulltdl " ,.l 

tamki ziyafetten tngeçti ve kan • etmediğini ve neden birden birı• lerin (4000) lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı bD ,.O 
öyle fabrikaya döndü Möayö Field· ortadan kaybolduğunu AJiı aradan 3 cG maddelerindeki veaailde mezk6r ıüıı ve aatte koaıiat_. I). 
in ikinci fil~ paramı neden ten.in haftalar geçtikten eonra haber aldL rac•atlan. (ti 



Ceza kanunumuz 
' -- (Baş taralı ı inci sahifede) 

1 
etı:ı.enı. Şinıdiki Ceza kanunu -
il' 

11 rnevcud hükümlerinin mu
~· ltıedeniyet telakkilerimize ve 
•·filli§ r "" J 1 b• ıa , 3'oga mıt o an ırçok 

noktasından içtimai ihtiyaç-b:a tanı şekilde tekabül ve 
lll~ edernediği ve bazı nokta-

• laha a hu~utu umumiye itibari1le 
· b 1 t ve tadilat yapmak zaruı·e
U.unduğu kanaatindeyim. 
8u k et old n__o talann nelerden iba • 

,.J llgun.u izah etmek daha zi.... ~ h' 
dit, ır teknik penal meselesi -

l\b Ma&:Jnafih Ceza kanunu ile be
~er ona müvazi olarak ceza mu
ili denteleri usulünün ve hatta ay-

• t~lııetecede nazarı dikkatte tu -
L i: aaı, gene Ceza kanununun 
Q"&n.·· 

. li.de ~ ~t~iki noktasından fevka-
. ıılıt\tiın aızı ehemmiyet olduğu u • 
. ~ıeıe' a~a~ıdrr. Bu arada ceza mü 

f ~e ·r ·erınıızin de ıılahma dikkat 
,. ili • ına edilmeai zarureti kendi -

aY'rtca •• 
~, ka gostermektedir. Alri ce-
diltni nunı~"?a tebean tecrim e • 
~ f rnucrımlerin ceza:larınm 
~ll?ı 'tefekli infazı Ceza kanunu
~, ~fsi matufu kadar haizi e -
illi ... • 1

Yet hususatlarmdandır. E -
.. lttı k' h 'tı! 1 er sahada cezri ve e • 

t • ır} ' qllı-. a:ıata muvaffak olan Cum. 
~, ~~ adliyemiz, bu ıahaJarda 
fı.tı lenen ve lazım gelen ııla • 
~. ~aPrnakta muvaffak olacak • 
~.. Urnhuriyet adliyeainin müte
ir,. ıı :ezacı'• elile haztrlıyaca • 

.Jttıı h" c -"'ılk ır eza kanununu ceza 
~kı 't!an sabırsızlık ve itimatla 

~ektedir. 

Sür'ati taha.lclwkunu temenni 
ebnekle iktifa ederim." 

Bay Hikmet ne diyor? 
Eaki müstantik Bay Hikmet: 

.. _ Mevcud ceza kanunu, ihti • 
yaç!arımızı tatmin ve temine be-
legan mabelağ kafidiT.,, · 

Demif, Rütvet ve irtita hak -
kında da 9unları ıöylemittir: 

,._ Ben yalnız irtikab, irtişada 
son tahkikatın açılma karan veri· 
liırıken maznunların tevkifine mu· 
halifim. Çünkü birçok miaaller 
göstermiştir ki ekaeriıi beraet et
mektedir. Bence, cürüm sabit ol
duktan ıonra tevkif edilmelidir • 
ler.'' 

Bay Hikmet, biz;m kabul et· 
tiğimiz ceza itan.ununun aonradan 
ltalyada deği§tİığine itiraz etmiş: 

"-· Elyevm mer'idir. Değiıti -
rilmiı değ:~dir." dem:, ve ceza u· 
sulü muhakemeleri hakkında da 
§unlan ilave etmiştir: 

- Ceza usulü muhakemeleri 
kanunu maznunlaı:a büyük hak 
bah§etmekle beraber bazı nokta • 
larda maznunların hukukunu ta • 
mamile tatmin edememektedir. 

Ceza kanununun en büyük fa· 
idelerinden biri de tahtı hakkında 
tiddet kullanılan herhangi bir yurt 
dqın, hakkmm miistelzemi mü • 
cazat olmadığı kanunda sarahatle 
zikredilmittir." 

Bay Hikmet, herhangi bir me
mura hakaret eden bir yurttatm 
bu hakaret o memurun gösterdiği 
tiddet ve cebir netices.i yapmıt ise, 
kanunun o yurtt8.§ı cezalandır -
madığını, bu noktanın çak büyük 
iyilikleri olduğunu anlatmıtbr. 

~rramvay davası 
Ilı...._. (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
~'ııı.. . 

li) un şırket bulunduğunu ıöy-
eteJc h 

' arpten sonra hat yapıl -
11~.ı:. ~ının ne ile tevil edilebile • 
~sırı· 
~t·· 1 

•ordu. Memurlar arumda 

bı.tı~ 47 yabancı bulunduğunu, 
.... arın Y • d. T" ' :ı • 

- ""lL,. er.n e ur~1er.n çalq. 
1 ı..~ &CtJıJe • "· • O , ""'llıd cıgını, aküdar tramvay-

d12itt a Çalııanlarm hep Türk ol

l'İitlt nu a~a:tb. Bu iti·n i·lk önce 
)a•. l a~ebe cemiyet:nin tirketin 

·<>tı:duJd 
h'ıla " arını mcel:ae ibbarile 
ltt!ll dıgını, bunun üzerine tirıket 
~t· ~a Bay Veylin ve ·huKuk mü-

·li M 
~~ etraale.min Bakanlıkla 
'eı' a ieçtiğini, ıonra Bay Han
lr1t -~ de konuıulduğunu, bir ara -

1"aı a:11• aız alman pa'l'&lann iade-

'at-,~ kabuı edildiğini söyledi. En 
' "tl. .l 

'ıl!~.,.:a. rnüınea.:ıIJerle bir türlü 
I.~ "'~•ak. 
""il) ,,. •mkanmı bulamıyan Ba-

ıgın Vekili he • 
~t ed 1 er yetme müra· 
~. h erek mukaveleyi feahettiği-

llbda.n .. 
"-iıı 0 nc:e de Bay Han -
'd~eılt B&fbak&nhğa tikiyet 
dh-di .... 

8akanlıiın te~liflerini bil-
&ıtıi an 'att Sa • ı. 

fi~et;11°a, Bay Namık Cemal ve 

te)if ııı::iidürü Bay Etem, muh
'hhiid l'ef e1erle yapılması ta-
l._ - edilen h ti 
~ lıı" a an saydılar, bun 
L Utenıadiy""' .. ·ı· ~l"eJed ""'n aoz verı ıp mu 
eliği~ :,n nııı!<aveleye devredil • 

8 :YledJer. 
ay Malı 

~aiiıı nıud Eaad Bozkurd 
t• de nı··d f , 
1• !!ay M u a aaama devam et-

'-tii:'!afaa ahxnud Eıadrn bugü.nkü 

~~~d,·~~~ ~eaan oldu. Bay 
i)U'inıın h aaa, Baym:brlık Ba 
~'ilet Ş" a.ı-e!ketinde haklı ve 

Urianun böyle bir dava • 

ya bakmak ıalihiyetinde bulun • 
duiunu isbata çalrıtı. 

Yine müdafaasında Bay Mab • 
mud Esad, Bay Abdurrahman Mü 
nib tarafından ortaya atı'lan tezin 
hangi Türk mevzuabna iıtinad et

tirildiğini bir türlü keıfede~edi • 
ğini aöyliyerek mukabil tarafa: 
"Beılediyelerin acaba müstakil bir 
hükUmet hali-ne geldikten sonra 

zaman kaaırlığından kurtuiabile • 
ceklerine mi hülanediyorlar?" di

ye ıordu. Bay Mahm?d Esad, ya
bancı millet · ilimlerinden Ver • 

ner'in (benim mütalealarımı Türk 

ŞO.riıı kabul etmene tirket ya • 
hancı mahkemelerde hak araya • 
bilir.) ltıgiltere karal mü1avirinin 
ise (Ben Türk kanunlarını b:lmem 

amma, bana göre siz haklısınız.) 

gibi fikirlerini benimseyerek .4a • 
vasını ileri ıüren f irketin bu ha • 
reket:nin en son manaaile bir iha
net ifade ettiğini, çünkü fİTketin 
Türk tirketi bulunduğunu, haibu
ki bu harektin bir Türkün yaban-. 
cı mahkemeye gidip adalet ara -

maıma benzediğini ve yine bu -
nun ihanet ifade ettiğ:ni söy-

ledikten sonra "Bir Türk 

için yabancı bir hakimin lehte ve
receği karardan bir Türk hakimi
n:n velevki aleyhte vereceği ka -
rar elbette ki üstün ve müreccah -
trr. Galiba tirket bu üstünlüğün 
zevkini tadamamı§tır." dedi 

Bundan aonıra Bay Mahmud 
Eaad Boı:kurd, ıirket vekillerinin 
ileri sürdükleri bir noktaya te -
mu ederek Ticaret kanununun 
15 ve 25 inci maddelerde imti • 
yazlı tir.ketlerin mevzuubahıe • 

Beyoğlu Mıntakası Var:dat f ahak
kuk tv..üdürlüğünden: 

Mükellefin ismi 

Jözef Dandirya 
Das:zya 

San'ab Ticaretgah Adreai Muamele ıenetl 

Matbaacı 

Hırdavatçı 

Galata Y enicarni Perıembepazarı 
,, ,, 10 ve "Mahmut!yie" 

~30 

" 
ı<ostaki ve Aristofro 
Vasil Prodromidis ve 
Panayot Vasil 

Dakik Muame'latı 

Komisyqııc:.u 

,, Havyar Han 
Merkez Rıhtım Han Kat 5 

No. 25 
No. 53 
No. 27 
No.26 

,, 
,, 

Yuva ve lsak 
Hamparaon 
Kırımı 

Ec!var 
Emin Zeki 
R. Ştako ve şeriki 
lsmai1 Rıza 
Pavlati 
Ar:f Hikmet 
Yorgi Kca~anlin 
İsmail Srtkı 

Mustafa Nuri 
Alber Borstay 
Hasan Br...sri 
Hasan Vasfi 
Y orgaki lstavrHis 
Presizyon Kurt-Riedel 
Abdullah Ahmed 
Torna Agaryadia 
Y orgi Y eledi Nikola 
Safi 
Eftim Meryaa 
Server Hayrettin 
M. Tevfik 
Rifat Kamil 
İsmail Hakkı 
Nazif Ali 
Lutfi F~kri 
Petro oğlu Panayöt 
Triyandafilidis 
Sırrı Zühtü 
Ali lsf en diyar 
Mazhar Rıza 
ÖmerLutfi 
Mehmed Mitat 
Avram 
Abdülhak Kemal ve 
Şemsettin Agah 
Max Liyebolt 
Hasan Fehmi 

Komisyoncu 
Avukat 
Kom:ayoncu 
Kom:syoncu 
Kom:syoncu 
Komisyoncu 
Avukat 
Avukat 
Mühen:lia 
Ardiyeci 
Avukat 
Kom'syoncu 
Komisyonzu 
Kom'syoncu 
Avukat 
Ecza deposu 
Komisyoncu 
Avukat 
Mimar 
Dellal 
Avukat 
Dava vekili 
Avukat 
Avukat 
Madenci 
Avukat 
Dok~or 

Avukat 
Davavekili 
Kom=syoncu 
Kumax:ı 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Komisyoncu 
Avukat 
Avukat 

Mühen:lia 
Avukat 

Ki:rekç:.Ier Karakat Han 
Galata Eakigümrük soka!c Adahan 
h.we!cç:·Ier Karakaı Han 
Yeni Cami Kurıunlu Han 
Voyvoda Han 
Ga'ata Sigorta Han 
Ömerib'.t Han 2 inci Kat 

,, ., 
,, ,, Kat 3 

F ermeneciler caddesi 
,, llyadi Han 

Yeni caml Lacivert Han 
Ga ata Zülf are Sokak 
Mehmed Ali Pata Han 
Ömerabit Han 
Havyar Han 
M~rtebani sokak 
Eski Gümrük so!<ak Ada 1 Ian 
Eski gümrük caddesi birin-:i daire 
Havyar derununda Talu Han 
Galata Rıhtım caddeıi Orta I :an 
Topçular caddesi 
Mertebani Yakut Han 
Mehmed Ali pafa Han ' 

M. Rıhtım Han 
Mertebani Sokak 
Yeni Cami eski Borsa Han 
Ga 1ata Mertebani Sokak 
Ga 'ata Jeneral Han 
Karaköy Hızll' oğlu Han 
Galata Haratçi sokak 
Billur Sokak Taptas Han 
Galata Latif Han 
Taplas Han 
Ahen Münih Hanında 
Jeneral Han 
Nodeştren Han 

Küre~c:çi'er Ydd•z Han kat 6 
Ga!ata Boston Han 

No. 2 
No.8 
No.8 
No. 7 
No. 17 

No. 25 
No. 4/ 25 
No. 22 
No. 30/ 32 
No. 6 
No. 1 

No. 60 
No. 41/ 43 
No. 30 
No. 13 
No. 4 
No. 32 
No. ıs 

No. 24 
No. 8 
No. 49 
No. 13/ 14 
No.15 
No. 14/ 1 

No. 70 
No. 8 
No. 31 
No.25 
No. 5/ 6 
No. 19/ 20 

No. 25/27 
No. 3/ 4 

No. 1 
No. 9 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

. ,, 
" 
" ,, 
,, .. 

9Z2 
930 

,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" 

,, 

·term't oldukları tüccarı ve zatı lale"ile hukuk U6u1ü muhakeme. 
yuvaların:!a aramışlarsa da bu - leri kanun:ı mucibince kendilerini 

Adları ve itleri yukarıda yazı
lı kazanç vergiai mükeBefleri Ga
lata Maliye ıubesine 931 senesi 
martında verdikleri 930 takvim 

lunmadrkları ve · kentlilerinö.en 

aağbk verenler olmadığı iç!n ~ 
15 gün içinde he!i:tp vermek için 
Galata Maliye tahakkl!k • ·-cs=ne 

yılma aid beyannameleri defter· yannameler:nin ıihhatlerini te7s:k müracaatları aksi ha!d;- i!e -
lerHe kar9r!e.9tmlmaaı için heaap etmek kabil olamamııtır. Kazanç rine resen tarhiyat yapılacağı 

mütehas.ır:;'arı kendHer!nin' gös • ka.nununurı 86 ıncı maddesinin de- il:in olunur (933) 

di]mediğini, binaenaleyh Ticaret 
kanununmı 665 inci maddesinin 
hi:lisede tatbik kabiliyeti olma -
dığını izah etti. "Ben aklımın ve 
dilimin yettiği kadar milletin hak- l 
kını müdafaaya çalııtım. Bundan 
sonra söz Şuranındır.,, diyerek mü 
dafaasmı bitirdi. 

Muhakemenin öğleden sonraki 
dör::üncü celaeainde re"s sen sözü 
müddeilere bıraktı. Müddeiler, 
bafka söyliyecek1eTi olmadığını 
bildirdiler. Yalnız, şimdiye kadar 
mahkemede söylediklerini bir 
muhtıra halin.:le reialiğe sundu -
lar. 

Bun.dan sonra, Bay Mahmud 
Eaa:lın, müdafaasını yaparken re
ise verdiği üç vesika okundu. Bun
ların ikisi Bayındırlık Bakanlığı 
ile t'rket arasın:la bu meseleye 
dair başlıyan, süren müzakereye 
ve B::ıkanlığın şirketten istedikle -
rine; biri de şirket mümessili Bay 
Hansesin Bakanlığın tekliflerini 
Başhakan~ığa §İkayet e~tiği istida 
idi. . 

· Neticede, müddeiumumi, iddia· 
names'nde şiTketin dava noktai 
nazarlarını varid görmediğinden 
davanın reddine karar verilmesi
ni istedi. Karar aa'lı günü tebliğ 
olunmak üzere muhakemeye son 

verildi. 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanırm1ş ve beğenilm ş eserleri 

Yurdumuzun en salahıyetli bilqinler; elile 
güze dilimize çev1 ilmektedır. 

Yirmi kitabı birden edınm~k ve fiOk de§erli bir kU
tliphaneye sahip o!m3k iatl;-orsanız 

Dün ve Yarın 1 eıcüme Külligatı'na 

Abone olunuz . 
lSu külliyata abon~ olmak iç!n müracaat etmekte olan oku 

.yucularımıza bir kolayhk olmak üzere abone ı~utlarını ya:zıyoruz 

Abone şartları: Onar kitaplık 1 İnci ıerinın fiati 
"636", ikinc1 ıerininki ··s~ .. kuruştur. 

ödeme şartları: 
için "204,, kurut peıin ahnır. 
rilmek üzere taksite b'lğlanır. 

Birinci seri için "23G", ildnci aeri 
Kalan kısımlar her ay bir lira ve· 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, peşin alınacak pa 
rayı gönderir gönderme2 on kitabı birden alırsınız. Kitaplar laf· 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın· 
maz. -

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne İm'Za ettirecekleri bir laahhüd mektu· 
bu göndermeler; lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri. Vakıt Matbaası - An'~ara cad:lesi. - lstanbul 
... .......................... ı~ 
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1 lstaııbul Kumanııaeıııı Satıuaıma Komısvono ııanıarı 
2,000 kilo Hint yağı açık ek • aikalarile birlikte vaktinden ev • 1 

ailtmeye konmuıtur. Tahmin be· vel komisyonda hazır bulunma • 

T\!!J O. K iYE 

l\RAAT deli 1500 Hradır. ihalesi 12 mart ları. (426) (944) 
935 salı günü saat 16 dadır. Is .. "' :t- ıv. 

BANKA~I tekliler 9artnameaini Fındıklıda Kıtaat ihtiyacı için 13 buçuk 
İstanbul Kumandanlığı Satmal • ton zeytin yağı kapalı zarfla ek -
ma komisyonunda görebilirler. ail~ye konmuştur. Tahmin be • 
Eksiltmeye gireceklerin 88 lira • deli 4725 lira olub muvakkat le • 
lık teminat makbuz veya Ticaret minatı 354 lira 38 kuru§tur. lha -
odasında kayıtlı olduklarına da- leai 5 - Mart - 935 Salı günü 
ir vesikalariyle birlikte vaktin • sa.at 16 dadır. Şartnamesi her gün 
den evvel komisyonda haz1r bu • öğleden evvel Fmdıklıdaki komis
lunmaları. (419) (895) yonda görülebilir. Eksiltmeye gi -

• 

39 kalem ilaç kapalı zarfla ek
ailtmeye konmU§tur. Tahmin be 
deli 8291 liradır. ihalesi 12 mart 
935 sah günü saat 15 dedir. 1a -
tekliler §artnamesini Fındıklıda 
lıtanbul Kumandanlığı Satın.al • 
ma komisyonunda. görebilirler.Ek 
ailtmeye gireceklerin 622 lira 13 
kuruşluk teminat makbuz veya 
mektup ve kanunun 2, 3 cü mad
delerinde yazılı olan veaikalariy
le birlikte teklif mektuplannı i • 
hale saatinden en az bir saat ev • 
vel komisyona 1'ermeleri. 

' ( 418) (896) 

• • • 
10 adet Dorvol kitabı açık ek

ailbneye konmuttur. Tahmin be • 
deli 160 liradır. ihalesi 12 mart 
935 şalı güııü saat 16,30 dadır. 

lıtekliler ıartnameaini Fmdıklıda 
lstanbul Kumandanlığı Satmal • 
mıı. komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 12 lira • 

hk teminat ma.ld>uz ve Ticaret 
odasına kayıtlı bulunduklarına 
dair vesikalarile birlikte vaktin • 
den evvel komisyonda hazır bu-
lunmalan. (420) (897) 

920 kilo Ilafıf ve 17120 kilo 
ağır ve 470 kilo aaf gaza talip 
çıkmadığından pazarlıkla sabn 
alınacaktır. Benzinlerin tahmin 
edilen bedelleri 6473 lira 60 ku -
J'lJ§ gazm tahmin ebedeli 141 lira 
olup muvakkat teminab 496 lira 
10 kuruftur. Pazarhiı 13 mart 
935 Çt&.Jlamba günü aaat 14 de -
dir. istekliler fartnameaini her 

gün öğleden evvel F mdıklıda.ki 
komisyonda görebilirler. Pazarlı
ğa gireceklerin teminat makbuz 
ve ticaret odasma kayıtlı oldukla
rına dair vesikalariyle birli\de 
vaktinden ovvel komisyon<Lt. ha· 
zır bulunmalan. (423) (945) . . ,, 
Ku.mandanbğa bailı kıtaat bay 

vanah ihtiyacı olan beher kiloıu
nun bedeli 4 kuruş 25 santim o • 
lan 185,000 kilo kuru ot kapalı 

zarfla ekailtmeye konmuftur. Iha 
lesi 11 mart 935 pazartesi pnü 
saat 16 dadır· İstekliler prtname 

sini hergün öğleden evvel Fm • 
dıkbdaki Satınalma komisyonun· 
da görebilirler. Eksiltmeye gire
ceklerin 590 lira teminat makbuz 
veya mektubu ve kanunun 2,3 cü 
maddelerindeki -vesikalarile bir • 
likte teklif mektuplarım ihale sa
atinden en az bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (425) (943) 

• • :f 

Keıif mucibinte 2519 lira 83 
kuruıluk yapı malzemesi açık ek
ıiltmeye konmuıtur. ihalesi 13 
mart 935 Ç&rtamba günü saat 15 
dedir. istekliler ketif ve şartna
mesini her gün öjleden evvel 
Fmdıklıda Satmalma komisyo -
nunda görebilirler. Eksiltmeye gi 
recekler 319 lira 50 kunııluk te
minat makbuz ve ticaret odasına 
kayıtlı bulanduklanna dair ve • 

recek1erin teminat mektub veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesikalariyle bh· -
likte teklif mektuplarım belli gün 
ve ihale aaatinden en az bir saat 
eYVel Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 401) (820) 

Kıtaat ihtiyacı için (24) ton 
zeytin tanesi kapalı zarfla eksilt • 
meye konmuıtur. Tahmin bedeli 
(7920) lira olub muvakkat temi-
natı 594 liradır. ihalesi 5 -
Mart - 935 Sah günü saat 15 de 
yapılacaktır. Şartnameyi her gün 
öğleden evvel Fındıklıdaki komis
yonda görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin teminat mektub veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki vesikalarla bir
lkite teklif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en az bir 
sa.at evveline kadar Satmalma ko· 
misyonuna vermit bulunmaları. 

(402) (821) 
~ 4 .,,. 

Beher kilosunun tahmin bedeli 
(12) kurut olan (41) ton Bulgur 
açık ekailtmeye konmuttur. lhale
ıi 5 - Mart - 935 Salı günü ıaat 
16,30 dadır. Şartnamesini her gün 
öğleden evvel görülebilir. istekli
lerin 369 liralık teminat makbuz • 
ları ve ticaret odasına kayrth ol .. 
duklarma dair vesikalariyle bir • 
likte vaktinden evvel Fındıklıda• 
ki Satmalma komiayonuna müra• 
caatleri. (403) (822) 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-~Ol;Q _/ 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan Kıtaat ihtiyacı için beher kilo-
sunun tahmin edi~en bedeli (5) Yeniçıkb E s d 
kurut olan (210) ton arpa kapalı r a.sedemonyalılann ve Atinalı l ırın mnı•yet an ıg"' ına 
za.rfla. ekailtmeye konmuftur. lha- Cümburiyet 
lesi 5 - Mart - 935 Salı günü ıa- • lerl • 200 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olub paraya çe~~ 
at 14,30 dadır. lısetkliler şartna • Ksenefon k ı· 50 kunı kıym kdil' f sine arar verilen ve tamamına 7 4 4 ıra t et ta il 
me Ve nu··m .. -sı·nı' Fındıklıdaki Havdar Rı'fat wr 

'""""" y · len İstanbul Nitancı Mehmed Pata mahallesinde camii şerif~,...~ 
komisyonda görebilirler. Ekailt - SO Kurut da eski 8 mü. yeni 9, 11 numaralar la murakkam bahçeli bir e'fl'f>.I 
meye gireceklerin 787 lira 50 ku· 111•••••••••••••• tıJ1""ı 
ru'luk temı·nat mektub veya mak ....... ı .. ··:·:• ....... ,, .................................... mamı arık arttırmaya vazedilmist ir. Arttırma pe•indir. Art ~.J ••••••• .... • ........ ••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ~ ~ lf' ti"' 
buzları ve kanunun 2, 3 üncü Ho Kemal o m nH iştirak edeCek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbe· ,J 
maddelerindeki veıikalariyle bir • es r. s a Ü pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu himil o)JJIY 
Iikte teklif mektuplarını belli gün H [ BeYliye Mütehassısı J il icab eder. , 
ve ihale saatinden en az bir saat n Karııköy-Ekselsiyor ma~!zası yanında n Müterakim vergi, tanzifat ten viriye ve vakıf borçları borç.illi 
evveline kadar sabnalma komia • ii No. 34 51 ittir. Arttırma p.rtnamesi 5/ 3/ 935 tarihine müsadif sah günü cl•1 !" 
yonuna vermeleri. Ji Hergün 14- 20 ye kadu Telt. 41235 je hail' h talik d"l kt" 8 . · · -~- 25/ 3/99 .ıf •• .ı .: ma ı ma susuna e ı ece ır. ınncı cu "'"" ı..uaaı j&r. 

* (~)• <823) iiwww::nu&.==:=-=:m:;.::::m:::::::::=-::ı rihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kad~ ~I 
lll••ı•~•lll!!ll!llll_~----· edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti m.uhammenenin o/c İ 

Davutpaşadan <79) ton qya · Göz Hekimi bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttmnanıt' ti .d 
nın Sirkeciye ve (25) ton eıya • e<Jiler: 
nm Davutpaşadan Bostancıya Dr. Şükrü Ertan hüdü baki kalmak iizere arttırma on be! gün daha tomdid :,1 
nakli pazarlık.la eksiltmeye kon. Babı.ili, Ankara caddesi Na. 60 9/ 4 / 935 tarihine müaadif salı günü sa.at 14 den 16 ya kadar d•'bıt'' 
muıtur. ihalesi 23 •nbat•935 cu•· Telefon: 22586 yapılacak ikinci arttrrma neticesin de en çok artbranm üatüııdedd.,ıi ' 

:r- Salı glinleri meccanendir.. lala.caktır 2004 a.ral 1 l fi· ka.nu t 26 11)3- ttll martesi günü ıaat 15 dedir. İs • • num ı cra ve as nunuıı mcı (?'" 

1 . ne tevfikan baklan tapu sicilleril e sabit olmıyan ipotekli al• bd 
tek ilerin belli günde teminat mzmze n ı : a •:."ft::::.ı:.:::::mm::ın 

1 
al • h h b h 

1 
ııı ~ -• 

makbuzlarile birlikte vaktinden !f Dit Doktoru 1 a diğer ikadaranm ve ırtifak a kkı aa iplerinin u ak arı .• b'ro-; 
bir az evvel hazır bulunmalan. n 'LJ.M .. 'IJI ,,/_ SUSile faiz Ve mesarife dair olan id dialanm ilan tarihinden ~tJ elet' 

(429) (940) H nusnu ır~usta,a 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize biJdıtJS'r 1 
------------- İİ fst. Aksara,, Valide camı lizmıdır. Akai takdirde haklan tapu aicillerile sabit olmı:Yşııl:t / 

İstanbul üçüncü icra memurlu- :i kar,ııında H tı1 bedelinin pay)qmasmdan hariç. kalll'lar. Daha fazla maJQJıJ tJJ' ' 
" ..l- ;:::::m=mı:ı:mnmmn::m111:mmın•nnau ak • t' 1 • 934/ 6155 alı d d t __ ı.. .,e "' gunua.n: m ıı ıyen enn numar oıya a mevcu eVJlJP ·ıııt v 

hallen haciz ve takdiri kıymet rap orunu görüp anlayacaklatl ~) Mahcuz ve paraya çevrilmesi
lunur. ~ ne karar verilen Kasa Kütüphane r:m!lll~ Doktor ..._.n 111111111'1· 

kanape Te koltuk ve saire 6 mart ! Hüseyin Usman 
935 çarıamba günü saat ıs da r:= Yüksek Balık Enstitüsünden: ı.c, 
Yeni posta.hane arkumda Nuara- - Haseki haşf anesi " 
tiye banmda dördüncü katta Ce- e h 1 Yüz lira ücretli yabancı mütehasaıslara asistan ahı:ıacaktJt'·1'~ 
lal Ergun beyin laboratuvarı önün İ d a~iıi!'e müte assısı gilizceyi, Hydrobioloji ve Hydrografi ııtil&hlarmı iyi bilmeti "~ teri~1 

de ıatılacağmdan talip olanların e Li.teh Lutüf Aparhmanı saat çeden İngilizceye, lngilizceden Türkçeye yazı ve konutnı• :,. ~e' 
ah-•ı· d b l __ ,_ n 1 4.7 e kadar Telefo~ 2245~ d "' buk · b"l • rtt 1 t kl'l dan bllf ·.~) m cu ın e u una~ memuru a l..llllllllllinınııUmıBlllllBlllUllllllli llflllHllllUlllllll..I ~gru ve ç~ çevır~ ı meH ıa . ~· .. s e ı e~~ cuma (Y 

müra.caatları ilin olunur. (5479) ! 1 gun Balta hmanmdaki balık enatıtusune gelebılırler. 
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~--=' Denizyolları 
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Türk harflerile basıldı ai ıeı.42362 - 'ıırltcc• MuhurJ:ı ı ud~ 

Atatüırkün Nutku 
ISfH~Ul fü~~at ue IGtinıaı 

Mü~ürlüüün~en: 
uaueıe 

1 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur il ı~:b~~:" ;'o~u 
-ı KARADENİZ Vapuru 24 Şu-

1 -Tıp Fakültesinin latanbul Gureba Hastahanesinde olan deri ve 
frengi hastalıkları ve seririyatında doktorlar için frengi hastalıiı tat
bikat kursu açılacaktır. 

' Reiaicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır-~ bat PAZAR günü ıaat 20 de Ri-
"-aıı büyük kongreıinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa-! zeye kadar. (952) 

2 - Kursa batlama zamanı Mayıs 1935 batı olup üç ay devam e
der. 

11 tarafından Türk harflerile zarif bir tekilde yeniden baıılmıt • ~ 3 - Kura nihayetinde yapılacak 'olan imtihanda muvaffak olanla-

l Ut, Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav f I 
l \'adan bir kutu içeriıine konularak satıta çıkarılmıttır. ~) 

Agva lı k Yolu ra frengi mücadele teıkili.tında 180 • 200 lira ücretle vazife verile-

l cektir. 

{ Üç cildin değeri (600) kuruıtur.' . . ,, 
MERSiN Vapuru 23 Şubat 

CUMARTESİ günü saat 19 da 4 - Kursa seçilecek doktor sayısı 10 kiti olduğundan istekliler 
lzmire kadar. (953) _ıha çok olduğu. halde Bakteriyoloji ve laboratuvar işlerine az çok 

t V AKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayılerınden ~{ 
de hu tarihi ve çok kıymetli eserai tedarik mümkündür. ~j ------------------nı ıakıf olanlar tercıh olunacaktır. 

Müracaat yeri- "VAKiT,, İstanbul - Ankara caddesi ~~ Mersin Yolu . 5 - Kurıa seçilecek doktorlara kursun başınd~n itibaren nihaye-
ANAF ARTA vapuru 24 Şu- tıne kadar ayda 80 lira ücret verilecektir. ' 

bat PAZAR günü saat 1 O da 6 -. lstanbul haricinden gelecek doktorlara gidit harcirahı verile .. 

A t K t Merain'e kadar. (954) cektır. 
& arın ı ve azın ı satışı-· .. -D-r.-H-a·f.·z-C·e·m~a·ı -· 7 - Kurs için memur ve serbest doktorlar müracaat edebilir. Mü. 
Beykoz Deri Fabrikasında bir sene içiı:ıde birikecek arıntı racaat edecekler ya doğrudan vekalete veyi\ bulundukları yer aıhhat 

•e K1ııntılar satılacaktır. isteklilerin 2 Mart Cumartesi günü Dahiliye Mütehassısı ve içtimai Muavenet Müdürlüiüne yapılacaktır. Mücadelelerde vaz'ı-
•aat l S te Bevkozda Fabrikaya müracaatlan. Cumadlln batka günlerde saat 

(2,S dan 6) ya kadar İstanbul Di- fe görebilecefine dair Hey~ti sıhhi yeden almmıt nütnuneye muvafık 
• 1 vanyolundaki (118) numarah hu· raporun istidaya baflı h1:1lunması şarttır. Mecburi hizmetini bitirme·. 

5u1i kabinesinde hastalaTını kabul lhhı·sarlar u. ~u·· du·· rıu·· ğu·· nden·. miş olanlar kabul edilemez. 

1 
eder. ~ -. Kurıu .b~rakanlar hakknıda veya imtihana giremeyenler ve . 

> - Akhisarda yapılacak (21774) lira (47) kurut bedeli ketifli Muayenehane ve ev telefonu ya ımtıhana gırıp de kazanamıyanlar ve tayin edildikleri yere aitmİ· 
'Prak tütün kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 22398 Kıtlık telefen~ 21044. yenler veya bir seneden evvel çekilenlerden kurs esnasında aldıkları 
~~ - Eksiltme ıart~amesi ve proj~leri _(109) ~ru! ... 1?1ukabilin~e ~i- -------------ücret ve harcirah geri alınır. 
'lt de levazım ve mubayaat ıubesı nakıt muhasıplıgınden ve ınhı. DIŞ. İ> ... OK!ORU 9 - istekliler yukarıda yazılı olan ıa.rtlar dahilinde Mart 1935 

1-r Manisa müstakil müdürlüğünden almacaktır. tlbeyt Salt k d ·· ı · ·ı ı · ıonuna a ar muracaat etme erı ı an o unur. (756) 
3 - Eksiltme 11 mart 935 pazartesi günü saat 15 de Cibalide Alım Fatih Karagümrük tramvay 

' komiıyonunda icra edilecek tir. . durağı, No. 4 
. ' ... ~./ .. 

ed~ - Teklif mektupları kanun.da ki hükümlere göre yukarıda tayin 

~en gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon Reisin~ mak· --••••--------
Büyük 

bıukabilinde verilmelidir. Yurttat! 
S E d • d l • · h • Kendinin ve çocuiunun 1ailam ve 

O
L - ksiltme ,artnamesinin ma hsuı mad esın e yazı ı ıeraıtı aız . ._illa kuvvetli olmanızı, evine ilaç &İrmeden 

nn arasında yapılacaktır. yapmanızı iıtiyoraan bol bol incir, ü . 
Tayyare Piyan su 

li g :- Talip olanların % 7,5 muvakkat güvenme parası olan (1633) züm, badem, ceviz, fındık, fııhk yi ve 
t\ ıle birlikte müracaatları. (745) yidir. Bunlar ıenin büyük yurdun, kuv· 

vetli, ıifalı yemişleridir. 

18: ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. /.,fart 1935 aedir. 

~ Mal tepede tütün enstitüsü bin asının etrafına dikilmek üzere fart ----------••• 
ltıil?tıeıi ınucibince (188) aded muhtelif ağaç satın alınacaktır. Ver - DIŞ TABiBi 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 
~~~~ İatiyenlerin pazarlığa ittirak etmek için 27 /2/ 935 tarihine mü- NURi MEHMED 
'ıf ~l'famba günü saat 14 de % 7,5 gijv .. nıel ril~ Cibalide leva • Beyoğlu Ağacami karııaında 
~ ınübayaat şubesine müracaatlar. (824) Bursa sokak No: 1 

- (il lklacl Tetrla lNA ~IDU&Cba bert ~-·>--!!!!!!!!!!9!!!!!!!_1!9 ____________________ _ 

ö'z tür1içe liartıhklar 

Kabatlamak, 5. Kaldandamak, 6. 
Kadarlamak, 7. Kadarlandırmak, 
8. Kaytarma, 9. Yine yapmak 

ı\ ... krar ettirmek, 1. Denzindir -
ı . !·, 2. Kadandatmak, a. Katnat
mr k. 

Tekrim (etmek), 1. Ağırlamak, 
2. Büyütmek, 3. Saymak, 4. Ulu -
lamak, 5. Ululatmak, 6. Yücelt -
mek, 7. Yükesletmek, 

Teksif (etmek), 1. Koyulaştır
mak, 2. Sıklaştırmak, 3. Sıkıştır • 
mak (Tazyik man.) • 

Teksir (etmek), 1. Antmak, art. 
tırmak, 2. Çoğaltmak, 8. Çakarak, 
4. Çoklaştnı11ak1 5. Delimlemek, 
6. Kobaratmak, 7. Oğhtmak, 8. 
Uretmek, 9. Uzretmek . 

Tekütaz (etmek), ]. Çüğmek, 
2. 1\oşmak, durmayıp koşmak, 3. 
Seğiıtmek, 4. Tezikmek, 5. Yitğür
mek. 

Tekvin, 1. Kılınma, 2. Oldur -
nıa, 3. Var .etme, 4. Yaratış, 5. Ya
ratmak. 

Tekzip (etmek), 1. Yalan çı -
k ı nıak, yalanını çıkarmak, 2. 
'Yalanlamak, 3. Yalan tutmak, 
Ya :ı.nııu tutmak. 

Tel, 1. Çakat, 2. Ço, 3. Döıne, 
4 H .. ··k O .. oyu , 5. Kıran, 6. Or, 7. 

U
:ruk, 8. 1'epe, 9. Töpe, 10. Ur, 11. 
r, 12. Üyük. 
Talaaffuz, 1. Ağız (Şive, eda 

man.) 2. Aytış, eytiş (Söyleyiş 

ima~.) 3. Eytüş, 4. Okuyuş. 5. Söy
eyış. 

Teliffuz etmek. 1. Ağzamak, 2. 

-356-

Söylemek. 
Telifi, 1. Tölek, 2. Tülek. 
Te'lafi etmek, 1. Ödemek (Eda, 

ifa, tediye, tazmin man.) 2. Tap -
şmnak, 3. Tölemek, 4. Üğlenmek, 
5. Yerine getirmek. 

Telihuk (etmek), 1. Biribiri ar
kasından gelmek, ~. Birleşmek, 3. 
Buluşmak, 4. Calgasmak, 5.Katıl
mak, biribirine katılmak, 6. Yal -
gaşmak. 

Telaki (etmek), 1. Birleşmek, 
2. Buluşmak, 3. Kavuşmak, 4. U -
laşmak. 

Telikigih, 1. Bolcaş, bulcaş, 2. 
Bulcar, 8. Buluşağ, 4. Kavşak, 5. 
Kavşıt, kavşut, kavuşak, 6. Kur • 
gal. 

Telakki (etmek), 1. Almak, 2. 
Bakmak, 3. Görmek, 4. Saymak, 
5. Tutmak. 

Teluuk (etmek), 1. Bitişmek, 
biribirine bitişik olmak, 2. Ulaş -
mak, 3. Yapışmak. 

Telq, 1. Alat (Acele man.) 2. 
Çaba, 3. Gürültü patırdı, 4. Patır • 
dı güriiltü, 5. Ürküş . 

Telif etmek, 1. Abdannak, 2. 
Abdırmak, 3. Alatlaınak, 4. Aldar 
ınak, 5. Çapmmak, 6. Yelemek, 
7. Yepennek. 

Teli.Jh, Eveti. 
Telatum, 1. Biribirine çarpma, 

2. Çalkantı, 3. Dalgalanma, 4. De· 
Jepme, 5. Külek, 6. Küley, 7. Ür -

kün. 
Telebüe (etmek), 1. Düzünüp 

konuşmak, 2. Geyimnek, giyin • 

Öz Türkçe liar•ılıklaı 

mek, 8. Unınmak. 
Telef, 1. Bitiş, bitme, 2. Eld~n 

gitme, 3. Kırağ, 4. Olüm. 
Telef etmek, 1. Yıkmak, 2. Boz

mak, 3. Kırmak, 4. Ortadan kal • 
dırmak, 5. Öldürmek, 6. Uzmek 
(Yıpratıp telef etmek man.), 7. 
Vurmak, 8. Yitirmek (Kaybetmek 
man.) 9. Yok etmek. 

Telef olmak, 1. Bitmek, 2. Bo • 
zulmak, 3. Kudmak, 4. Olnıek, 5. 
Yitmek, 6. Yok olmak .. 

Telehhüf (etmek), 1. Acımak, 
2. Ağlamak, 3. Döğiinmek, dövün
mek, 4. Kurlanmak, 5. Okünmek, 
6. Yerinmek yiıinmek. 

Telehhüp 1. Alevlenme, 2. Ku
tuzma, 3. Parlama, 4. Tutuşma. 

Televvün, 1. Alacalık, 2. Boya -
dan boyaya geçme, 3. Boya de. 
ğiştirme, 4. Döneklik, 5. Sözünde 
durmayış. 

Teleyyün, 1. Sulanma, 2. Yu -
muşanma. 

Telfik (etmek), 1.Birleştirmek, 
bir araya getiıınek, 2. Cıtmak, 3. 
Toplamak, 4. Urundulamak. 

Telh, Acı 
Telhis (etmek), 1. Derleyip top

lamak, 2. Kısaltmak, 8. Ozünü bil
dirmek, 4. Uründülemek, 5. U _ 
yürtlemek. 

Tethisen, Kısaca, sözün kısası. 
Telif (etmek), 1. Ara bulmak 

' aralarını bulmak (~lifi beyn 
man.) 2. Barıştırmak (Telifi beyn 
man.) 3. Bitimek (Tahrir ınan.) 
4. Cıtmak, 5. Dirşürmek (Tanzim 

man.) 6. Divşirmek (Cem ye 
teıtip man.) 7. Divşürmek (Cem 
ve teıtip man.) 8. Düzelmek (Tan 
zim man.) 9. Di.izmek, (İcat Ye 
tanzim man.) 10. Toplamak (Cem 
ve tertip man.) 11. Uyuşturmak 
(Telifi beyn man.) 12. Uzlaşbr -
mak (Telifi beyn man.) 13. Yaraş
tırmak (Tevfik etmek man. ) 14 • 
Yazmak (Kitap telifi man.) 

Telin, 1. İlenç, 2. Kargış. 
Telin etmek, 1. llenmek, 2. Ka. 

rağımak, 3. Kargamak, 4. Kargı~ 
vermek, karkışlamak. 

Telk!h (etmek), 1. Aşılamak, 2. 
Aşı vuıınak, 3. Yuğrülemek (Koç
ların koyunları telldh etmesi), 4. 
Yüğüıınek. 

Telkin (etmek), 1. Anlatmak, 
2. Belletmek, 3. Kafasına koymak, 
kafasına .sokmak, 4. Öğretmek. 

Telkih (etmk), Atamak, 2. Ad 
koymak, 3. Ad takmak, 4. Aya • 
mak. 

Tellak, Oğucu. 
Tellal, 1. Carcı, 2. Çığırtmaç, 

3. Undücü. 
Telmih, lrnek. 

Telmih etmek, 1. Alttan alta 
anlatmak, 2. Çaınsıtmak, 3. İmle 
söylemek, imlemek. 

Telvin (etmek), 1. Boyamak 2. 
Oykelemek, öykemek. 

Telviı (etmek), 1. Bulamak, 2. 
Bulaştııınak, 8. Kirletmek, 4. Pis
letmek. 

Telyin (etmek), 7. Mıcıtmak, 2, 
Yumuşatmak. 
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Keçi Kılı Satışı--.. 10 ........ --------------~ 
Takriben 2500 kg. Keçi kıh satılacaktır. isteklilerin ~6 Şu 

bat Salı günü saat 15 te Beykoıda Deri Fabrikasına müraca 
at arı. 

Tesviyeci ve Tornacı 

il 

alınacaktır 
1 Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Kırıkkale Fabrikalan için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. latekli 1 
lerin imtihan için istida ile Ankarada fitek fabrikasına, lstanbulda 
Bakırköy barut fabt'ikaama, lzmi rdekiler Halkapınar Silah tamir 
hanesine müracaatlan • (526) 

• Kuyruk Satışı---~ 
Takriben 2500 kilo ıığır ~uyruğu satılacaktır. 

isteklilerin 3 Mart Pazar günü saat 15 le Heykozda Deri Fab· 
rikasma müracaatlan. 

1 

4m•----·-----------~ı Kara Gôlge 
CıçCıncCı kitab • 

Kumbara Sah:blerine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşidelerınin. birincısi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekılecektir. Bu kur'alJa 
iştirak edeb;lmek için kumbara sa
hiblerinin 1 Mart 935 tarihine, yani 
Şu'1at so,,nna kadar bankaqa en aşağı 
2.S lira ııatırmış oln1aiarı lazımaır. 

ASILMIŞ- KADI!v 
Fiyatı S Kuruştur 

~ ................................................... ~ 
Bu meraklı ve heyecanlı romanlar aerisiuden 

sıünde bir kitap neşrolunur. 

. Her kitab baılı baıına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 

her on beı 
SUt Veren Annelere 

Fosfatlı Şark Malt Hulisası 
Ku!Jaaıaız. Siıtllnüzli arttmr. Çocu'<lar1a ke:n·kler ni ku,.,.etlen:lirir. 

iLAN 
Numara 

" 

1 Bir Mühim Cinayet 
2 Sarı Saçlı Adam 

Gelecek So yı : 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri : Vakıt Malbaaaı - Ankara Cad. : lstanbul 

Beyoilu O.manbey civarında 
Kodaman cadeainde nezaretli 450 
arım arsa sablrktn-. Talipler Pa
ket aoptaneainde seyyar Remziye 

500 Metre mikabı ceviz tomru 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünd 

Muhammen bedeli ''27500" lira olan yukanda miktan yazı 
viz tomruk 7/Mart/935 tarihinde perfembe günü saat 15 te J 

Fabrikalar ıatmalma komiıyonund a kapalı zarfla aabn alınac müracat et.inler. 

,. Çuval Satışı ___ _ 
~~~~~~.........;~~~~~ı 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

Takriben 10.000 kadar muhtelif boyda kullantlmış çuval sa· ) \ 
blacakhr. isteklilerin 24 Şubat Paıar ıün6 saat 15 te Beykoz· 

.Detıi -ltabrik asına müracaatlan. 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

Şartname bedeli 137,S kurut olup komisyondan verilir. Talill 
muvakkat teminat olan 2062,5 liralık teminab muvakkateyi hav 

lan mezkm günde saat On dörde kadar komisyona vermf'ler 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ma ddelerindeki veaaikle saat Oı 
te komisyoni.fa tiütuiim&lan. (817) 

VAKiT Matbaan - htanbW 

Öz Türliçe &rıılılrtar 

Temadi (etmek), 1 .Sürmek, 2. 
Uylamaök, 3. Uzamak. 

Temas (etmek), 1. Değmek, 2. 
Dokunmak, 3. Ellemek, 4. İğiç -
mek, 5. llinmek, 6. llmek, 7. Kar
mak, 8. Sığamak, 9. Sılanak, 10. 
Yalamak, 11. Yapışmak,. 

Temaaü), 1. Benzeşme, 2. Ben
zeyiş. 

Temayül, (etmek), 1. Böğıiil -
mel<, 2. Çarpılmak, 3. Eğilmek, 4. 
lrkinmek, 5. Yayılmak, 6. Yelten
ınek. 

Temayüz(etmek), 7. Belirmek, 
2. Görünmek, 3. Seçilmek, 4. Sı -
raymak, 5. Sivrilmek, 6. Tanı] -
mak. 

Temayüz eden, 1. Yiğ, 2. Yiize 
gelen. 

1 cmbcl, 1. Ağır ağır davranan, 
2. A ygak, 3. Çaban, 4. Çaltı, 5. 
Çokmar,6.Çuman, 7. Düşük, 8.Ek
di, 9. Erincek, erinçik, 11. Erıne
gü, 13. Kabran, 14, Kecü, 15. Tem 
bel, 16. Usal, 17. Usan, 18. Üşenç, 
19. Üşenen, 20 Üşengen, 21. Ya -
jağan, 22. Yajan, 23. Yalkav, 24. 
iYalta, 25 Yaltr, 26. Yatuk, 27. yo. 
zuk. 

Tembellik, 1. Usahk, usa.Ilık, 
2. Usanlık, 3. Uşençlik, 4. üşen -
genlik. 

TembeJleımek, tembeJJik et -
mek, tembel olmak, 1. Eliklemek, 
2. E:""jncemek, 3. Erinmek, 4. İrin

Temdit (etmek), 1. Cüztürmek 
2. Esitmek, 3. Esmek, 4. Sürdür -
mek, 5. U zatrnak. 

Temeddüh, 1. Kasa.fan, kasa. 
van, 2. Oğünç. 

Temeddüh etmek, 1. Kasala -
mak, 2. Kasılmak, 3. Kofalrnak, 4. 
Kovalamak, 5. Maktanmak, 6. 
Ôğünmek. 

Temekkün (etmek), 1. Alkon • 
mak, 2. Anamak, 3. Duraldan· 
mak, 4. Ornamak, 5. Yerleşmek, 
yer tutmak, 6. Yıldızlanmak. 

Teme), 1. Asal, 2. Bağam, (Di
rek, destek, sütun man.) 3. Dmk, 
,1. Him, 5. Koyuk, 6. Kök, 7. Ne -
ğiz, 8. Niğiz, 9. Oğur, 10. Tiğ (Ze
min man.) 11. Tös, 12. Tüp 13. 
uı. 

Temel tatları, Kerdik. 
Temelluk, 1. Aşgançu, 2. Dal -

kavukluk, 3. Yaltaklık. 
TemellUk etmek, 1. Beyütınek, 

'Z. Dilgilenmek, 3. Kavuk salla -
mak, 4. Y aldanmak, 5. Yalmmak, 
7. Karaınasmmak, 8. Yaramsuk • 
lanmak, 9. Yaıınmak, 10. Yum· 
şaklanmak. 

Temellük (etmek), 1. Bacar -
mak, (idare, tasarruf man. da). 
2. Eline almak, eline geçirmek, 
3. Enikmek, 4. lssılanmak( Sahip 
kesilmek man.) 5. !rkilenınek, 6. 
Irklenmek, 7. lyelemek, 8. Onn • 
danmak, 9. Şarlanmak. 

mck, 5. Üşenmek. 
Temcit, 1. Ağırlama, 2. 

kılma, 3. Ululama. 

Temenni, 1. Arman, 2. Dilek, 
Mutlu 3. tstek, 4. Köşüş, 5. Otük, 6. Tile

ğü, 7. Tilek, 8. Umu, 9. Yaştak. 
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~z TürlCçe 1ta11ılılclar 

Tekdir etmek, 1. Abaylamak, 
2. Acıklanmak, 3. Danlamak, 4. 
Darılmak, 5. Kakımak, 6. Karga -
mak, 7. Kektemek, 8. Kıçkırmak, 
kıskamıak, 9. kmıraymak, 10. 
Kıskılamak, 11. Kibitmek, 12. 
Paylamak, 13. Paysımak, 14. Ser -
sitmek, sarsıtmak, 15. Smtarmak, 
sırtarmak, 16. Siltemek, 17. Sot -
mak, 18. Tapaklamak, 19. Tirge -
mek, 20. Yazgırmak. 

Tekebbür, 1. Çalım, 2. Kuraf, 
3. Kurum, 4. Şişinme, 5. Teçkin, 
teciğin, 

Tekebbür etmek, 1. Böbürlen • 
mek, 2. Büyüklenmek, 3. Kokan • 
damak, 4. Kurulmak, 5. Sayırka -
mak, 6. Tecenmek, 7. Uluksun -
mak, 8. Ululanmak, 9. Ulumsu -
mak,. 

Tekeddür (etmek), 1. Boyunu 
bükülmek, boyunu bükmek, 2. İn
cinmek, 3. !nçmek, 4. Kaygıılan -
mak, 5. Sıkılmak, 6. Üzülmek. 

Tekeffül (etmek), 1. Boyuna al
mak, 2. Boyun olmak, 3. Üstüne 
almak, üzerine almak. 

Tekellüf, 1. Gösteriş, 2. Ozen , 
özeniş, 3. Yapıntı, 4. Yapmacık. 

Tekellüm (etmek), 1. Ağaz. 

mak, ağzamak, 2. Ayıtmak, 3. 
Aymak, 4. Aytmak, 5. Ayumak, 6. 
Eyitmek, 7. Konuşmak, 8. Lakır
dı etmek, 9. Söylemek. 

Tekemmül (etmek), 1. Büyü -
mek, 2. Ermek, erginleşmek, 3. 
Gelişmek, 4. Olgunlaşmak, 5. Yet
mek. 

Tekeaaür (etmek), !.Artmak, 2 
Çoğalmak, 3. Çoklaşmak, 4. Çok • 
mak, 5. Çoknaşmak, 6. Kabarmak, 
7. Keneymek, 8. Oküşlemek, 9. 
Ulalmak, 10. Urcimek, ürcümek, 
11. Üremek, 12. Yumluşmak. 

Tekevvün, 1. Doğuın, doğma, 2. 
Kılınma, 3. Oluş, olma, 4. Var ol
ma. 

Tekit (etmek), ı. Berkitmek, 2-
Pekmek, 3. Pergitmek, 4. Perkiş.. 
tirmek, 5. Sağlamlaştırmak. 

Teklif, 1. Dilek (Arzuman.) 2. 
Salgın (Vergi man.), 3. Salgırt, 
(Vergi man.) 4. Salgıt, salgım 
(Vergi man.) 5. Sahğ (Vergi 
man.) • 

Teklif etmek, 1. İleri sürmek, 2. 
iş istemek, 3. Teksermek, 4. Yük
letmek, 5. Yüksürletmek. 

Teklifsiz, İçli dışlr. 
Tekliı (etmek), 1. Kirece çevir

mek, 2. Kireçleştirmek. 
Tekmil, 1. Antı, 2. Bar, 3. Bar
Tekmil etmek, 1. Bitirmek, 2.Bü 

tün, 7. Cip, 8. Cuın 9. Dükeli, 10. 
Hep, 11. Koduru, 12. Mokum, 13. 
Tolp, 14. Tüken, 15. Tilin, 16. Ula-

.YU· . 
Tekmil etmek, 1. itirmek, 2. Bü .. 

tünlemek, 3. Doldurmak, 4. Sonu· 
na erdirmek. 

Tekrar, 1. Bir daha, 2. Gene, gi
ne, 3. Kabaltı, 4. Kadaan, 5. Ka .. 
dar, 6. Katla, 7. kayta, 8. Yana, 9. 
Yanı, 10. Yene, 11. Yine. 

Tekrar etmek, 1. Bir daha yap· 
mak, 2. Cattamak, 3. Ekilmek, 4. 
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