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lstan bul plinı kaça 
yaptırılacak? 

Elgöç, plim üç yılda bjtirecek, 
Ücretini taksitle alacaktır 

Agaşla Limberkte ikramiye verileceği 
doğru değildir 

1•tanbuJ tehrinin imar plinı • belediyece 1&tm ahnmıf, rapor 
;:: Berlin F c;n Mektebi profeıör· sahiplerinden Elıöç'le Aiat'a be
IÖ:'den tehiı'cilik mütehuıııı El- ıer bin, Lambert' e dört bin lira 
ti-. e Yaptırbmaıına jüri heye- verilmittir. Bu ıuretle mütehanıa
)ftlı karar verildiğini dünkü ıa- ların bu raporları ve onlara ilitik o 
._~da Yazmıttık. Bu karar, lı· lan r~ıimler ve krokiler üzeri~d~ 

1 dlıa ul .belediye reiıliii tarafın • hiç bır hakları kalmamıttır, bu ılı· 
'-eklç •tleri Bakanhiına bildiri • barla kendilerine ikramiye verile- 1 

-. ' Bakanlıkça taıdik edildik· ceii de doiru delildir. 
~ IOara Berlinde bulunan pro • Eaaı plinın banai mütebasıı • 
tllre lllalimat verilecektir. aa yaptırılmuı kararlaıtırıldık • 
ti ~~ı ıazeteler jüri heyetinin tan sonra bunun kaça yapbrılaca• 
L~ un raporunu birinci, A· iı ciheti ikinci bir meaeledir. Ev· 
~ ıa rapcrunu ikinci, Lambert'in velce, belediye üç müteba11ııtan 
~ftQ il9üncü olarak kabul "et• da bu huıusta teklif iatemifti. M. 
~ ' bu mütehaasıılara onar, on Aiat bu İf için yüz elli bin lira 
il" •r bin lira ikramiye verileceii· kadar bir para iıtediiini bildir · 
d! '*ıaıııJardır. Bu, doinı' delil· mitti. Möıy.6 Lambert yüz, yüz on 
;·.Jüri üç raporu uzun uzadıya büı Jira kacl,r istemifti; Profesör 
~ ve nıün.ıc..ta ederken lı • Elıöç yüı; 7irmi .bet bin :ira ka-

Habeşler tazminat verecek 
ltalya, faşist kanunile, 37 sınıf 1 

sı1Qh altına alabilir 
Yeniden iki fırka teıkil edildi; gönüllü olmak için 

Italyan Harb BakanJıima miracaat edenler çok 

AdüahlHwla Hakf alıerleri, lıö,ede: H-., impandora,,.....,,. hıfıli1'• 

Roma, 27 (A.A.) - Habetia· tasmimt •ena•J• uaide oldup.· 
tan mulahatıüzan, ecnebi mat - nu alyl .. iftir. Ceza kanunumuz 

B M h d E d itaat müm ... illerine yapmıt oldu- Roma, 27 (A.A.) - Stefui a• 
• 8 mu 88 iu beyanatında Habetitı.n hiç jan11 te'blii ediyor: iki ltatyaa 
cevab veriyor bir veçhile İtalyan müatemlekele· müıtemlekeainin zamanında tak • ._ ............... , .... . . .."'.~lj~ı ·,.u ~ ~ ~,.. -

efrü •• .-2'!:':i!!: 

f:lg~'ilıı. eseri: iııanbulun müaıakbd kabarıma hariuus müıvedtleıi •.. 
~I tehriain plimnm bu rapor dar Utemit, fakat buı haritaların 
'- 1Plerinden hanıiıine yaptınl • ayn mikyularda ikiter defa ya • 

l~ı 11Yıwı olacaimı aramıı, ne- pılmuma lüzum kalmaıl& bu pa. 
•ted 1 • L.:J ·ı· . .. •l.ı- e toplanan reyf erin ekaeriyeti r&nm daha faz a ınern ecı ını ıoy 
~-.anı Profesör Eliöç'e yaptırıl· lemifti. 
1-.r 1 teklinde tecelli etmit, Ye ita Jürinin karan iç itleri Bakan-

•tle karar verilmiıtir. lıiınca taadik edildikten ıonra be· 
Jüri tarafından tetkik edilen lediye, profetör FJtöç'le mektup

\ '•Por, dün de yazdıjımız ıibi !atarak plinm kaça yapılacatım 
kat't olarak teıhit edecektir· 

Atatürk Efıöç İatanbula ıelecek, büro 
teaiı edecek, belediyede mütehaa· 

l>an A '·- J "" ııaa yardımcı bir heyet teıkil e • 
n'"'raya uogru dilecek, Elıöç plinı yapıp bele • 

yola çıktılar diyeye verecektir. Plln belediye• 
tB..ı..ı....bul, 27 (A.A.) - Ata. ce üç ay içinde tetkik olunacak, 

IJay Mahmrıd Eaad 

Ankara, rT (Kurun) - L_y 
Mahmud Esad, lıtanhul inlallb 
kürıüsündeki denlerine deftln 
etmek üzere butün yola çıktı. Bay 

teallik harült tam Wr intiu• 
dahilinde cereyan ....... ir. Bu 
~erde GaTinana fırbn Napo. 
lide toplanacaktır. Ltinma alahi· 

(DeYaml 10 ._ • ydaa n 1.... il ılı{, 

iman ta,,qare lıangar
ları lJerin dibinde l 

Hava istasyonları yer altında, betonlarla örtülüdür; 
düşman tayyarelerinin onları tahribine imkb yoktur 

Alman lıaoa ku'Dfletleri bu yılın sonunda 
lngiliz, Fransız, Jtalga lıava kuwetlerinin 

mecllU4undan iistün olacak 

1
---., Anlcaraya mütneccihen deiiıtirilmeıi lüzumlu 1uleri i& • 
e.., ..1_ h bul rülüne buraları itaret olunup mü- (Devamı 6 cı saydanın 4 cu sutununda) 
~ "" uaml trenle lıtan • 
~ buyurmutlanlır. ,.,..._. ı aneı •>"'•••• s. el sütununda I' Bugün ' 

W G a a ı w ır w mız11ııııııııııhun1~--( d""'""nnııııııımnnıım lstanbul sokk'!lclannlarıtla 
enç kız ruhlarını ta ı e en i'=nı;:_:.a C:maı°'~~ 

·ık Roman - s inci aayıfamuc1a -

BAıi A DOSJ U Atlan-,:,:::~e dair 
y a.:aıı: Karı Saylavı Eaad 

- 8 inci aayıfamuda -

Galatuarag mı -
Fenerbahçe mi? 
- 9 uncu aayıfamızda -

Kadın, eğlenceli yUJ!ar - Aaker 
tik, çocuk aayıfaJan - Radyo 

programı •. 

Alman torpil tayyıue leri tıe torpilleri 

Almanlann hava talimatında deY&m eder. Bu elene, Mlrilmtm 
biribirinden esulı aurette iki aari ve kati bir han filoeu Ti • 
devre huhınduiu kaydedilmeli • cuda ıetirmek için ,apılan hazır. 
dir. Birinci demt Hitleria ikti • lıklarm deneaiclb'. Ma,,mm Mr 
dar mevlriine ıeçtiii tarihten Alman filotaaaa inp ... itte 

f tDI HDelİ aonhalmına kadar {Dnamı. ta~ J d .......... ), 
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gitti 
Başbakanımız 

Otto~ Romanyaya 
Habsburgların tahta dö_I 

•• •• •• c ı d' J Fransada çıkan haftalık Ankara, 27 (Kurun) -Telefon j ve martın il.inci haftası icerisi ııdt 
şirketinin hesapları hakkında tah- şirkete tesisatın satın ~IınacııS 
kikat heyetinde verilmiş olan ra- hakkında müzakereye başlanıl · 
porun, Ba~mdı~lık Bakanlığı -

1 
ma Lcklifinin yapılaca~ı tahıni ıı e

Tramvay şırketl davası münasebe- } dilebilir. Tesisatı satın alma hı:ık· 
tile inkrtaa uğrıyan tetkiklerine 1 kıncfa kullanılmasından bir yıl ôJY 
bugünlerde yeniden başlanacak - [ ce şirketin haberdar edilmesi 111ıı· 
tır. 1 kavele ahkamından olduğunu diİ' 

llUŞUllU meRlÇlfl ma ue Vu 11ıecmuasına 111ühim 
bir gazı yazdı 

Lö Burjc, 27 (A.A.) - Arşi- 1 muhalefetinin maruz kalacağı ih
dük Antuvan dö Habsburg, ya - ı sas edilmektedir. 

nmda doktor Zviling olduğu Buna mukabil, gazeteciler ta
halde, Romanya prensesi lleana· ı rafından sorulan bir suale ceva -
ya aid bir tayyare ile ve Stars - ben B. Schuschnigg, bugün ye • 
burg yolu ile Romanyaya gitmiş- niden tesisi İcab eden şeyin, an -
tir. cak iktisadi vaziyet olduğunu be-

Londra, 27 (.A.) - A.vustur- yan etmiştir. 
ya Başvekili Schuschnigg 
Londradan müfarakatmdan ev • 
ve!, İtalyan sefiri Grandi ile uzun 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Avusturya nazırlarının hare • 
keti esnasında, her hangi bir ha
diseye meydan vermemek için 
mühim emniyet tedbirleri alm • 
mıştır. Nazırlar, Bolonyaya çık -
tıklan sonra Ballae - Viyana eks
presine binmişlerdir. Hareketten 
sonra salahiyettar mehafillerce, 
Tuna misakına, Habsburg hane
danının tahta avdetini meneden 
bir madde ilavesinin, Avustur -
yaya Viyana hükumetinin kati 

Jon Seymon bugün 
Pariste bulunacak 
Paris, 27 (A.A.) - Eko dö 

Pari'nin Londra muhabiri, yarın 

1 gayri siyasi bir konferans ver -
mck ü::::ere, Pariste bulunacak o
lan Sir John Seymonun gelecek 
haf ta zarf mda Berline gideceği
ni zannelNektedir. 

Sir John Seymon, Berline ziya
ıetinden İngiliz - Alman görüş -
meleri neticesinde kabineyi ha -
ber dar etmek üzere, Londraya 
dönecektir. 

Diğer taraftan Bay Eden de 
Moskovoya gidecek, Sir J ohn Sey 

1 
monun vurudundan evvel. ihza
ri görütmelerde bulunacaktır. 

Bugünkü toplantısında lngiliz 
kabinesi, Sovyetlerin Moskova -
ya davetlerine verilecek karşılık
la meşğul olacaktır. 

Yu ıoslav hü!uimetinin 
intibah beyannamesi 

li<>lgrad, 27 (A.ı\.) - Anla ı\ . 
jansı hilıliriyor: 

Bütün devlet radyo postaları diin 
ak~am saat 20 de lıiikiimctin intiha!; 
bcyannamc::ıi ni ne~retmişk--·1 ':·. 

Beyannamede lıer şeyden cnc1 
ulusun, Yııgo::ılavyanm ı,_,1i::ıi tar!l 
f ından kumlan Ye uğurunda lıayatı· 

m feda elliği eseri son nefesine k,t 
dar güstennesi lüzumu teyid edilmek· 

tcclir. 

Kral Alcksandr·m feci ölümü 'c· 
lialul, ulus Ye deYlct kar§ısmdaki 
nrnkadıles ·uzifcvi !;İınıckteclir. 

Londra, 27 (A.A.) - Avus -
turya Hariciye nazırı Bav Ber -
ger Vlandenegg, Matin muhabi -
rine şu beyanatta bulunmuştur: 

"Biz buralara ricacı olarak 
gelmedik. Orta Avrupanm siya -
sal istikrarım bir Tuna andlaş -
ması vasıtasiyle temin etmeği ve 
gene orta A vrupanın ökonomik 
kalkınmasını görüştük. Biz, yal -
mz ökonomik istibdadın değil, 

siyasal istibdadın da düşmanları
yız. Londra hükumetine vaziye -
timizi daha iyi ifham etmiş ol -
duk.,, 

"Vatan., piyesi ve Matbuat 
umum müdürlüğünün 

bir izahı 
Ankara,, 27 (A.A.) - Dahi -

liye Vekaleti matbuat umum 
müdürlüğünden bildirilmiştir: 

Matbuat Umum Müdür]üğün

ce gözden geçirilerek oynanma· 
sı siyasal ve soysal sebeplerden 

dolayı münasib görülmiyen pi -

yeslcr hakkında İstanbul gazete
lerinde az çıkan haberlerin yan
lış olduğu görülmektedir. 

Nitekim Namık Kemal'in 

''Vatan,, piyesinden "Padişahım 

çok yaşa", "Osmanlılar,, gibi u

lusal kültüre uymıyan kelimeler 

çıkarıldıktan sonra oynanmasına 
müsaade verilmiştir. 

Hauptman İnci l okuyor 
Flemington, 27 (A.A.) 

Tevkifi esnasında dinsiz oldu • 

ğunu söyliyen Hauptman bugün 

bir Protestan papazını kabul e

derek Alman incilini okumağa 

başlamıştır. Hauptman, papaza 
ölmekten korkmadığım söyle • 
miştir. 

Moskovada bir facia 
Moskova, 27 (A.A.) Bir kurşun 

kalemi fabrikasındaki infilak, 29 

kişinin ölümüne sebeb olmuştur. 

İnfilaktan sonra çıkan yangını 

bastırmak için şehrin bütün itfai

ye kuvvetleri çalışmaktadır. İnfi

lak ve yangın kurbanlarının aile-Fransız ordusunda 
kalkınma sine yardımda bulunulmak mak • 

Mare§al 1 s~dile bir komisyon te§kil edilmiş
Mondes tır. 

Paris, 27 (A.A.) -

Peotent, Revue Des deux 

mecmuasında neşl'ettiği bir maka
lede diyor ki: 

"Ordumuzun kalkınmasını ger
çek surette temin edecek ve fili 

hizmet meselesini halleyliyecek 

yegane vasıta iki senelik hizmeti 
askeri yedir. 

1936 senes=nde ordu mevcudu-

muzu kafi bir miktara çıkarabil
mek İçin 1935 de silah altına a
lınmış olan efradın, hizmet müd
detini ; rttırmamız lazımdır. 

Nisanda alın n1ar 18 ay, ilkteş
rinde ahnan1ar :se iki seneye ka
dar al'ttırdması muvakkat olabi
lir.,, 

Paris, 27 (A. A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildi· 
rıyor: 

Evrense! değeriyle tanınmış o
lan haftalık -Vu- mecmuası, 

bugün çıkan sayısını baştan başa 
yeni Türkiyeye tahsis etmiştir. 

Bunc!a Başbakan ismet lnönünün 
bir yazısı vardır. Ehemmiyetli- o
lan bu yazıy! aynen aşci°ğıda bil-

Heyetin raporunda, şirketin he- ı şünen Baymdırlrk Bakanlığı, b~ıf 
sapJarında pek karışık tarafların 1 dan 7,5 ay kadar önce şirkete fiJc· 
?ulunduğu izah edilmektedir. Bu rini tebliğ etmiştir. Nihai müzal\e' 
ızahlar mukanni ve müdellel is · relerin yakında başlanmasında hı! 
patlarla doludm. Tetkikatın niha- kukan hiç bir mahzur görülrııe' 
yet bir hafta içerisjnde bitirileceği . mcktedir. 

uiriyorum: 

Ayrıca, Framı!7 mebuslarından Fırka grupu Ankaranın hususi idare 
bütcjesi 

Roustan ve mctjhur Fransız mu· Ankara, 27 (Kurun) Fırka gru-
harrirlerinden Boplan, Ravaj, Lö- pu yarın (bugün) saat 15 de top
kaş, Denni, Laprat, Rone Marşan fanacaktır. 

Ankara, 27 (Kurun) - 4 w•tl' 
ta toplanacak olan Ankara vili ' 
yet umumi meclisine verilecek hıl' 
susi idare bütçesi esasları haıır · 
landı. Bütçede mühim değişikli~· 
ler olmakla beraber yekunun ı,5 
la 2 milyon lira arasında olarıJ 
tespit edildiği söyleniyor. 

gibi şahsiyetlerin de yurdumuz ft .. f U ··d·· k 
ve inkilabımız hakkında cok de- u us mum mu ur ve illiği 
ğerli yazıları bulunmakt~dır. Ankara, 27 (Kurun) - Nüfus 

umum müdür vekilliğine muavin 
Geçenlerde Sorbon'da yeni Tür 

kiye hakkında bir konferans ver
miş olan Bayan Vandenbergh'de 
Türk kadını hakkında bir yazı 

yazmıştır. 

Mecmua, yurdumuz ve inkila
bımızı canlandıran bol ve çok gü
zel resimlerle süslenmiştir. 

Bu mecmuada çıkan Başbakan 
lsmet lnönünün yazısı aynen şöy· 
ledir: 

"Avrupa ciddi &ir siyasi buh
ran geçiriyor. Büyük harb sonun· 
dan beri açılan sulh ve uluslara
rası birlikte çalışma fikirleri bu 
son senelerde temelinden sarsıl· 

mış görünmektedir. Her tarafta 
bu fikirlerin nazariyattan ibaret 
ve ası•l emniyet' n silahta ve itti
fakta olduğu zanları yeniden can· 
lanmıştır. 

Bu, insanların genit mikyasta 
geri düşünüşü mü, yoksa geçirilen 
ciddi, fakat muvaffak bir buhran 
mı? 

Ben bu ikind ihtimale inanmak 
istiyorum. Büyük mesele ve esas 
mesele milletlerin biribirlerine 
saldırış fikrinden vazgeçmeleri, 
Briand - Kellog misakındaki es
ki ve ana maksadın ameli bir su· · 
rette temin olunmasıdır. 

Bu ameli temin elde olmazsa, 
ve dünyanın herhangi bir köıesin
de herhangi bir devlet kendini 
her kayıddan azade sanırsa, her 
tarafta biribirine emniyetsizlik ve 
her tarafta gelecekten endişe 

uyanacak ve yayıılacaktır. 

Türkiye on seneden fazla kom
şulariyle anlaşmak için ve eski 
düşmanlrkları zihinlerde yenmek 
için çalışıyor. Elde ettiğimiz neti~ 
celer, çok müsbet ve çok mühim
dir. Hatta, bizim portikamızda 

hiribirleriyle düş.man olduklarını ı 
zanneden diğer bazı milletleri teş· 
vik edecek güzel örnekler vardır. 
Türkiye kendi emniyeti için çok 
hassastır. Bu endişesini maddi 
tedbirlerin yanında bilhassa ken· 

1 

di iyi niyetini göstermek suı·etiy)e 
iyi niyetlerin sempatisini topla· 
makla temin etmeğe çalış.ıyor. 

Uluslar Cemiyeti mühim bir 
müessesedir. Bu müessesenin doğ
ru ve haklı bir yolda kuvvetli ve 1 

~meli tesirli yüksek bir varlık ha
lınde çıkmasına çalışa.hm. Endi!e· ı 
lerin ve dertlerin çoğu hafifler. 

Bay Hilmi Tevfik, Ziraat Umum 
müdür vekilliğine Ziraat müesse
seleri müdürü Bay Abidin baka -
caklardır. Bay Abidinin bu işe as
lan tayin edilmesi ihtimal dahilin
de görüldüğü gihi,bu ihtimal Bay 
Hilmi için de söyleniyor. 

Ankara müddeiumumisi ve ye
ni Erzurum saylavı Bay Fuadm 
yerine Ankara müddeiumumiliği 

işlerini şimdilik baş muavin Bay 
Fikret görecektir. ~Y Fuad, bir 
kaç gündenberi hasta bulunmakta 
ve evinden çıkmamaktadır. 

Memur saylavlar 
Ankara 27 (Kurun) - Memur 

saylavlar yarın tamamen vazife • 
!erinden ayrılacaklardır. 

·····~······································· s. o. s. 
Bir seyyah vapuru dev
rildi,· içindekiler köpek 
balıklarına gem oldu 

Nevyork, 27 (A.A.) - Atlas 

Denizinde çok şiddetli bir hrtına 

vardır. Sentlüsi adası civarında 

bir seyyah vapuru alabora ol -

muştur. Denizden altı cesed çı • 

karılmıştır. Yolculardan, müte -

baki 22 kişinin boğuldukları ve

ya köpek balıklarına yem olduk
ları zannediliyor. 

Avrupa ve Amerika suiarın -
da, en az, 15 tane şilep z1.hmetle 
seyir etmektedirler. 

Dalgalar bir çok gemicileri a
lıb götürmüştür· 

Londra, 27 (A.A.) - Blaigo

wrie vapuru tarafından gör.deri • 

len son telsiz, devrilmekte oldu-

Saylavlar Ankarada 
toplanıyor 

An.kara, 27 (Kurun) - Bugiİ11 

de yeni saylavlardan bir çokls11 

ve bu arada Kemalettin (KocJ' 
eli), Hüsam ettin ( Sinob), Şekibe 
Şekib (Bursa), Selim Sırrı, Nsı· 
mi (Aydın), Benal Nevzad (lı' 
mir), Ankara ya gelmişlerdir. 

Oteller çok kalabalıklaşmıştır· 

Orta Tedrisat umum müdiJrd 
Ankara, 27 (Kurun) - Ortıı 

tedrisat umum müdürlüğüne tll • 

yin edilen müfettiş Bay Refik gel· 
di ve işe başladı. 

·······-·- ········-· .. ·---... = .. --····-"" 
Hindistan meselesi 
Bombay 27 (A.A.) - Prens' 

ler kamarasının mühim etkanııt' 

dan biri, Reuter Ajansı nıubabİ' 

rine, İngiltere hükfunetinin te ' 

mel yasası taslağına karıı preJJ5' 

lerin itirazı neden ibaret old1.1 ' 

ğunu izah etmiştir. Ezcünıle Hitı• 

distan valii umumisine temel yt>' 

sa~ı ahkamını bilamüddet tecil 

dmek hakkını veren nokta, itirş· 

zt mucib olmaktadır. Zira, bıl 

tal«iirde, Hind devletleri tabia ' 

tiyle valii umuminin hüknı~i al ' 

tma gireceklerdir ki, bu ~t:Vlet • 

ler böyle bir ihtimali kabul ede ' 
memektedirler· 

Prensler, temel yasası ahkiırtl1 

tec\l edildiği takdirde, Hindis • 

tan federasyonuna tevdi ettil' • 

k.ri salahiyetlerin kendilerine ı· 
adesini istiyorlar. 

ğunu bildiriyo.rdu. Diğer taraftan, habhazırd°' 
Gaskonya körfezi ile Vigo a _ teklif edilen şelcilde Hmdistafl 

rasmda seyreden vapurlardan nazırı ile umumi valinin c·torilı!' 
15 · d d · · d k b l ·· a'''I ım a işareti gönderildiği " nı e a u etmeye mu~zrn• 1 

Lizbondan bildirilmektedir. değildirler . 

Londra, 27 (A.A.) - Swan- Kardeı;:ler,ni buz dolabında 
seadan Bostana gitmekte olan et 

O··ıdu'·r mu·· ş.t İngiliz 3259 tonluk Blairgovırie 
vapurunun akib&ti hakkında bü- Sakramento -Kalifomiya- , ~1 
yük bir endişe hissedilmektedir. (A.A.) - Biri 6 öbür4 7 yaşıııtıll 
Dün imdad işaretleri vermış olan iki kız kardeşini buz mı\ l1af :ız~sı' 
hu ·vapuru~ tayin ettiği mahalde na mahsus odaya kapamak sı.ır~ 
hu sabah bır çok vapurlar dolaş- tile öldiiren 16 ~·aşını'a bir c:l;C" 

mışsa da, hiçbir ize tesadüf edi - ı çocuk müebbed hap::c mah'c{iı:l 
lememiştir. olmuştur. 
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Gezintiler 

Avrupa nazırları ı 
seyahatte 

ri~uııatu~yaıun Bcqvekili Pariıe 
1 Parı.ıten de Londraya ge~e· 

~~l Bu ıeyahatin gazetelerin yaz 

Esnaf Bankasının tasfiyesine doğru 
Balkandan 
Gelen ses! 

Kardq iniltiai ve maniler'". 

~6 . crruıa, devlet adamlarının bi 
n ırlerin k l e «r§I aldıkları vaziyet 

1 
ere Ccuetecilere söyledikleri •Öz:· 
ere göre huauıi. bir ehemmiyeti 
Vcrrdır. Bu ehemmiyetin anlamı· 

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

Şehir Meclisinde dün 
Meclis bankanın 

müşterek mazbata okundu. 
tasfiyesini muvafık buldu 

Şehir meclisinin toplanma müddeti uzatıldı 
rır u.ııı .• .. 
I n soı:un kııası §Öylece an • 1 <lltnak m·· k·· d'. A t 

Şehir I\JecJi .. i <lün sanl on dörtte 
ikinci rci Bay :"cciliin reisliği ol • 
tmcln toplannıı§lIT. 

Denilme ine nazaran E naf ban· J 
ka erıuaye inin dörtte üçiinün zny.i 
oldn~u knn:mtinde bulnn.:.ığu 'c 
bu cbeple şirketin fe lıi ile ln-.fi • 
ye ine 'eya devanıma karar vermek 
üzere heyeti umumi~ eyi i!:tiınan ça· 
ğırdığı anlaşılıyor. Ticaret kanunu
nun 325 inci matlde~i i~c aynen: 

~in borcu n~c.ııcudundaıı ziyade ise 
ıdare mcclMı m.ahlı:emcden ~rkcıirı 
if lasırıın. ilanım i ıcmcğc m~cbur • 
tlur.,, Denilmesine 11azararı his cdar 
lar umumi Tıcycıinin ya ka) bolaıı 
senrı<I) e i ihmale t'C ')'ahud lıalmı.<ı 
olan sermaye ile i/aifa •a karar 'ter: 
rnf! i ve bıı karar 1:erilmediği tal~ • 
dirdc ,.frkcıin mcf ulı addoluımuı .. 
icab ctmcl>tcdir. 

um un ur: rJus ur ya- 1 1101 İatiklalini korumak! 
Avusturyanın istiklôli büyük 

8<fvQ§ sonrasındanberi Avrupa -
".rn en ehemmiyetli itlerinden bi-
11.clir B·· .. k il ,J • uyu ıavaıı hav !muıran 
11ıızahedclerde bile yer tutan A -
~Uıturya istiklali yu/ıandan c:qa • 
~crn iki tehlike ile kar§t karşıya 
/'· Almanyanın •ınırları Tirol • 

1 an mı g~ecek, ltalyanın sınır • 
~n. bugünkü Almanyanın cenu • 

;elan mı geçecek? 
tllarclır konu§ulan muamma· 

~varmak iıtediği aon budur. 

47kcıt Avıışturya i~in aıd tehlike 
manyaya karqmak, Almanya· 

l'lııı bir u~ . h l" • k 
t • v ayetı a ıne gtrme • 
ır. ~ 

Nazi ı· . . ~ d b • par ısının programın a 
~.' madde Alman birliğini ileri 

•ı.rrer }' . l · cını Avuıturyayı A manya 
l'lı.n b. 
N • ır Parça.ıı diye kabul eder. 
Clııp r· k"kk IQ ar ısı proğramının e 11 a 

,,,. n ?'Clddeıinin tatbikatına geçil .. ,,.l . . l 
,,,. ıçın teıebbüslercle bulunu· 
··ıqınlf d .. ·1-'· G · k egı <UT• eçen senenın 
Qnlı ta .h. • . d b • ,, b" 

31 rı ı ıçın e u ı§e ae ır 
er a" .,ırmak gerektir. 
hQtvrıaturyanın Almanyaya ilti • 
tQ 

1 nıcaele3i birçok niçinleri or 
~:~ Qfar. Denebilir iri, Avuıtur
ltı lnıan dilini konıışur Al -
ıJ,:n.clır. Böyle olduğu halde ne
ol- '4lnıan birliğinin bir parçası 

.. cQz? 

NqzQri"el ül' A • d. F'ak " er epey m ayım ır. 

fir ;: 'etditeye gelince if tleği • 
dili h manya ile Avaıtarya ayni 
itler onuıtuğu, uıman zaman Al-

n birr~· dq el ıgı meıelesi Aoasturya-
lQr .-4Q 0 rtoya: atdJığı halele sınır· 
rae ı. ~llaturya ile Almanyayı yi • 

oırıb• • d 
eıler trın en ayırmakta devam 
let L·· '!cıt.tQ ftraaı gelirse iki deo

utrıb · · a ''lne kar§t silah çalar. 
J\~ltıııı •ebepleri vardır: 

~enc1· Avusturya politikacıları 
ler. ~~erlerini bırakmak istemez 
~el lltifakil Avuaturyanın mü • 
u~t ercıtınc eline almıt olan A -
IQ.ı-d ltrya rniinevverleri, hele ban· 
rı111 cın Avusturya sanayi grupla· 

tenu·1 ,, • 
lıi~ 1 euenler bu i§e hiç mı 

Yan<ı§mak. e j ısteme.zler. 
'>tQrı .-4vuaturya fabrikacdarı Al· 
'>tQrı1;- Avusturya birliğinin düş 
6·· '·urlar ç·· ~' A '«l'ii'- • unKU vusturyanın 

#( IQn •• A 
CQr:a ayu vusturya - Ma-
1..._ ... tcın • 
"{lırııt ımparatorluğu çapında 

ltıqı tu. Bu imparatorluğun 
<~ Sadri Ertem 

7 lacı ııa.rtG.nrD ı tnd 81.ltunundn) 

Geçen cclscnİll zaptı okundnk • 
taıı sonra Şelıir Mecli inin on beş 
:\Iarta kadar 11zatılclığını dair be
lediye rci liğinin tez.kere i okmf • 
mu tur. İlk tcdri~aı müfetti leriyll! 
yatı ,.e ilk mekteh muallinıle.riniu 
süknn bedeli hakkında lıcsalı i§leri 
miidiir1üğünclen gelen cHaklnr Da
rülacezenin 935 hütçe-i ile teklif 
e<lilen bazı değişikliklerin kahulıi 
hakkında gene he nh i~leri müdür · 
lüğünden gelen C\ ı-nk büt~e encü · 
meninde gürü iilmÜ§lÜr. 

1\"umerotaj talı i atma ) eni den 
18500 liranın zamııu kulıul olun • 
muş, eonra Emuf Banka~mnı vnzi • 
'ctfoi tetkik eden km·anin , .c ikti • 
~acl en üınenleriııin ınüı;tcrck maz • 
batası okunıııu§tur. Esnaf Banka I• 

nııı ıa,,fjyc~ini mu' n!".~ bulan bu 
mülıim mazhatnda ezcfünle şöyle 
deniyordu: 

•·yaptığımı.: ıalıl•iJrota göre. Es 
na/ Banhasınm idare mecli.~i heyeti. 
rmrumiycsi nizamnamesinin '16 mcı 
maddt>sinc dayanarak içtimaa çağır· 
mrştır. Bu maddede aynen "Meclisi 
idare şirhct scnnaycsinin iiç rubıı 
:aJ i oldıığn halde §İrl•elirı fc Tıin<! 
ııeya dcı:amma karar vcrri lmek iiz~· 
re heyeti umum.iyeyi daııct eder." 

Helediyenin varidat 
ve masraf bütçesi 

Belediyenin 935 varidat 'c m. · 
raf bütçesi lıazırlannu§lır. Varidat 
··6171902,, lira ma5raf yekunu ; · 
e 6391872 lira tnlımin edilmekte· 

clir. 
FcYkaladc masraf büt!;esinde yol· 

larm csn lr tamiratı için altnu 
hin, subclerdeki yoll:ırın ciiz'i ta • 
mir, inşa Ye snircsine kırk hin, i:ı • 
timlak borçlarına iki )ÜZ ) irnıi hin 
kannliznsyona beş yüz elli bin, o • 
mum haritaya yirmi he~ bin, Ata · 
llirk köprii ünUn inşasına yüz elli 
hin lira konmu~tur. 

Türk dili Tetkik cemiyeti 
üyeleri gitti 

Dolınabalıçe Sarayındaki fıu,u i 
dairede çah:.an Türk Dili ~etkik cc· 
mi) eti üyeleri clün akfaınkı ek pre · 
le Ankaraya gitmi~lcrdir. 

Çalışmalarına nknrada <le' anı 
edeceklerdir. 

Kabul resmi 
Çekoslovak cümhur reisi Bay 

Maıaryak'ın 85 inci yıl dönümü 
dolayısile martın 7 inci pertembe 
günü §ehrimizdeki Çekoslovak 
konsolosluğunda konsolos Bay ve 
Bayan Gregor taraf mdan bir ka 
bul resmi yapılacaktır. 

O gün konsoloshane i~ görmi • 

yecektir· 

'\ irkctin scrmm·csi nz f ma iner· 
se idare mecli i u~umi heyeti ser • 
mayeyi rnüıtan asli ine iblôğ veya 
mii.ıcbal.i miktar ile ililifaya ı cyn 
~rlreti feshe karar vermek ii.:crc 
i~timaa Jcvet eder. 

~crm.ayenin ancak bir sülfuü lmlft 
mı~ i c hc~·eti umumiye ~ermayeııin 
il.maline ı·eya baki ii~te bir erma· 
ye ile il.ti/ aya karar vermediği lal· 
de §irkct mefsuh addoltmur. Şirlce • 

Mensucat 
Azami tarife bugün 

tatbik ediliyor 
Fransa ile yapmış olduğumuz 

modüsün tarafımızdan feshedil
diğini ve bu bozulmadan sonra 
en ziyade müsaade gören Ameri
ka, ispanya, Almanya, ltalya, Çe 
koslovakya gibi memleketlerle 
olan ticari müna eb tlerimizin 
değişib değişmiyeceği hususunda 
münaka alar olduğunu yazmı .. 

hk. 

Bildirildiğine göre en ziyade 
"mazharı müsaade,, olan mem -
leketler Fransa ile olan modüı -
müzün bozulmaaı üzerine hakla • 
nnı kaybetmif vaziyettedirler. 

Bozulan modüs, Fransa ile ıon 
radan yapmıt olduğumuz yünlü 
ve pamuklu kumqlarm asgari ta 
rif eye tabi olması hakkında idi. 

Bugünden itibaren Fraıuadan 
ve bize kumaı ıönderen en ziya 
de "mazharı müsaade memleket 
lerden gelen mensucat,~ azami 
gümrük tarifesine tutulacaktır. 

Dün İspanyadan gelen yünlü 
ve pamuklu kuma1lar derhal güm 
rükten çıkanlmıtlır. 

Vaziyet piyasada da tesirini 
göstermit ve fiatlar yükselmittir.' 

Verilen bu kararın her halde 
yeni müzakerefore yol açacağı u
muluyor. 

Bundan bir müddet evvel Fran 
ıız Okonomi Bakam söylediği 
bir ıöylevde Türkiyeden ticari 
münasebetlerin daraldığını ita -
ret etmi§ti. 

Bu itibarla yeni müzakereler • 
den bilhusa Fransa ile yapıla -
cak konuımalar dikkate değer 
olacaktır· 

Şirlu>.t umum'i. Tıcycti.ncc scrma • 
yenin ikmaline veya kalmı§ olan ser. 
maJ e ile il.-ıif UJ a !.arar t•erme i lıi . 

darlann ekseri "etinin takdiri.ne 0 • 

id bir mesele ol.malda beraber ıeıfdl. 
ettiğimiz bilanço "Cl rıa:aran serma • 
yenin ikmali veya lmlmt§ olduğu 
beyan cdiları ermaye ile ilai/a o • 
lunmasr halinde dahi banlmnm fa • 
aUyctine d vam edebileceğine en • 
cümcn hani olman11 tır. Şu ım.:.iyo • 
te na:;aran ~irl..·etirı mcf~llh addedil
memc i için banka heyeti umumiye. 
sinde hissedar srfatiyle ıniime ille • 
rin §irkctfrı fe,shiyl-0 tasfiyesi.ne f;a. 
rar vcrilmeı;ini i~emel ri uyğuıı O· 

lacağı uıiiıalea mda olduğumuzu 
bildi1iri::.,. 

Bu ırun:bata oL-wıduktan onrn 
reye oııınu \'C kabul olwımu tur. .. 
l\Icdi PazartCEi günü toplanaral 
935 l>ütçcsini müzakereye haşlıya • 
caktır. 

Tercümanlann 
imtihanı 

Yeniden derslere ve imtihan • 
fara tabi tutulan latanbul seyyah 
ve trcümanlanmn dil bilme dere 
ederi yoklanmak üzere y pılan 
imtihanına Beyoğlunda dağcılık 
klübünd~ devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar Almanca, F ran 
ıızea, ltalyanca bilenlerin dilleri 
yoklanıyordu. V c geçen pazarte-

si lngilizceye bıqlanacak ve bu

gün ayni dilden imtihan devam 
edecekti. 

Fakat öteki dillerdeki imtihan 
lar henüz bitmediği için, Ingiliz 
çeye ba,Ianamamı§tır. 

Bugün İngilizce mümeyyizinin 
de ıeçilib, bu yoldaki yoklama . 

lara baılanacağı ve bir müddet 

sonra neticelerin b lli olarak ye. 

ni ehliyet kağıtlarının verilece • 
ği umuluyor. 

Tramvaylara atlamanın 
önUne geçmek için 

Bazı mekteb tnlebclerinin tram· 
,, y)ara atlamıılarmm önüne geç • 

mek için Eık:ı tedbir ahnnuıktawr. 

Belediye zabıtası memurları ç-0cuk· 
lan ynkahynrak lınhaiarma t lim 
edeceklerdir. 

tırclıst Juymağa alf.§tığımız. yer • 
lerden, do6t s leri gelmeğe btı§
ladı. Antenlerin bu tatlı llmlayı§ 
ları kmıvsında biribirimi%e bakı -
yor, kulaklanmıuı inanamıyo -
TU%· Donmu§ ovalardan, kurumu 
clallar üstünden bir bahar rüzga
rı, nasıl gefer ve nasıl ge~tiği yer 
leri canlandırırsa, bu son duyum· 
larda öyle yü.reklerimi.zin r:ölle • 
rinde yeni lilWer, taze çiçekler 
Qffınyor. 

Ufsuz, bucaksız. olcluğu söyle· 
nen bu dostluk gerçek mi crcaba? 
Re&imler, haritalar, kuru kala 
damgalı and içmelerden ıonra 

bu yepyeni ve aıcak gönül dalga· 
sı gerçek mi? •. Kızd bir lunç bu
ğııwnun percleleJiği gözlc11 ar -
tık doğru yolu gördüler mi derai
ni.z? Ve bu sca, o görüıten doğan 
ayJırİlık bir dile geli midir?. 

Balkan tarihini yakından 

bilenler, bu bilgiyi Rodop 
clağlarmdan ta Preape gölü 
nün kıyılan.na kadar inen kanlı 
merdcn toplanml§lardır. Onlar bi 
lirler ki# iki kom§U ulumo araıın· 

Ja yükselen haz divarlan omuz
larında hiç bir yurd yükünü tcqı· 
mıyan ba§t bozuk kurumların işi 
dir. Bunlar~ yan ım ııık sanırlar, 

"Nagant,, lCJTın ucundan fı kıran 
alevlerle Br.ılgarlığm parlıyacağı 
na inanırlar. 

Bu!gariıtanclaki tarih akııının 
ladığı bu zehirli otlar, gün ol -

da ki, kartlaşarak dal budak sal· 
tlı oe günc§i kapatacak kadar •ık 
laıtı. 

Koca ülkeyi litili futu§mU§ bir 
bombaya clöndüren bu dirsizlik, 
kont§lllarile birlikte Bulgariıta -
nın kendisi için de uğursuz, bir ya 
varlanf.§tan bQ§ka bir gey Jcğil -
di. Son gelen ses, Bulgar tarihi -
nin yeni bir yatağa clökülü§ün • 
den rıkan uğultu mudar?. Yoksa 
sınır boylannda ıakırdıyan Türk 
ktlrçlannm Balkanlara çarpıb dö 
nen bir yankii$ii mü? .. 

Gönül ister ki, ilk ıe:z:i§ doğru 
~ksın, ve yatağan saplarında na
sırlanan eller, bundan aonrcı yal • 
nrz sapanlara dayanan· Çarlık ~ 
yııncağı olmaktan ne çıktı? Saç· 
lanna ak düıenler, bunu bütün 
açlıgile bilirler. Bcqka uluılarc bo 
yandrmıklanna k0f4nlar1 ba :za. 
valldara atqe •okulacak bir ma
§a gözile bakarlar ve mcı§alar kı 
zınca, ellerinden atarlCJT. Büyük 
savaıtan sonra sıyaaal eleklerin 
Ü•tündeki percle kalktı. Peçeler 
Myrıldı. H erşeyi. fınlçıplak ve 
bütiin iğrcnçliğile gördük. 

Geçmi§in verdiği acı örnekler 
böyle olunca, hepimize :rilkinib 

S. Gezgin 

(LilUcn ayıfalfl çcvlrlniı) 

..._ l:len kırl 
~Q, gençli w i .ara gezmeğe çıkın· j 

g mı hatırlarım .•. 
... Şu kar§ıdaki /ı.ıtık ağacını ı - Bir uakitln kanını onun al· ı 

gördün mü?.. tında tanrml§tım .. • 
( 

... Her %aman biribirimizle o-1 Bay Gülüm - Evd, §imdi •e .. 
rada bulu§Urcluk... nin yerinde baıko: bir zavallı bt4k 

l~I ... 
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Kı&a 
Şehir 

----•Haberleri 
§ NÜFUS SAYIMI HAZIRLIK · 

LARI - Vilayet, 18 Birinciteırinde 
yapılacak nüfuı sayımı için timdi · 
den hazırlıklara bqlanılmak üzere 
tahsisat aymDlf ve memurlar tayin 
eımiıtir. 

§SU SAATLERlNtN MUAYE. 
l\"ESİ - İstanbulda su, elektrik, ha· 
va gazı saatlerinin sıla muayeneden 
geçmWnin kararlqmaeı \berine öl· 
çüler hat miif ettiti Bay Orhan Tuk· 
savul bu itlerle uğraımağa ba~la • 
mıştır. 

§ BELEDİYE RESİMLFRl -
Belediye, kanunen muan·Pn oları 
vergi ve resimlerin günü gijnUne ta
kih edilmesi için geçen sene tedbir
ler almıştı. Bu tedbirlerin neticesi • 
ni anlamak üzere geçen sene Kanu
nusani sonuna kadar yapılan tahsi · 
lat ile bu sene ayni ayın sonunda 
yapılan taluilt mukayese edilmiftİr. 
Bu sene yol paraemdan kırk bin. 
tanzifat vergisinden on üç bin, ten· 
\'İriye resminden sekiz bin, pazar 
yerlerinden alman riisumdan üç 'bin 
altı yüz, menba sularından iki bin 
lira fazla tahsilat yapılmqtır. 

§ OTOBOSLER - Baypıdırhk 
Bakanhğiyle Tramvay ıirketi ara • 
smda geçen müzakere neticesinde 
ıehrimizde yeniden tesis olunacak 
tramny hatları kati surette tesbit e· 
dildikten sol)ra belediye otobüs ij • 
)etme hakkını kullanacaktır. 

§ KİMYA PROFESÖRO CELİ . 
YOR - Fen Fakllltesi kimya profe· 
sörlüğüne tayin edilen Kere Bavun 
memleketinden yola çıkmııtrr. 

ÜNYON FRANSEZDE - Şehri· 
mizde bir Fransız klübü olan On · 
yon Fransezin idare meclisi istifa 
etmittir. Yarın yeniden idare mec . 
Jisi seçeceklerdir. 

§ SEYYAH GELİYOR - Martın 
üçüncü Pazar günü Doçes of Atol i
simli bir Transatlantik vapur, teh • 
r.iınize 500 İngilis ve Amerikalı sey
yah .getirecektir. Vapur Pazartesi 
günü ayrılacaktır. 

§ KARTAWA BELEDİYE RE
İSLi~! - Kartal belediye reisi Bay 
Turgud istifa etıni§tİ. Dün reislik se· 
çimi yapılpıış, belediye mecliai aza· 
smdan Arif Kaptan intihap ediJmİ§· 
tir. 

Sigorta tarifeleri 
Sigorta tarif el erini tetkik ko • 

misyonu martın ilk haftuı içeri -
sinde Ankarada toplanacaktır. 

Komisyon, muhtelif ticaret o • 
dalanmn göndereceği ıiıorta ta 

rif el eri hakkındaki tetkik rapor
lannı gözden ıeçirecektir. 

Diğer taraftan litanhul ticaret 
odaıı da vaziyeti tesbit etmekle 
mefguldür; raporunu bugünler. 
de bakanlığa gönderecektir. 

Ölçülerin muayenesi 
ÖJçü ve tartılarm 934 senelik 

muayeneleri için verilen müiı let 
zarf'ında bir kısım ölçü ve tartılaı 
ayarJanamamııtır. 

Budun üzerine bu mühlet mayıs 
ayı sonuna kadar uzatılmııtır. Şeh· 
rın muhtelif yerlerindeki ayar 
gruplan bu müddet zarfında çalışa
caktır. 

uyanmalı dilfer. Milletleri artık 
olmıyaeak ifler pefİntle lıoıtar
mak para etmiyor. Şa Alıdeniz 
rüyan da nediT? YClfCl11t lealılnm 
en ~etin boiılfmalarla koparıp al 
mq büyiilı bir alman toprakla 
nndan gegen yollarla oraya ka • 
VUfmafı ammalı, aaflam hatlar 
da muıl yer tutabilir 1 .• 

Son gelen aa, efer t1•1'ek bir 
Jostlufan bafnndan kopuyor 
acı ne matla/ 

S. G•gln 

2 cinayetten 30 seneye mahkôm oldu! 
H f y o n i ı ı e r i iki suç Ko~ınlar ~onıresi · 

Birleştiği için ceza yirmi r·· k k d J 
lranlı murahhasın iki buçuk seneye indirildi ur a ın arı tez-

sözleri İstanbul ağır ceza mahkemesi, )erİnİ hazır)ıyor)ar 
Çatalcada itlenen bir cinayete 

ıran murahhaslar1 tekliflerı 
hUkOmetlerlne bildirmek 

Uzere gidecekler 
Türk - Yugoslav afyon büro· 

aile lranm da beraber çalııması· 
nı temin etmek üzere lrandan ge 
len murahhaslar ıehrimizde bir 
konuımaya giriıilmiıti. 

Büronun teklifleri hazırlan -
makta olduğundan nihayet bir 
haftaya kadar İran murahhasları 
Bay Neriman Mahmud ve Bay 
Said Nur bu teklifleri alarak hü
ktlmetlerile ıörütmek üzere ıeh
rimizden aynlacaklardır. 

lran maliye bakanlığı iktisad 
ıubeai müdürü olan Bay Neri -
man Mahmud ve lran tütün ve 
afyon eski genel müdürü Bay Sa
id Nasr bu itler üzerine gazete • 
cilere demiıtir ki: 

" - Türkiye ile YugoılafJya gi 
bi lran da müıtahnl bir memle
kettir. Bu itibarla müıterek bü -
ro taralından çağınldık· Türkiye 
ile ökonomik ve ticaret münaıe
betlmmiz aaıen ilerdedi'!. Buna 
dalaa çok inkifal fJermelr üzere 
daveti memnuniyetle karpladık .• 
geldilı. Her ıeyden önce üç yıl~ 
danberi laaliyette bulanan büro 
nun te,kilatını ve çalqmaaım göz 
den .~rmeje mecburduk. Bun 
dan ıonra bize bazı teklillerde 
balunalda. Bu tekliller, beraber 
aatqa ittirakimiz üzerinedir. 
Şimdi yadı olaralı hazırlanan 
ba telılilleri laükametimize vere-
ceğiz. telılillerin ne olduğunu he 
nüz bilmiyoruz. Bununla beraber 
üç memleket araıında bir mesai 
birliii ortaya koyacalı bir mahi -
yette olacafını umarız. 

"lran, bügüneJelı afyonu doğ· 
rudan doğruya alıcı memleketle
re .atmalıtaydı. Tütün ve tömbe 
ki ıatqımıda bu vaziyettedir. A
cunun her yanına gönderiyoruz· 

Bir haltaya kaJar tamamlana 
cafını umdajumuz bu teklillerin 
alır almaz memleketimize hare -
ket eclecefiz. T elılillerin hükti -
metimiz tarafından tetkikinden 
aonra tekrar buraya geleceğimi-

aid davayı dün bitimıiıtir. 

Davada bir köy muhtarı olan 
Kadri, adam öldürtmekten suç • 
ludur. Bekçi Halid, onun teıviki
le cinayet itlemiş, Hüsmen ve A
kif isimlerinde iki kitiyi, kanlar 

içerisinde yere ıenniı, vak'a, bir 
köy düğününde çıkan kavga ııra
aında vukua gelmit. Bu davaya 

Etem isminde birisi de, Muhtar 
Kadriyi dövmekten dahi!dir. 

Mahkeme, düğünde iki kitiyi 
birden öldüren bekçi Halidi, o • 

tuz sene ağır hapise mahkfun et
ti. İki suç birlettiğinden, ceza 
müddeti yirmi iki buçuk seneye 

indirildi· Halid, Akifin varisleri
ne bin, Hüsmenin varislerine de 
beı yüz lira ödeyecektir. 

Bekçiyi bu iki kişiyi öldürme
ğe tetvikten suçlu Muhtar Kad • 
ri, yedi buçuk seneye mahkum 
edildi. O da Hüsmenin varisleri • 

ne bet yüz lira tazminat verecek 
tir. 

Etem aleyhine muhtarı Kadri

yi dövdüğü noktasından açılan 

davada, Etemin iki ay hapsine 

karar verilmeıile neticelenmiştir. 

On sene yatacak 
Çemberli taıta Salih ;aminde 

birisini öldürmekten suçlu Sadet 
tin hakkında, İstanbul ağır ceza 
mahkemesince dün karar bildi • 
rilmittir. 

Sadettinin bu cinayeti tehev • 
vüre kapılarak itlediği neticesi • 
ne varılmıt, on bet sene ağır ha-

piıe konulması kararlattırılmış • 
tır. Af kanunu dolayııile beş se· 

ne indirilerek, Sadettin, on sene 
ağır bapise mahkUın kalmııtrr. 

Suçlu, öldürdüğü adamın varisle 

rine bin lira tazminat verecek • 

tir. 

Kenan, gidiyor 
Manisa ıaylavı olan Istanbul 

müddeiumumisi Bay Yusuf Ke • 
nan Korer, bugün Ankaraya gide 

cektir. 

Korer, dün adliye dairesinin 
Şehrimizde ingıliz lortları her kısmını dolatmıf, hakimlere, 

Lord Artur Evelden isminde memurlara,~yrı ayrı veda ziya • 
bir diler İngiliz lordile Arkadaıı retleri yapmıttır. 

Harri Oppenbaymer gezinti mak Kendisi, sekiz seneden fazla 
sadile tehrimize gelerek bir gün bir müddet İstanbul müddeiumu 
kalmıt ve dün gitmittir. miliği makamını itıal ewiıtir. 

iki gün önce gelen Lord Alber yeni müddeiumumi tayin olu • 
konvey de bugün Mıııra gidecek nuncıya kadar, İstanbul müddei- , 

tir. umumiliği itlerini bat muavin 
İngiliz kralının akrabasından Bay Salih Esad vekaleten 

olan prens Konnot, iki gün önce idare edecektir. 
gelen seyyah vapurile ıelib sey-
yahlarla birlikte gezerek akf&ID 
üzeri ayni vapurla gitmiıtir. 

Okııgııcıılarımıza 
hi.rmet 

KUPONU 
Ha •apo•• keelp •alıl•JUIU 

Bay Kenan Korer, dün aktam 

üzeri "Kurun,, a gelmit, veda et
mittir. Korer, diğer lıtanbul ga . 
zetelerine de uğrıyarak, veda zi
yaretleri yapmııtır. 

Kendisine güzel seyahat ve ye
ni vazifesinde muvaffakiyet te • 

menniıinde bulunuyoruz. 

Türk kadınının varh§ını 
göstermek hjln bir 

sergi a~llacak 

18 nisanda tehrimizde Yıldız 
konf eranı salonunda toplanacak 
olan uluslar arası kadınlar birli 
ği kongresinde Türk murahhas • 
!arının ıöyliyeceği mevzuların tes 
biti itile uğratılmaktadır. 

Türk kadınları birliği azası 

kendi ihtisasları çevresinde tez • 
lerini hazırlamaktadırlar. Konu
şulacak meseleler arasında sulh 
ve kadınların i~ ve hukuk saha • 
sında müsavatı gibi meseleler var 
dır. 

Bu mevzu üzerinde Bayan Sa
fiye Hüseyin bir tez hazırlamak 
tadır. Bayan Lamia Refik de "ah 
lakta müsavat,, mevzuu üzerinde 
bir tez vücude getirmektedir. Bu 
itlerin çevrilm~i için, birlikte 
bir komisyon ıeçilmittir. 

Diğer taraftan, kongre dolayı 
sile Türk kadınının soysal saha
da varlığını göstermek üzere bir 
de sergi açmak kararlatmııtır. 

Bu ıergide tarlada çalııan 

Türk kadının gördüğü itler, cep 
hane tafımıf kadınlar:; k?zacılık 
tütüncij,lük,_ h~\ı. ve ~"ıt dojw
ması, incir üzüm iılemeai umumi 
yetle sanayi alanımızda Türk 
kadını ve faaliyeti canlı surette 
gösterilecek ve eserlerden örnek 
!er ortaya konacaktır. 

Bu itle de uğraşmak üzere bir 
1'omiıyon ıeçilmittir. Bu komis
yon Bayan Safiye Hüıeyinin bat 
~anlığı altında Bayan Müıerref 
Üstündağ, belediye reiı mua -
vini Bay Hamid, müzeler müdü
rii Bay ..ı\.ziz, Selçuk kız sanat 
m~ktebi müdürü Bay Asım, ak· 
ıam kız sanat mektebi müdürü 
Bayan Ane, Bay Yunuı Nadi, 
Üsküdar kız sanat mektebi mü -

dürü Bayan Besime ve Akademi 
müdürü Bay Namık lımailden 
mürekkeptir. 

Yeni çıktı 
DUn ve yarm 

TercUme kWllyatı 

Sayı: 26 

Hilmi Ziya ÜLKEN 

Uyanıt devirlerinde 

Tercüme 
nin rolü 

~ 
~l ba•l•ılllaf .... J •il.,,....... 

lstanbul - 1935 

Fiah 100 Kurut 
Dağıtma )eri: VAKiT Matbaası 

Beyo§lu kazasında: 
Ahmed oğlu a§çı Bay Abd 

ile Abdullah kızı Bayan Ferah.-. 
f ız İsmail oğlu Balat iplik ~ab )1 
müdürü Bev Melımed Safi ıle 
med Şeraf ettin kızı Bayan F 
Selma, Salih oğlu halıçevan JI 
l\Iulıtar ile Hasan kızı Bayan 
miye, Karabet oğlu çay tiiccarı 
Ağop ile l\rığırdıç kızı Bayan 
zar, Hiri tirli oğlu Bay Fedon!• 
mitri kızı Bayan Ma11 a. Bekli' ,,,ı 
lu amele Bay .Meluned ile AbduJI" 
kızı Bayan \yşe, l\lorazoz oğla 
yar Bay Artin ile Serkis kızı ~·JJİ. 

r azh. \hdiilkadir oğlu otelcı 
.Alımccl ile Jlnsan kızı Bayan ~ 
nep. l\Iuracl oğlu seyyar Hay ,._,a 
harrem ile Receh kızı Bayan '?.'~ 
Iecid oğlu kömürcü Bay ~lii~t~ 

le Osman kızı Ba) an Zeynı-h. UuP: 
vcddin oğlu memur Bay Hikmet 
İ:.mai) kızı Bavnn Nurin. Yud~.ı 
müstalıclem B;y Sinantoz ile ~; 
mon kızı Bayan Dudu e' lennti~l 
dir. 

EminönU kaza•ında ~ 
Süleyman kızı Bayan Sabirt 

Y akuh oğlu koltukçu Bay 11~ 
Hayik kızı Bayan Sıradicli ile~ 
kun oğlu tornacı Bay Hnmdi, :;-:.,ı 
med kızı Bayan l\leliihat ile W 
oğlu Bay Burlıanettin evlenntif1" 
dir. 

Polis haberleri : 

Otomobil kazası 
T opkap1da oturan altmıt ~ 

yaılarında Bayan Nefiıeye, ~ 
lıkpazarından Eminönüne Ç~ 
ken 167 numaralı otomobtl ç-" 

mıf, yaralamıttır. ~ 

Yaralı Haseki hastanesine 
dırılmııtır. 

KARŞILIKLI DAYAK -
yoğlunda kahve sahipleri 
Yaniden dayak yediğini id~...I 
derek polise tikiyet eden ' 
Behçet, ~erilen habere göre-,, 
koldan çıktıktan ıonra ~ f 
bulmuf, dövmüıtür. Her ikıti 
knlanarak tahkikata batlanıO" 
hr· 
MAKİNEYE KAPTIRDI 

Fenerde kilit fabrikasında ~ 
tan Makbule, makinist Meh_. 
din dikkatsizliği yüzünden "f 
mağını makineye kaptırarak 
raJanmıttır. 

HAKARETE UGRAMIŞ 
1 eriköyünde oturan Ze~ep, ~ 
l;ıe müracaat ederek aynı ~ 
l~dc oturan Vasfiye tarafııa 
hakarete uğradığını tikayet tf. 

mittir. ' 
OÇ LiRA ÇALARKEN .-

b>kalılardan Vaıil Galatacla s;. 
kirin dükkanına girerek üç ~ 
para çalıb kaçarken yakalaJI"'". 

br. , 

ATLARKEN DÜŞTÜ - 5'i' 
matyada Hacı Kadın mahall~ 
de oturan dokuz yaıında Be ~ 
ıu arabasının üstüne atlarkeO IJf 
müt, batından yaralanJlllf i" 
Bedros Cerrahpaıa haıtaoel 
kaldırılmııtır. 

ÇOCUK VE BIÇAK - Şe~ 
deb-.ında on bet yaşların~•~ 
ki admda bir çocuğun üzerı d-' 
mıf, bir biçak bulunduğ\111 

yakalanmıthr. iı' 

HIRSIZLIK - Niıanı-f:,s 
oturan Osman, poliıe ınür~;oil' 
ederek uyurken arkadatı ı\ tJIJİ' 
on liruuıı çaldığını iddia e ı' 
tir. Yakalanan Ali, poliıte h::,, 
lığını itiraf etmit paraları çı 

mıttır. ~-
YAKALANDI-Tavuk edil' 

rmda arpacı ,hanında Melı~ ç.I' 
oda kapısını kırarak öte~er:_kl' 
mak istiyen botnak Kaınıl y~ 
lanmııtır. 
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~ece yarısı, fünnnın ~o~ısı önüu~e ~ır 
SİYB~ gölge ~urın03tu! 

ne oyunları oynarlardı? 
Futbol henüz ortada yokken Istanbul sokaklarında 

oynanan oyunların sayısı yüze yakındı ! 
Yazan: Osman Cemal Kagf{ısız 

b Sinanın rehberi elindeki kita -
ın aa f J 

_ { 1 a arını çevirdi: 
hakk fte, bak.. Gassani kadın 

,,
8

1nda ne diyor: 

erk k~n de bir kadınım. .Fakat, 
ıo" ~ olsaydım, hiç bir kadının 

tun · de . e ınanmazdım .. O halde ıiz-
tnndi he . .. l . . 

y~k nım &<>z erıme ınanmı· 
hu .. sınız ! Hakkınız var .. Çünkü 
d &<izleri söyliyen de bir kadın-
ır, F k 

ki: N' a at, o kadın size diyor 
l'el ııa.n ayında denizdeki mid -

er suyun .. .. kt w Ya... ustune çı ıgı zaman, 
~~~r tanelerinden hangisinin 
b' 1 1 \'arsa o alır .• Ve ıuyun di • 
•ne i · 

den nınce, milyonlarca midye -
de . ~cak bir kaç tanesinin için -
eli 

1;cı tanesi bulunur. Balrkçı, 
:ın·~ en geçirdiği binlerce 
~~ Y:den ancak bir iki tanesinin 
lltl ll~unda para edecek inci ta • 
ler:ın~ rastlar. Ötekiler gün • 
dö Ugra_ştıktan aonra elleri bot 
di~~ler, İtte bir erkek, evlen • 
Ni adınla mea'ud olamamıfta, 
11~'~ ayında denizden eli bot dö
ku alıkçı, gibi, ancak talihine 

•tnelid" , s· ır .. ,, 
l>\l ~?anın gözleri sulanmıftı. O, 
'ke::~l.eri dinlerken, htanbulda 
>::.,. •• ıııni bekliyen ıevgilisini gö-
'" .. Un .. 0 nüne getirdi: 

{;'~ Altnıay'ı çok seviyordum •• 
ti h ~ •ey.Jıatimiz uzadıkça ıev-

'&ların d' w • • h' d' l'ord ın gevte ıgını ısse ı · 
lllid lltn. Acaba o da içi bot bir 
?tı~~:~buğu gibi değeraiz bir 
tr 

1 
d tnudur? Yoksa bana kar-

a ık k t~1; "e vefakar davranaca .. 
nehb o'k· d er, Gassaniden §U satırları 
il U: ~ ,, 

kat~ s~\'gilisinden vefa ve seda
te klıyen erkek, her teyden ön· 

ıe"g'I' . k;: 1 ıaıne kar§ı aadık ve vefa· 
~r olrn l 

tı.\ln k a ıdır. insan, ne verirse o· 
Si lll'§ıhğını alır!.,, 

0 
l\a.n kendini yokladı .. 

ll' fltndi, Ayıeyi seviyordu · 
liu, bir \'efasızlık değil miydi?. 

~e d~~uki Sinan 0 kadar vefasız 
lata. ~§Üncesiz bir erkek değildi ·• 

'l'ı~"k:la ~?n.düğü za~~~· ~.lt~n • 
ae ndıaını bekledığını gorur -
~t:nun!a evlenmekte tereddüd 

'YCCekt' 
Ş ı. 

f llndi d" • k e8 • • ort tarafı kapalı hır a· 
• 1Sınd 
'ti v d e çırpınan kuştan ne far-
• ar ı? s· ~i 1 • ınan artık latanbulda -

e11gil' . ~etıd' . tsınden ziyade, burada 
~dı lııne Yardım edebilecek bir 
l na tema .. ı .. w llttrd Yu gostermege mec • 

'\!, 

. Manev· 
fltatdi d •~at~ bozulmu§tu... O, 
t,lı de":mır ıradeli bir deniz kar
deaiı b~ıl, kanatlan dütük ve ira
tıe o"... ll' Papağandı. Kendisine 

&rer l te}'e 
1 

ır erse onu söylüyor .. Ne-
d\l., evkederlerse oraya gidiyor-

' 
~ehber b ....._ 1 aşınJ çevirerek sordu: 

v tte bi k f N ar?. Srk r aş sayı ası.... e 
Sih- ıldınız mı? 

·&Cin: 

k\l~ liayır .• Seni dinliyorum ... O

[)· 
ı:- •Ye Ce\'ah d' 
.-:.nd··ı·· 'Ver ı: 

U Us}" h '•- u re ber devam etti: 
erkek ~tk, bir nevi esarettir. Ben 
'tkıtr:ıd •aydım, sevdiğim kadına 

a.n hahıetmezdim.. Kadı -

nın erkeğe aşkından bahsetmesi 
zaruridir. - O, bu suretle en tabii 
haklarından birini kullanmış olu -
yor... Esirliğini, aşk nağmeleri 
içinde gizliyerek, erkeği teshir et
meğe çalışıyor .. Ekseriya muvaf
fak olduğu içindir ki, aşk, erkek -
ten ziyade kadın kalbine sığın • 
mıştrr !.,, 

Sinan içini çekerek esnedi : 
- Ne tuhaf fikirler! .. Bu şair, 

kadın olduğu halde hemcinsini ne 
kadar küçültüyor ... 

- Hakikati söylüyor .. Küçült· 
müyor. Denemesi kolay.. Kadm, 
erkekten çabuk ve erkekten kolay 
sever. Çünkü, çünkü (Aşk) Gas • 
aaninin iddiasına göre kadmm bi· 
ricik silahıdır. 

Eıki lıtanbul çocuklarının oyunlarından iki görünüı: 

- Fakat, kadın her zaman bu 
silaha ıarılıraa, erkek için tehli • 
keli olmaz mı?. ? 

- Gaasani bu tehlikeyi de dü
tünmüt: "Kadınları kanatlarını -
z~ altından ayırmayınız!.,, diyor. 
Bu sözde erkekleri endişeye düıü
recek manalar vardır. Kadın, En· 
dülüste sıkı bir inzibat altında 
kaldıkça kocasına sadıktır. Bu 
sıkılık gevşediği zaman, kadının 
derhal bat kaldırdığını ve yuvası
nı bozduğunu görürsünüz! • 

Sinan rehberi dinlerken, (Na -
varin) de yılanların koynuna atı
lan Y unanh hekimin şu sözlerini 
hatırlamıftı: 
"- Oğlum kadından saadet 

bekliyorsan, ona ilk önce güneşin 
nereden doğup nerede battığını 
anlatmalı, U!.ş, toprak yığınına 
benziyen kaf asmm içinden bu lü
zumsuz ağırlıkları çıkarıp onun 
yerini faydalı malt1matla doldur -
malısın ! .. O vakit ka d mm saçı 
kendiliğinden kısalır ve aklı uzar., 
!çi taş, toprak dolu bir ~afa?:n 
saadet ve sadakat beklenır mı .. ,, 

Sinan kendi kendine: 
- Zaim is ne büyük adammış! .. 
Diye söylenirken, birden ka -

pının önünde yavaı yavaş yürü· 
yen bir ayak sesi ititildi. 

Biribirlerine bakı§tılar. 
Gece yarısına doğru rehberin 

evine kim girebilirdi?. 
Çolak Hüseyin: 
- Sultanın hafiyelerinden biri 

olmasın? .. 
Diyerek pencereye koştu ve per

denin aralığından dışarıya bak -
tı. Bir şey göremedi .. 

llugün k'osk.oca fstanhulun he • 
men her yerinde ki.i!:iik hüyiik hü -
tiin çocukların oynadıkları hir tek 
oyun vardır ki, o da nsrm. en mü • 
keınmcl oyunu olan futboldur. Bazı 
yerlerde o da ara sıra ' 'e tek tiik 
topaç~ zıpzıp oyunlarına rastt;eliııİr· 
se de hunlar devede, hnttii filde 

knlnk hile de.ğildir. Halbuki hizim ço· 
r.ukluk çağlnrmuzcla futbol henüz or· 
tada yok iken İstanbul sokaklarmd.: 
oyniyan oyunlarm sayısı yüze yal..-ıu· 
dı ve bu yUze yakın oyunların llazı· 
ları istisna ediJecek olursa çoğu saç· 
ma sapan, kötü, herhad, iptidai ~ey 
]ereli. Bunların içinden iyi ı, kotii-il, 
saçJnası, nıılamalı~ı karıı; ı · olarrık 
angımda kalan ~unlardır: 

(Esir almaca) (Kovalamaca) 
(S<'hsrk ) (Dilsi= oyunu) ( Saldam • 
baç}, (Kö.,.c kapmaca) {Vak vak ,.a. 
lıud: Çayl<ik ymırunırı kapanıa.::sın!) 

(Kör ebe) ( •. . bohçası) (l' umur • 
talı uwuk} (Kaydırak) ( Aldıranııç) 
(Çelme top) (Pi-§ti) (Çclil• çoma/;) 
(ı f..'Urtma lrorambolas1) (Birdirbir) 
(Mrzor Ul§r. atlama) (!ıfadam i~i, 
yalwd: Pulw) (Uzun C§C'f,) (Çatal 
maıal lwç çatal?) (Şcfı.nli çchirde • 
ği) (Zıpzıbın ıiirlü <;-e§itleri) (Kam· 
çı topacı) (İngiliz topacı) (Uçurt· 
ma) (C,.viz) (Çiviye para dildp cc· 
ı·i= atma} (El el iistiindc /;imin r.h 
ı·ar?) (Garip oğlan SC'rıi him <löv • 
dii?) (/lacı baba ncrc)e?) (Çember 
çevirme) ( /Jrrsr= polis oyılııu) ('J'zı. 
lumbacılık oyunu) (l' ağmurlrı lıa -
tıalarda Twvzı= t 'C ha) ıh oyunu) 
(Baldwlltl~ oyunu) (Tranwaycrlıf~ 
arabacılık oyurıu) (Çayırlarcla ta~ 
atma oy11nrı) (Yağ satarım bal sata· 
rım) (Diiğmc oyımu) {Alım bc>-§İğf? 
/.im biner?} (Bali.an balıçeylcn) 
(llclvacı güzeli) {Papaz öliisii) 
(Jlamam hı;;dı) ('J'ahtararalli) (F<1· 
s11ly<1 sırzldariylc beygir oyunu) 
( Adwı atlama) (Adım atlamanın. 
Üshüdar denil<!tı ba§ha bir <;e§idi) 
(Arttırma usulii. birdirbir) (Kuzu 
lw;;u mccc!) (Goygoycuların taldi • 
di) (llckkamlann taldidi) (K11rabi
:.re çclri§mc) { A§urc çevirme} (Cin 
<;ulmru) (Dört l:Ö§C tahlaldr uzun c· 
§ek) (lıliincccim çuk11ru.) (Çöml<>h· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ayak sesi kapının önünde dur-
ray hafiyelerinden hiçbiri taras

muıtu .. 
Sinan, rehbere parmağiyle işa- ıud etmemişti. 

ret ederek: . Zaten rehberin saraya karşı gel-
- Atağıya in bakalım .. Bır teh· diği ve müslüman milliyetperver

like varsa, kapıyı açmadan bize )eriyle birlikte taşkııılık gösterdi -
haber ver! dedi... ği de görülmemişti .. 

Rehber dudağını bükerek m~rıl· Sokakta tek başına duran ve 
dandı: parmağını.korkar~~ k~pıya vuran 

_ Buralarda gece karanl~ğ~nda bu ~dam kım olabılırdı? .. ~ 

S ı h f. elerinden hiçbırı ge· Sınan ve arkadaşları sılahları -
utanın a ıy 

1 O 1 cesareti akşam na sarılnrak arka kapıdan knçma-
emez narın 
.. :· I b aber söner .. T~h1ikc ğa hazırlanmışlardı. 

guneşıy e er 1 f' k ı · · . hl'keden daha kuv- Kapıya vuru an ıs e er gıttık -
varsa, hız o te ı . 

ti. . M k etmeyin!. . çe sertleşıyordu. 
ve ıyız.. era . B' .. d d w bü'k k 

D. k d" enden indı.. .raz once u agım ere 
ıyere mer ıv d' 1 d . E d"I" 1 .. , 

K k 1 
w 

1 
verdi. mer ıven.er en men n u us u 

apıya u agın hb . . . b' .. h . . . 
S k kt Yavaf soluyan re erm ıçme ır şup e gırmışh • 

o a a yavaf b T" ki . . d ki d 
w • ı kapıya ha • ı Aca a, ur erı evın e aa a ı -ve parmagınm ucıy e ... . 1 

f"f b' "1 gördü. gmdan sarayın habcrı var mıydı? 
1 çe vuran ır go ge (A k ) 

Rehberin evini o güne kadar sa· r ası var 

Çatalmatal ve uzun qek 

çili!.-) (lluıti hruti damdan dama) 
(Şeytan uçurınıaııı) (Kibrit lwıula· 
rı ile telef on oyunu} (Ten ten ıen) 
(Cigara lmtulan ile isl•ambil) (Beş 
taş) (Üç taş) (Ko;;afoh oyunu) 
(Karpllz kaı•un sergisi) (Ercik) 
(Şimr.ndi/cr, vapur oyunlan) ( Ayi. 
nci. devran) (Karga tulumba) (Kar· 
topu) (Kar§ılıldı taş kaugası) (Hint 
dolması, yağ.f ı pilav) (Kurda hıza/~) 
(BcrulP..sirı oyunu) ... 

Bu sayclıklarım Jıep ilı§nrda so • 
kakta oynanan oyunlardı. Bir dr~ 
bunların evlerde, kall\ eJerde oyna • 
nanlan ,·anlı ki, onların da aklımda 
kalan sayıları a§ağı yuknrı hunlara 
yakındır. 

Şimdi bu saydıklarımdan bnzıla· 
nnın nac:11 oynandıklarını anlata • 
yını: 

l\Jcselfi bunlardan (l\lüncccirn 
çukuru) denilen oyun kötü, berbaJ 
bir şey olmakla bernhcr ha) li dt> 
giiliinç lıir tuznk O},IDll icli. Bii) iik· 
çe çocuklar lmnu en çok yaz gihıfo· 
ri tt>.ııhaca lıir yolun hir kcnnrmdnıı, 
yalıucl lam orta ma iıı anın diz ka · 
pnklarmıı karlnr gelecek geni~çc bir 
çukur kazıp hunun içini tepelem~ 
su ile doldurur, oııra suyun iizeri· 
ni <leğneklc, çörçöplc u talıklı knpn· 
tır, clnlıa üzerine de ya lıolcn kum 
ot, yalıud ya~ aylandos yaprakları 
serperler; sonra lıir kö§eye çekilip 
gizlice ) olu gözetıneğe lm)arlar. Nc
clen sonra oradan her lıanı;i bir yol· 
cu fnrkmcla olm:ıynrak bu ü tii kn • 
palı sn çukunmun iistiine basıp 
tn eliz kapaklnrmn kadar suya hep 
birden bir kalıknlıa kopararnk ora • 
dan çil yavnısu gihi dağılırlar<lı. 

Yumurtalı tavuk oyunu - lln o· 
yunda çocnklarm biri ehe olur. Ehe 
olan için taştan, topraktan muayye•ı 
bir yumurta seçilir. Sonrn ehe ç-0cul.. 
hir kenara çekilip ha~ka hir çocuk 
tarafından gözleri kapatılır. Öteki • 
lcr <le hu yum\lrlnyı giitiiriip hir <lu· 
'ar kovuğuna, bir talı ta perclc ara· 
lığına, yalmd bir dikenin arasına 
saklarlar. Ondan soma ebenin göz· 
leri açılıp kendisi serhcst bırakıln 
\'C o serhe t kaldı mı) <1ı citeki ı:ekiı: 
on çocuk eJJcrincleki iki la§ı birihi· 
rine 'urarak makamla fll tekerleme
yi tuttunırJarch: 

- Yumurtalı taaavnuk .. Yumur -
ta ı nerede? ... Follnkta<lır, folluk • 
tal 

\rtık ehe hu alıenı;in arasmda do· 
la,tıkça dola:ı;ır, yumurta ını arama· 
dığı yer kalmaz. 

rilıayct onu hııldu ınu, ötekileri 
kO\·nlamıya haşlar 'c )Ctişip kimi 
tutarsa bu sefer ehe o olur ve oyuna 
ye1>icleıı ha~lanm1r. 

Kihrit kutu u ile telgraf O) unu -
O 'akit yuvarlak hircr ü tÜ\ anc hi· 
çiminde olan kibrit kutularmdmı İ· 
ki ho~ kutu alınır ve cHiı;er, yiizer. 
yiiz clli:ı;cr arşnı bir sieimin 
bir ueu bir kutunıın clihinc, öteki u· 
cıı <la iiteki kutunun dihine g~çiril . 
dikten sonra kutmmıı birini hir ço· 
euk ötekini de başka bir çocuk alıp 
ipin uzadığı kadar birihirlerinden 
uzııkla,.ırlnrdı. Mesela kutuları biri
birlerine hağlıyan sicimin boyu yüı 

adnn i!e çocuklar da hiribirlerindeıı 
yüz ııclım açıhrlnrdı. Ondan sonra, 
çocuğun hiri elindeki kutuyu ağzına 
öteki de kulnğuıa götürüp gayet ha· 
Cif sr!;le birihirleriylc konufıırlıır, 
§&kal aşırlar. hirihirlerine türkiilcı. 
şarkılar ,pöyler eğlenirlerdi. 

Bir telgraf oyunundan ziyade te· 
lcfona henziyen bu oyun İstanbul 
sokaklnrmda oynandığı zaman orta· 
ela henüz telefonun adı hile yoktu. 

Çatal mntnl kaç çatal oyunu -
Sekiz, on, on iki, on dört \"eya dnlıa 
zi} ade çocuk lıir araya toplanıp iç -
lcrindeıı hirer clelmşı seçtikten son
ra bn§ka bir çok oyunlarda oldu~n 
gibi eleluışılnr seriye kalan çocukla· 
rı aralarmdn bnğdaşırlardı. 

Gene öteki O)nnlarm bir kı mm· 
ela olduğu gibi ha'ğdnşnuık §Öyle o • 
hırdu. Çocuklar iki§er lHş~r hı c· 
ııara çelcilip kcndilerili'e11 IJırt# aıl 
korlardı. Bu adlar ela ekseriya: (Da~ 
de,•iren) (Zincir kıran) (Aslan) 
(Kaplan) (Ok) (Kılıç) gibi şeylcı 
olurdu. 

Keııdilerine hir kenarda ad ko • 
yan iki çocuk sonra gelir elehnşıla· 
rın karşısına dikilip onlara orarlar· 
dı: 

- Da~ de,ireni mi 
Zincir kıranı mı? 

Ynlıud: 

Uersini. 

- Aslanı ınr i t~rsiniz, Kaplanı 
mı; Oku mu istersiniz Kıhcı mı? 

Bunun üzerine elebaşılardan hi· 
risi me ela: 
-Dağ de,·ireni, yahud Zincir kıram 

'\ eyn A lnnı yalıud da Oku i terim 
de<li miydi öteki de diğer clehaŞl)' ıt 
kalırdı. Ilu suretle hağdaşmıı bittik· 
ten sonra elcba:.ılar tayfalarını ahh 
karşı knr§ıya geçerler ve yerden nl· 
clıkltırı lıir kiremit parçasının bir tn· 
rafını :ı latarnk o tarafa Zerde kuru 
tarafa Piliiv deyip: 

- Zerde mi, pilav mı? 
Diye hunu lın\ ayn atarlardı. E • 

ğcr kiremit parça ı yere düştüğU 
znman Zerde diyen tarafın elediği 
ii Le ı;elirse onlar kurt ötekiler elıe 
olur 'c ehe olanlar nynkta hir halka 
şcl liııde hellerini eğerler, kurt oltın· 
]ar da hunlnrm sırtlarına hinip o • 
yunlurma bn;\larlarclı. o~,ın §Ö~ Je 
dcrnm ederdi. 

Ü tte'dlcrin clelıaşı ı hir eliyle 
altındaki çocuğuıı gözlerini kapatııl 
öteki elinin bir kaç parmağını ) u · 
karıya, lıavayn cfoğnı knldırıp altın
daki gözü kapalıya sorardı: 

- Çingen emeni çennmeni çatı ı 
matlı, nJtnnc1aki hapı ·pıttu, çatal 
mata) kaç çatal? 

Osnra11 C'"'m::ıtl Kaygısız 

(Devamı 7 lncl sayfanın 5. ci sütununda 

:··································· .. ····················-
5 Adananın işgaline aid 

hahtalar 
Bugünden it baren seki· 

zincl sayıfam•zda 
ç•k<tcakhr ..................................................... " ...... 
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Alman Tayyare hangarları 
.... (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

bu devrenin sonunda başlanmış • 
tır. 

ilk denede elde edilen mu • 
vaff akiyetler şımlardır: l'ayya • 
re fabrikalarının iıtşa \re ıılahı, 
motör fabrikalarının ıslahı, ino -
tör inıalinin şidcletie teşviki, bil • 
hassa ağır yağlarla itliJen mo -
törlerin imali, tayyare ıövdeİeri
nin in~ası ve tecrül>eleri. arazi 
teşkilatı, nihayet nava hücumla
rına karşı müdafaa tertibatı ahn-
maın· 

Almanyanın bu birinci devre 
nihayetine katlar geçen ınüddet 
zarfında birinci sınıf tayyare fi. 
loıuna malik olduğu doğru de • 
ğildir. Yunkerl ve Dormjer ais • 
lemindeki bomba tayyareleri 200 
kilometreden fazla sürate malik
de ğildirler. Yükselme kabiliyet~ 

leri de çok değildir. 
Bu tayyarelerin hepsi bomba 

veya ketif tayyareleriydi. Al .. 
manların gelecek harpte aaıl mü
him rolü oyniyacak avcı tiyya • 
releri yoktu. Almanlar avcı tay. 
yarelerinde yeni icatlar ve kqif
ler peşinde koımağa mecbur ol
dular. Bir zamanlar Almanların 

bu itte de muvaffak oldukları ve 
ayda binlt!rce tayyare lmaliıle 
mahsus tesisat "Vücuda gt!tirdik • 
leri yazıldı. Bu iş için lazım o • 
lan İptidai maddelerin yığınlar 

halinde memlekete celb olundu • 
ğu bildirildi. 

Bu haoerler esassız değildi. 
Almanlar havada ıilalilarıtnak i

\'I• çin ıla~ıtrl olan en mühim esasla • 
·'• ı rm ikiılnh bu' suretle kumıuı o • 

h.iyt>rlardı. lnıaat bakımından 
bu yapılan itler icraattan ziyade 
hazırlıklara taalluk ediyotdu. F•
kat Almanlar motör imalinde 
hiç durmıyDTlar ve ~01' milttarda 
tayyare motörü yapıyorlardı. 

Çünkü eski sistem bir tayyare 
gövdesinde bulunan iyi bir mo -
törün oradan çıkarılıp yeni ıia • 
tem bir tayyare gövdesine takıl • 
muı zor olmıyacağım biliyorlar
dı. Depoda bulundurulacak yini 
iiiot5tlerin de yelli tayy.ırelere 
takılması kolayca kabildi. 

Taıyare fstaayonlar1 ve 
hangarlan yer altında •• 

Motör hususunda yapılilit ha .. 
zırlıklar arazi te§ktlatında ve 
müdafaa. tertibatında cİa tatbik 
olunuyordu. Tayyare meydanla. 
rı öyle kolaylıltla eıkiyeıttez. O -
nun için General Göriıtg he.va 
kuzıandanlığına tayin edillt e -
dilm~z, taarrutlilrtna karf ı m~ 
kün mettebe maden tayjare is • 
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tasyonlarının inşasına baılandı. l 
Bu asri Alman istafıyoı:darı ve 
tayyare hangarları yer yüzünde 
değildir. Bütün hangarlar yer ·al· 
tmdadıt, füıtleri kalın betonlarla 
örtülüdür ve düşman tayyarele • 
rinin ortlaiı tahrip etmesi hemen 
hemeti gayri mümkündür. 

Tabii pu yer altı hangarları 
geçen itleri için lazım olan ziya 
iıaretleri \'e saire ile de müceh • 
bezdir. 

Almanların ayni zamanda ha~ 
:ıırladıkları ınlidaf aa sistemi em .. 
salsiz l>ir kıymeti liabdir. BiiYük 
tehirlerin Termit 'Ve Fosfon 
yangın bombalarının tesirlerin 
den mümkün oıduğu lcadar ma • 
sun kalmaları emniyet altına a • 
lınmııtrr. Hitlet idaresinin ilk bir 
buçuk senesi zarfında bu yolda 
çok iı görülmüflÜT. 

Franaız tayyıtrelerl bit' gUn 
Aln1anya~a hUcum ederse 

Biitün bu hazırlıklar esıiaıın· 
da tabii ta~yare de imal edilınit~ 

tir. Almanlar, yaptıkları bu tay
yarelerin eski ıiatem olmasr teh
likesine hiç ehemmiyet verme -
mişlerdlr. Çiinkii Almanlar ol ı. 
dukça büyük Ye i§e yarar bit tay
yare filosu vücuda· getirirken 
batka bir düşünce ile hareket e· 
diyal'lardı. Bu düıünceleri fU idi. 
Bit gün Franıa; Versay ttiuahtt .. 

desinin ihlal edilmesini bahane 
ederek tayyareİeriyle Almanya • 
ya hücum edecek ve geçen •ene 
-çok bahsolunaıi bir preventif 
barb açacak o1ursa o zaman 
Fransızlar kartı1arında tayyare • 
1eri büıbütün miıidafaadan aciz 
bir Almanya · görmiyeceklel'di. 
Fransı:ı tayyareleri Berlin üzeri· 
öe uçarken Almı:n tayyareleri de 
Patiai oombatdıtöatı edecek1er • 
di. Onun için her ne bahasına o
lursa olsun, çok miktarda tayya. 
re bulundurmak lazımdı. Jşte AJ.. 
manlar bunu düşünerek Ye bir 
gün kıymetten dütmesine ehem • 
miyet venniyerck mütemadiyen 
tayyare imaliyle meığul oldular. 
Frantızların hUcüm telilike&İ kar• 
tısında. bir kaç milyön markın 
ıokağa alılmıı olmasına hiç bak
madılar. 

Şimdiye ltidar bu suretle imal 
edilen Almatı tayyatelerl en son 
ıistem tayyarelerden olmamakla 

beraber diğer devletlerin tayyare· 
lerine bit çok bakımdan üıtün .. 
dür. ÇünkU hiç olmazsa diğer 
layyarelertlen bir kaç serf'J daha 
yenidir. Mesela Fransızların 

bomba ve keşif tayyareleri altı • 

YAZAN : Kadircan Kaflı 
Yeniden derin bir nefes aldı, 

birdenbire elin d@ki m@tttlili ağııı
na götürdü. 

Ökaiitdü ... 
Keıik kesik öktürdU. 
Elini ağzından ayırdığı zaman 

avucunu açtı. 
MendiHn orte.imda hafif pembe 

bir leke göründü ... 
- lıtel. .. Görüııüzlı. 
Der gibi bize doğru biraz u -

tattı. 

Derinden derine; fena halde 

tarsılmıştım ..• Demin, gülüms~ye
rek, sesime kuvvet vererek söyle -
diğim sözleri tekrarlamak la:z:ım -
dı.F akat onları yalancı çıkaran 
öyle korkunç bir ,aliidin karı1110-
da idik ki ... 

Bunuttla beraber kafanı boş dur 
muyordu. ~una karar verdim. Ö· 
nu bijyle yalağa dü-§Üren ve ölüme 
sürükJeyen iki ı ... beh vardı: Birisi 
haetalığmın hiuettirilnıiş olma"' 
ikincisi de niıanhımm artık uğra.· 
mamatı .•. 

sekiz ıene daha eskidir. Tabii 
Fransızların bit kaç yeni tipi ve 
Ruslann hir çok son sistem filo -
lan vardır ki, General Göringin 
tayyare flıoları onlitla reliabet 
edemez. 

Bugün Almai\ erdusunda mev· 
cud olan tayyareler arasında 
Yunkessin 52 Yu bomba tayya -
re$İyle Heinkelin 79 He lstiktaf 
tayyaresi Yardır. Bitinci tayyare 
2000 kilo boınlia tjfijfahilirı fa • 
kat 3000 metreden f ula itti fa 
kabiliyeti olmadılı lçfn çbli ite 
yatamaf. ikinci üffate 3')iO ki • 
lometre slli•te maUktlr •e 6000 
metre irtif aa çıkarsa da manevra 
kııbdiyeti çok a:&dıt. 

Alman mUllendlslerllı 
~ladlll ıenl projeler 
lıte ilk devreye aid olan Ya • 

ziyetı budur. Bu ilk bir buçuk se· 
ne zarfında görülen hatalardan 
timdi tamamiyle çekinilmekte • 
dir. Alman mühendisleri tarafın· 
dan çizilen yeni proj~ler, en tdn 
mükemmeliyette tayyarelate il&. 

tir. Mesela Almanya Havı Ba. 
kanlığı müsteşarı Milch Hç mo • 
törlü tayyarelerden vazrl!Çilttıe • 
ıi fikrini kabul ettirmeie mu'taf· 
fak almu§tur. Yeni Hein~I tay. 
yare serilertndt! üç mot5rlü t~k 
bir tayyare tipi hHe yoktur. Blr 
de büyük tayyarelerden, ıeyyat 

kaleler tesmiye edil4hl ımaazı:d 
tiplerden vazgeçilmiftir. Çünkü 
Almanla~; bu tayyarelerin fita • 

nevra kabiliyetini az görüyorlar, 
kaybedilen böyle bir tilyyarenin 
büyük bir ziya teşkil edeceğini 
düıünüyorlar. 

Almanlar muvakkat tayyare 
kuvvetleri 1ıazırl~dıktan *<>ıtra 
timdi katı han. künetlerini vü .. 
cuda. getlrmeğe batlatnıılatdır. 
Bu husuıta fevkalade bir faali • 
yet gösterilmektedir. Elde edi • 
len rakamlara ve alman habetl.,. 
re bakılaoak olursa 1935 aenesi 
nihayetinde A_lmanyanı!i havd. 
kuvvetleri, İngiliz, Fransıı ve 1 • 
tal yan ha va kuvvetlerinin mec • 
muuna faik 6lataktır, Tabii Al • 

manlar bu iti yaparken bilytik 
mütküli.tla katıı1atmaktadırlar. 
Meıela yeni makinelerle yapı • 
lan tecrübelerde büyük kazalar 
geçiriyorlar. Bir de mevcud mü. 
rottGbat, yapılan fetkilila kafi 
gelmiyor. 

Tayyarecilerin filo halind4!1 u • 
çuflarda ve hava muhuebelerl • 
nin teknitinde hen.tiz tecrüb&le .. 
ri yoktur. Bunun için uzun müd. 
det talim yapmaları lizım ;ele • 
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Bu sonuncuıun.u ôğrenmek bo
na garip ve vahti bir sevinç bile 
verdi: 

- Zaten belliydi!.. Ö gortl vü • 
cutlu, kalın dudakfı deHkanh ~k
tan be anlar?.. Soimazı, bir çiçek 
gibi g6ğ11Ciııde taşımak {çtn heves 
etmişti. Solduğifııu, artık bir daha 
dirilmefftek U!ere solacağım an • 
layınta yanıf\1 bHe uğrcımıyor .. 

Dayıma döndüm! 

- Suad Bey belki hutadrr .. Bir 
defa yokla.saydınız? .. Niçin gel -
mediğini sonnahydtnız ! .. 

- Evet, biraz huta imiı ... 
Solmaz, babasınmn yÜzÜne 

baktı, acı aci gülümıedi. 
Dayım sözüne devam edemedi. 
Aziz Fikret Bey: 
- Solmaz Hanım, kızını, Ü. 

zülmeyin ! .. Bir defa da ben 'baka-

Bır hukuk • 
ışı 

~~~~....;:=-=:::-----~---.......:;=-

ve başkası ile evli 
arasındaki fark? 

Nikahsız kadın 
olınıyatt kadın 

=-:....:.=:::.==o;.;:~.:;;.ı;;=:::===-=-~ 

Avukat irfan Emin iı:ah ediyor 

Ceza kanunu etrafındaki mil • letten ltürttilmaJi iö:ıkanmı lfUI .' 
ı d 1 1· el d lt' ııııe5~ nakaşalar dolayııile görüştüğü • mu§ ar ı,, teK m e üze ı 0, 

müz avukat İrfan Emin Köıe Mi- ni istedikten ıônfa gülerek de' 

hal oğlunun fikirlerini 21 şubat Jii: 
935 ıünlemeçli Kurunda yazmıı - Bu size gelen bir hukU1'~ 
tik; dün (bir hukultçii) imzaıile yazısından Ei7ade bir suçlu Jl1 

aldığımız bir mektupta (nikahsız tubuna benziyor. 
kadın, başkasile evli olmıyan ka Günün birinde kocası ortıf' 
dın) arasındaki farka iıaret e - çıkan bir metresin dostile bet•: 
den mütaleaya karıı: (fakat her düteceği vaziyetd çare •''rr 
meüesin seyahatten dönen koca· mak gibi bit "hileıi şer'iye,, tar•jll 
ıı tarafından her ikisi iıleyhine na insanı çekiyor. Bana ne 1 Orı , 
açılacak zina davasından ne su • istedikleri gibi kozlarını payl~ f 
retle yakalarını sfyırahilecekleri- smlar. Uzak yerlere gidil.J bir; 
ni bir aVllkat aıf atile kendilerine leri olduğunu unutan, karı•~ .. , 
ıorunuz, yol göşterainler) den • sağda solda fink attığını glffll 
mektedir. de pişkinliğet vuran kocalar~ 

Bu mektubu kendiairle göa • tanmıf elmasın&., yahud k ' 
terdiğimiz Köse Mihil ojlu ölmüt b11ludma11na rajme11 ~ , 
J&ZJ ve tertib yanlıtlarırldan yıtlatını ıildirfniyen kardat \#~~ 
bahtı kara bir adam olduğunu ıöy ha buna benzer bittakmı çet'J 
ledi, 21 ıubat günlemeçli ıayt • ortada durdukça tezasız kiil~ 
mızda çıkan beyanatında vekili günahlar hiç eksik olmıY 6' 
dtvrilerin azline dair olan ve söy demektir. Eıaaen hilei şer'lye ~ 
lenildiğinden başka bir tekilde termedim, bu aibi hilelere )ı 
çıkan cümlenin yeni bir itiraza mak yolu hırakılm ıın d~ib' 
kapı agmaınaıı içiıı "eneli mu- Kim&eıtln ahlikını bozmak ni1; 
allak olan Yekaletten rlicu ede .. tinde olnıadıjıırt için muhter• 
rek hazırdaki vekaletten a21let • hukukçu; bu lıadar konut~, 
ınelt: ıuretile bu fırıldaklı veka • lOtfen kifi ıönünı,, i 
·····················•••i••····-······················································ 

Ceza Kanunumuz 
-- (Bat tarafı 1 inci sayıfada) 

Malutttıd Eıad, Ceza Kanununun 
değiıtirilmesi hakknida Heri ıürü· 
len fikirlere karşı KURUN'a be
yan.atıt1da dedi ki: 
"- Ben bu işte beyanata sala· 

hiyettar değilim. Salaliiyet Adliye 
Bakanmmdır. Ancak şttnu söyle • 
mek isterim ki terctime ettiğimiz 
!talyan Ceza Kanununun tercih 
sebebi, fazla demokı'atik bir ka • 
nun oluşu idi. Ondan sonra, ltal • 
yanlar Faşizm rejimine uyacak bir 
kanuti projesi hazırlıyarak kanun
laştıtdılar. Tabii olarak biz, İtal
yanlar ltnşizm rejimine uygun bir 
kanun yaptılar diye kendi kanu .. 
numuzu değiştiremezdik.,, 

Bay Mahmud Esad B-Ozkurdtın 
latanhulda. vereceği inkılnb kürsü
sü deri1erintle Türk Ceı;a kanunu 
f!ttafında batı mütalealarda bulu• 
nacağı tahıtıln edilebilir. 

cekti,., Fakat &u mütkGlatın hep

ıi geçicidir• 
Aradan çok zaman geçmeden 

hugi.iiıkü münferid tayyareciler, 

hava askerleri ve avcı filolarının 
akrobatları olacaklardır! -ynn !. .. Ne görürsem, ne duyarsam 
dosdoğru söyliyeceğim ! .. 

Dedi. Hastabakıcıya dönerek 
sözün.~ devam etti: 

- ~ir havlu verir misiniz? .. 
Solmaz, hata o bitkin ve 1imit

siz ıesHe söylendi: 
- . Bakın!.. Fakat ne ıöyliye • 

ceğin~zi ne gibi ilaçlar vereceği -
nizi şimdiden biliyorum ... 

Ciğerlerini uztın uzun dir.ıle -
eli. Midesini ve k<:.::nını yokladı. 

Bana döndü: 
- Bir de ıen hal<! .. 
Dedi. 
Sağ dğerin ucunda bir hırıl

tı yok değildi. 8u, veremi haber 
veriyordu. Fakat niçin herkeı ve· 
remden bu kadar korkar ! .. Pro • 
f esör Vaysman bir gün bize şöy -
le demitti: 

lstanbul planı ı 
W- (Baş taralı Z Utci •ahifs# 

tehasaısa verilecektir. Müteh•jJ; 
planı bu sefer bu tadilleri de ıff 
önünd~ tutarak daha büyük ~~ 
de yapacaktır. Planın bu "~h 
hetedlyece tetkik olunacak, 1~ 
görülürse yeniden tıl&Mh ve tı 
le tabi tutulacafftll'. 

ProfesHr EJg-öç, planı üç ~l 1' 
çinde yapıp bitirmİf, beledi1$ 
vermit olacaktır. Ücretini de 
'itle ve üç :ttlda alacaktır. 

Şehir meclisi plan i~i için geÇ~ 
yıl bütçes~ne bir mikclar para 1'0~ 
muşt?; bu para belediyede .tt~ 
kiledılen ve hazırlıklar yapt..n ııt 
bürosü masraflarına ve müteb•5

' 

sıslardan satın alınan üç raı>°~ 
harcanınıttır. Belediyenin haıtl'ıı' 
lanmakta olan yenl yıl bütçeıl 
konulan tahsisat Ue de müteh&•~: 
&tsın alaca~ı ilk takiit verile'' 
tir. 

Mütehas.sımn plAnı hazırfıJ"~; 
ia batlıyabilme1İ İçin he1ediytııı 
Önce şehrin havadan Eotoğrafl•1:; 
n.ı aldırması ve bunlara göre bı 
harita hazırlatmuı icab ebl1e1't~ 
d. B" h • · d t·b•1

' ır. utçeye unun ıçın e ~ 

sat konulmaktadır. 
Szi70' ı n ,J; 

- ltfel\cliler, vereııılUeri öl~r 
ren veremden ziyade, bu h•• 
.., l d . ..,. k k dıı'''' gın on ara ver ıgı or u 
Koh basiltnden evvel bu korlcU; 
ölddrühüt f., Ha•tayı, ha•t•I 

·ıı , 
madıjına, )'lif ıyaca.ğına, e•kitJ ~' 
den daha iyi olacağına inandır,, 
dığtmz gün ~afero ıiden yolll, 
yüzde dokıanını ıeçmit ol&ir•ıl İ' 
nuz ... Yüzde onunu da ilaçtBll 

1
• 

"'ıf yade ılık hav•, bol güneş, JcUV , 
li yiyecek ve içeceklerle pe1' }<O 

]ay giderebilininiz t. 1' 
Sonra, bu çeşid ha..talarııı r, 

çoiu üzerinde deneyerek ediı:ı JJI' 

ği bir inanışla Tüberkülin at1
'
1 

dan bahsetmitti. yjj• 

Genç kızı yerine yatırdı'?'· fiW 
zümde büyük bir imanla AJıZ 
rete ve dayıma döndüm: 

~. 

- Ökıürük ve kan, yalnı:Z "'/ 
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Avrupa nazırları 
seyahatte 

.... (Baş tarafı 3 üncü sayıfada ) 
Parçalanm · · .. ··k ası, yem, yenı gumru 

Eski lstanbula bakıı 

lstanbul çocukları 
eskiden ne oynardı? 
..... (Baş tarafı 5 inci sayıf ada) 

•ınırları ile biribirinden ayrılan 
Yurdların ortaya çıkması zaten 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -70-
Altuul:ıki gözii kapalı duran eğer 

hu·aya uzatılan parmakların 11ayısı· 
nr doğru söylerse Jıemen ( i\ lttan 
ibte ferman ) ulur, hu 11efer iit~kiler 
alta, alttakıler üste geçerdi. Şa) ed 
sayı)ı yanlış haber Hrir e o zaman 
ii:,ttı-kill'r lı ep birden: 

Avustury ·· · k "" ·· b" . a sanayıını otıı ır va-
:.·~~te ıokmu§tu. Eğer Alman bir 

Be l}oğ lu 1Jangın1 ve iki bin çadır 
zgr ele gerçekleşecek olur•a A -
vusturyanın büyük sanayii Al -
nıan sanayii önünde birdenbire 
Yıkılacaktır. Bugünkü Avusturya 
'~nayii kendi gümrük ıınırları i
'ınde nefes almaktadır. Halbu -
k" 1 Avusturya Almanyanın bir 
Parçası olursa Avusturya Alman 
Yanın bir vilayeti olacaktır. 

Avusturyada turizm ile geçi • 
nenler, köylüler Almanya ile bir
lefmeğe taraftardır. 

Avusturya Ba§vekilinin seya • 
h ı· a ı, Roma ve Londra konuşma • 
larının ileri sürdüğü prensipler • 
den iıtilade ederek Avusturya -
nın istiklalini kurmak davasını 
Hiitmektedir. 

istiklal davaıım kuvvetlendir· 
ntek için müracaat edilen devlet
ler daha önceden koydukları 
Prensipler bakımından Avustur • 
.l'Clnrn iıtiklaline taraltardırlar. 

lngiltere için Tuna bloku ve A
Vuıturyanın iıtiklali hem büyük 
•QvClf muahede/erine imza koy -
ntu! olmaktan hem de ökonomik 
ntiinasebetler bakımından fayda
lı !Örülmektedir. Fransa için ise 
nıesele bu sebeplerle beraber da 
hQ hayati davalara da dayanmak 
tadır. Nitekim Dollüsün ölümiyle 
biten ihtilalden sonra Fransa A
vusturya istiklali meıelesini bir 
tez olarak ortaya atmı§fı· 
ltcı lla~ta bu davayı beslemek için 

tolık klisesi bile iıe karı§hnl -
rtn, d" J_• l • • • ol 

~ 1 ın ms rı ıstısmar un • 
l'rlugtu. 

Beyoğlu semti tarihini bitirir
ken meşhur 1831 yılı Beyoğlu yan· 
gınını yazmadan geçemiyeceğim . 

Bu yangın Feridiyede Reçini
nin müsteciren oturduğu evden 
çıkmış ve derhal ateş altı kola ay. 
rılarak sür'atle yayılmaya başla -
mıştı. Bir kolu TarJabaşından 

Taksimin altı taraf ma1 oradan bü
yük caddeye uzamış. Diğer biı· 

kol Bülbülderesinden Papas köp
rüsü caddesine, Süruri maha1Jesi1 

Aynalıçeşmeyi yakarak İngiliz 
sefarethanesine gelmişti. 

Gece saat sekizde Kalyoncu 
kulJuğununun alt mahalelleri tu -

tuşmuştu. Buralar büyük gayret
lerle söndürülmüştür. İtalyan se • 
farethanesile 500 den fazla ev 
yanmıştı. Yangında yanan bütün 
ev mikdarı 3000 di. Ateşin çevresi 
içinde kalanlar taş mahzenlere gi
rerek demir penecereleri kapıyor
lardı. Boğos isminde zengin biri
nin vekilharcı olan Kirkor, evin
de 16 kişiyle mahzene kapanmış
tı. 

Ateş, Kirkorun evini ya1ıya • 
rak geçtikten sonra mahzeni a -
çanlar 16 kişiyi d~ ölü olarak çı -
kardılar. Ateş Taksimin alt tara
fına, oradan büyük caddeye u • 
zandı. 

O gün, toplanan cesetler 71 i 
rum, 8 i ermeni, 3 ü frenk katoli
ği, 22 si ermeni katoliği olmak ü
zere 104 cesetti. 

Bu yangında lngiliz selarelba
nasinde enterfan "liir - va1C"a geç
mişti. Hadise şöyle olmuıtur: 

Ateş İngiliz sefarethanesini sar
Avuıturya Ba§Vekilinin Paris mıştı. Sefarethane memurlarını te· 

•eyQhati Avusturya ile Fransa a- ]aş almıştı. Gayet asabi ve hatin 
~"8rndaki dostluğu biraz daha 1 olan sefire yangını haber verme-
rıvvetlendirmek emelindedir. ye bile korkuyorlardı. Memur1ar 

Ay . L 111 Zamanda bu seyahatin on toplanarak kapıcıyı sefire gön-
draya fladar uzaması sebepleri de derdiler. 
Avıısturyanın istiklalini koruya - Kapıcı sefir hazretlerinin kar-
CQk §ekilde kabul olunabilir. Bu- şısına büzülerek girdi. 
nun için iki sebeb ileri sürülmek _ Yangın gittikçe yaklaşıyor, 
fedir. d d' l memurlarınız korku için e ır er. 

1 - Avusturya devlet adamla- Dedi. 
rı lngiltere ile ökonomik yeni mü ==========:=====:==== 
nas b ların Avusturyaya dönmeıi me -
l 

e etler kurmak emelindedir -
er A d f l ·1 selesi de ileri sürülmektedir. Ha· 

/ .. · .. vuıturya ıimen. u.· er en. e d 
.. g I k bisburgların Avusturyaya ön -

b r ı.t ıermayeıi getırılece tır. I •1 0 un k I ·ı· mesi ile siyasa bakımındJ.n ngı a arıılık olarak ngı ız ıa-
nay· k · · · terenı·n kefaleti altında bir dev -
1 { urumlarile mühim sıparı§· 
erde bulunulacaktır. let kurulmuş olacaktır. 

l Avusturyanın istiklali bu suret Avusturya devlet adamlarının 
le maliye yolundan garantiletliri seyahatlerinden çıkan anlamlar 
ecehtir. bunlardır. 

~-- Diğr taraftan Habsburg 

teı:rıd 
k d e olmaz ... Çok defa ciğerlere 

da ar İnen nezleden hatta sıtma-
a d ' h n oğan ihtikanlar, öksürükle 
erab k' lu er an gelmesine sebeb o • to:· Ben kenarda kalmış bir dok· 

\r um amma, Viyanada profesör 
ayama ' 

haıt n ın laboratuvarında bu 
onl alıkla çok uğraştım. Henüz 
}'a ~rı unutmadım. Bütün dünya
l'İJtı ~~ı korkmadan söyliyebili -
l'İnd 1 Solmaz Hanımın ciğerle -
ce h~ koh basili yoktur. Bu sade
•irı· ır ne:ı;ledir. Nasıl, siz ne der
~e~~l hocaını söylediklerim doğru 

il ini? . .. 
)a:-ıiz Fikret Bey yaptığım rolü 
. ıtıanıaınıttı: 

~ l:ğeı- ıözümü daha sonraya 

~i •:;;ırıı§ olaydım ben de sizin 
~! llUtacaktım azizim Vedad 

· .. ;yerden göke kadar hakkın 

Sadri Ertem 

var ... Şimdi yapılacak iş şimdiye 
kadar alınan bütün ilaçları kena· 
ra atmak, yeniden işe başlamaktır. 
Fakat Solmaz Hanım, hiç üzülme-

. sı"ze mümkün olduğu kadar 
yın, . 

ilaç vereceğiz ... O da bır şerbet az .. , 
olacak. Tatlı tatlı içeceksınız .... 

Solmaz yerinde doğrulmuş, yü
zünde belli belirsiz bir ümitle bi· 

ze bakıyordu. 
_Acaba?... inanayım mı? .. 

Keşke öyle olsa! .. 
Diyordu sanki .. 

Ona dedim ki: 
d .... 1 ., 

- inanmıyorsunuz, egı mı . 

S. b · bat edeceğim .. İşte .. 
ıze unu ıs . 

b d ... alyorum. Burada ıı -ar agınızı ... Ö 
. . t' .... . uyun artıgı var... Y-

zın ıç ıgınız s . 
ı d .... 1 .1 Bunun bir kısmını sız e egı mı. 

içtiniz, değil mi? ... 

- Evet! •.• 

İ tıı,:ili:. :;)ef ııretlıurıe.,i .• 
Sefir: 
- Ne yangını? .. diye mukabele 

etti. Fazla bir şey söylemedi. Ka -
pıcı dışarı çıktığı vakit memurlar 
sofada bekliyorlardı. Kapıcı me
seleyi anlattı. Herkes ne yapaca -
ğını şaşırmıştı. Kimse kaçmıya ce
saret edemiyordu. Fakat alef git
tikçe büyüyor ve yanaııyordu. 

Memurların. telaşını duyan se -
fir, dışarı çıkmıştı. Pencereden 
yangını görünce soğukkanlılıkla: 

- Ne oluyorsunuz, diye bağır
dı. lstanbul yanıyorsa bize ne?. 

Bir memur cevap vermiye ce -
saret etti: 

- Efendim vaziyet çok tehli -
keli ... 

- İngiliz binasına bir şey ol -
maz. Bu, Türk yapısı değildir. 

Sefir tekrar odasına girince a
teş binanın etrafını tamamile sar
dı.Bitişik evlerin damlarından fır· 
IJ..yan kıvı1 ımh tahta parçaları 
konsploshanenin üstüne uçu§uyor
du. Memurlar ne olursa olsun 
konsolosun emrini dinlemiyecek -
)erdi. Ellerine geçecek eşyayı ka
pıp kaçmıya karar verdiler. 

Sefir, pencereden baktı, alet 
tamamile sarmıfh. Birkaç dakika 
sonra canını hile kurtaramaması 

tehlikesi vardır. Şapkasını hile 
almadan merdivenleri indi ve ka
pıdan kendini fırlattı. 

Bu yangında İngiliz sefaretha· 
nesi baştan bata yanmrJtı. Yan • 
gm hasaratı çoktu. En büyük kir
gir binalar bile yanmıştı. 

Bu yanan İngiliz sefarethane· 
sini Lord Elgin'in yaptırmı§ oldu
ğu bina idi. Şimdiki sefarethane 
yanan binanın yerine kurulmut -
tur. 

Mahzenlerde bulunan ölüleri 
çıkarırlarken 16 yatında bir ka -
tolik kızı ile bir erkek canlı olarak 
baygın bir halde bulundular. Bu 
iki genç yüzü mütecaviz insan • 

Gözleri merak ve sevinçle hü • 
yümüştü. 

Bardağı dudaklarıma götür • 
düm. Dayım da Solmaz gibiydi. 

Yalnız Aziz Fikretin bakıtla -
rında zorla gizlediği bir korku se
ziliyordu, lakin ben korkmuyor -
dum. 

Hastayı in.andırmak, niıanlısı
mn terkettiği bu güzel genç kızı 
sevindirmek için o dakika hayatı
mı bile verebilirdim. 

Çünkü onu seviyordum. 
Suyu son damlasına kadar iç

tim: 
- Gördünüz mü? .. Eğer verem 

olsaydınız bunu yapar mıydım? 

Ne söyliyeyim size? .. inandırmak 
için ne yapmalıyım Solmaz Ha -
nım? •• 

Batını kaldırdı. Saadet ve ü • 

ların en talihlileri olduklarını is
pat ettiler. Baygın olan çocuklar 
ayıldıktan sonra hatlarından ge -
çenleri hatırlamıtlardı. Erkttk hay
retle kendisini süzenlere batından 
geçenleri §Öyle anlatmııtı: 

- Kurtulamıyacaktık. Eleni 
beni bir eve soktu. Ben kaçalım 
diyordum. Razı olmadı. Eve gir
dik. Zaten kaçacak bir yolumuz 
yoktu. Fakat girdiğimize de piş-
man olmuttuk. Çünkü biraz sonra 
ev de tutuşmuştu. Kiremitler ak • 
mıya batladı. Üst kat daha tehli
keliydi. Alt kata indik. Çok kor -
kuyorduk. Her saniye evin üzeri
mize yıkılmasını bekliyorduk. Alt 
katta bir mahzen kapısına tesadüf 
ettik. Buraya girdik. Titriyerek 
neticeyi bekliyorduk. Kulakları -
mıza gürültüler, çatırtılar geliyor
du. Biribirimize sarıldık. Bundan 
sonrasını ben bilmiyorum. 

Bu yangında evleri yananlar 
için, Kasımpafa Tatavla, Hekim
oğlu bahçesinde ve ermeni mezar
lığına iki binden fazla çadır ku -
rulmuıtu. Buralarda ayrıca yemek 
pişirilerek dağılıyordu. 

GALATA ve BEYOCLUNDAKl 
KiLiSELER 

SEN BENUA: Bu kilisenin 
kuruluı yılı doğru olarak bilin • 
miyor. 1362 ile 1379 yılları ara -
aında Papa Beşinci Örben kuru • 
nuna mensub olduğu ilerj ıürülü· 
yor. 

Sent Michel kilisesi harab edil
dikten sonra bütün maaarafi Ce
nova cümhuriyeti tarafından veril
mek üzere yapılmıf, uzun kurun 
"Ceneviz kilisesi" adını muhafa· 
za etmitti. 

Kilisenin ilk tekli müstahkem 
bir kale gibiydi. O vakit kilise 
Galata surunun dıtında Rum ve 
Ermeni mahallesinin ortasında 
idi. 

Meryem ile Sen Benua'ya 
ithaf edilmiş olan kilise bir kaç 
defa yandı. Fakat her yanıtlan 
sonra tekrar tamir edildi. Kilise
nin içinde bulunan !itince kitabe
ler, bu yangınlardan bahsetmek -
tedir. ~ 

Almanların kiliseleri olmadı
ğı için büyük ayinlerini, Fransa j 
sefirinin mezuniyetile burada ya
parlar. Alman sefiri Kont Kapre
ra da bu kilisede gömülüdür. 

( Arkası var l 

mitle parlak gözlerini gözlerime 
dikti. Benek benek hareli sarı hal
kaların ortasında, eski sevgilinin 
bakışları verilmit sandım ... 

Ellerini uzattı. 
Ellerimi aldı. 
Oktadı. 

- Ah, bilseniz V edad Bey, 
§İmdi içim ne kad~r ferahladı ..• 
Size inanıyorum artık!.. Yalnız 
size inanıyorum ..• Söyleyin, kurtu
lacağım değil mi? •. 

- Elbet kurtulacaksınız!.. Aziz 
Fikret Bey de ayni neticeye var -
mıJtı ... Değil mi üstadım ..• 

- Bilemeilin ! 
Diye hağırır 'e altlarındaki t"~ek· 

Jeri srra ile birer hircr değiştirerek 
O) una de\ am ederlerdi. 

Dilsiz oyunu - Ü) unların en a • 
la\'lısı sanırım lm idi. Bu oytınu da· 
lı~ ziyude on yedi ile yirmi •. yirmi ili. 
ya~ arı.ı .. mdaki lıiiyük çocuklar oy • 
nadı~ı zaman çok tuhaf olurdu. Hat
ta bu oyunu. ) :ız ~ünleri hazan ça
) ırh, çimenli seyir yerlerinde yirmi 
lıeş, otuz -y aşlarmdaki koca koca a • 
daııılar hile oynardı. 

Uunun esası Hde eleha§ı idi. Ge
riye kalan on. on beş, yirmi. otıı:& 

çocuk hep palavracı sayılırclı. Ele • 
lıa~ı ııe kaflar usta. kurnaz, şakacı, 
alap·ı, komik olursa oyunun tia o 
kadar tadı çıkardı. 

Oyundan önce hütUn çocuklar, 
yalıucl delikanlılar cekt'tleri, yelek
leri, kunduraları, .,;orapları çıkarır· 
lar, lıir çokları paçalarını sınrlar, 
hep!Oİ <le elcha~mm ,·ndiği iJk İ§a • 

reti ale~n beklerlerdi. Hazırlık lıit. 
tikten sonra elebaşı sorardı: 

- Tamam mı, hazır nu@ınız? 
- Tamam, Jıazırız! 
Oyunun adı (Dil iz oyunu) ol .. 

<luğu için artık ortada ses ııacla ke· 
silir. çıt duyulmazdı. ~imdi eJebaşr 
biitün çocukların önüne geçer, sağ 
elini Jıa, aya k:ıJdırıp hafif bir ıshk 
çalar, takımı ayaklandırır 'e ta· 
kım (Ufak ayak) denilen hafif hir 
koşu ile yola <lüzülürdü. Ü) unda ra
jon eleha ı ne yaparsa lierkesin onu 
yapması demek olduğundan lıiraz 
gidildikten me ela eleha§t bir tepe· 
taklak atar, arkasında bütün çocuIC. 
Jar hep lıirden tepetak1alf atatlardı. 
Gene hiraı .sonra DleMlli ~eba!ı ye· 
re yatıp yuvarlanmağa haşladı lD•Y.· 
tb, arkasındakiler de hep birden yu
varlanmaya haşlarJardı. 

Dalıa osnra elebaşı yanJarmdaıı 
ge~en birine dilini tıkardı mıydı, 
arka mdakiler de aynen onu yapar
lardı. Elebaşı çayırlarda başıboş ot· 
lıyan bir t'feğiıı üzerinden (birdir • 
bir) atlar gibi atladı mıyrlı, );:ıydi 
«Hekiln <le birer birer e:.ı;cğin üze • 
rinclen atlarlardı. 

Fakat hazan e~ek' anıra anıra k'a~
ınağa ba~layınr.a etraftan dclı:ı:etli 
bir knlıkalıa koparılı. Buan eleha • 
§I çayırm orta mda duran hir simit
çinin tablasına yanaşıp bir simit 
kapar, lıaydi arkasından bütün ço· 
cuklar da hirer simit kapınca za, al
lı simitçi şaşırıp deliye d<iner, aha
li buna gülmeden kırılmlı. Fakat, 
sonradan simitçiye kapılan simitle • 
rin para ı f azlasiyle \erilerek gön· 
lii :ılınırdı. 

Bazan ela mesela elehaşı ~aldırıp 
kendicıini !:ayırın orııısındnki kocaman 

~ (f,ütfen sayıfayı revirlniz) 

yordu. 
- Biz geldiğimiz zaman uyu -

yordunuz ..• Şimdi gene yalnız bı
rakalım da sizi, uyumağa çalıtın !. 

- Siz de gidiyor muıunuz? .• 
Diye sordu. 

Sanki: 
G. ' - ıtme .... 

Diye yalvarıyordu. 

- Hayır •. Hayır! .. Ben burada
yım, hatta akıam yemeğini de be
raber yiyeceğiz... f.ier §Üphen 
kaldıysa ve istersen bir tabaktan 
da yeriz, olmaz mı Solmaz Ha • 
nım !.. 

- Evet, evet!. .. Deınin söyle • 
dim ya ... 

Hali ellerimi ateşli avuçların
dan ~ırakmıyan Solmazı yatağa 
yatırdım. komodinin üstündeki 
saate baktım. Üçü yirmi dört geçi-

- O kadarına lüzum yok ar • 
tık!.. Teşekkür ederim ... Hep be
raber yemek için salona inemea 
miyim acaba?... Burada biç ca -
nım istemiyor da .. Yalnız batına .• 

(Arkası var). 
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"Geqve boğazı,, ndan 
bir yaprak! 

Yüzl)a~ı Tugrnl. çıı>lak a;;.ker o
dasmda dirsekleri tahta ma~ıt} a da· 
) alı, ~cue:-i avuı:1armda. dalıp git · 
ınh•ti. Dakikalar geçiyor, çeyrek olu
,.o;; <"eyrclder devrilerek flaate Yn· 
;·ıyordu. O, put gihi. gözleri uzak -
l.ırda clü~tinüyordu. 

Yüzü, gergindi, kısık. ince du · 
dak1armi1a hir yayın sert bükülü§Ü 
'ardı. .Alav kumandanının 'erdiği 
zarfı açtı.· açalı böyle kararını~ 'e 
biı- daha giilümsememi~ti. 

\rada sırada aralık kapulan ya ,. 
ğız bir nefer yüzü görii.niiyor. sonra 
:->.e~sizce ~iliniyordu. 

Neden sonra: 
- Gel! 
Diye se,..Jendi. E§ikte hirihirleri • 

ne çıarpan topukların yalçm ~atı~ · 
rnası duyuldu. 

- Şafakla gidiyoruz. Eğer Lakı · 
mı hazırla. 

Sundurma altında zift gibi siyah 
Lırnaklariyle yerleri kazan ~ahırsız 
gen~ at~ neferin yakla~ma~mı duyun· 
ca k i:nedi. Kajağı uzun uzun şıkır· 
<laclr. 

Yıldızlar ısoldu. Tan yeri kızıl bir 
t:izgi ile yarıldı. Günej hu <_:atlanır~ 
nar yarığından doğuyordu. 

İJJgiliz nöbetçilerinin dolaştığı 
Haplarpa~a tren durağında at. in • 
san. çuval. sandık kalabalığı kayna· 
~ryor. lokomotif hir ejderha gibi ~o· 
lu~ordu. 

Tuğnıl. uykusuz hiı· gecenin l)Ol· 

ılurdu;;u )i.izivle yükJeni:;i giizden r-> • • 

"'e<'İri' or <'eplıanc sanchklarmm ta· ,., ... .. ' 
;mıilma bakıyordu. 

Jlıı,,hkları yeri 8arsan ceppar ya· 
pılı \nadoln çoc~1 ngonlara 
dold uktan sonra. tamponlar doku~· 
lu 'c makine yükünü tartan bir ha· 
ıııal gibi katarı sarstı. Gene bu tren· 
tle ızuradaıı lmradan toplannu~ der
me c·a rma Mr Çerkes tahum da Yar· 
eh. .;Pendik .. ten geçince onlarm 
fürgon lamHlan türkü "-füı1eri i;:itildi. 
Kimi lıapi:.haııe<len. kimi meyhane 
, e .;okak kii:elerinden de\ şirilcn hu 
:.iirüniin l>a~mda ne idi~ü helirsiz 
bir takını haydut hozuntuları görü · 
lüyordu. 

Hunlar lialif e orclusu idiler , .c 
:·Gen~ .. deki .. bağı .• ları ' urmağa 
gidiyorlardı. Vakit vakit pençcre · 
lerdm rakı şişeleri, limon. ymnu rtu 
kabukları savrulan hu 'agonlarda 
Peygamber postunun kurtarıcıları 
gece alemini tamamlıyorlar. atıp tu· 
tuyorlardı. 

Tuğrul. hepsini gömıü~. konuş • 
tuklarmı iiİtmişti. Kendi koınpar 
tmıımma girince. müla:mnlannı \ e 
çavuılarmı çağırttı. Kapıya da ken
di neferini dikti. Herkes föıüne ha · 
kıyor. onun bqlamasmı bekliyor · 
dtt. 

O. tok "bir sesle: 
- Nereye gittiğimizi hiliyor mu· 

sunuz'! 
Din sordu. Ce,·ah ,·erınedilf'r. 

Zaten· bilmiyorlardL 
- Şu arkamıza takıl an lıerğele 

sürüsünün edepsizliğini g<>rclünüz 
ya, işte bunlar bizim ~iHilı arkada~
larnmzınış. 

'·Geyve,, ye gidiyoruz. Orada Yu-................. _._. ................... -.. 
havuza, yalıud k enardaki dereye a· 
tar, tabii arkasındakiler de hep bir
den kendilerini kaldırıp hın:uza, ya
hud dereye fıdatırlardL Bu hal c· 
lebaşı yoruluncaya kadar sürer. son· 
ra oyun b itip herkes bir ağaç altın:ı 
dinlenınege çeki1irlerdi. 

İşte Dilsiz oyunu ela böyle oyna · 
rurdı. 

Yukarda adlarını saydığım iiteki 
oyunların nasıl oynanıldığma gelin· 
ce ) ansı gelince size bir gün onla • 
rı da anlatırım. 

O•man Cemal Kaygısız 

Yazan: Z. A. 
nanla ~arpı~an karde lcrin kanım 
ıliikr.cek. Fi~tanlr, efzonlarla 011111:.ı; 

oıııuza \nadolıı ~ocuklarnıa kar~t 
dö;fr•eeckııı i~iz. Saravdan lıiiyle e · o • . ~ J 

mir çıkını~. İugilider hiiylc i~temi~. 
\.ltı aydır kaçmlığınıız fillahları , 

cla~dan dağa aş1rclığımrz top kama.· 
]arını. makanizma çm allarını ganı
mcl tliye toplrya<'akımşrz. 

llaringtonla. ha~nmzdakiler h<iy· 
le konu~mu~lar höylf> tasarlamı~lar. 
Ne derşiniz'? 

Genç ınülazımlarm d<iı-dli hirclen 
ayaia kalktr. En kıdemlisi: 

- Siz 'arken hize ~iiz cliişmtz. 
Eınredcr~eniz, ) apanz. 

Dedi. 

Tuğrul onlardan zaten emindi. 
Ön lerinc hakan <'aHt:.lar altr ayda 
altını" kere canl~rmr" cli~lerine ala· 
rak kapılarında İngiliz nöbetçileri 
held iyen Kağıthane depolarından 
siliilı, cephane kaçırmı .. lar<lı. 

Fakat neferlerle anlaşmak Jazrın· 
dı. Onların temiz yüreklerine işin iı; 
yi.izii azıetk çıt1atılsa } eterdi. Birn;ı: 
sonra onha~ılara <la mesele açılclı. 
Kulak.tan l-ulağa fısıldayan ~özler. 
yürekleri hirle~tirdi ve höliik yüz · 
lerc·e Tuğrul elan ) uğrnlmu:; hir tek 
yürek gibi \tırmuğa haı:ladı. 

GeyYe Boğazına gece vardrJar. 
Yüzba~T iiteki bölük kumandanla • 
riyle de görüştü. Meğer lıcp .. i kendi 
askerleriyle elele Yermişlermi~ . 

Karargahta ate:ler yandı. çanta • 
lar yıkıldı. Silahlar kucaklanarak 
yal ıhh. Çerkel'llerle iilcki siirii. or • 
maıı bajmda loplanıyorlard r. 

Tuğrul. kar~ı tepelerde yıldızla· 
nan rıııklara bakarak göğiis ge~irdi. 
Sonra mülazmılarma: 

- Ben. } alnız gideceğim. Siz le· 
lik bulunun. Hele şu hergeleleri hoıo 
bırakmayın. Silahlan. cephaneleri 
bire kadar isterim. 

Dedi ,·c neferi (Durııın~ ) la he · 
beraber karanlıklara daldı. Bir ~er· 
rek sonra kayalıklar ara,.mdan ge · 
~erken: 

- Kıpırclanma 'ururmu ! 
Diye hağrran nöbet!: iye: 
- Y ahımcı tle~ il ~ hizi z~ıhitiniz <' 

gölÜI'. ! 
t:crnhıııı 'enliler. K<ıranlıkıa ) <·· 

ni ateşler parladr. GelC'n iki arkada
~a binlerce karele~ kur.ağı açıhh. 

Yanın saat ı;onra "•Knva) i İnzi • 
hatiye,, karargahmcla einl~ı· c·irit oy
niyor. kollatr hağlr haydutlaı· i)tı• 
yana geçiriliyordu. 

Tuğrul gitmeden önce ··H;rk Pı:· 
du::ın vatanı için vuru~uı-. !'altanat 
sürmek i~lİ) enler i~in eleği]!.. söz -
)erini İngiliz irtibat kumandanının 
kapr;;ma yazmağı ela unutıııamı,.tı. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TlYATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu ~ece saat 20 de 

lst~ııbul Bllt4iııtıi 

Müfettiş SthirTiıjatrasu 

111111ııılll111 Komedi 

ıuı 
5 perde 

Yazan: 

mmm H. Gogol -- . 

Eaki Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de 

Deli dolu 
Operet: 3 per de 

Yazan: 
Ekrem Reıit 

Seıteliyen: Cemal V 

Reıit 

Son haftası 

f,ı~ıınt BılMi!lni 

SrhirTU..at.asa 

11111 ıııııııııı 

tll 
11101111 

1 TA KV i 

+ 
Güo doğu ~ u 

Gila batı s ı 

Sabah nanıaıı 

Oğle nam.azı 
tkinc.l.i na m<11.1 
Akşını oamaı:ı 

Yats ı n amazı 
imsak 
Yılın !! ~çeo gılalırrı 
Yılın kalan diolc:rı 

Pcqcmbe 
'}ş. Şubat 

H Zlfkade 

6.46 
17.58 
.".5 [ 

12. '1.$ 

{.'i.3 ~ 

17.58 
111.• 
4 ss 
~8 

:10'1 

M 
Cl • .\!A 

ı .\1art 
25 Zilkade 

l'i.:ı~ 

18.0J 
s.rn 
12.27 
l !\.34 

18,00 
19.:H 
4,·fı 

!\9 

30;" 

RADYO 
BUGUrt 

JSTA)lBCTc. : 

17.~0: İnkılap der-leri CniHr~i · 
Lcılm n;ıkil - İzmir Sayla' ı E;;:n 
Bozkurt, lB.30: Dan~ mu ikj,i: pliik 
]9.:rn: llaherlı·r. 19.:~:>: Ga, in knr -
de ler - .;an 20: Keman ~olo - Ba-

• T 1 . "O .,o s .. l ' . yan az r. _ .. ~ : . lUC)o . ıgan or • 
kc~lra~ı. 21.15: Son lıaherlt r. 2 J 30: 
Hach o o;ıkestra-r. 22: Rad~·o Tang·ı 
\ C' c..:az orkc.:-traları. 

223 Khz. \ .AR~O \ . \. l 31:1 ııı. 

17: Hafif ııım•iki. l7,1.'): Der:. ' c 
:-;aire. 20: Sarkılı diio kon'-'n. 20.20: 
5iizler. 20.'30: Sc~li filmlerden par· 
rahu-. 20,45: Sözler. 21: \k~am kon· 
~eri. 21.l5: Sözleı·. 22: Bcetlımenin 
e,-crlcrinıleıı sonatlar. 22A:i: Konfr
rafül. 2:J: Heklfünlar. 23.15: Dan". 

l 7:i Klız. lOSKOV \. 1 i2 ı m. 

li.30: Sözlt·ı-. 18.:rn: Krzılonln 
it-in program. 18.55: Kom.er. 19.30: 
Siizler. 21: Bizelnin .. Ccıııilt" .. UJH' • 

rarnun radyo ic,;in udaptu .. yonu. 22 : 
\l ınanca ne~rİH1t. 2:to:>: Fran~ız~a 
2 ı: İı-:[Hlll) oİ(', ... 

545 Klız. B CD \PEŞTE. 5:i0 ın. 

rn,:~:;: Plak kon:'ı-ri, 19: Der:-. 14). 
~O: Pi) ano hirli~iyle sarkıl ar. 20.03 · 
Ti) tıtro. 21. 15: Orkf.,,tra kon,;eri , 
2:~: Hahcrlcr. 2:~.20: Çingene nııı · 
.;jl..; ... i. 21: Opera orke ... tra~ı. l .IJ:l · 
~on hahr.rler. 

9:;0 Klız. BHE L C. :~ 16 nı. 

20: Karnın al dan:ı ak~anır. 20. 10: 
Lcipzig <;ergi~i ( :,,Özler). 21 : Hahcr· 
)er. 21.10: Radyo orkeı.lrmır. 23: 
\ktiialite. :?:-l.25: \k, mn musiki i, 
2t: Yeni ınn ... iki. 

nf KREŞ: 
13 - l:l: Giindüz plii.n ne::ı-·)alr, 

JA: Salon orkc!'ıtra,.ı. 19; Ilaherlcr. 
19.15: Komerin c.lcrnmı. 20: Konfc· 
nıns. 2030 Operadan nakil. 

BO R SA 
1 l l lİ7.'\larmda vıldız ı~areti '1'3nlar üze· 

rinde :!:" 2 -de muamelt: ~örenler· 
j dir. I Rakamlar kapanış riatlarını ı:österir 
1 rtuk ut (Sa!!§) 
* {.ondra 
* Nc:vyorlı 
• i'arls 

ı 
• i\lil4oo 

• Brübeı 

* Atioa 
• Cenevre 

.. Sofy a 

o ı O. - • \'tv;ına '24, - · 
125 - * l\la •iriı 18, -
169 - * Berlin 46, -· 

:!1 2, - * Vaışova 24, -
r 18, - • Badape~ıe ~b. -
24, - • Bük re} 17', -

81.'i, • - • Belgrat :'·I, -

24, _ * Yokohama 35, -

8!', _ * !dtıo 9-ı!!. -

I /"mıııııııııııııııııııııııııuıııııııııııuıııınııııııuıııırnınn~ınııııı oınınııııınunnınınuımıııınuıınuuınııınııııııııııın uıı ııımıuıı:ınımnı nııııııınııınııı 

-~ Adananın Kurtuluş 
~ Mücadelesi Hatıraları 
~n11111111u1 111ıııııııııııınıııııııııı Yazan : Kars SayJavı Esad uıı ıı m ııııııuın 

- 5 

3 - \km lıaliııde yabancı Erme· ları alınım .. idi. Ermenilerin ~Halı' 
nilerin hillıa~"a Ermeni aluyınm Jan .1Iıom:1dığı gibi Rumlar. G~I~: 
celp 'e i:-.tilıdamları Hri;.tiyan un · ııilcr. Sürvanilcrdcu fedailer. goıı.ll 
surlarının niifns ke afetini temin i · lülf'r te~kil \C lıep-.ini de te:ılih et· 
I<• benıbt•ı- Tiirklt'rİ ıle tt'lulit ' c taı· mİ:;lenli. 
'ik il'indi. ~ 13 - KeınaJilerin ) aptııJıırt 
. 1 :_ İngilizlerin çekilip gitmele · propaganda ııeticcc::i j.andarma ne· 
rirnlcn Fran .. ızlar lıarek~tlerine hü~- f erl erimiz zabitlerin kunıanda .. ı ~; 
hiilün :-erhe,-t kalnı1"',· lmlunuyorlar · tmdu kacınıl" oldukları hakk:ıııd 

~ .. • 1 
<lı. hevanatı tla e'a" ı-.drr. ef erlerııfl 

5 - Türk ha, raklarmın asılma · g_İl~ni lersc im hareketleri Fran~ız · 
ınus1 hakkında ıı~ alıten ne ele huku· larm doğrudan terhi:- etınclerindeıı 
kan kati bir :,.eheh ) oktu. , c , alıud lıaklarmcla re\ a giirJüklc· 

6 - ::\lalıaza Ermenileri ınenmun ri t~lıkir. tazyik gibi ıımamelclerİJlt 
etmek Türkleri tahkir 'c rencjcJ,, tahammül etmemelerinden il eri ge 

1 
e' lenIPk irin idi. mi~ti. Bö} lr. o1du~ıuıa kanaat 11:~1 

· 7 - B;emonun dediği gibi idare olmak üzere fütf en ( 10) 'e (~8 
i::l<'rİ 'l'iirk memurlanna lıi~ bir 'a· uuınarah H ·ikaları hir kere göz· 
kit hırnkılmanır"tı. Bil.iik i ~ bütiin '\l· Jcn geçirım•k lazmı<lır. iJ;· 
7.İfc , e ... 1lalıi) ;tlcrine tanıamiylt• 11 - Yukarıda bir iki ) erde ı 
miiclahale eLmi~lcrcli. revlcdiiYinı 'C!:lıilc İngiliz kıtaatı 

.; " 'J 8 - KnpitiiHl~yonları lıtikfımct ) erine :-on , akitlerde Fran .. ız kıtıı~· 
!,;Ok zarnan e'' el ınaJı,us bir kanun- ikame olunmu~tu. 
la kalclırnu~tı. Huna rağmen tekrar 15 - Kara Yu ... uf çete:oi acJi ça • 
iln a frin lıcni :-on derecede tazyik pulcu bir eşkiya idi. Bunun bar~: 
el;ni~l;rdi. Fakat tarafundnn n-l!t katında Tiirklerin katiyen bir ab ... 
kahul edilmeyip n•ddıı!ıınrnu;ııı. ka!>J yoktu. \ e bir iimide de <lii~n!ıı· 

Kendiliklerinden te.-ki1 ettikleri cle;;illcrcli. 13iitfüı müdahalclerırıt: 
o . • ·tc tiı·aı·et malıkcmelcrine Ermenilerle. raınten lıükumet me,·eucl vesaıtı 1 

Rumları ta) in etıni-:lerdi. fddia el· b; çetenin tak.ili 'e tenkiline çalı~.: 
tikleri ıııib~n at kaidclcriut' hi~hir mı;tı. Yaptığı teı]J.ıir ve bunun gl)ll 
, akil lıif:bir nıuaınelede a la riay :t termi:;ı oldnğu te~ir netice"i lıerkc~ÇC 
cııneıni~lcrcl i. nıalfundur. 

9 -·.Jandarma ıniifetti:;liğinc ta· 16 - Fran,..ız crkamharp kaynııı· 
, in <'' leıliklcri ) üzha-:r "'Lope., Yer- kamı Kolonel (Abadinin ) •'Fra~ · 
~lik.leı:i ı.aliilıi) et nıul'ihiıwe knavet • "rzJarın Kilikva'\ a gelme i Tiirk 1 

]erimizi zafa uğratmak i~iıı jandar · darei büküınetin~ müdahale etınc • 
ıııa miktanm azalt1111~ 'e e1lerinden si hu umett tahrik etlen sehcpler · 
ıııa\'Zerl<'ıri alıh i:;ıe yaramaz e:-ki ı:;\- elendir .• zunıımda Gazi .Aymtap_ ıd; 
l:ilılarr 'ermi~ti. Hu, Bremonuıı ha· mmdaki e:-erin<le açık olarak ıfa 

il . . r· 1 . . 1 
• ı· .. d 1 1 · n oe tıratııııhıki ~ar· ı ıtını ıy c 'c 3anuar· e':lenıci'i l""a ın 'c mu a ıa enı 

J so . h rt-' malan taraflarından do~rntlan doğ· kadar lüzuın--uz 'c haksız hır a. 
rın a Lrrlıi~ t•ltiklerinc dnir makamr ket olduğunu tamamen tecelli etut' 

. dk . . . . r kan1 , ilüvctc hu lıu~u ... u resmen yaz r · mektedir. nu Yecız ıt~r.t a .
1 lan. c·c' aplarl a :,. ahillİr. Runun la he· daha fazla süz :.öy leııwı;c H tleli 

rahcr Bremonnn göaterdiğim hatrra· göt<terıncğc. lüzum yoktur. 
tniclaki fıkralar ile 'e:ıikalamı bir 17 - Bremon hatıratın<la Mib .: 
kere giizdcn geçirilıııe1'i kafi gele · "~n Oanıatyanıu ivi halinden 'ak,, 
cC'ktİI'. tinden bahse<ler. hakk.ın<la ınetlıt; 

] O - Rrı·ıııonun hatır alında Ki· sitayi§te bulunduğu hu ~erg~ze§ht•Ç· 
1ikrn Tiirk ııwıııurlarr tarafından i · '\·e komitacı son zamanlarda hır~· 
,ıa;e olunııın~tnr ılenilnü~tir. Halhu· } ali ham sevdasına ~apılır. A,·eıt 
ki hiitiin ınmunclclcrine, ~alahiyet • le beraber hükuıneU abluka .a~t~ 
lcrine mütlalınle olnnnıak suretiylı· alır. iı,:erive girerek makaıru nla} 
i<larc ettirilııwk riheli iltizam edil - i:iı;al , e. kendisini tle , ali. ilan eder; 
ıııi;ti. Bu gülünç hal ancak bıı- ka~ ~all 

' . l k d" . ]ııt' 11 - Brcuıoııun l:.mıcnıstan laş de\"am eder. Rreınon en ısıne • 
atlıniniı:ıtrati>rlüğiinc tayin olunduğu her göndererek hükumetten çık?1',ı 
lıatıralmda -arahatcn yazrlı<lır. Ba smı teklif ederse de aldırmaz hizılıt· 
cok dikkate ~ayandff. Demek olu • gelih çıkmasını ihtara mecbur kıı~oı-
~ or ki. \dana , c hm ali~iııi ilk vn<'c .Artık duramaz çıkar gider. - ~ 

11 İıiiylc ta,-anur ctnıi~lerdi. R~m! garip olan im hadise ben Adana~~. 
t~kerelerinin bııJıklann<la (Dü:;ı · ayrıldıktan sonra cere) an etnıdıı· 
maıı araz Ü me~ğuliye...i şimal nıınta- t. _ hazılannm ifade 'e kanııa . 

) 1. ıh ır. rüh yaP katı im~ adıniniı:traıörü < ıye mn u rma göre Br~ın<m hu~u t~c e ok}ll' 
olarak rnündcric; idi. mak ve efkan unıuımyeyı d~ Y ._ ~t' 

Jeııt•ral (A1Ienhi) müttefikin kr- malt iizere emrivaki illda:ı et~ı~ıuı:; d~ 
ıaatmm ha§kmnanclanr idi. Kilikya- General Goro} ada yazı~~ ı::.e. fı~ 
daki Frnnsız H İngiliz krtaatı bida · mecnunane bu lıareketı nm.;~ııJI 
) eten hunun emrine 'erilmi:.ti. ,.,.··rmiverek Breınona ihtura hız .. 

k dil · "t "o · ·· · BrenıO'' 12 - Fram·ıılar en erme mu e- .. ··,. ı hunun uzerınc . . 
ı * Amsterdanı 

• Prag 
* !\totho1m 

IOO. _ * ~lecldlye ""· - j 
:n. • . .. llPnknnt 940, -

] kl le gomıu,., . d . re~it llHIYİl memurları ara< ı arını açı - Damatyanr bu lıayalın en 'az~ d~ 
Lan· s(i~ lüyorlar. Bundan ı:nak.satln • lllcğe mecbur kalnu~tır. Bu ha . , 

ı 

Çekler (kap. sa. 16) 

• Loodn 
• Nevy or~ 

• Paı i• 
• !\lilano 

c09.;"0 • Stokhl n 

o.:99 75 * \'iy an~ 
ı z.o.ı . • !\ladrl• 
Q.37- • Berlin 

:-ı. fi) • 

,;;.« ( -
1,98-

1 

• Brüksc ~.397~ • V:.ırşova 4.~o; 
• ı\tina. 4 0432 • Budapcs ır 4,·r\20 

", .4'.· •o; • 13 ükre,,· ~9.0~67 * Cenevre • 
• Sofya 67,30- • llcl~raı 35.1 275 
* ,\msterdam 1.1757 • Yokobama '2.81~0 

• t'rag !9,0:-ılO • Moskova 10!>1~0 

l'=~==~~~:======i 
[ ESHAM 

• iş Bank•~· ro.- Tram\·a~· 

Anadol u 1~.:-0 • Çimento as 
Reji ') 27 Onyon Del 
~ir. Hayriye' (,'i.- Şark Oe! 

Merkez Bankası (13,- Balya 
U. Sigort.1 -,00 Şarlı: m. ceza 
Bom on ti f l!,94 relefoo 

istikrazlar __ 

• 1933Tür\: Bor. ı :ıo. ıo 
. il 28,YO Tranl\':ı v 

• . ııt 28.85 Rıhtım 

lstllı:rlııüahili 1 94,- * Anadolu 
ErJaa.i istllı:razı 97. - • Anadolu il 

llltS A ,\l - ,00 ı\oadolu 111 
Rallda• - 00 • \lümessll \ 

:-ıı.~o 

13.61l 

-,-· 
-.-. --. 

31,;"5 

17, .'ıO 

4790 
47,90. 
4ti,
!13.:ı~ 1 

rrnm IH' oltlu~u, rniiteına) 11 olmryan Adana kurtulu§nna dair hatır~ Jl~!ıı 
memurlara kar:;ı ne \'aZİ) et alım~ '>· reı.lcn Alııne<l Remzi Bey tara nı .. Jrc 
Jacaklurı kola} hkla anla~ılabilir. çıkarılan Yeni Adamı ga~etc:-ı~J:ı 
.!\lali) e dairelerini ~ıkr ~>İr S~lr:~lı! Veliddin Feyzi Beyin ııe~rıyatıll 
kontrol etmeleri hcı· ı,..teclıklerını •~- münc.leriçtir ... 
af. paı·al:mınm diledikleri gibi israf (Arkası ~ 

iı·iu itli. -------------_.-.: 
- Poli:o 'c jandarmaları 1:>lalı için Bu gece =-= . 'ıi!ı,: 

k .. mmım:m:: P. 

ctc:ril. vazifelerini is aı. zapturaptı ~:.:!. No·· bete-·, eczaneler ··, hü:bütüıı ilılal nıak .. acliylc idi. • Y 

Hele memleketle müsavatı tanı· :ıı: • de: ı 
1 · h' k r:·: ~aıuatyada Teofilos. Fen~ .. ıı· nıc demelerinin ııç ır manası yo . v . af ,,.., 

tıı. Çünkii Türkleri daima tazyik et· U .\rif Sclızadeba§ında: .\s ' -.. .. k. 
ı 1

:: ' • d ~·A KaragünırU nıi.,]cr. Ermenileri Hristiyan an :.: reminin e: .ı."azıın. _ ef, 
Tfu.klcre zuli.inı yaptırmak için de fi te: A. Kemal. Ak ara}da: ~er a· 

tahrik ve teslih eylemişlerdi. f.i. Besikta~la: Nail ~~<l1'. ~e~~!cs· jl Ermmilcrle Türklerin birihirle · :.ı. şada: A~adorynıı. a u e ~~·,.ıııl· ff 
.. · nemleket ,•• Lı' Ilal1ı•ekap1da: Mehmed -l'8 • 

1 
... f•,' rinc lıııımmr.t g;o,..tcrıneı;ı, l ;i . :. 1> . Ga .. Sı 

iı-iıulc Iıi ı· kac; defa iğtiı;a:: nıku.ı i. =.. Çcınberlita~ta: Sırrı ~n .. ~m, . bi· fıl 
.. ~clmeı-İ rrf j,..t;al mcmurJarınm ta · ":": tada Okcu i\lusa C'acldebınde.... . i 
e .. o • • . .. ~ d 1> l oka"ı.Jl s kih cllikh•ri mantrk::ıız sıya~etlermın ;i Jo::., Beyoı;lun a . o~ a ~ _ ~;,Jıı: ff 
nıaku:> ıwtict'It•ri itli. Y cgiine ınüseh· ·:· :. da. Garih 't' -;\Jı5k .. oka". ·ı· •S 

· l Du11ı ı: J)l'plcri , e ıııc:.ullcri şiipheı<İz ~en • == J imoncivan. Kurtu u~ta: • ., ı: 
· ii ' · · 1 ura .. , ~ dileritlir. Türklerin miiscllfllı. Enne- H rİ- Ka,..1mpa::acla: Yenı . ec· 

nilcrin gayrimii:ıell al1 deni~esi ~·· Hahc~oğlunda: Yem Türkiye ·• 
kasten Tur .. k Jcri mücrim, Eruıenıle· _,: 

zane~ı.. ...•••:::: ri ma~unı ve miidafaasız göstermek :im:::::::::::::::::::::::::::::;:-.m:::nı ...... 
jçimlir. Türklerin h iisbütün silah · 
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Dedikodu ve propaganda 

Ütün dünyayı alakadar 
eden mahkiim! 

' 
ındbergin oğlunu kaçıran Hauptman 

masum mu, yoksa cani mi? 
ltı~af~Iardanberi gazeteleri • ı 7 - Fidyenin tediyesinden 
ltı .. k lındbergin oğlunu öldür • 1 Hopmanm birdenbire ztmginle-

,. suç·ı dı'g~i görüldü. ııa.ntı 1 e nıuhakeme altına alı- . . 

b '1&.uptınanın h k · den 8 - Doktor Condonun 1~m1 ve ah d mu a emesın d 
b se en haberleri neşrediyor. adrcsiHauptmanın apartıma.~ı~ a 
: rn~akenıe bittikten ve Haupt- / bir divan üzerinde yazılı gorul -

ıo:~ ıdaın~ mahkum olduktan dü. . . . .... 
'b . a hu adarnın masum olması j Hauptman aleyhınde ılerı suru· 
~u:~~lle~i ileri sürüldü ve bu _ , Jen bu .delail şu şekilde tenkid 
) UZerınde bir sürü ded;kodu· j ediliyor: 
d:d~k&.Prldı. Telgraflar, hala bu ı - Hauptmanı katii gecesi 

1 odu} l ı Lı'ndbergin evi civarında gördük li arı an atıyor. 
auptnıa h k . ]erini söyliyen bulunduğu gibi da d nın mu a emesı sırasın 

ha 
1
a, tnuhakemesinden sonra da onu başka yerlerde gördüklerini 

Çı~e bir takım dedikoduların söyliyenler vardır. Onun için bu 
ç~l asına sebeb, birçok hukuk • delil bir kıymeti haiz değildir. 
let ~tın rnuhakemeyi hak ve ada 2 - Doktor Condon yuzunu 

ıcabatı · · · d görmediği bir adamla konuşmuş h l na uygun şeraıt ıçın e 
Pı lllt§ 1 B tu. Doktora göre bu adamın şi • la.....,. .. saYınama arıdır. un · 

•q gor h l vesi Alman olduğunu gösteriy<?r aııı.d e nıu akemenin haş ama 
an ı d du. Halbuki bu adamın doktora bir .. evve ,Hauptman aleyhin. e 

efk~ttrü Propagandalar ya~ıldı ve yalnız "Hey Dokor,, dedıgi an • 
arı u- · l d b taşılıyor ve Lindbergin bu sözle-tak} uıUnııye tesir a tm a l· 

k 
1 dr B d ri dinlemesinden üç sene geçmiş atı · u propagan aya avu • 
ar da · · ·ı H bulunuyor. 

cani oldu~ırıştı er ve la~p~~fandın 3 - Bu nokta diğerinden daha 
etuı guna kanaat erını ı a e 

er ldd· dd' mu"himdir. Fakat bir tahminden tıı.e . · ta makamı, i ıana -
sıni ok k d h kk ileriye geçmemektedir. Müzake -da. ,1" ur en bu a am a ın 

1 et y" .. d k' h ı n renin karanlık içinde vuku bul • ~t\ l .. uzun e ı ayvan arı 
de : Çagıdır,, dedi. Matbuatın yüz duğu da nazarı itibare alınmalı -
"ca ~ksanx, Hauptman hakkında dır. 
~or~ı, katil

11 
tabirlerini kullanı _ 4 - Yazı bahsinde mütehas -

iltdı sıslar biribirine zıt vermişlerdir. 

s()~~akeıne sırasında Lindberg Fakat bu delil, üçüncü delilden 
f llld 

0
Yledikçe dinli yenler tara - daha kuvvetlicedir. 

lt~rn an alkışlnnıyor, her muha - S - Beşinci delil diğer delille 
Yal{~ sonunda halk "Hauptmanı rin hepsinden daha kuvvetlidir 
~eiu ah,, diye.bağırıyordu. Müd- Hauptmanı müdafaa edenler, bu 

llıUJni itt'h · d H t tahtanın değiştirilmiş olduğunu tıı.and ı aınnamesın e aup 
ıisi .. an bahsederken onun ma . ve asıl tahtanın yerine bu tahta-

t \lzerind d • "h nın Hauptmanın dükkanından sö-rıa.y e ısrar e erek u 
"an bu h H külmüş olduğunu iddia ettiler ... 

?ltan d' aydut, bu katil aupt 6 7 8 inci deliller kuvvetlidir. 
ltıtn " ıye sabit olmamış bir ta- ' • 
h~ b suçlarını ileri sürereh suçlu Hauptman, banka ile hesabı carisi 

atıı-rnak · t d' olan bir adamdı. Onun bir yığın 
0 .. ıs e t· h ı 
Q'l.ltün b parayı evinde tutmasına ma a lia unlardan sarfınazar 
Uptın yoktu.Hauptman, Fişıh nammda bi 

fekt'l·le a.n. _aleyhindeki delail şu ' h ı- rinin bu parayı kendisine emanet 
ı u asa olunabilir: _ H b. olarak bıraktığı ve Fişhin sonra -

tıı.erd· auptrnan elinde ipten ır dan öldüğünü söyliyor. Fcıkat bu 
~eai, ~~en old~ğu ha:lde katil g~~ paraları niçin sarfediyorJu? Bu 

tqjJ.. ndbergın evi civarında go 
• ~111, li nu izah edemiyor. 
ıııı., auptınanın ken.disi bunu d' ~ · · 

~~t etti. Lindbergin fidye ver ıgını 

.. - li · herkes biliyordu. Verilen bank -
Çitıd auptnıan bir mezarlık ı- ı 

e r notların numaraları neşro un -ala .. :ırOcuğu iade mukabilinde 
l>a,.cagı Parayı doktor Condon ile muştu.Bu da fidyeyi alanın Haupt 

·<\tlık man oldug" unu ve Hauptmanın bu ~&ol·' .. etmişti. Lindber~ bu pa 
ııgı d" l ..... . - paraları bile bile aldığını göste " 

&~3in· ın edıgını ve Hauptmanın 
1 teşh;s tt' "· · .. l · t' 3 • e ıgını soy emış ır. 

Va:\sı;;k iki taraf arasında müte
~ett.ı· . Yapan doktor Condon 
ti ~1sde 
'la_l.lllt Pazarlık yapan şahsın 
llı.t s" ~an olduğuna kani olduğu~ 
~:V etrıiştir. 

ki ,. .. lila.uptnıanın not defterinde-
} qıı a ·ı 
il.q " r 1 e kendisine yazdırı -

d .,azda k 
&.sınd r, açırılan çocuğun o-

lli ta. a. hıra.kılan ve para talebi-
Zaın 

sındaki ınun eden kağıd parça-
dan ha. Yazıların ayni idi. Bun -
dtrif şka doktor Condona gön
lar111 en notlardaki yazılar da bun 

a:vni id' 5 ı. 

lt\llla~:1erdiveni kurmak için 
l'lıtı ca.ı n ~ahta parçası Hauptma 
tlle ~e ıştıgı dükkandan getiril -

6 ıenıinden çıkarılma idi. 
-F·d 

t\<>llar 
1 

Ye olarak verilen bank 
d ınç()" H a huı gu auptmanın odasın-
n llndu O 
Ol?a.rı ~ · nun ba~ka bank -

fedildi. llannıakta olduğu keş-1 

riyor. 

Demek Hauptman tehdid ile, ya 
hud çocuk kaçırmak sureti ile pa 

ra almıştır. 
Fakat çocuğu kaçırıb ol<lüren 

0 mudur? 
Bu noktayı aydınlatan D.eliller 

k ksiktir.Fakat fidyenin onun 
ço e d' . 

f dan alındığı, mer ıvemn tara ın 
dükkanına aid bir tahta par 

onun . '"kk 
·ı kurulduguv nazarı •n a -

çası ı e ~ 

1 katl.lin de o olduguna te a ınırsa 
hükmolunabilir· 

O halde Hauptınanın mücrim ol

duğu muhakkaktır. 

Y l h kenıeden evvel ve 
anız mu a d l 

Pag~n a ar sonra yapılan pro 
d ... d "'ld' Muhakeme sıra . ogru egı ır. l 

l. kullanı -smda kullanılan ısan, 

mamak gerekti. . 

Dedikodııya ancak bunlar se • 

bebiyet verdi! ' 
O. R. 

Yarın son ve en mühim 
olacağız 

G11lat<1.~aray • Fcncrbalır;c geçen ma~·larında ... 

Galata~ara'I' - Feııerhalıc;e rnac;ı 
günü geldi, çı~Llı. Fcvkaln<lc hir ha· 
dise olmazsa ~ampİ)Otrnnın ~on ma
çmı yarın Katlrkii) ündeki Fener ::.la· 
dmda görcce~iz. 

Garip te:-acliif: Gene bir Galata -
~arıff . Fencrbalıçc ına~ı !:ıtnıpiyon • 
luk Üurimh~ en mühim rolü oyniya· 
l'ak ınc' kic !;ıkmı~ bulunuyor. llenı 
her zam:m,kiııdcn daha ziyade clıeırı · 
mh etli bir rol. 

• Çiiııkii hu maçın netice~t 
plnız iki takm11n değil, ii41 takımın 
şanıpiyonluk üzerindeki son kozla · 
rmı taşıyor. 

luııda im katlar yiikı;dehilnıi~ olrna
~r belki Fencrhalıçelilerin çalı;:nıa· 

t>ın<lan clalıa t:ık<lire değer hir kıy • 
met tn~ıyor. 

llıınunhı beraber "!>anıpiyonhıl:.. 
muhakkak ki. daima en yiihc•l nı İj 
takmıııı hakkı olmak gerektir. 

B<•n ı;ah~mı itibari\ le lıngiiııiiıı 

en kun ~lli, en yiiksclmi~ takımı tl· 

Jarak "neyin 'c ne ~artların eilcri 
olurı.a olı;uıı .. Feııerhalu,:e takımım 

giirüyor Ye hulnyoruııı. Bnııun içiu
cl ir ki: ~anı piyonluğu hu ) ıl için ~a
n . Hkiwrl forınaya dalıa çok Hl) ik 
ı;ayıyonuıı. 

Galihi;-cL, halla heraherli:.. Fener 
halıçeye ·hak ettiği şampiyonluğu ka· Yarınki ınacı kim kazanacak? 
zandıracak. Jı'akat mağlubiyet rnzi • Kendi kan~atiınize. güriişlerinıİ· 
yeti hirden hirc de~i-.tirccek ve hu zc hakarak lıu sorğuya Lercddfül et· 
~efcr ~aıııpİ) onluk Galatm;araya da: 

1 

ıneden: 
Be~ikta~a da. Fenerbalı~eye <le aynı Fcncrhalu,:c.. Ccvalnıu 'ermek 
uzaklıkta kalacaktır. Hizmulır. ::\la~tık hunu icah ettirir. 

Acaba hövlc mi olacak dersini?. 1 ı Kar~ıla~acak hu iki tleğcr1i taknııın 
İnsan hir 'an için bitaraflık duy • m:ıç bününde iiııünılize ~ürccekh ri 

~ularmdan avrıl"a. Fenerin ~arnpi • Hl , a .. ıflara hakm: e • ~ 

, onlu~n kazaıırıınyr daha ı.;ok lıakct· Ft•ncrhalıçc maçı muhakkak ka· 
Li~ini ~lüı;:iinme"e Galalat-ara) ın galilı zanmak azmiyle çıkıyor. Kemli ,..3 • 

geJmc,;ini yeniden üç çetin ve gii - lıahnıda oyniyor. Çıkaraca~ takuı: 
zel maç görmek isteğiyle lıiJlıası;a le· çıkarabileceği takmılarnı en iyi i, 
menni edecek lıattft helki hıı, hir en elılı-ik olııu:ranı ve formumla hu-
ı;Ürpriz kar~ılığr olsa bilr ! Jıuıanı oluyor. , 

Fakat biz billahi lıöyle billıaı::ım Gıılataı;aray İhC Ft>ner ı;aba.,ıncla 
hir lemcnııi<lc Lulunarnk değil iz. oyniyor. Taıııam, i~ i 'c fornıünd'· 

Hu yıl Fcnerhaiıçeııiıı ~aıııpiyon· hir taknıı c,:ıkarnınk lıu:.u~uıula cid· 
luğn tlalı.t çok lıakcttiğini mıılılelif di mü~kiillel'lc hoğuiu~ or ,.c lıiitiiu 
, e:-ıilelrrlc i~aret ettik. lıu cksiklikll're kar11 cliUtlc anane · 

Filhakika Fcnerhahçe takunınıı_,, 'i tek hi r sil[ılı 'ar: 

hu yıl çok çalışmı~, kcndiı;inc rnııu· Enerji! ~~ :t- :t-

lazam bir ~alıa ,.e muhtelif inkarı • 
)ar temin eden kliibünün emekleri
ni bo~a çıkarnııyan 'erimli hir yoltt 
girnıi~tir. 

lluıın i"arel c<lerken hu şnnıpi • 
yonluğn c'alatasarayla Bc~iktn~m 
lıakctıuİ§ olımulığmr idılia ediyor df'· 
ğiliz. llililkis bu iki klüp de Fener • 
bahçe gibi çok çalı~ımşlardır. Hele 
Galata~araym kar~ıla~tığı çok nıiiş· 
kül ~artlara rağmen şampiyona yo -

Yarın salıada görecegmnz ~C) 
belki çok <lcf a olduğu gibi enerji İ· 
le tekniğiıı hir nıücadclc,.;;i <ılacak. 

maç c'" ela iki tP.kniğin müca<leleı-İ 
~eklinde bile ha~lamı~ olsa i~ orta · 
lara 'e ~ona doğru İı;ler istemez e -
nerji · teknik miicmlelesine <lükiilt·· 
cektir. 

i~ıe tahminleri çok defa ~aşırtan. 
~poı· yazrcılanıu ) anı itan hir mikadc· 

le ... Hu ıııiicadclcde kuzanıuaı:;ı için 
F<•ıu•rlilcrin )apacakları hir i::: 'ar: 
Tekniklerini enerji ile birle~tirmek, 
sinidt>nm<•dcn oynamak 'c giirınek. 

Gal ata:ıaray lıları kazaııdıracal.. 
~ekil İı;t• ~uılur: 

~imdip• kmlar Feucrlıalıçe) e kul· 
)andıkları tabi~ enin zıddını kullan· 
1ııak. )'ani zayıf ıuüdafaalarının yii· 
kiinii m:altınak iı,:in tle, runh lıir lıii· 
nuıı O) unu ) apmak. 

· A. s. 
Na~lar1n programı 

İ:-tanhul .\lınt:ıka:ıı fııtlıol heye • 
lİllllcn: 

J • :l . 1935 Cuma giinii yapıla • 
cak rc:.milik maç\arı: 

1 - Taksim almıımla alan göz • 
cibü Kemal Cçcr. 

E) iip - Bcylcrbc) i J:\ takınılan 
saat 13~:lO Hakem llalicl lbrahiın. 

Be~ikta,. • i~taıılmLpor takım· 
ları '"15.15 .• Saim 'furgud. 

)~an Jıakemleri: Talat Özışık 'e 
Feridun. 

1 r - Şnef alanında alan ~özcü
sii 11. G. Ezgü. 

1 lilal • Anadolu A takımları sa
a l J l.l :i hakctn J. ~ f. ı\ pak. 

) t>fa • Beykoz A takımları saat 
1 :~. lıakcın Suplıi. 

Yan hakemleri: Saiuı ve Ah<lul· 
lalı Hiza. 

Vefa · Bevko7. B taknnları s&a• 
1 t.1:> lınkem. Jt G. f.zgü. 

J 11 - Feııcrbtlhçc alanııııla nlmı 

göz<·füii Niizlıt'l. 
Galala,,aray - Fenerhalıçe ~ene 

Lalıınları ~aat 10 hakem .\li Ruh aıı 
Galataııaray - Fenerbalıc;e B. ta· 

krmlaı:ı ı;aat 11,15 hakem Adnan 
Akın. 

Topkapı • \ltınorclu A takımJaı:ı 
.;;aat 13 hakem Said Sa Hilıattin . 

Galataı.aray · Fcııcrbalıçc ı\. ta • 
kııııları saat 15,30 lıakerıı Şazi Tez
can. 

Yan hakemleri: A<lnan Akm 'e 
ve \li füJ, an .. 

T oros spor şampiyonluğa gidiyor 
Adana {Hıı--usi) - Şehir <ıtaclyo 

nıuııcla ) apı lan Adana~por • t ılınan 
yurdu kıır~ıla~nıasiyle bit-inci d~Hı· 

lik maçlan sona enli. 

Ilu yıl lik nıa!:lanna Mer:-in. Tar· 

sus kliipleriylc \daııaspor. İd111aı• 
yurdu, Sc) lı:ın;;por. Tarı<ıır~por İ~tİ· 

ral ... P.lıııi;:lenli. 

B i ı·i ııci dt·Ht•ıle lı iç ) t•ui 1 ıııeılt•ıı 
yaptığı he~ ıııaı;r k:ız:marak hiriııl'i · 

]iği elılc etlen Toro~ .. por olıııu~tnr 

Bu kliip gc~en ~az m<'' ~iıııintlc İz · 

mire g;itnıi~ w orada ııım ~ıff~!...i) l'lli 

ıııa!:hır ) ap:ırak. (,:ukıınn arı ın ilıııı~ı . 

t•dilıııeı Jıir f por lt'":ckkiiliinc nıalil~ 
olılıı~ııırn j .. }ıat t'lıııi-;ti. Toro~ıııı htı 

ılc' rl'dt' aldığı ııclİC't'. de·' mıılı '·· 

metodik ç:ılı-:ıııanııı. temiz. giiıw. 

hir oyun c_:ı~arıııaıı_uı ıııalı.~ııliidiir. 

1 
1clrııan \urdu ılı'. ~c·~ lı:ııı:-por 

l'orosuıı 15 pm mıını 11 pm anl.t 

lakih eyletııf'ktrtlirler. \f pr,inin l i 

pm anı vanlır. Likll' lııı ) ıl iiı;iiıwi\ · 

lii~e <lii~ıııli ~ tiir. \daııa,..pıır. T.ıı· . 
,;ıı~spor tııkııııl<ırı ıla dalı:ı '"ııı·a 

~f'l ı ı ıeklı't 1 i rlt ·r. 
(.11k11rm a lıııııtak.ı,.111111 l(J~ t -

l'J:~:l :-eıwı;i lıi ri 111·i 

rn.ıı; l.ın lıirİııC'İ ıh·' re 

:ı:::ığı) a ~azı) urııııı: 

t:ıl...ıııı hır 1 ik 

ıı {' ı i ı '\: l ı • r i ıı i 

Toro~:.por: O) n:ıd1ğı ııını; :- g,1• 

lilı :i. lwralıı·n· O. m:ığlıllı O, .ıııı;;ı 

1 (ı . ) ı•di~i (ı. ıtldı~ı "") ı 1 :l. den l'C • 

,j 1. 

~ler:ıiıı İdııı.m 'unlu: ( h ııadı:;., 
ıııaı.: :l. !!al ilı 2; lı~ralıcrı• 1, ;ntı~l ıllı 
) - l •l ı · -. 1 ) ı :.. allıt!ı -· )l't ıgı 1: a ch~ı ,..ı~ı 10 
ckn·cl''İ :t 

!:'ı·~lıan~por: (l~ıı:.ıılı:!ı ın:ıc_: !1 

;:alih 2. lıenılwrc 2. ıııağlfılı I. :ıllı· J 
!!ı 10. \ı•clii!i 10, altlı;-;, ..::l\t J 1 ·ılı·· ' ; .. ...... o ~ ' 
1'CCl'Si 2; 

':\lc·r~iıı,por: h)rnlllı~ı maç 5. ga· 

lilı ~ ~ lıı • r . ılıl'rr l: ıııa~lfıh 2. attığı 

1 :.!: ~ ı diği 1 O; ulıl1~1 ~uyr 10. dere· 
le:-i 3. 

\d.ın.bpor: O) nnıh~r maç 5. ga
li!ı l. hl'r,ılıı'rı• l. ııı:ığliıh 3. all~ı 
1J. ~\'ti iği 1 (1 •• ı ltl 'b' ı>D) ı 6 derece -

ı::- i L 

'l'.ır~n~ idnınn 'ıırdu~ Ovnadı~ı . . 
S. ;.!ıt 1 ilı O. hel'alıNt' O. ma~lılh 5. at· 
tı~ ı 2. )t'di~i 12 .. ılılı~ı sa}ı 3, dere· 
t'{',j 5. 

lkinc•i ıJe, re maçlarına lartlll 

lı i riııı i giin ii iı:ı .lnnaraktır. Bu ılev

n·d~ '.ızİ) elin ıle~i,ih deği~miy~ce· 

~i ~iiplıeliılir. Oiirt pman arahklA 
t>ıı öııılcıı giJen Taı us sponm hu 
tlı•, rı•\ i de ":d ilıi' l'llc• lıitirmek iı;tİ· • r- • 

'l'n.;-;iııc lı iı· ,iiıılıc t'ılilıııl'ıııelidir. .. o .. .> 

Eshi Oyuncıı 



Dk .... il. remıl te'bliide, 
baalln ~li:i A-m.pada bir ilatilit 
YUkuu melhuz bulunmadıiı ifade 
ediliJıona da im Wil, timadiki 
aium• IM>zinak niyetiM9 olaalara 
karlı ci4dl hir ilı~ mnı1it,iPd 
dir :w..;Fqiat h~e~ icabm
da -4kl•l•J• •ını.-it ba1ua • 
dWwm arıkça ıiltermeldedir. 



d A111erikanın yeni yıldı.Jarır 
~11 l'tf ey Klark, giydiğini kendi-

•ı11e L . 
l YaRl§lırmasını b!lan yıldız. -
ctttlcın sayılır. Bu resmini çıkart • 
fırıtk • . lb" • be; en gıydıği akşam e ısesı 

Yie ıayıltfın yerind c olduğunu .... • o.. . 
•&erıyor! 

m 

O.,rijinaL Çorab ! 
r ~0Pekbnlığı derisinden ço 
dl Yapılır mı? .. Cenubi Afrika· 
'c.~ I>urban şehrinde bir fabrika, 
I> 
0Pekbalığı derisinden çorab ya 
lttk p" .. .. b t , ıyasaya surmuş ve u ço 

c:la.r, hi1Jıassa Amerikada pek 
· alıcı hulmustur ! 
d Bu alıcıların ~oğunu teşkil e • 
.., eııler de. ..... kadınlardır!.. E • 
tt 1. 

ı, ; ~,em moda meraklısı kadın • 
Q\ r ·Bunlar, orijinal çorab giy -
~ i~kamnı buldukları için 
hı •evınmi,ler, rağbet fazla o -
~ nt:a., köpekbalığı derisinden 
Ilı tıd Çeşid çoraplar piyasaya çık 
ı.. •ttır. Amerikadaki kadınlar, 
Q\lnla k ltr rı apış kapış satın .,ımış -

' ayaklarına ve bacaklarına 
le· . 

Sltrnı~lerdir !. 
k _Yılan ve timsah derisinden is
d lr~~nlerden sonra köpekbalığı 
erıaınd "k d en çoraplar!... Amerı a-

•
l lnoda olan bu çorapların, çok 
eçrned ii en Avrupaya da geçece -

h ~e orada da moda olacağı fÜP 
tsıı •ayılıyor! 

1 I<?Pekbalığı derisinden çorap 
ar ıy· . ı "e '. 1 lf enirse gayet yumuşak 

r .. ı ınce oluyormuş. Bununla be -
--ner . k d h ~ ' ıpe çoraplardan a a 

İt• ~l.nıklı i111iş. yalnız. şimdiki 
.. et< c 1 h ı.. 

1 
• orap ardan bir kat ela a pa 

fl(\ ı I ................ 

------------·----

1'e,.Q 
ltaenc1·ı·rı §ık danteleli bir kadın 
clcrnt~ 1 ve G)'Tıca kenar için bir 
böw e .. Eskiden pek moJa ·olan 
~ 1'1endiller, şimdi ele moda 

ındq 1ertutu1or ! 

KA 
D 
iN 

ÇOCUK 
ıoğarıanl 

A vuıturya gazeteleri, kadın · 
k mevzuları etrafında sık ıık 
nketler yaparlar. Bu anketlerC!e 
admlarla beraber erkeklerin 
erdikleri cevaplar değer tutar. 
Son hafta içerisinde yapılan 

oir ankette, koca, geceleri soka -
ğa çıktığı zaman evde yalnız ka 
lan kadının içaıkıntısını gider -
mek için nasıl vakit geçirmesi i-

dokunuluyor. 
cabettiği yolunda bir mevzua ~ 

Evet, koca, geceleri sokağa 
çıktığı zaman evde yalnn: kalan 
kadın, içsıkıntısını gidermek için 
ne yapmalıdır?.. Bu suale gelen 
cevaplarda, kadınların çoğu. er· 
keğin sokağa yalnız çıkaı::ak yer
de karısını da birlikte gi)türme
~i lazımgeldiği ileri sürüyor ve 
kocanın, karısını birlikte götür -
mekten çekineceği her hangi bir 
yere, kendisinin de ayak atmama 
sı lüzumu üzerine duruyoTlar ! 

Karısını götürmekten çekine -
ce~i yer olarak, bir bar ve buna 
benzer eğlence yeri göz önünde 1 

Görclüğiinüz modeller, önümüz el eki ilkbahar modasına aittir. Bun /ar, Londrada Lord Derbinin hi • 
maycsi altında açılan büyük sergide ortaya konulmuftur. Yukarıda soldaki fapka, gelincilı kırmızın 
rengindedir. Üzerinde Notingam el antelesi ve lngiliz tülü vardır· Gene yukarıda ve sağdaki ıapka, 
Lankaşir pamuklusundan ;vapılmııtır. lskoç organdilerile kabarıklcqmı §fır. Beyaz zemin üzerine penbe 
çiçeklerle süslüdür. Şemsiye ve çanta da ayni tarzdadır. Aıağıda solda ki §apka, kahveren[Ji sun'i ipekden 
dir. Üstünde şeftali rengi tül bulunuyor. Bu modelde elbise ile eldivenlerde de hususiyet barizdir. Sağda 

ve aşağıdaki şapka, hasırdanclır. Hasır üstüne siyah tafta kaplanmıştır. Süsü, uzunca ve tek bir tüydür. 
Bu modeller, Londradaki büyük sergide ortaya konulanlar arasında birinci derecede mükafat alan mo· 
dellerdendir. .. ~ · ~1'8) .f. · 

tutulup verilen cevaplara karşı ------------------------~---~---·-----------.----..;.;.; .. ,. .. 
vapta, bambatka bir ıey tavsiye 

erkekler, böyle yerler bahis mev 
ediyor. Şöyle diyor: 

zuu olmadığı halde de, kocanın 
karısını birlikte götüremiyeceği "Koca, gece sokağa çıkınca, 

Zararlıdır, Vazgeçiniz! 
bazı vaziyetler bulunabileceğini karısının evde içi sıkılıyor, öyle 
söyliyerek, itiraz ediyorlar. Me - mi? Şu halde bu kadının çocuğu 
sela, gayet ciddi bir toplantıya yoktur. Eğer anne olsaydı, içaı -
mesleki mevzular konuşulacak ı kıntısı duymağa vakit bulamaz -
bir yere giden koca, karısını ne dı. Hemen çocuk doğursun. En 
diye birlikte sürüklesin?· Böyle yerinde çare, budur! Eğer çocu 
vaziyetlerde, kadın. evde kaldığı ğu olmıyorsa. kimsesiz bir çocu· 

takdirde duyacağı içsıkıntısını, ğu kendisine evlad edinsin. Bu 
götürüldüğü yerde bir kat daha suretle, hem kendisine geceleri 

lllllllllllllllllHllllllllUlllllllllll 

fazlasile duyar. Çünkü konuşma 
evde yalnız kaldığı zaman met -

mevzuu, kendisini hiç mi hiç a -
Jikadar etmez. Böyle vaziyetler gul oluş mevzuu temin eder, 
de olabilir! hem de kimsesiz bir çocuğa ba • 

kı,la, iyilik yapmıt olmanın zev 

kini tadar. itte, en kestirme 

yol! .. Tereddütsüz böyle!,, 

Bunlardan batka, ankete ge -
len cevaplar arasında, kadının 
evde yalnız kaldığı gecelerde di 

kiş dikerek, çorap, atkı v .. ~· ~re· I 
rek, kitab okuyarak, kedısını se _..,., __ ._..,.,_.....,, ~~~~~°"'~-~~
verek, kuşunun sesini yahud gra · 
mofon, radyo dinliyerek, içsıkın 
tısı duymaksızın vakit geçirebi
lecekleri yolunda cevaplarda bu· 

lunuyor! 
Yalnız bir erkek, gönderdiği ce 

ltllHllllUHtltlln•mtHflllHftHltlftMllH"HHlltlHl•llllHlllttllNllllHIH•••Nt•• ... --

Peynirli Kabak! 
Uf ak ıakız kabaklarını ince İn· 

1 

ce kazıyıp, iki tarafından bıçakla 1 

delmeli. Ancak, bu sırada bıçağın 
öbür tarafa geçmemesine kidda~ 

etmeli. 
Sonra, kabağın delinmit yerle· 

Londrada bazı kadınlar yeni 
bir cemiyet kurmu,lardır. Bu 
birleşmeye iştirak edebilmek için 

bir şart konulmuttur. O da, her 

hangı bir suretle olursa olsun, 

öpüşmenin aleyhinde bulunmak
tır! 

Bu cemiyeti kuranların beyan 

namesine göre, öpüfme, Avrupa. 
ya hıristiyanlıkla birlikte geç -

miştir. Uk hristiyanlar, öpüfme • 

yi, dini bir adet, bir klise seremo 
nisi olarak benimsemi,ler, onla
rın bu noktadan benimsedikleri 

rine maydanoz, dereotu, rendelen

mit taze peynir ııkıttırmalı. Kaba- / 

ğı çalkalanmıt yumurtaya batırıp 
çıkarmalı tavada sade yağla kı • 
zartmalı. En sonra da sahana di -

zerek, üzerine ıu geçirmeli ve su • 

yunu· çekine iye kadar pif irmeli ! 

Şu sade olduğu niıbette flk görünen etajer, konıol ve yazımasa
ıı, lngiliz. mobüyeciliiinin muvaffak bir eıeridir. Saydığımız üç fey. 
biraraya getirilib, bir kiil teıkil ediyor. Bununla beraber, biribirlerin . 
elen kolayca ayrılarak ayrı ayrı lıöfelere de konulabiliyor. Diğer tara r 
tan böyle olmak clolayııile bunların taıınrı kolaylığı da vardır. 

fey, zamanla fÜmullü bir saha • ' 
da tatbik yeri bulmuıtur. 1 

Öpüşmek, gülünç bir §eydir • 

Bu, neden sevginin ve samimiye

tin ifadesi olsun?.. Sevgi ve aa • 

mimiyet, dudak dokundurma • 

dan da ifade edilebilir. Sevgi ve 

samimiyet. ruhi bir mes~ledir. 

Bunun ifadesinin uzvi olması lü 

zumu yoktur. Bunu bir lüzum o

larak ileri sürenler, manaaız ha

rekette bulunuyorlar, demektir! 

Sonra, öpüfmek, sihhate za • 

rar getirici bir hareket mahiyetin 

dedir. Öpüımekle mikrop nakle

dildiği, tıbbi bir hakikattir. Bu -
nun münakatası bile yersizdir. 

Hele çocukları öpmek ve öpme • 

ğe alı,tırmak, neticesini hiç dü

şünmeden yaptığımız yahut yap 

tırdığımız manasızlıkların en 

hot görülemiyecek olanıdır. O 
zavallı masumların, daha kü • 

çük yattan mikroba aııla°"rak 
sihhatlerinin bozulmasına mey • 

dan vermek, müsamahJl ile kartı 
lanamıyacak bir kabahattir. 

işte, batlıca bu iki esastan ö

PÜ§me ile mücadeleye ıırııen 

kadınlar, Londrada sık sık top

lantılar yaparak, fikirlerini yü -

rütmek ve gayelerine doğru yü

rümek için uğratıyorlar. Bu ara 

da makaleler yazıyorlar, brotür-

'er bastırıyorlar, 

veriyorlar.! 

konferanslar 



LENCE1 

Binin Yarısı Beşgüz I 
- - ~-- - -,-, - - -- - --- -

Sadık, borcuna aclık bir adam [ 
dır· Kendisi, büyükçe bir ticaret , 
evinin bqmda bulunuyor. Bü -
yük itler çeviriyor. Bu itibarla, 
alac•klarile vereceklerinin mik • 
dan, hemen daima kabarık ye • 
kblar tutar! 

Borcuna sadık bir adam olan 
Sacldmı itleri, ton zamanlarda 
pek iyi ıitmiyor. Dola11ıile, borç 
lanm bir an enel ödemek arzu -
awıa rağmen, arzuawıu günü gü· 
nüne yerine ıetirmekte pçlük 
çekiyor. 

Bundan bir hafta enel yeklinu 
tam bin lira tutaa bir ........... 
mesi icabetti. Halllaki, u•• 
da bu kadar para yoldu. .A.Dcak 
binin yarumı tedarik etmek im -
w- laalaWli:rordu. Binin ya • ....... ,., 

Bin liramn alac•kh11. Hayim 
kmincle bir yahudi ! ••• p..,. aa • 
ıerken eUeri titriyen bir adam!. 
Cüıpi mi cimri, Huy1m mu huy. 
.-s I·. lhnun vadeai htilGt eclia • 
c., alacatnu taatame• almak J 

iıter, Li.m, cinı dialemez. Bir ae 1 
ne, bir ay, bir hafta, bir ıüıa fÖJ 

"'le dunun, l.ir aaat bile mühlet 
v ...... e y-.pqmaz. itte böyle 
~D bir a\K•Jılı 1 

Sadık, tf~dü, tqmdı. Şim -
djlik bet yüz lirayı alıp yar111m 

da aonra.Jan almatı huauaupcla 
yahudiyi nasıl ikna edebileceii -
ni IHr iliidü kutiremedi. Para &· 

hp vermek hususunda ondan a
dam akıllı sözü yılllllfb r 

bir Y&fJndaki oğlu Cevdet, yahu 
diye bir zarf içiade bet fÜZ lira 
yı ıötürdü. Zarfı açan Hayim, el 
leri titriyerek parayı sayarken. 
sordu: 

- Natil oldu bu boyle? .. Hiç 
bukaclar çok para senin yjbi u • 
fak çocukla yonderiHr mi?· Ba
ban aklım mı oynatti yoksa! 

Böyle diyen Hayim, birdenbi
re teliflandı: 

- Aman, bu para ebilı! .• Bi 
nin yamı betJUZ var burada! .• 
Yolua kaptırdın mı yansını yan 
keıiciye 7 •• Yabud da d~türmüt 
olmayum? Soyle bakalum ! Ne
dir bu boyle? 

Küçük Cevdet, Sadıkm onbir 
yqındaki çocuju, kendisine ba • 
bası tarafmdan ezberletilftl ve 
yabudiain botuna pden ,u tözle 
ri IQy ledi: 

- Ne kaptırdım, ,ne de dü -
tiirdüm. Ben bü,uk adam deii· 
lim, çocujum. Ben yqta çocuk
lar, vap•a, tramvaya bindikleri 
zaman yarım bUet vermiyorlar 
mı? .. Size de bütünün yanımı 

getirdim. Binin yarısı bet yüz, it 
te !. 

Salon kadını, müalirlerine kolcı.yl ikram ediyor. Bu sırada föyle 
di,or: 

- Ba, 7Cl'7GIİ tarda yapJıfım bir lrokteyltlir. Şu katlıma uygun 
lrir mm bulabilir naİ4iniz? 

Kolııeyli isenle ~mek üure ol anın hallerini raimJe göriiyoraı . 
naz. içen erlrefin icat/ana verdiji ceuab fudur: 

- "Borc:iyanın ulari,, , bana en uygun isim ol•a gerek! 

Bukadarı Da Fazla! 
Evin kadım, hizmetçi anyor - ı ıeleri evine alamazdı. Sözüne 

du. Nihayet bir tane buldu. Bu inandıjı q, doet tavaiyesile kar -
bir taneyi buluncıya kadar hayli . tısına çıkan bu kimbilir kaçıncı 
güçlük çekmitti. Çünkü, titiz bir hizmetçiyi, aözü tutmuı, rahat 
kadındı. Öyle olur olmaz kim - bir nefea almqb ! 

Yaıb batlı tertemiz bir ka • 
dın olan evin kadım, ıözünün 
bıttuiu himnetçi kadma tunları 
söyledi: 

- lnpllah, biribirimizclen 
memnun kalırız. Benim evimde 
çocuk, kedi filin yoktur. Evde 

1 
bir ben varım, bir de sen olacak 
ım! 

Bu sözler üzeriııe, hizmetçi ka 
dın, duruksadı. Evin kadını bu 
durukaayııın farkına vanp, ıor -
du: 

- Söyliyecejin bir teY var ıa 
liba? 

Hizmetçi kadın, batını salla -
dı: 

Derken, batının içinde bir ıim
ıek çaktı. Bu cimri alacaklının 
çocujµ olmadıiı için, rast gel -
diği çocuiu babalık duyaıııile 

olqar, onlarla çocuk dilile ko -
nuıurdu. Sadılr, onun bu zaafın -
dan iıtifade etmek dütünceaine 
kapıldı. Hele Sadfkm çocuiunu 
çok sever, hatti bütün cimriliii· 
ne rajmen, ona uf aktefek bedi -
yeler vermeği ıöze aldırırdı! 

Tele/on ıirlıeıine bir hayli borcu biri/cmif olan yqzıhane aahibi, 
karımnJa ıirlıel memurlarını 6Ör ünce, laetTMn ıelelona el Glıırak, lıo
mı§ur gibi yapıyor: 

- Evet ... Sizin ıu sözlerinize 
ıöre, bu eve kapılanm~ benim 
itime gelmez! 1 

Evin kadını, bu ıöze tatıb kal- ı· 
dı: 

Yarım ıaat ıonra, Sadıkın on 

Çocuğa Göre .• 
Bedri, mektepten botlanmıyan 

bir çocuktur. Kaç ıenedir gitti -
ği halde, oraya bir türlü ıırnama 
mqtır. Mahalle araımda sabah. 

tan aktama kadar zıpzıp oyna • 
mak varken, neden aklının bir 
türlü ermediği ıeylerle uğrqtı -
rılım ve aldı ermediği için azar 
itilsin? O, derslere olduğu gibi 
bunun hikmetine de akıl erdire 
miyordu! 

Bir tün denini hiç mi hiç bil • 
mediğinden, adamakıllı azarlan

mıfb. O aktam mektepten eve dö 
ner dönmez, babuma sordu: 

- Baha, bize mektepte den 
okutanlar para alırlar mı? 

- Elbette alırlar! .• Beıbedava 

den okutacak değiller ya! Mu • 
allm.Ierin de aybkları vardır! 

Çocajun buna da aklı erme • 

di. Sabunun bu izahını, JU aöz • 
lerle kartıladı: 

- Ôyle mi?. Demek bir haftaya katlar bana beı yüz lirayı BÖn
clerecelrıiniz? Pelr ôla! 

Gelen memurlardan biri, gülü Üm•Üyor: 

- Naaıl konuıabiliyorwnuz?.Biz, telleri 
Şimdi de aleti almağa geldik! 

l'akın Ve Uzak I 
lki arkadat, ıo~ karıılq

tılar ve aralarında föyle b!r ko • 
nuıma geçti: 

- Dün gece ıeni tiyatroda ıör 
düm. Fakat, yalna olmadıim i

çin, rahatsız etmek iatem~dim ! 
- Gelaeydin kefb ! Yanımda 

ki yabucı .delildi. Uak akra -
bamclan biriei ı 

Oteki, bu • üuıine, içini 
çekti: 

- Ne mutlu l&D& 1.. Uzaktan 
akraba oldujua kümeler bile ya 
kmmda dolatıyor. Halbuki ya -

km akral:talarma bile beniqa ya -
DQDUn uukta durmalı tercila e

diyorlar.! 
-Sebeb?. 

- Bilmiyormut gibi soruyor -

- Aa, .. Neden? 
- Çünkü, ... Anlqılan eviniz 

de yokolanlann yerini de benim 
doldurmam lizımgelecek ! 

1 
G R i Pl 
Grip! •.• En hafif tabirle da 

ıiz bir misafire benziyen ba 
hatsızlıjm, tam mevsimindeJi'o 
Bu mevaim rabatuzhğı, biç W. 
yerden yüz bulamachiı bal 
her kapıJI çalan anız ve obur 
miıafir gibi, henüz kapı bpı .. 
laııyor. Neredeyae, airiP çıiaDa • 
Jığı yer kalmıyacak! 

Grip meniminde her yerde 
en çok bundan bahsedilmesi, ta

bii olmıyan bir ıey değil. Bir 
gün evvel, Beyoğlundaki pas 
dükkinlarmdan birinde otu 

ı iki kitinin konuflll& mevzuu 
gripti. Aralarında ıöyle konu 
yorlardı:. 

- Grip, bazı kimseleri töY 

hafifçe olqayıp geçiyor. B 
kimseleri de, sıkı sıkıya, har 
le sarıp bırakıyor. Fakat, bu 
da ben bir müstesnasını tanıy• 
rum! 

- Yani. gripe hiç tutu!mıy 
mı? 

- Hayır·.. Bilakis!.. Her gü 

grip!! müptela olduğundan ba • 
his açan btrisini ! 

- Kendisine konyağın grip«! 
karşı deva yerine geçtiğim söy 
seyclin ! 

- O, bunu biliyor. Zaten b 
gün gripe müptela oldujund 
bahsaçmasımn sebebi de bu İf 

te ! .. Konyağa, ti!eyi cebinde geS 
direcek derecede hıtkundur da! 

Hiç Şaşma/ 
Yakub, karısına töyle diyor 

du: 
- Şu bizir.ı Faik, elin~ geçir

diği parayı ne yapıyor, hilme111! 
Onun haline bir türlü aku erdire 
medim gitti! 

- Hangi haline, canım 1. La • 
kırc:hyı hep böyle eksik soyler • 
sin~ 

- Hanai haline olacak? Düll 
bir yerden kendisine haylı pata 
geldijini biliyorum. Halbuki bu· 
ıi.in cebinde biraz ufak paradan 
başka parası kahnamıt ! 

- Ne biliyorsun?. Senden ö • 
dünç para mı istedi? 

- Yok, canım! •. Tamamile ak 
ıine ! .. Ben, ondan iıtedim de! 

Kadın, güldü: 

- Şu halde onun halinde akıl 
erdiremiyecek bir fey yok! 

- Olur teJ değil!. Halbuki, a
ıd z•hmeti biz çektiğimiz halde, 

bu yüzden cebimize on para bi
le ıirmlyor. Hem üıtelik para ve 
riyoruz! 

ıun. Ben ıenin vaziyetinde mi -
• ? 

yım ya •.. 

- Anlamaclml ! 
Ya,lıca kan, hoca, barda yemek yemeğe gelmifler. Koca, llanM;z kı~GTclaıa /lÖZı "~"""'~· 

6tı •r"'1t1, /ı4ruı, li.fede ~ı yemekleri ınur44 etl•elt, fÖy/~ tliyo r: 
- ŞunlGTd«n 6iriaini ~ IHıluılım! - Canım, ıünÜD birinde bir 

vuiyetname hazırlatacak olaam, 
kime ne bırakabilirim? !. 

Kızlardan göz ayıramıyan koca, tlal.,n 6ir tacnrlcı, ıöyle aöylüyo r: 
- Senin yanında mı? •• Bu imWnn.z 6ir / 



lsveç ile Danimarka Bulgaristanın demiryolları ve 
yolların askeri kıymetleri arasında boğazların 

klıpatılması Bulgaıistanm demiryolu pbekal 
bugün 3400 kilometredir. Memleketin 
demiryolu ihtiyacını tatmin edebil
mek için daha 2000 kilometrelik yola 
ihtiyaç Tardır. Bunların Trasman'ı 
yapılmış ve bazı yerlerde yapılmamıa. 
başlarımıJtır. 

Umumi harbin sonunda Bulqr 
demiryollan çok fena bir halde idi. 
1912 den 1918 e kadar siren harp &e· 

nelerinde Bulgar demiryolları çok ih
mal edilmişti. Yeni hatların köprüleri 
ahşap olarak inşa olunmuştu. Tamiri 
lizım gelen bazı demir köpriiler de 
ahşap kJSDDlarla kuvvetlendirilmişti. 
Bu ahşap kısımların kaldmlması ya. 
vaş yavaş mümkün olabilmiştir. 1914 
senesinde demiryolu köprülerinin an
cak bir kaç tanesinden ağır lokomo
tifler geçirilebiliyordu. 

Bulgaristan nihayet Milletler Ce
miyetinin verdirdiği Stabilizasiyon 
istikrazlar demiryollamıı tamir etti. 
Burada köylülerin mecburi sivil 
hizmete ahnm'1an da çok işe yaradı. 
Şimdi bu tamirat bitmiştir ve yeni 
hatlann inşasına başlarımıştır. 

arasındaki mUnakaJe de o hatta yük
lenir. 

Varna ile Burgaz liman]annı Sof. 
yaya bağlayan hatlar, Balkanın şima
linden geçen Sofya - Plevne Şum· 
ni- Varna hattıyle Şark Demiryolla
rırun bir kolu olan Filibe - Yambo· 
lu - Burgaz hattıdır. Birinci hattan 
Mesdra'da Lom ve Vidin'e giden bir 
kol ayrılır. Ana hat ise Varnaya ka
dar giden ve en mühimi Rusçuk ol· 
mak üzere Bulgar JimanJarınr birbi
rine bağlar. Şimdi Balkanlann cenap 
yamacında yeni bir hat inşa olunmak 
tadır. Bu hat Sofyayı Pirdop, Karlo
vo ve Kazanlik e bağlayacaktır. Şi
mal ve Cenub şebekeleri, Sofya, Mes
dre hattından başka yalnız eski Zağ. 

ramaz. Şu halde Yugoslavya hudu
duna giden Bulgar hatlannda askeri 
sevkiyat yapılması kabil değildir. 
Dobriceye doğru giden hatların vazi
yeti biraz daha iyidir. Burada Var
na- Rusçuk ana hattından ayrılan 
kollar oldukça düz sahalar üzerinden 
Romanya hududuna kadar gider. 

Cenuba giden bütün Bulıar hatla-
.. y,. ...... ;-+:ı.n~\. Yunan Trakyuına 

karşı yapılacak askeri se,·kiyat için 
. . . ........ ••cı.rıuıar \'e şartlar altın
da kullanılabilir. Çünkü bu hatlarda 
çok anzab yerlerden geçerler ve bir 
kısmı tahrlb edilecek olursa uzaa 
müddet işe yaramıyacak bir hale ge
lirler. 

Bugarfstanm Samakorda SeYJi· 

re - Tırnova hattıyle biribirlerine ;1• --------------• 
bağlıdır. Üçüncü bir iltisak hattı ol- rr --~·~"'~? ~~rJ~JillalPll"'!l!'lllllllSW'I..,..,_ 
mak üzere Balkanları geçecek olan 
Şumnu - Karnobat hattı yapılacak
tır. Bunun için ibtidai ameliyat baş
lamıştır. Sof yadan başlayan diğer biı· 
hat Köstendilden geçerek Gyuşevo'da 
Yugoslavya hududuna gider. Bunun 
bir kı.ılu dar hat olarak Petriç'de Yu
nan hududuna varır. Şimdi bu dar 
hat geniş hatta ~evrilmektedir. Dup-
niça'ya kadar olan kısım bitirilmis-
ti~ • 

• 

Bulgaristanda şiınendüer inşa et· 
mek, arazinin çok sarp olmasından 

dolayı masraflıdır. Aarazinin arızalı 
olmasından dolayı inşada variyeat ya 
pılması imki.nsız bir hale gelmekte
dir. Ekseriya Trasman esnasında ta
IJü vaziyetlere riayet etmek mecburi
yeti hasıl olmaktadır. Bunu anlaya-
bilmek için a.,ağtdaki rakkamlan o-

Son senelerde Şark DemiryolJarın
dan da Yunan hududuna doğra kol

lar ayrılmıştır. BunJarın birisi Mes

tanlı'ya vasıl olmuştur. Bulgarların 

bu hattı yapmaktaki maksadlan ica

bın da l\lestanlı'dan Dedeağaça kadar 

uzatmaktır. Buna benzeyen hatlardan 

ikisi de inşa halinde olan Neyrekop 

ve Paşmakh hatlarıdlr. 

l Danimarka piyadeleri 

\>~ .;h:atan Askeri matbuatı la - tur. Planlar komite tarafından 
lat\ a e ... Danimarka arumda ka .. tasvip edilecektir. 
de1:1 do gazların tahkimi meselesin- Diğer taraftan Danimarka~ 
80~ olay, endişe içindedir. Bu vekili ye ayni :ramanda Harbiye 
~llh aıiar tahkim edilerek harp Na::rın olan Stauninc de, lneç'le 
tiit~Unda. kapatılacak oluna Danimarka aruında askeri anlat
n_ltt n Baltık denizi mahsur bir mayı esas itibariyle bot görme -
h.İ\ı e katacaktır. Bu meseleden mekle beraber böyle 'bir miifterek 
dciıt·e~en Polska Zbl10jna namm- hareketin büyük menfaatler do • 

,:
1 

eh gazetesi diyor ki: ğuracağmı söylemekten çekinme· 
~· ka ~l eçııı deniz aırrı memleket- mittir. lıveç ile Danimar ara • 

bı.ı ; Y ... a.Ptığı ticaretin üçte ikisi ımda askeri bir ittifak husule ıe-
0 bo ~&aıla.rdan geçer. Onun için, lirse iki memleket araaınclaki bo
~ttı!"ıla~ı~ harb zuhunın~ ka· r~azların her zaman kapablabit. 
' a&ı ıçın İsveç ile Danımar - ceğini anlatmıştır. Bu sayede bar-. 

'-taıınd k · · f k ak beden devletlerin barh -ileri t~d'I a a.a eri bir ıtıt a - •-
)~ 1e~eği hakkında .çıkan şayia - de Boğazlardan geçemiyecektir .. 
dır. 'taetn~jyetle kaydoiumnakta- Böyle bir ittifak meydana ıe -
~'c~ ~ olunan planlara bakı- lirse bundan yalnız lıYeç ile Da • 
''-h'II olursa boğazları teşkil eden nimarka değil, a.yni zamanda Al-. 
ı ı er· bo 
~tir·ı 111 Y'Unca ağır toplar yer· manya dahi istifade etmiş o1ıicak-
~~ ~ ecektir • Bu toplar hep uzun tır. Çünkü laTeç ve Danimarka 

ltlli olacakt 
t ır. Baltık denizine giden yollan ka· 

h, .. ~•eç orduıu umumi erkanı padıklan takdirde, Fransız, lnıi· 
ta... Ye reiai General Nygren'in liz donanmaımm Baltık denizin-

"4'0eltc •ı 
~ 1 ere vukubulan beyanatı .. deki Alman limanlarına hücum 
~ii:~•ra11 bu planlar lsveç milli etmesi imkansız bir hale gelecek

~aa. konıiteıine arzolunmuş • tir. 

kumak kilidir: 

1914 de Bulgaristan 22.ı:> kilomet
relik hattı işletiyordu. Bunun yalnız 
600 kilometresi ufki yaziyetteydi. Di
ğerleri, yani yüzde 73 ü, binde 5 ile 25 
arasında me)1rtl idiler. BU yhden bir 
çok yerlerde katarlar& iki lokomotif 
takmak lbıal pllywdu ki buan ~ 
masraflı bir İf eldaiua siyJemeie 
hacet yoktur. 

Bir de §llralll kayu deier ki, bti
tiin Bulpr hatlannm fi~ biri 
300 - lGOO metre aruoada lll8lf & 
turlu karislere maliktir. Bitin §ebe
kellİD 1'5 kilometre 1D111llufmacla 72 
ttiaeli lo.5 kilometre 11Z11Dl11iuada 
791 köprii!ıi ve 3000 den fula su ge
çidleri Tardır. Demek ki vaati olarak 
iter bir kilametreye 4,&5 metre köfri 
isabet eder. B1I nkkawlar l91A sene
sine aittir. O ıamu41an beri tebik 
göziiıulen daM zer. laatlar inşa edil.ti 
ğinclea 'f&Ziyet 1'2ıi clen herltal41e da
ha uygunsuzdur. 
~ Balgar ie.miryolu şelıe

keııiai giaterea ı.arltaya IMılacak • 
luna evma eark Demieyehuıaa lhll
prlstaadaa pçell kısmı dikkati çe
ker. Ba baUı, Y....._vya lkuadmı
cian başlayarak Sofya., l'ilibe üzerin-
- geçer ve Yuan 1'•daduada Wter. 
Hattın memleketler ar8Slllda müna.
kaleyi temin etmesi itibariyle bir kıy
meti vardır •. Fakat Bulgaristamn ıta
.hill miinakalesl de kısmen h hatla
temin elunar. Çtinlril Selya. ili! Bur
gaz ve Sof;ıra ile Cennbi Bulgaristan 

---·=== - , ... ıumwnww lll•UMW 
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Çekaslavakyada hir sflü fabrikası 
hafif mitralyözler için hafü iç ayak
lı bir sehpa yapmıştır. Bir adam tara ' 
fntdan Ttolaylıkla taşınabilen bu seh
'8 lialif ınitrab'özlıere kolay&kta ltağ 
lanabilmektedir. Bu suretle mitral
yözle hem ufki ve hem şakuli vaziyet· 
te atış yapmak mümkfin ohnakta«llr. 
Şu. halde mitralyöz tayyarelere karşı 
da ateş açabilınektcdir_ Şimdiye ka
dar kuflanılan iki ayaklı sehpalarla 
bunu yapmak kabil olamıyordu. Bir 
de şimdiye kadar mitrayözlerin atış 

isabeti 600 metreye kadar mümkün ol 

Bvlgaristanm Tuna boyanca u
zanan Şimal hududunda Tunayı ge
çen hUı yoktur. Romanya ile anlaşı

Alman aaketlm tekmil teehizat .. 
la miiJalaa atlama taliml.-i ya

parlarltfln 

larak Trına üzerine bir köprü inşa e- yef'd~ ve cea•b kısmının bazı yeri& 
dih•esi senelerden beri proje halin- rinde askeri garnimnlan vardır. Hal 
den çıkarak ileriye gidememi§tir. Bu buki buraları şhııendiferle bağıt de
fi.kirden tamamiyle vazgeçilmiş gibi gibidir. Slıven ve Karlovo garnironJa. 
&iriaiYor. Dobricedc yalnız bir hat n ancak son Hileler zarfmda şebeke
Dokia izeriaclen geçerek Sof ya - ye· bağlanılmıştır. Dubniçe - Petriç 
Vamayı Bfikrtt ,.e Köstenceye bağ· dar hattı civarında bulunan Cum'ai 
lar. B1llp.r hatları bu güne kadar Bala, S'feti Vraç ve Petriç gibi diğer 
clej:radaa dafruya YllUn batlanna garnizonların şimendiferleri yoktur. 
da bailanamamıştır. Petri~ ile De- Her ne kadar bu garnizonlar aruın
mirbisar arasında böyle bir iltisak da iyi şöseler varsa da, Bulgaristanın 
hattının İn§& edilmesi siyasi sebebler- kamyon münakalesi inkişaf etmediği 
dm ileri gelmektedir. için bu şöseler demiryolo yerine ge. 

Askeri bakmadan tetkik edildiği çemez. 

takdirde, Balgar hatlamun. pek çok Bulgaristan, bu , ·aziyet karşısında 
zayıf DOldalan •lduğu görülür. Bu şimendiferlerinl biran enel bitirme· 
zayıf noktalar tayyare ve topla tah- ğe çalışmaktaysa. ela parasızb~tan do 
rib edilmeleri kolay olan yerler(fir. layı inşaat çabuk ilerlememektedir. 
Bilh•aıa - Petriç Sef ya - Vidin hat Malzemeyi harl!ten tedarik ettiği için 
tı daimt hiicmn tehlikesine maruzuıt.r. buna lüzum olan parayı tedan"'lt ede-

Eaki Zaire-Tımova hattı da ayni memektedir. Varnadaki küçük bir fab 
vuiyeüHi.r. Solya - Vraço - Vitlin rika yalnız kiiçiilr köprtiler inşa ede
hattmuı nakil kabiliyeti azdır. Dab- bilnaek1edlr. Traversler, ahşap tra
niçodan itibaren dar llat olaıı Sef. vem olarak ınem~ket dahilincle yapıl 
ya - Dubn~ - Petriç hattı da i~ ya n:uıldadır. 

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

4......_. • • - 1 clafa halde yeni sehpa sayesinde im 
·~ 6-lariyeaintle hllanılan Mitil hıl~ *"lttıH ..-ı- 1 m_esaf e daha ziyade ~zatılabilmek&e-

• flflett.ilef dır. llllBll.G Q•duaw lıııJnıl eılıleıı cıı •a u•Ca• .aulal.t ~ 
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insanlar 
azalıyor mu? 
Dünyanın nüfmu azalıyor mu; 

çoğalıyor mu? .itte, hemen her se 
• ne, dünya nüfusu sayımını göz ö-

nünde bulundurmak iıtiyen ista-

tistik alimlerinin uğrattıkları bü
yük bir meaele. 

Şimdiye kadar yapılan büyük 

nüfuı sayımları neticeaiııde fU 
noktaya vanlmıttır: Asya.da, bir 
milyar yüz üç milyon, Avrupada 
bet yüı altı milyon, Amerikada 
iki yüz elli iki milyon, Afrikada 
yüz kırk iki milyon, Avusturya -
da dokuz milyon yqıyan insan 
vardır. 

Fakat son bir istatistik bu sa -
yının 12 milyon daha arttığını 

meydana çıkardı. 
Acaba, dünya üzerinde yqı -

yan ne kadar mablak vardır? 
Böyle bir istatiıtifin yapılıp 

yapılmıyacağını dütününüz?. 

Çinde deniz fenerleri. Resim • 
de gördüğünüz gibi büyük kayık 
ların üzerine inta edilmit yüksek 
kulelerin üzerinde yanar. 

Bir ihtiyar aslan 
Vaktile bir aslan vardı, 
Zavallı çok ihtiyardı, 

Hayvanlara Jedirmiı pe• .. 

Belli ondan yılmıı herkes. 
Kuvvet yokmuı dizlerimle, 

Y atıyormuı hep inind~. 

Hayvanlardan biri dedi: 

- O dinç aalan ıimdi kl!di 
Gibi korkak bir mahluktur? 

I htiyarlar hep çocuktur: 
Diıi yoktur yiyemez et. 

Hatır •orub bir ziyaret 

etmek bugün borcumuz.dur; 

Aslan biz.im ulumuzdur.,, 
Hayvanlardan biri ine 

girer girmez... Aılan yine 

Diflerile parçaladı 
kanlarını hep yaladı. 
Tilki ordan geçiyordu: 

- Benim karnım aç, di)ordu. 

A•lan duyub dedi ki: - Gel, 
Karnım doy.un güz.el güzel, 

Yeter ki, bir ziyaret et, 

Benden •ana bir z.iyalet!,. 

Kurnaz Tilki cevab verdi: 

- A•lan kardq aklım erdi 
Gerçi ine giren ~oktur 

Çıkanlann e•eri yoktur. 
Oran pek tehlikeli 
Sen Tilkiyi •anma Jeli. 

E. R. 

~ltın kitaptan 

Avrupanın büyük şehirlerinde 
polis, bekçi ve yol memuru gibi, 
şehrin asayi§ini temine çalışan 

inzibat adamları arasında bilhas 
sa yol gösterme memurları şıklık 
ve iyi giyinmekle lanınm:şlar • 
dır. 

Bu memurların ayni zamanda 
seyyahlarla da temas edecekleri 
için nazik olmaları lazımdır. Re -
simde beyaz kollu bir seyrüsefer 
memurunu görüyorsunuz . 

,, KUBUN'aa biiylk 
mlsabakası 

Birinci müsabaka: Birinciye 5 Lira . 
ikinciye bir kol saatı 

Kurun, çocuk sayıf asına kartı küçük okuyucuları taraf ıP • 
dan gösterilen nihayetsiz rağbet karıısında, hediyelerinin adedi· 
ni fazlalaştırmaya karar vermiştir. 

1 - Her hafta yüz okuyucuya verilecek hediyeler arasındt 
kur'a ile birinci gelen okuyucuya 5 lira mükafat, ikinci geleli 
okuyucuya güzel bir kol saati vereceğiz. 

ikinci müsabaka: Birinciye 10 Lira 
2 - Diğer taraftan, ikinci bir müsabaka daha açtık. Bu uıii

sabakamız, 4 hafta gibi kısa bir müddet sürecek ve sizi yonnIY"' 
caktır. Sadece, ikinci müsabakamıza girebilmek için aşağıda ya· 
zıh olan noktayı dikkatle okumam zı rica ederiz. 

A - ikinci müsabakaya girebilmek için her okuyucunun, t4 
şubat perşembe tarihli sayı da dahil olmak üzere, arka arkaya 4 

lbulmacayı doğru halletmesi lazımdır. 

4 bulmacayı da arka arkaya doğru bulup çıkaran okuyucu
larımız arasında bir tasnif yaptıktan sonra birinciye 10 lira Mil• 
kafat veriyoruz. 

Bulmacalarımız, küçük okuyucularımızı eğlendireceği kadar 
~uhtelif sahalardaki istidatlarını da meydana çıkaracaktır.# 

1 BULMi\.CA j 
No. 

Yedi harfli bir kelimeyim: Bi- j 
rinci ve ikinci harflerim yan ya-

na geldikleri zaman büyük bir 

beyazlık ortalığı kaplar· 3, 4, 5, 6, 
7 harflerim en büyük adamların 

oturmasına mahsus büyük ve süs 
lü bir evdir. 5, 6, 7 harflerimin 

üzerinde tramvay ve lokomotif -

ler hareket eder. 7, 6, 5, 4 harfle-

: 3 
rim yan yana geldiği zati' 

vücudünüzde bir biçağın isi~ 
ni duyar gibi olursunuz. 4, S, 
harflerim azmak fiilinden yi 

mış bir emirdir. Eğer, bu son~ 
lerimin üzerinden yürüyecek 0 

lursanız beni açabilirsiniz. 

lstanbulda bulunuyorum. fı' 
kat neresiyim?. 

.. =-=nrAk-;;;~yv";:i;·;---ı r=-mu~::;;·;:=mı;~~ı:; .. =~ 
Bir sinemanın dünya haberlerinde bir hayva- !! :: 

nat bahçesi gösteriliyor. $i 
x H Ü Küçük arkadaıım: Niçin, dedi, bu hayvanlan i! 

Bir çok hayvanlara dikkat edecek olurssıııfı 
bir çok uzuvlarını hiç bir vakit iyi bir tekilde k1Jllt 
namadıklarını görürsünüz: Mesela, tavuk. iki Jıt' 
nadı olduğu halde, bir kuş gibi uçamıyor· Niçiıı1~ 

:: ayrı ayrı yerlere koyuyorlar? ij 
ı: !~ 

:: - Çünka, dedim, bunların hepsi aytı ayrı •1~. !I g cinslere ai~ hayvanlardır. .. . İİ 
H - Pekı, fakat hu Şampanzelerle bu kuçük il 
~~ maymunlar da ayrı ayn kafeslerde duruyor. Hal- İ :: 
:: -;;uki, itte biribirlerinin aynidir· 1 ii 
' Hakikatte Şampanzelerle küçük maymunlar :1 U 
, '; ribirlerine benzedikleri halde, ideta baıka baı- il ~ 

:: · '\ hayvanlarmıt gibi ayn ayn kafeslere konmuı- 1 :: 
~i .. ular. Nitekim bü.tün köpekler bir büyük kafes i· ~:.i.·: 

Hayvan ilimlerile uğraıan alimler bunu §Ut'' 

kilde izah ederler: Bu hayvanlar, kanatlarını e1 • 

velce kullanıyorlardı Fakat, yiyeceklerini d•b' 

ziyade toprak üzerinde buldukları için, onları bit 
kut gibi fazla kullanmadılar. Ve aralarında yı.f 
yan insanlara da alıttılar. Bu suretle kullanılıııt' 
yan bir kanad yavaı yavaş uçmak hassasını ıııf 
betti. 

=~ içinde idiler. Fakat bu köpeklere benıiyen kurdı i'ı 
tamamile ayrı bir kafeateduruyorlardı. 1. ii 

Fakat küçük arkadqım yanılmııtr. Eğe&' biraz 1 ·· Şimal memleketlerine gitmiş olanlar.or•d' 
h kk k 1 d Şa •• ltalyada meydana getirilen gençlik teşkilatı, bütün Avrupa mil _g 'g-

da a di at edece o say ı mı>anzelerin kuy • İ letleri arasında yavaş yavat tatbik edilmeğe başlanan gençlik te•kilatii Pengoen isimli bir kuşa rasgeleceklerdir. Pell 
ruklan olmad,ığını görecekti. : ~ •· b' ku k l d f k h' b' ıl' 

Dünya üzerinde yqıyan ve tıpkı Şampanze -1 larının en ileri gelenlerinden birisidir. Çocuk doğurduğu günden iti -ii en, ır ştur; anat arı var ır; a at ıç ır I 
den küçük maymunlar gibi biribirine benziyen i haren bu teıkilita girer. Gençliği iradeli ve sağlam yetiştirmek için bul~ man uçmaz. Onun için fÖyle dütünebiliriz: ln~ll 
birçok hayvanlann hiç bir vakit akraba oldukla- E teıkilit yapılmıttır. Her sene, aralarında kura çekilerek, yüz kadari~ larm mademki uçmak için bu kadar fazla itlıib 

tın • • 0 I tam ile 5 çocuk, muhtelif memleketlerde faşist teşkilatları hesabına meccanenii ları vardır? Bir gün kollarım bir kanad gibi ac•b' 
rını zanne eyınız. n ar am ayrı ayn :a d' .1. R . . H b 1 1 h b' ·· b ·1 l b' :: . I 'd b' tak h I d ıı gez ırı ır. esmımız, a eş - ta yan ar ı munase etı e ya'(>t an ır ~= kullanabı'lecekler mı· dersı'nı'z? 
cıns ere aı ır ım ayvan ar ır. = . . . . .. . :: · ·· ..A 

m mmr.ı::::r.:::::s:;uııı , ı=:m:au::::::::ı::z:m:=JI toplantıdakı nümayıf şarkısını söylıyen çocukları gosterıyor. :=:=::::::::::::=::::::-.::::::::::::::::::::-.::::..::::::::::::::::::::::::::~ 

Anne :_ Söyle babymı çocu
ı.a.. Rwheıj !la hatırlamak 

1 Eğlenceli yazılar ı= Son zamanlarda sporlar ara -

Şoför sında en fazla hoşa giden spor, 

_Zannedersem Alideu bahse bokstur. Daha ziyade, Amerika -

diyorsunuz? Hakikaten mühim da birçok klüplcri olan boks spo-
ve kuvvetli bir adamdır. Şimdiye runu öğrenmek için bir çok da 
kadar insanlara onun kadar he - mektepl~ açılmıştır. Bu mek -
yecan veren hiç görmediğimi id
dia edebilirim. 

Birisi tlordu: - Şu halde bir 
aktörden bahsediyorsunuz. 

- Hayır. Bir taksi toförün -
den!. 

için mektebe götürdün değil mi? 
Çocuk - Hayır anneciğim .. 

Arkadatlarmıı güldürmek için., 

teplerde bir muallim, çocuklarla 

boks oyunları yapar. İyi hir bok-

sörün nasıl yetişebileceğini muh

telif talimlerle öğretir. 

Resimde bir boks mualliminin 

talebelerile ayrı ayrı çalıştığını 

görüyorsunuz .. 
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arasında: 

elıremini HaJkevirmdeki 
Gençler, Nasıl Çalışıyorlar? 

22 şubat Halkevlerinin 
ılma günü dostlarımdan bi 
beni Şehreminine davet 

ni celbetti. Muhitin c!e bir 
Halkevine ihtiyacı nazari i
tibare alınarak evimizi aç -
maş şerefi :verildi.( 

- Bugün dedi fırkamız 

kevini de açıyor bu kut-ı 
aına. günümüzde bulun -
. ak istemez misin?. 

O gün Şehreınininin yolu· 
. u tuttum. Beni Aksaraydan 

gelen bir sürü harabe ve 
yangın yeri arasından geçi
ren tramvay yepyeni, sevim 
li bir binanın önünde hı • 
raktı. 

Burası bugün Halkevini 
de açacak olan Şehremini 
Halk Fırkası binasıdn· . Ay • 
dmlık ve geniş merdıvenler 
beni cidden zevk ve ihti -
mamla döşenmiş bir salona 
çıkardı. Beni nezaketle kar
şılıyan evin değerli gençleri 
merasimin başlamasına bir 
hayli zaman olduğunu söy -
liyerek fırka başkanının o-

dasına aldılar. Fakat otura -
madım. Gözüme çarpan 
gençlik faaliyeti gaı.eteci • 
lik damarlarımı iğneledi, 
bundan sonra etrafa bir dost 
gözünden ziyade bir gazete 
ci gözile bakmağa başladım. 

Gazeteci görüşü başkadır 
derler. Etrafımı dakika geç
tikçe saran samimiyet hava
sı takdir ve tebrik hislerini 
biribirine mezcederek genç
lerin hesabına, memleketi 
hesabına bana bir ':ıeyecan 

bir ıevinç hissesi verdi. 

Halk F ırkasmm değerli 
ve çalışkan başkanı Bay Bi
can Ercanla karşılıklı kahve 
!erimizi içerken faaliyetleri 
hakkında izahat verdi: 

- " Senelerdenberi Seh
remlni Halk Fırkasının ~u -
urla bir ıtekilde çalışması. Bü 1 
yü~imizin n;ıı?.ari dikkati- • 

Bayan Hasene Ilgaz 

Bugün en mesut, en heye 
canlı bir günümüzdür. He -
pimiz sevinç içindeyiz. Hepi 
miz heyecan içindeyiz.,, 

Bu sırada içeri Halkevi re 
isi Bay Nureddin Atasayan 
girdi. Fırkanın değerli uzuv 
larından olan Bay Nureddi
nin elini sıkarken heyecanı
nı yüzünden okuyordum. 

Merasimde nutkunu söy -

Bay Orhan Kutbak 

lerken Şehreminlilerin ve fır 
kanın heyecanını, sevincini 
tam ıiıanasile ifade etti. 

Halkevinde birçok vazife 

leri ve ezcümle genel yaz • 
ganhğmı üzerine almış olan 
muallim Bayan Ha.sene ltgaz 
tela,ı, işi arasında ve etrafı
mızı çevirmiş değerli bir 

Yazan: Nu -Sa COŞKUN 
gençlik kütlesi içinde faali -
yetlerini hülaaa ediyor: 

"Faaliyetimiz Ankarada . 
ki umumi merkezin ~ nazari 
dikkatini çekerek bir Halke 
vi açılması münasib görül -
müştür. Bunun üzerine işte 

bugün evimiz Halkevlerinin 
üçüncü yıl dönümüne tesa -
düf eden bu heyecanlı gün • 
de açılıyor. Şimdiki halde 

köycülük şubesi müstesna 
bütün şubeleri ihtiva etmek 
tedir. İçtimai yardım kolu -
muz esasen eskidenberi mu
hitin bütün içtimai ihtiyaçla 

- Bay Selaho.ddin Nejad 

rına kar~ılık vermektedir. Ay 
rıca dil edebiyat, temsil, 
spor, güzel sanatlar, kütüpa· 
ne kollarımız da faaliyete 
geçmiştir. Gençlik durma -

hepimiz hissemize düşeni bü 
yük bir gayretle yapmağa · 
çalışıyoruz .• ,, . 

Cidden heyecanlı geçen 
kutlulama merasiminden son 
ra salonda vücude getirilen 
güzel eserleri tetkike imkan 
buldum • 

Bu arada evin en değerli 
çocuklarından Bay Selabad • 
din ile Bay Orhan Süreyya • 
nın yaptığı afişler cidden 
güzel. Merasimde kendi yaz 
dığı bir şiiri büyük heyecan 
ve muvaff akiyetle okuyan 
Bay Şinasinin bir cümlesini 
hülasaten hatırlıyorum. 

Gençliğin kudret ve kahi· 
,
1 

liyetine iıaret eden bu mıs .. 

ra Şehremininin çalışkan 

gençleri ~çin bir ülkü haline 

gelmiş olacak. Çünkü onlar 
başlarındaki değeri insan • 

larla muhite ve gençliğe la
zım olan yurdu bodur dük -
kanlar, harah evler arasında 

koca bir bina olarak kurmak 
kudretini göstermişlerdir. 
Tebrik ederim. Bay Cevdet 

Kerim gibi ben de yazum: 

muvaffakiyet temennisile bi 

tiriyor, 

"- Eviniz kutlu ve şen ol 
dan mütemadiyen çalışıyor. ı sun,, diyorum. 
Az zamanda pek çok işler 
başarılmıştır. Ulusal yolda 

Bay Şinasi l(::~!Jay 

~.;;... :-:::~,;:.-~'""":~r- .·;, :. .... -:·. ;·\~ mm 

Geneler! 
Genç Kurun sizindir dert .. 

lerinizi, istediklerinizi yazı -

nız. Güzel yazılarınızı gön -

deriniz. Yalnız yazmızm o· 

kunakb olması, kağıdın bir 

tarafına yazılması lazımdır. 

tıda gösteriyor. 

T-.,,.-"!~~~-:~!7'3''Wmf# -

rto. 9 KURUl't'un Genelik ve mektepliler iCjin ~•kardığı parasız illve Perşembe 28 Şubat 

• • . Yeni Lisei.e Bir Saat • • • 

Talebe dersahanede 

Yazan: NUSRET sala COŞKUN 
ı · Bu hafta gezilecek mek • 

teb için defterime baktığım 
zaman sıranın (Yeni liseye) 
geldiğini gördüm. 

\lolevbol Müsabakamız 

Açılalı henüz iki sene ka
dar bir zaman olan ve he . 
nüz yenilik sıfatı eskiye çev 
rilmemiş hu liseyi gezmek 
için konak yavrusu binası -
nm önüne gelib küçük kapı 
sını itib içeri girdiğim za • 
man itiraf ederim ki, büyük 
bir sükutu hayale uğradım. 
Türkçede bir tabir vardır. İs 
mile müsemma derler. Fa -
kat bu ismile müsemma ol . 
mak keyfiyeti maalesef bu. 
rada uydurma bir hakikat 
olarak karşıma çıktı. Çün -
kü yeni lise bugün yaydığı 
şöhrete karşılık olamıyacak 

ve bir mekteb olmağa kati· 
yen müsait bulunmıyan bir 
binada bulunuyor. 

~ ~.:q~ mıız voleybol 

müsabakalarının daha ge -

niş olmasını temin için meş- ı 

gul oluyoruz. Mekteplerden 
1 

murahhaslar dün matbaamı l 

ı -~ 
,. 

da toptanarak müsabaka e -

saslarmı tesbit etmeğe başla 

dılar. Konuşmalarını bugün 

gelecek sayımızda ıidıı eue

ceğiz. Resmimiz mekteb ta

kımları murahhaslarını ~a · 

tamamlıyacaklardır. Bu iti - j zetem~~de :aptıkları toplan-
1 

barla müsabaka proğramını ı tıda gosterıyor.• 

• 

Yalnız şunu söyliyeyim ki 
mektebi gezdikten, dersle -
re girildikten sonra kapıda 
karşılaştığım sükutu hayal 
kızgın bir güneş ışığına tu· 
tulmuş bir su birikintisi gi -
bi tabahhur etti, kayboldu. 

Bizi karşılıyan mektebin 

genç müdür muavini Bay 

Sami geçen sene bir arkada 

şm mektebi biraz fazla şid· 

detli bir lisanla tenkid etme 

sini mevzuu bahsederek: 

- Efendim bu müessese

yi Ebulmuhsin Kemalin z~ 

kası kurmuştur. O hiç bil' 

yerden on para yardım "gör• 

meden kısa bir zaman için-

de t am teşkilatlı bir mekteb • 

~ '"'A • ·-.-.ır 3. CÜ isayıfada 



••• Bir Seyahate Aid Notlar • •• 
Yazan: Galoiasaraylı Şahap Kuranel 

Pirede iakeleye ~ılllf Çanakllalede 11ehidlerl Sef lmlarken 

Galataaaray li•ui İ:l.ci ve 
tJebainJen mürekkep bir 
Aalile yazın bir Avrupa ae • 
yaAati )'apnu.flarclı. Bu yol. 
ealaia aicl Galalaaaraylı şa-: 
W Kuronelin tuttuia not-
1.ı ckadaı/arma: okutmayı 

layJlllı görcliik: 

19 Tena-ı:r. Puıemhe 934 

Rdatımclau ayrılmağa bat
lamıttık: Mendil sallamak· 
tall yorulan kollu yaY&f ya 

V&f düŞftken, vapurun tem· 
hel hareket eden çarldannm 
boğuk sesinden ba~ka bir 
ıey duyulmıyordu. ı 

Kartıda gözden kaybolun 
cıya kadar bizi bekliyecek 
bir aylık tahassürümüzü çe 
kecek ana, baba ve kardet
lerimiz göz yaflarını şimdi, 
demin selim gönderdikleri 
m~dilleri ile siliyorlardı .. 
Vapur manevrasını bitirme -
ğe uğrqırken ba1ntmıya do
yamıyanlardan hali mendil 
sallayanlar var ..• Artık bur -
nunu Marmaraya do!;ru ç~ 
viren koca teknenin cephe -
sindeki çamlar grup eden 
güneıin verdiği tatlı kırmı -
zılrlda luttJ!muşa benziyor -
du. 

Yolunu alan vapur her 
an bizi, lstanbuldan uzaklq 
tlJ'IJ'ken yava, yavaş çöken 
karanlık; ruhları boğan J.ir 
sıcaklıkla gergin sinirleri 
gevşetiyor, hafif hafif yük -
selmiye bathyan ay bize san 

ki bu .. n deaizde yeni hir 1 l'etmi fomaalanmala fdait - ı nm burnunda dizilmit ma • 
bayata ıirdipai müjdeli • 1 lerimai 1elimlamak için di- a1ar ve ılnluclan miirek -
yorda. . zilmif dai:& iidünd~ ı..zu _ keb. •• Hemen hepimiz hirer 

M .. 1abm b.anLık J&alple 
rimizde aydaıılattıjı l'eceDİn 
bGtlaia isn.de Jillduw 
ı.Jamtdaa aynbrkea hülya
ya kapılarak •endimden 
geçmif bir Tazjyette idim. . 

Vapurun bil' kötesinde in
ce bir keman aeai ruhlara 
tatlı bil' Wpenne 't'erİ7or, et
rafına toplanan gamsızlar 

grubunu hayal deryaların -
da gezdiı·iyordu. Mannara
da mehtabı doya doya sey -
retmek üzere küpeıteye da
yandım; ayın Marmararun 
koyu lacivert sularına dök · 
tüğü sarı saçlannı yarıb ıi -
den vapur gecenin derin ses 

sizliğinde hafif bir hıtıl'b 

yapıyor ... Ymdumun tatlı ha 
va.sına cijerlel'ime clolduru -
ycrum •.. Bu halin ne kadu 
devam ettiğini bilmiyorum, 
yalr.ız saatler dakikalar gi -
bi geçmİf Takit gece yansı -
m hulmuıtu. Arkadaılarla 
hep beraber kamaraya in • 
dik. Ertesi sabah erkenden 
Çanalckalede sünqi seyret -
mek üzere hemen yattık· .. 

••• 
21 Temmuz 1934 

Saat 6 ... Çanakkalenin vü 
cutları çelikleıtiren hnvasmı 

teneffüs ediyQruz... Vapur 
yolunu çok hafifletınit ade
ta duracak gibi... Hepimiz 

bir Ol'...,. benziyonu... Bay 
:rajnm:& ~-Dili ha eD .. -

zel yerillde dumadıın dal
.... ...,.OJ', bir aa ~ ı..ı. 
lanmmD, ajaheyleıimizin 

nalama eritmek ister sibi Çil' 

pınıyerda. 

Kalın üç düdük bizi can • 
landırdı: Vapur seli.L .. 

Arkadan sert bir sesle he
pimi2 toplandık· NdH al -
maktan bile çekmiyoruz. .. 
Gözlerimiz yqla dolu ... 

Şimdi Bay Abidin Dave -
rin şehitlerimiz ve kahra -
man1arımu için anlattığı 
menlribeleri di.uliyoru:ı. Y e~i 
mizde d~rr.mıyor •.. Heyecan 
lanıyoruz ... · 

Egenin koyu yqil suları -
nı yua, yara iJa.liyonrz. ilk 
hedefimiz Pire... Şeilongla 
nnda "uzananlar insanı teı -
bir eden denizin teTlicl etti
ği hül,aya dalmıtlar ..• Bir 

ta fta -:::.ı.:.:..-ı• ra .... ...,... .... er ... ..... 
Saat 1 1 ..•. Ani bir zil her

kesi yerinden kaldırdı. Bu 
vakitsiz bir öğle yemeği zi • 
li .... Meğer vapurun öğle ye
meği erken yenirmiş... He -
men bizim yemek .salonuna 
indik! .. Yemek salonu de -
yince aklmrza birinci sınıfın 
kadife koltuklu salonu gel -
mesin .. · Bizim sa)on vapu • 

yer tedarik ederek J'Cl'lettik 
Sahlnazldlla yemek helrliyo
m... Ortada dillen niildeler 
baTUUD ıJCaldajmJ gMleri • 
yor. Gelen pnoo ~ 1e· 
rine La sibi bir • ptirdi. 
Ne ~ küçük .ııca1ı eln-ek -
leri etleri yedikten IOlll'& 

lııu% dolabından yeai plnnq 
,eftalileri de kemali :ıeTkle 
yuttuk ... 

Yemekten sonra istiraha • 
te dalındı... Şezlonglar çe -
kildi, tenteler gerildi... Bu 
suretle yeni göreceğimiz Pi
renin ve Atinanın hülyasına 
dalarak aqamı bulduk. 

Geceleyin Galatasaraylı -
lara hu oyunlar, f'J'kıl~r, 
eğlenceler herkesi zene bo 
iuJor ... Mebtabm aydınlı • 
jmda hedefimize doğru iler 
liyonız ... Yann Piredeyiz .• ..... 

22 Temmuz 1934: 

Cü .. erteye çıktığım za -

man 1IZllD bir iskeleye YapUJ' 

yanapnq içeriye kart postal 
satanlar bile ginnifti. Hiç 
birimizde drahmi olmadığı 
halde sabcılar cayır cayır 
paramızı alıyorlar. Vapur i
çinde alış verit çıkma kart· 
ları dağılıncıya kadar de • 
vam etti. Şimdi vapurdan 
iniyoruz... lki günlük istira
hatten sonra adalelerimiz 

«'\ 

~ ,.. 
•· ııc 

a 

Mektepleri Geziyoruz : 

• • • Yeni Lisede Bir Saat . . ,. 

Talebe dersanecle 

_.- Bat tarafa birinci tlayt/ai'.._ 

vücude getirmeie muvaffak 
oldu,, dedi ve ilave etti: 

- Ne çare ki, ömrü vefa 
etmedi. Bugün müesseseyi 
kardeşi Bay Saffet idare et
mektedir. Unu~yınız ki, 
mekteb aÇılalı henüz iki se

ne olmuıtur. Bu iki ıene bir 
mekteb tarihi için hiçte hai
~i ehemmiyet değildir. Bu • 
gün lstanbulun en değerli 
mekteplerinin medrese kö -
ıelerinde, küçük ev azmanı 
konakçıklarda tesis edilmit 
olduklarını dütünürseniz bu 
nu yeni lisenin istikbali için 
bir hayır addedersiniz. 

Kısa mazimize rağmen bu 
gün tedrisat itibarile pekçok 
mekteplerle boy ölçuıebili -
riz.Belki bina, mobi!ye iti -
barile noksanlarımız var. Fa 
kat demin de arzettiğim gi
bi buradaki ciddi tedrisat 
çok mükemmel binalı mek • 
teplerde yoktur. Talim heye 
timizi latanbulun en değer
li hocaları te§kil etmektedir. 
Mesela muallimlerimiz ara -
sındn üniversite doçentlerin 

den Bay Celil, Pertevniyal 
liaeai , kimya bocuı Bay Hu
IU.i, Vefa kimya bocaaı Bay 
Mazhar, Bay Bedri Kemal 
kız liıeai bocalarmdan Bay 
Necati, Bay Halid Naci, Bay 
Mitat ve yine kız liaeıinin 
riyaziye hocası Bay AU Riza 
da vardır. Saydıklanm ve 
diğer bütün hocalarımız bu 
rada hakiki bir ilim havaıı 
estirmeğe salahiyetli ve lrud 
retli zevattır. 

- Ne kadar talebeniz 
var? 

- 45 i leyli oimak üzere 
320... B'llnların 53 ü kızdır. 
Yalnız bizde iki kısım tale
be vardır. Aıli talebe, sami
in talebe .. Samün talebe her 
hangi bir manile tahsili ter 
ketmif, sonra tahsilin kıyme 
tini anlamıı ve tekrar tahsi
le, mekteb hayatına dönmüt 
gençlerdir. Bunlar gece de
vam ederler.Gündüz hariçte 
itleri vardır. 

Mektebin bakaloryaya ha 
zırlık kunları bu sene pek 
çok gençte lunldı bir imli· 
han verdirmittir.,, 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Talebe bah~ecle 

Bundan sonra Bay mua • 
vin Sami ile mektebi sez • 
meğe baıladık. Şüphe yok 
ki, bina yukarıda da söyle
diğim gibi bir mekteb için I 
pek küçüktür. Fakat böyle 1 
küçük bir bina içinde her ' 
türlü yoksuzluğa mini gö -
ğüs gererek memlekete bir i
lim irfan müessesesi hediye 
etmek le her yiğidin harcı, 
her inrıanm becereceği bir 
muvaffakiyet değild1r. Za • 1 

mania yeni lisenin en değer 
li mekteplerimizden biri o
lacağına kuvvetle inanabili -
rız. 

On dakikalık teneffüs a
ra51nda Bay muavinle bera 
bcr talebe akınına kanprak 
biz de bahçeye çıktık. 

Gençlerin bir lmmı vo -
lcybol oynarken bir kıımı 
da (KURUN) objektifi kar
tısmda toplanmııtı. Biribiri 
nin üstünden patlam•t bir 
gazoz tiıeıi gibi Defe saça
rak bağırışan, baykırışan 

gençlere yarının büyükleri -
ne tahassürle bakarken re-

ıim . çekmek ııraıı Bayanla • 
ra geldi. 

Bu resim çekmek işini bal 
kondan seyreden bayaalar -
dan bir kısmının JUbrıdaa 
aşağı inme fınatı anamda 
Bay Samiye sordum: 

- Talebe tetekkülleriniz 
.. ar mı? 

Sporcu muavin qaJıat 
verdi:'' 

- "Benim nezaretim al • 
bnda ıpor tqkilitı talebe -
nin kendi idare ettiii kütüp 
hane teıkilib ..-ardır. 

Spor te.tkilibmızda , fut • 
bol, voleybol, atletizm, ping 
bong takımları vardır. Ayn
ca sınıf ve grub müaabaka • 
ları da yapılmaktadır.,, 

......... 
Mekteb ıükWıete Jaldığı 

bir zamanda biz aynhyoruz 
Bugün ıuurlu ve ci~di çalıı
masile yeni liae yarmm en 
değerli bir ilim ve irfan mü 
eueaeai olacağını bize müj
deliyor. 

Nusret Sala CO~KUN 
••ıı1111ıınıı11111ıı111ıııı1nı•"uııı111ıııttıııuıııııuıı11111ıtt"•ııınıt•ııırı11111Jflllll11mıınııııu11ııtııı11t1111t11ı11tıı .. ımııu11ıtı•11111urııınıu11Mılltıı11tı 111ııııııı11tttıımııı 11uıııınıuıı11nııımı1nuı•ııuıuuııınııııuuııııııtı1111ıı••ıın1uııııııı1nuıınııııı1111ıı• 

gevşemit yürümek istemi -
yor ... Pirede sabahtan sıcak 
hissediliyor ... (Turing Club) 
un gönderdiği bir zatla Ati
naya git~ek üzere Pirenin i
ri taşlı sokaklarında sarı kır 
mızı çoraplarla Y;Ürüyoruz .. 
Herkes durub bakıyor. Türk 

ler ... Etraftan türkçe konu -
pnların ıeslel'.'ini itiliyorum 
Bu seslerle .kulaklarım uğul

dayor ... Nihayet Pireyi Ati -
naya bağlıyan elektrikli ti
rene geldik. Bu tirenler beş 
dakikada bir Atinadan O • 
monia meydanından ve Pire 

den münavebe ile hareket 
ederler ve Pireyi Atinaya 
(20 dakikalık) bir zaman • 
da bağlarlar. 

Tirenimiz hareket etti. 
Her dakika kuru, yqillik 
namına bir ·feY olmıyan ara 
ziden geçiyoruz, Ankaraya 

seyahat edenler Haymana o 
va.sının kuruluğundan tiki • 
yet ederler. Geçtiğimiz yer
ler bana yurdumun bu ova 
aım arattırdı ... Tiren ıon sü 
ratle gidiyor. 

'(Sonu var) 



l~ill~!IOOlill 1 !llllllli ~~I 1111 İstanbul dördüncü icra memur- !~•••••••••••••••••••••••• .. 
luğundan: 

Kasımpa§ada Camii kebir maSel inik 
Tesis tarihi: 1888 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Tilrkiyedeki Şubeler : 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 

- hallesinin Selkapısr ~e Çiviciler 
sokaklarının birleştiği noktada ea
ki 3, 7, 18,20,9,3. 17, 18,20,3. 17 
yeni22.24.26. 1.28,9,26, 1,9/ 1 
numaralarla mürakkam halen al
tında iki dükkan bir bodrum ve 

lzmir, Mersin 
Yunanistandakl Şubeleri : 

ekmekçi ve simitçi fırınları ve üs
- , tünde terasla beraber üç kattan 

ibaret bu1unan ve birinci ve ikin-

Selanik . Atina . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

111~1 ~111 1111 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüs Ü 
Müdürlüğünde n : 

Lira Kr. Miktarı 

90 00 900 kilo 3 baş 

150 00 1500 kilo 11 baş 

162 75 1085 kilo 31 bat 

70 00 350 kilo 27 adet 

oo 30 000 ,, 2 adet 
":"::'.-----
473 05 

F iat, 
Kuruş 

~ )0 ayaktan be-
kilosu 

10 ayaktan be-
her kilosu 

15 ayaktan b~-
her kilosu 
20 kilosu 

ıs adedi 

C insi 

Kasaplık öküz 

Kasapl!k Dana 

Kas3plık Koyun 
ve koç 

Sığır ve dana 
derisi 

Koyun derisi 

Teminat 
Lira Kr. 

18 00 

12 21 

5 27 

35 48 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü hayvanatından yukarıda sayısı ve 

cinsi gösterilen öküz, dana, koyun ve koçlar ile mevcud yirmi dokuz 

deri S/ınart/935 Sah günü saat 14 de Fındıklıda Güze) San'atlar A· 

kadeınisinde Yüksek Mektepler muhasebeciliğinde açık arttırma su
retile satılacaktır. Ayrı ayrı şartnamelerini ve hayvanları ve derileri 
iÖtn.ıek istiyenler her gün Pendik te Müessese Müdürlüğüne ve arttır· 
!naya girmek isteyenler yukarıda gösterilen gün ve saatle F ıtıdıklıda 
'Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde satma ve alma komisyonuna 

gelmeleri. (814) 

................................ 
Kiralık Daireler 

Posta ve Adliye bin .,~:na en yakın yerde Ankara caddesin
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
0 da dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere, C"'zete, mecmua idarelerine mükemme] daireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat .. 

ci katları dörder daireyi ve taras 
katında üstü camekan aydınlık ve 
bir oda ve duvar korkuluk ve ikı 
tavan arası ve iki mozayrk tekne 
ve altında ocak bulunan kazanı ve 
ayrıca bir ocağı müştemil çama
şırlığı havi apartımanın mebnı 
bulunduğu eski 3, 18, 20 numara
lı haremeyn ve Kasımpa§a ve Da
riişşafaka vakıflarından o1an Bak
kal gediğint:len münkalip mahal
lin 120 hisse itrbarile 75 lhissesi ve 
·eski 17 numaralı lsmail ve Hare
meyin vakıflarından olan kömür
cü gediğinden münkalip mahallin 
1000 hisse itibarile 80 hissesi ve 
mezkur apartımanın biti§iğindeki 
ekmekçi fırınının müıtemilatın -
dan bulunan ve üstünde oda olan 
dükkanı muhtevi kısmen kargir ve 
ku.men ahşap binanın mebni bu
Junduğu eski 19 numaralı 97 met
reden ibaret mahallin tamamı 

takdiri kıymetten hariç bırakıla -
rak borçlunun uhdesinde bulunan 
eski 7 numaralı Darüşşaf aka vak
fından olan mahallile eski 9 nu -
maralı Haremeyin ve Haremeyin
den mazbut Kasımpaşa vakıfla -
rından Berber gediğinden mün -
kalİJ> mahallinin ve eski 3, 18ve20 
numaralı Haremeyin ve Kasımpa
şa ve Darüşşafaka vakıflarından 
olan Bakkal gediğinden münka -
lip 120 hisse itibarile 45 hissesi
ne şayian mutasarrıf bulunduğu 
mahallinin ve eski 17 numaralı 
lımail ve Haremeyin vakıfların -
dan olan kömürcü gediğinden 

münkalip 1600 hisse itibarile 1520 
hissesine şayian mutasarrıf bulun
duğu mahillinin ve eski 19numara 
lı baıka şahıslara ait bulunan 97 R: ·· .. k y tt s A sun da1· 1 metre murabbaından ibaret bulu-u çu ozga a . u rama nan mahallin üzerine borçlu tara-

ve Bı·la" hare Kuyu Açılması fından inşa edilmiş olan gayri 
menkulün tamamına yeminli ehli-

A. k A F b . k 1 u M .. d .. ı .. g"' u·· nden· vukuf tarafından (21325) yirmi s erı a rı a ar . u ur u · bir bin üç yüz yirmi beş lira kıy-
Bedc!!i ke fi 61000 lira olan yukarda yazılı iş 13/Mart/935 met takdir edilmiş olup eski 3, 18 

tarihinde Ç:rıamba günü saat 15 te Askeri Fabrikalar satınalma ve 20 numaralı Bakkal gediğin -
koınisyonunda kapalı zarfla yaptırılacaktır. şartname 3?5 ku~uş den münkalip mahallin 120 hisse 
rtıukabiJinde komisyondan verilir. Taliplerin Muvakkat temrnat. o.an itibarile 75 hissesi ve eski 17 nu-
4300 lirayı havi kapalı zarflarını saat 14 e kadar komsıyooa maralı kömürcü gediğinden mün-

bverıneleri v,e mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1011) kalip mahallin 1600 hisse itibari-

'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı le80hissesivegayri menkulün 

• k k E3 Ü y Ü k kısmen ahşap ve ısmen argir 
kısmının mebni bulunduğu 97 

T P. angosu metreden ibaret arsa satıştan haa yyare 1 y . riç bırakılarak borçluya ait mez-

78 kfı 7935 dı d kur gayri menkulden eski 19 nu-
. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. art e ı r. maralı 97 metreden ibaret arsa 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır üzerindeki üstünde odayı muhte-
4 vi dükkan ve evvelce demir ocak-
Yrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye- 1ı çiçek mayahanesi bugün ahır ve 

/er ve 20,000 liralık mükafat vardı.,.. i~i harman mahalli ve un odası ve 
un deposu ve yıkanacak mahal ve 

SPOR POSTASI 
M l k tleriode bütün spor ve 

emleketimizde ve ecoebı meme e . . 
1
• 1 

g ı .k ı · w verılmesı azım ge.en enç ı hareketlerini ve sporcu genç ıge . . 
Ye · · . t an takıp etmek ıste· 

nı şelnller hakkındakı yazıları mun azam 
Yenler münhasıran S p O R p O 5 TAS 1 oı okumalıdırlar. 

Her yerde fiah 5 

r Yeni Kitaplar • , 

l 
lfayali sosyalizm - ilmi sosyalızm 
~~thur Engels'in bu evrensel .ıstaörgütü Haydar Rifat tarafından 

ılı · .. .. . . . . ·· ılmt tır. ınıze buyuk hır muvaffakıyetle çevrılmıt bugun yay ş 
..., Özenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krt· 

helayı ihtiva eden kısmen kargir 
ve kısmen ahşap bina ile apartı

man altındaki kahvehane ve bu -
nun üstündeki oda ve kahvehane 
;ıt.;;'daki bodrum haklarında 
mahkemece davanın neticesine 
kadar icranın tehirine karar ve -
rilmit olmak dolayısile itbu ma -
haller dahi satıştan hariç bırakıla
rak mütebakisi açık arttırmaya 

konulmuştur. Açık arttırmaya çı

karılan gayri menkulün krokisi 
tanzim ettirilip mahkeme karari
le satıştan hariç bırakılmış olan 
aksam kırmızıboya ile gösteril -
miıtir. ltbu kroki şartnameye bağ
lanmıştır. Satılığa çıkarılan kıs -

Bara Gilge 
tıçüncü kitab 

ASILMIŞ KADI!v 
Figatı 5 Kuruştur 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar ıeriıinden her on blf 
günd:~ bir kitap neırolunur. 

·~ el'...... • ... 
Her kitab baılı bııına bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayt 

,, 2 San Saçlı Adam 

Gelecek Sayı : 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - Ankara Cad.: lstanbul 

Istanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı namına 
Bbirinci derecede ipoteki olup yeminli üç ebliYukuf tara

fından . tamamına 385 lira kıymet takdir edilen Ejrikapıda 
Hacı llyas mahalleıiade Bakkal sokaiında 6 No. lu ban enin 
tamamı açık arttırma vazedilmif olduiu 1 / 4 / 935 tarihine 
mU1adif Paıarteıi l'Dnll ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırmaaı icra ediltcektir. Arttırma bedeli kıymeti muham -
minenin % 15 ini bulduğu takdirde mOıteriıi Uzeriue bıra· 
kılacaktır. Akıi takdirde en son arthr•anın taahhüdü baki k•l· 
mık üzere arttırma 15 gDn daha temdit edilerek 16/4/935 tirihioe 
müsadif Salı günü ıaat 14 tea 16 ya kadar keza daire
miıde yapılacak ikinci açık arthrmaaında ;rttırma bedeli kıymeti 
muhımminenin ~- 75 oi bul•adığı takdirde satıı 2280 No. hı 
kanun abklmıoa tedikan 2tri bırakılır. Satıı peıindir. Arttırmaya 
iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin , .. 7,S niıbe
tinde pey akçui veya milli bir bankanıa teminat mf'ktubunu hamil 
bulunmaları Jiıımdır. Hakları tıpu sicilli iJe sabit olmıyan ipo· 
tekli alacaklarda diğer allkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklar1Dı ve hususile faiz ve maaarife dair olan iddialarını 
c~rakı müıbitelcri ile birlikte illn tarihinden itibaren nihayet 20 iÜD 

zarfmda dairemize bildirmeleri llıımdır. Akıi takdirde hakları tapu 
ıicilli ile sabit olmıyanlar satıı bedeliDin payla4m11ından bariç 
kahrlır. Mliterakim vergi, tenYiriye, tınıifiyıden mütevellit bele· 
diye rusumu ve nluf borçları borçlun aittir. Daha fazla malü· 
mat aJmalıı: isteyenler 20 • 3 - 93S tarihinden itibarea berkesin 
görebilmesi için dairede açık buJundur11lacak arttır•• tart
namesi ile 934 - 3760 No. Ju doıyaya müracatla mezkür do1yıda 
mevcut veııiki l'Örebilecekleri ifAn olunur. (1053) 

Hizmet edecek bir kadın 
Bir yaşlı kadın yanında oturup 

ev İ§leri yapacak yalnız ve yatlıca 

bir kadın aranıyor. Matbaamız 

kahvecisine müracaat. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeai No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir .. 

pnmııtW1111nıııııııa•ıwıı 11111111111111~ 

IA KB A ~ 
Ankarada A K B A kitap 

evının birinci tubesi modern 
bir ıekilde Maarif Vekaleti 

l kar§ııında açılmıtbr. AK B A 
kitap evleri her dilde kitap, 

1
, mecmua, gazete ihtiyaçlarına 

cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı, gerek kırtasiyenizi 
en ucuz olarak A K B A kitap 

ma yeminli ehlivukuf tarafından 1 

(21325) yirmi bir bin \iç yüz yir
mi bet lira kıymet takdir edlimiı- . 
tir. Şartnamesi 8/ 3/ 935 günleme-

1 
cinden itibaren divanhaneye ası- 1 

larak 30 3 935 cumartesi günü i 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 1 
Dördüncü icra dairesinde açık art
tırma suretile satılacaktır. Arttır-

evlerinden tedarik edebilirsİ· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 

'le V AKIT in net riya tının An
karada salıf yeri A K B A ki· 
tap ev]eridir. 
AKBA Merkezi Telefon 
Birinci ıube " 
ikinci ıube: Saman Puan 

3137 
1761 

1. ı ıuıı •••111mıı•111ııınmıııınu11111•nı• 
maya girmek için yüzde 7,5 temi-
nat akçesi alınır. Müterakim ver- Yeni çıktı ,---... ıııııı. 
gi, belediye ve vakıf icareleri müt- Hayali Sosyalizm 
teriye aittir. ihale için muham -
men kıymetin bulunması farttır. ilmi Sosyalizm 
929 tariıhli icra ve ifli.s kanunu- Bu balı c dair en nıiikcnınıel eserdir 

nun 119 uncu maddesi mucibince Engels 

ipotekli alacaklı1arlar diğer ala - Haydar Rifat 
kadarların ve irtifak hakkı sahip- 50 kurut 
]erinin gayri menkul iizerindeki ı•------------... 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
ılair olan iddialarını müsbit evrak
larile birlikte yirmi gün içinde 

dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicillerile 
sabit olmadıkça sahf bedelinin 
p:lyla§masından hariç kalırlar. 
Daha fazla bilgi edinmek isteyen
lerin 933/ 358 dosya numarasile 
dairemize müracaatları ili.n olu
nur. (5557) 

Yurddq: Mutlaka bir kumba

ran, bir cüzdanın olmalıdır. Her 

gün mutlaka uf ak bir tasarruf 

yap. Kumbarana at veya taıarruf 
hesabına yatır. 

Deme beş on kuruştan ne olur. 
Deme damla; damla damla göl 

olur. 

M. 1. ve T. C . 
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lstanbul Kumandanlığı 
Sabnabna Komiıyonu llinlan 

14 ton karpit açık eksilbneğe 

konmuştur. lhaleıi 14 - Mart -
935 Pertembe günü saat 15 tedir .. 
lstek1iler ıartn•meıini Fındıklıda 
Satınalma komisyonunda her gün 

öğleden evvel görebilirler. Eksilt
meye gireceklerin 205 liralık mu
vakkat teminat ma'kbuz veya tica· 
ret odasına kayıtlı olduklarına da
ir vesikalariyle birlikte vaktinden 
evvel komisyonda hazır bulunma-
laTI. ( 422) (916) 

Erzurum kıtaatı için bel keme
ri ve tüfek kayışı açık ekıilbneye 
konmuştur. Bel kemerinin tahmin 
fiyah 75 ve tüfek kayıımm fiyatr 
40 kurut olup muvakkat teminatı 
135 liradır. ihalesi 2 - Mart 935 
Cumartesi günü saat 15 dedir. 
Şartname ve nümunesini her gün 
öğleden evvel isteklilerin teminat 
makbuzları Ticaret Odasma kayıt 
lı olduklarına dair vesikalariyle 
birlikte Fındıklıda.ki Sa.hnalma 
komisyonunda vaktinden evvel bu 
lunmaları. (397) (739) 

,,. "' . 
1 - Erzurum kıtaatı ihtiyacı 

için 15 kalem saraciye malzemesi 

kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedelleri mecmuu 11292 lira 20 
kuruı olup muvakkat teminatı 847 
lira<)ır. 

2 - İhalesi 2 Mart 935 Cumar· 
tesi günü ıaat 16 dadır. 

3 - Şartname ve nüm.uneıini 
her iÜ!\ öğleden evvel isteklilerin 
teminat makbuz veya. mektupla -
rı Ticaret Odauna kayıtlı olduk
larına dair vesikalarıyle birlikte 

belli günden bir saat evveline ka
dar Fındıklıdaki İstanbul Kuman
danlığı Satınalma komiıyonuna 
vermeleri. (396) (740) 

Kıtaat ihtiyacı için beher kilo
sunun tahınin bedeli 35 kuru§ olan 
5#)0 kilo zeytin yağı açık ekıilt
m•ye konmuştur. ihalesi 6 -
Mart - 935 Çarıamba günü saat 
16 dadır. isteklilerin §artnamesini 
her gün öğleden evvel Fındıklıda
ki komisyonda görebilirler. Ek -
ıiltmeye gireceklerin 127 liralık 
teminat makbuzları ve ticaret o -
daaına kayitli olduklarına dair 
veaikalariyle birlikte vaktinden 
evvel Komisyonda hazır hulunma .. 
lan. (406) (817) 

Kıtaat ihtiyacı için beher kilo
sunun tahmin bedeli olan (10 
bin) kilo sabun açık eksiltmeye 
konmuıtur. ihalesi 6 - Mart -
935 Çartamba günü saat 15 dedir. 
lıteklilerin ıartnamesini her gün 
öğleden evvel Fındıklıdaki ko -
miıyonda görebilirler. Eksiltme .. 
ye gireceklerin 225 Jiralrk teminat 
makbuzları ve ticaret odaama ka
yıtlı olduklarına dair vesikalariy
le birlikte vaktinden evvel Ko -
misyonda hazır bulunmaları. 

(407) (818) 

Kıtaat ihtiyacı için beher kilo
sunun tahmin bedeli 33 kuruş olan 
6.400 kilo zeytin tanesi açık ek -
siltmeye konnıu§tur. ihalesi 6 -
Mart - 935 Çarşamba günü saat 
14 dedir. istekliler şartnamesini 
her gün öğleden evvel Fmaıklıda
ki komisyonda görebiılir. Eksilt -
meye gireceklerin 158 lira 40 ku • 
ra.tluk teminat makbuzları ve ti -
caret odasına kayıtlı olduklarına 
dair YeSikalariy!e 'birlikte vaktin -
den evvel komiıyonda hazır bu • 
lunmaları. (405) .(819) 

Tc.:J C2 K iVE 

l1RA.AT 
BANK_A~I 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~D~Q 

Dün ve Ya 
1 ercüme Külliga 

AFO 
Alfona Dode - Haydar R 

100 Krt 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - 1. H. Ali§ 

100 Krt 

·----------===·------~ Ticaret, banka, bo 
:kt. Dr. Muhıis Etem 

'15 krl 

Devlet ve ıhtilô.l 
Lenin - Haydar Rifat 

'15 IU'f 

Sosyalizm 
.<. Kantsky - Sabiha Zeke 

75 kr& 

). Rasın Külliyatı 
Ahmet Reşit - H.Na2 

'75 lal 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifot 

60 krt 

Ruhi hayatta liişuıı 
Dr. Yung - Dr. Hayrulla 

GO krt 

lsfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Alişa 

100 Krt 

]. Rasin Külliyatı 
Ahmet Re§it - H. N 

75 krt 

Deliliğin piskoloji 
Dr. Bernard Hard - lzedd 

GO lal 

elleri 

Engerek düğümü. 
F. Moryak - Peyami Se 

80 lııl 

Sultanahmet üçüncü Sulh Hu
kuk hakimliğinden: 

Tahir ile Zehra, Dil'ohi ve Flo
ransm hissedar oldukları !stan • 
bulda Bahçekapıda İskele cadde
sinde 7, 7 müken·er, 9, 11 €Ski ve 
yeni 33, 35 numaralr ve altmda 
bir dükkanı bulunaı;. hanın iza1,ei
şüyu zımnında satılması takarrür 
ederek müzayedeye konmuştur. 

Muhammen kıymeti 37800 ( otı~z 
yedi biR sekiz yüz) liradır. Birin
ci açrk arttırması 31 / 3 / 935 tari -
hine tesadüf eden pazar günü sa
at 16 da icra kılınacaktır. Muham
men kıymetinin % 75 şini buldu
ğu takdirde kat'i ihalesi yapıla . 

caktn·. Bulmadığı takdirde en son 
arttn·anrn taahhüdü baki kalmak 
üzere 15 gün müddetle uztılwak 
ikinci artırmasr 15/ 4/ 935 tarihi • 
ne müsadif pazartesi günü saat 
16 da icra olunacaktır. İpotek sa
hibi alacaklılarla diğer alacaklrla-

/. Rasin Külliyatı 
Dün ve yarın Kitapları ı._Ahm-et-Re--~~tlaf ___ H_. Na_ZDJJ 

rın işbu han üzerindeki haklal'lnı 
hususiyle faiz ve masrafa dair o
lan iddialrrru evrakı müsbiteleriy
Ic beraoor 20 gün içinde bildiıme
leri laznndn-. Aksi takdirde hak-

Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 
Yurdumuzun en salahiyetli bilginleri elile 

güzel dilimize çevrilmektedir. 
Yirmi kitabı birden edinmek ve çok değerli bir kil· 

tUphaneye sahip olmak istiyorsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz. 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte o)an oku· 

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone şartlarım yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"636", ikinci serininki "504,, kuruştur. 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci seri 
için "204,, kuruş pe~in alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

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

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

ları tapu sicilleriyle sabit olma - Müracaat yeri. Yakıt Matbaası • Ankara caddesi. - İstanbul 

dıkça satış bedelinin paylaşma - '••••••••••••••••••••••• 
smdan hariç tutulacaklardır. Satış 1 

0 7,5 nisbetinde pey akçesini a-
şartnamesi işbu ilan taıihinden i- larak yukarıda gösterilen gün ve 
tibaren mahkeme salonuna asıl- saatte Eminönü Kaymakamlığı 
mrştn·. Bilumum vergi ve rüsum binasmdaki Sultana.hmet 3 üncü 
ve Tapuya aid masraflar ve del- Sulh Hukuk mahkemesine 935/ 8 
Ialiye müşteriye' aittir. Talip o - (izaleişüyu) dosya numarası ile 
Janiar kıymeti muhammenenin müracaatları ilan olunur. (5558) 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 

Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

Samimi saadet 
Tolatoy - 1. H. Aliıan 

50 krl 

statistik 
Andreles - Suphi Nuri 

so krf 

Çocuk dülürtenler 
H. G. Menuıier l. F. Ru · 

60 krt 

llim ve Felsefe 
Moriı Şilk - Hilmi Ziya 

30 kuruş 

Cemıyetin Asılları 
Frederik Engelı - Muhidd 

100 kuruş 

Yeni ilmi Zihn ·qet 
Bacberlard - H. Ziya 

75 kuruş 

Hükümdar millet 
Russel - Galib Kemali 

50 kuruş 

Komünizm 
Lenin - Stalin - BuharİJJ 

Haydar Rifat .• 
50 kuru~ 

Günün iktısadi işlet 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Fiyatı 60 Kr. 
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ler ~;harnrnen bedelleri ile mikdarve vasıfları aşagıda yazılı kereste
l'İnci · ·1935 günü ayrı ayrı ve iki grup halinde kapalı zarf usul ile bi. 
da. grup saat 15.30 da ve ikincisi de 16 da Ani.arada idare t ınasın· 

tatilir' utku il 
Türk hari erile basıldı D 

llıalzerne d . . B . . aıresmde satın alınacaktır. 

li l u ışe gırmek istiyenlerin birinci gruptaki çam kereste için 5680 ı 
ttır~ı~ ve ikinci grupu teşkil eden diğer keresteler için de 1021 liralık 

== 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur iİ 
~j Reisiciimhur Atatürktin 927 yılında. Cümhuriyet Halk fır-İ~ 
F~ kas ı büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk D"vlet matbaa-}~ 
~~ ~ı tarafmdanTürk harflerile zarif bir şekilde yeniden b:.\Sllmış -\~ 

d.. a kat teminat ve kanunun tay in ettiği vesikalar ve kanunun dör
\tll .. 

be cu rnaddesi mucibince işe girm eğe manileri bulunmadığma dair 
Yannarne kl'fl . . . .. <l b' . . . . 14 30 'k' c:i ve te ı ermı aynı guıı e ırıncı grup ıçın . a ve ı ın · 

~~ için saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
~~~•ar. Nutuk, üç ciltten ıni:rekl~eptir ve bu kitaplar bira ada ruukav f~ 
1 ~ vtırfan hir kutu İçerisine konularak atışn çıkarılmıshr. 11 

A.d u ışe aid şartnameler Ankara, Eskişehir, Haydarpaşa, Samsun ve 
rrn;na Veznelerile lzmit, Aclapazar ı, Geyve ve Doğançay istasyonla 

ll.k :n5arn kereste şartnamesi 440 kuruş mukabili, diğeri parasız ola· 

~ ~ Uç cildin degeri ( 600) kuruştur. f ~ 
= ·= 
~~ VAKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayilerinden#~ 
~= dr. bu tarihi ve çok kıymetli cst:rai tedarik mümkündür. ig 

c· agıtdınaktadır. 
ınsi Mikdarı M3. 

g~ Miiracaat yeri - "VAKiT,, Istanbul - Ankara: cndrlesi j\ 
M3. muhammen - ~= 

1-ç c·· ıralı çanı 
Urgen d'l c·· ı ıne 

2 Urgen kalas 

~ - Meşe dilme 
1\t tıe l\alas 
~ ?aağaç 

Yaı ıhlaınur 

3408 
22 
52 

187 
116 
29 
70 

bedeli kuru~ 
2600 
1825 
1975 
2850 
3125 
3275 
3300 

~1' ~~~arnmen bedeli ile mikdarı aşağıda ya2ılı karpit 14 4 935 pa
lrı:ı tunu saat 15 de kapalı zarf usu lile Ankarada idare binasında sa · 

e.lınacakt 
ır. 

lef llu işe girmek istiyenlerin 534,38 liralık muvakkat teminl\l verme
tı:ı l ~e. kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü rnaddesi 
\> llcıbınce işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
'teklifi · k · · ı·-· 1 · l~ er ıle ayni gün saat 14 e "dar komısyon reıs ıgıne verme erı 
lıtndır. 

Asliye mahkemeleri ikinci ye -
nileme biirosunclan: 

'.:~.· • . , . ~ . \.) ·v .• . , . . . .. . ,.. \ ."t" • ""·{· ! ·4. ... •• , ... ı : ~.. . ; ·.·.4:· " .. , ~.~ .. .. ·..ı .. . ,., .,~ .. , a "c .. ':\'/ . . . " ' . 

1 lsttanbul Evkaf Müdürlüğü ilanlar• f 
~~-------=------~ 
1 - Bahçckapıda Dördü~cii Vakıf Hanın 

dördüncü katında 28 No. lu oda. 
'l Anado'. u Hisarında Baruthane cadde

sinde oda. 
3 Anadolu Hisarında Baruthane cadde

sinden dükkan. 
4 Çarşıd.t Y ~ğııkcılarda 2 No Ju dük

kanın Vakfa aıd bısscsı 

5 Hubyar, Yeni Postane J, ar~ısmda Ka
zasker vakfından arsa. 

Kira Uzu 
936 Mayıs bitimino 

ekolü. 

936 ,, 
" 

936 
" " 

., ,. 

937 
" " 

Yukarıda ya:rıh mahaller ııralarında yazılı uzlarla kiraya ve· 
rilmek üzere arttırmaya konmuıtur. Tutmak ısleyenlcr 6 / 31935 
Çarşamba günü saat on btşc denJü Evkaf Müdüriydiode Vakıf 
Akarlar Kale mine gelmeleri. (964) 

e 

•e\'k 8u .. işe aid şartnameler parası7. olarak Ha~dar.paşada ~esellüm ve 
dr lttudürlüğünde ve Ankarada malzem daıresınde dagıtılınakta -

r. (1046) 

Cinsi mikdarı Muhammen bedeli 

Davacı Ata ile dava olunan Ba
} an Bahtiyar arasında ve asliye 
üçüncü hukuk mahkemesi<lin 929/ 
1186 No. sile derdest boşanma da
vasını yenilenme muamelesi sıra
sında Kasımpaşada Çatma mesçit 
mahallesinde Tepebaşı caddesin
de 14 No. da oturan Bahtiyarın 

ikame!gahınrn meçhul bulunduğu 
mübaşirip meşruhatmdan anlaşıl
malda ilanen tebliğat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan tetkika -
hn icra kılınacağı 11 3 935 pa -
zartesi günü saat 14 de büroda ha
zır bulunması lüzumu tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (5554) 

Matbaa makineleri 
aranıyor 

Bir vilayet matbaası iç=n en az 
68X 100 eb'adında baskı, pedal, 
keski, diki~ makinesi isteniyor. 
Makineler kullanılmış, fakat iyi 
işler, iyi muhafaza edilm · ş olabi
lir. Satmak istiyenler (T) işare

tiyle matbaamıza bildirmelidir

Kimya Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 

F otogralları 
l\ıuhtelif gazetelerde çıkan günüu hadiseler ne ait fo 

ko~raflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 

k
:tterine ait fo'ogratlar valna1 lstanbulda VAKiT 
Ut .. 

lıplıanesinde c;ahlmal<tadır . 

~--~ ler. 

Tahmini bedeli yüz bin lira olan yukarıda yazıh kimya malze • 

mesi askeri fabrikalar umum müdürlüğü Satınalma komisyonunca 

9m~~t 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de pazarlıkla satın ah -
nacaktır. Şartnamesi be~ lira mukabilinde komisyonda veriHr. Talip
lerin (4000) lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komiıyona mü • 
racaatları. (915) 

~~==~~~~==~===~....,..======~ (Zl llJııcl Tt'3rln l!>SS s:ı)ıınızıh.ıı beri 110.rll)·or.) ====~~==========~======~~==~ 

Öz türkçc karşılıklar 

1.iken, 5. Mieikli, G. Olet, (l\lüstev- Vefa, 1. Sözde durma, 2. Sö · 
Jı, ıni.ihlik illet ınan.) 7. Ület, 8. ziindc durma. 
1 tımrueak, yuıımreak. Vefalı, Sözünde duran. 

Vebayı bakari cnıfhsördecmcc Vefat, Olüm. 
Vebayı bakari, 1. Çor (Uıııunıi Vefat etmek, 1. Göçmek, 2. Gö-

Yctle sari hastalık ınan.) 2. Kır - ci.inmek, 3. Ölmek. 
g ..... (Umumiyetle ::;ari miihlik J Vefret, 1. Bolluk, 2. Çokluk. 
h, .alık man:) 3. Yut. Vehham, ı. Alıngan, 2. İner -

Vebal, ı. Suç, 2. Yazık, çin, 3. Kuruntulu, 4. Kuşkulu. 
Veca, 1. Acı, 2. 1\ğTı, 3. Ağnğ, Vehhab, Başlayıcı. 

4. Bı.ıru, 5. Btmıntu, G. Sızı, 7. Vehleten, 1. Ansızın, 2. Birden-
Siz0i, 8. Yel (Bir nevi veca). bire, 3. llkin, ilk bak1şta. 

Veca çekmek, Kapınınak. Vehm (Vehim), 1. Alıngan -
Veca vermek, Ağrımak, ağnt- lık, alınına, 2. Boş düşünce, 3. lş -

ınak. kil, t1. Korku, 5. Kuruntu, 6. Kuş -

Vecibe, ı. Borç, 2. Di.işerge, 3. 
Gerek, gerekli. 

Vecize, 1. Kısa söz, 2. Ülger. 
Vect (Vecit), l. Azbuy (Hale

c~n, telaş man.) 2. Bulgu, 3. Ken
dıni unutma, kendini venne, 

Vecde gelmek, 1. Esirmek, 2. J.' . .. ~rımek ( Scıınek olmak man.) 
3. Urunına.k, . 

3 
Veçh (Vecih), 1. Alın, 2. Beniz 

;._Bet, 4. On, 5. Üst, G. Yön, 7. 
] on tem, 8. Yüz. 
l· Veçhile, 1. Ancılayan, 2. Ançu
~~~ , 3. Böyle, böylece, 1. Gibi 5. 
~:.>~lece. 

Verhe 1 .. ,_.. 9 Y" t-. , ..... -:r , • ı an, .... on, ö. ı uz. 
Veda, 1. Ayrılık, ayrılış, 2. E

~en (Selam man.) 3. Esenlik, •1. 
anrıya ısmarlama. 
Veda etmek, 1. Ayrılmak, 2. 

~nlemck, 3. Esenleşmek, ,ı, Es
ennıek, 5. Savlaşınak. 

Vedia, Oruncak. 

ku. 
Vehmnak, Sezekli. 
Vekalet, Yerini tutmak. 

Vekaleten, Başkasının adma, 
ba~kasmm yerine. 

Vekil, 1. Atağ, 2. Boluk, poluk, 
3. tnanç, 4. lş süıiicü, 5. Orunluğ 
(rcmpla~ant man.) G. Oğe, 7. Yal-

çuk. 
Vekilharç, 1. !dacı (Ordu mas-

raf mcıııuıı.ı ınan.) 2. Otacı. 
Veleh, 1. Kangı, 2. Sanıtma, 3. 

Süre, ı. Şaşkınlık,. 
Velet, 1. But, ~- Çağ, 3. Çağa, 

•l. Çocuk, 5. Oğul, 6. Tun, tunguç, 
tun!.!ut (tık çocuk man.) 7. Uşak. 

Velev, ı. Bile, 2. Olsa da, 3. 

Tutalım. 
Velhasıl, 1. Söz öğüş, 2. Sözi.in 

kısası. 
Veli ı. Eğe (Karışan, , . 

man.) ~- Eren. eı_1mş 
man.) 3. Erzi (E,•Jıya 

hakim 
(Evli)"L 

ıııan.) •l. 

Öz Türl<çe J<arşılıklar 

lncl (Vasi, nıutemccl ıııan.) 5. ıs 
(Sahib man.) 6. Karışan görüşen .. 

Velime, 1. Düğün, ~- Küden. 

Velut, 1. Anaç, 2. Doğw·gan, 3. 
l >ölcek, 4. Döl~el, 5. Kuzlak { Ko
YWl it:in). 

yeıvele, 1. Alc..1.nıa, 2. Cığ, cığı
ımg, 3. Çığlık, 4. Güıiiltü, 5. Pa
tıl'Ch, G. Tasııtı, 7. Crküı. 

Velvclengiz, 1. Bakrak, 2. Bak
raku, 3. Ba!n·avuk. 

Velvelei harb, Süren ( A vazei 
harb man.) 

Velveleye vermek, 1. Cabırla . 
mak, 2. Giiriiltü patırdı etmek. 

Vely (etmek), 1. Arka arkaya 
gelmek, art arda gelmek, 2. Biri bi
ri arkasından gelmek, 3. Ç özek . 
mck, 4. Kı ğala~mak, kO\ alaşınak, 
biribirini koğalaınak, 5. l lanıak. 

Vera, 1. Arka, 2. eğin ( ıı't, o
n uzman.) 3. Geri, 4. Kıç. 

Veraset, 1\1 ura. 

Verem, 1. Bal's, bcrs, 2. <'alka -
jak, 3. Çer, 4. İnce ağn (Ak ciğer 
veremi man.) 5. Kökse.v, 6. Orken, 
7. ş·şe, 8. Şişme. 

Verit, ,D:uuar. {Kara kan da-
marı ınan.) 

Vernik, Sır. 
Vesait, 1. Ci.im, 2. Enek. 
Vesaiti nakliye, 1. Gölük ? , -· 

Gütiirgii, 3. KUliingü. 
Vesatal, 1. Ara bulmak, 2. \ı a

ya ~) irmek, :1. O ı ta bulmak, ı. P
nmdu. 

V csayet, Atağlık. 

Vesi, l. Bayt.ak, 2. Boyl, 3. Ge
niş, 4. Gen, gin. 

Vesika, 1. Ile1gc, 2. Berkinıniş, 
bcrldtınelik, 3. Çek, 4. Dayanak, 
dayangaç, 5. Fitik, 6. Pelc~, 7. 
Piçik, 8. Siltama. 

Vesile, 1. lpucu (Eınam man.) 
2. Kaçamak, 3. Kulp, :M(ec.) 4. 
Tutarga, 5. Uç, 6. Ulaşıklık, (Yol 
man, 7. Yol. 

Vesvese.. 1. 1ıinti, 2. lşkil, 3. 
Kuruntu, 4. Uşuluk. 

Vesvese etmek, 1. Bulganmak, 
2. Coşamak, 3. Çenikmek, 4. Gı
cıklanmak. 5. lçi üzülmek, 6. lş • 
killenınck. 

Yeter, 1. Et kuyruğu (Teşrih ıs
tılahı ohm Yeter man.) 2. l\iıiş, 3. 
Tel. 

Vetet, l. I<azık, 2. Sığıl, 3. Sö-
yen. 

Vetire, Yol. 

Vezir, 1. AtnlY'y, 2. Atalık, 
Vezn (Yezin), 1. Ağırlık (Sık· 

Jet man.) 2. Çeki, 3. 01\ev, t Ol· 
çüın, 5. OI~ü, öll,U, 7. Taıtı. 

Veznetn1ek, 1. Bo~urmak. :!. 
Çı:kmel ... , 3. Tartmak, 4. üll ... eı · 
nwk. 

Vicahen, Yiiz ~-tize, yi.iziinc kar· 
şı. 

Vicdan, 1. Bulgu, 2. Dulnw, 3. 
Bulum, l. Duygu, 5. tç duygu iç 
Sl'Zg"İ, 

Vida. l. Buı g-u, 2. Hmına, 3. 
< 'ecik. ı. ('h i, u. Pü~ı ... m. 

Vifnk, l. Anl:l"ma, 2. Barı~. ha. 
rı~ıl.Iık, 3. Düzenlik, 4. Düzenlik, 
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11 
clankası idare meclisi 

Her türlü büro makinelerini teş- Adapazarı Türk Ticaret 
bir etmek üzere Galata'da Voyvoda ı kası h · ssedarları umumi he 
caddesinde 40 • 42 numaralı mağa- nelik içlimaı 31 mart 1935 
zayı 3 Mart 1935 Pazar günü aça- ne müsadif pazar günü 
cağım. Dost ve müıterilerimin bı. beşte Ankarada ışıklar cad 
iltnı davetiye telakki buyurmaları· de banka merkezinde yap: 
ru dilerim. 

·---- Ziyaeddin SAiD _,.I 

Onu tedavi eden 
yegane ilaç 

Bronşit, hazan manıf yakılarhı 
ilic;lardan daha iyi tedavi eclilmektt-· 
dir. 

Salı'lıler:ne: 
Jş bankasının 10.000 lira 1nükafallı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
7 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur'aııa 
iştirak edebilmek İçin kunıbara sa
hihlerinin 7 Mart 935 tarihine, !J·ani 
Şubat sonunrt !--nrhrr bankaua en aşağı 
25 lira yalıt1utv ol11ıafrlr t ıazınuJı r. 

t.r. Esas mukavelenin J1l 

yiımi dördüncü maddesi nı 
cc iştirake salahiyettar ol 
sedarların yirmi altıncı ınad 
tevfikan içtima gününden 1 
il~i hafta evvel duhuliye '1 

sı almaları lazımdır. Vck' 
de hissedarlardan olması 

lta.$1 almak üzere banka 
~ veya şubelerine 

anercudur. 

MÜZAKERE 

heyeti raporlarının okun 

2 - 1934 senesi bilanço 
ru zarar hesaplarının mecr • 
re raporuna göre tetkik ve 
ki ve meclisi idarenin ibr.,S 

"Seaelerdenheri Bronşitten muz· 
tarip bulunan,, Bayan R. 1\1. yazı · 
yor ki: ';Ben, kuJlandığıın Allco('b 
yakılariyle doktorun bana ta' eİ). 
ettiği ilaçlardan daha iyi ve dalı ,1 

çabuk tedaYİ oldmn. Karnmu nımı· 
yene ettiği nkit neden bu yakılar 
kullandığımı sordu. Ben de ce' a . 
ben, hu yakılarm "karnımı sıcak tut· 
tuğunu ve hunlarla daha iyi ,.e daim 
çabuk bir tedavi gördüğümü maal 
iftihar söyledim. "Ayni me~ut n<'tl· 
ce, ie~ekkür 'nıektuplarmı ald1ğımr1. 
binlerce kişiyi hayrette bıraktı. A~
rıyan mahalle konulan bir A1Jcorf, 
yakrsı, cereyanı tahrik Ye daimi ~i-

f abatlı bir hararet tevJid eder. Ça- ·-----un•a•ı1ı1•iıiı.' .el:•~• 
lrştığınız vakit hile o; şayanı hayrf'l 
MASAJ OTO;MATİK tesirini ifa , , 
ağrıyı teskin eder. Ec.zanclerdcu tP· 
darik edebilirsiniz. Hakiki delikE 
Allcock yakısı: Fabrikanın marka · 
81 olarak IMr kattal ve bit- kmınz, 
daire alimetini taşır. Ucuz taklitlt· 
rinden aakmmız. Fiyatı 40 kuruş 

Denizyollart 
ıŞLETMESi 

Tesviyeci ve l'ornacı 
alinacaktır 

3 - İstifa edenlerin 
meclisi idarece seçilen 
tasdiki. 

4 - Mahkemece tayin o 
mürakiplerin ücretlerinin 
ve yeni mürakiplerin inti 

tur. 

Dr. Hafız Cemal 

"\\.entelerı 

J -ı.4:-l:lb~ 

"ara.öv Koprüb.ı~ı 
'Jrllc:-ı:ı Mühürdar tadc: 

ı·-- l l~ı 1 ~ı .. lııo :?~740 
Askeri Fabrikalar U. Müdiirlüğünden: 

Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli -
lerin imtihan içira istida ile Ankarada fişek fabrikasına, lstanbulda 
Bakırköy barut fabrikasına, lzmi rdekiler Halkapınar Silah tamir . 
hanesine müracaatları • ( 526) 

ZA Y l 
25 Şubat salı günü ak 

at 7 ile 7,30 arasında Elll 
Maçka tramvayında bir 

Cumadauı bqka ıünlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbuJ Di· 
vanyolundaki (118) numaralı hu
"UIİ bbineıiade haıtalarını kabuJ 
•der. 

1 rabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 28 

Şubat PERŞEMBE saat 20 de 
Hopaya kadar. (1014) 

8ahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

VAKiT Matbaası - lstanbul 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Askeri Fabrikalar ihtiyacı için pazarlıkla alınacağı ilan olunan 

ve tahmini bedeli yüz bin foa olan kimya malzemeıinin muvakkat te
minatı ilanda yanlışlıkla 4000 lira olarak yazılmıştır. Bu muvakkat te 

çinde DÖRT ticari defter il• 
telif evrak unutulmuştur. 1'i 
mahiyeti dolayıaile bulan İÇİi 
idesi yoktur. Bulan Maçkad• 
tan sokağında Papatya a 
nmda No. 5 e yahud Marp 
da No. 47 ye getirdiği halde .,.Mw.""8ht.0e ve ey telefonu 

"~t:°ittık telefonu 21044. minatın 6250 lira olduğu tashihan ilan olunur. (1059) 
~~!;!!!Ç!~==~~!ll!l!!~ıııB!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!! {21 !kinci 'l"e§rln 1931 snyuruzda..ıı beri &UrUyor ,) ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!B_..I 

nun edilecektir. (5559} 

Oz Türkçe karııbklar 

4. Uygunluk, uyarlık, 5. Uzlaş -
ma 

Vikaye (etmek), 1. Asramak, 
2. Ayamak, 3. Baıınnak, 4. Esir • 
geınek, 5. Gözetmek, 6. lsirge -
mek, 7. Kayınnak, · 8. Korumak, 
9. Onünü almak, 10. Saklamak. 

·Viladi, 1. Doğmaca, 2. Doğuş • 
tan, 3. Toğa, toka, tuğa, 

. Vilayet, 1. Arçın, 2. 11, 3. Or • 
. çın. 

Vinç, Bucurgat. 
Viraj, 1. Bunnaç, 2. Burum, 3. 

Bük, 4. bükemeç, 5. Bükmeç, 6. 
·Dolambaç, 7. Dönek, 8. Dönem -
beç, 9. Dönemeç, 10. Eyıncç, 11. 
Korcum. 

Viran, Virane, 1. Bozuğ, 2. Bul. 
bat, 3.. Cinnek, 4. Kağşak, kavsak, 
ka,rşak, 5. Oren, örencek, örenç, 
6. Y ılok, yıkkın. 

Viran olmak, 1. Bönmek, 2. 
Çökmek, 3. Çüriimek, 4. Yıkılmak. 

Vird (etmek), Sirmek. 
Virdi zeban, Dillengeç. 

Virdi zeban etmek, Dile dola • 
nıak. 

ViAI, 1. Buluşma, 2. Kavuşma. 
Viıne, 1. Çiye, 2. Şiye. 
Volkan, Yanardağ. 
Vuku, 1. Bolgu, bulgu, 2. Kılı

nış, 3. Oluş. 
Vukuat, Olan, biten, olan bi • 

tenler. 
Vuku bulmak, 1. Gelip çatmak, 

2. Geçmek, 3. Olmak, olup bitmek. v--. mümkün, Olabilen, ola
fan. 
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Vukuf, 1. Anlama, anlayış, 2. 
Bilgi, 3. Bilim, 4. Bilme, 5. Duyu. 

Vukuf hasıl etmek, 1. Anlamak 
2. Öğrenmek, 3. Tuyunmak. 

Vuslat, 1. Erişme, 2. Kavuşma. 
Vusta, 1. Orta, 2. Ortanca. 
Vusul, 1. Eriş, emıe, 2. Varrş. 
Vuıul buhnak, 1. Erişmek, 2. 

Kavuşmak, 3. }ekişınek, 4. Val'
mak, 5. Yetişmek. 

Vuzuh, 1. Açıklık, 2. Belirli -
lik, bellilik. 

Vuzuh keıbetmek, 1. Açık ol
mak, 2. Belli olmak, 3. Süzülmek. 

Vuzuhlu, 1. Açık, apaçık, 2. 
Belirli, 3.Belli, besbelli. 

Vuzuhsuzluk, 1. Anla..~ılmazhk, 
anlaşılmamazlık, 2. Belirsizlik, 3. 
ikincirik. 

Vücuh, Başa. 
Vücup, 1. Düşme, 2. Gereklik, 

ı:tereklilik. 
Vucucl, 1. Baz (Madde man.) 

2. Bolgu, 3. Bulunuş, 4. Etöz, ctiiz 
( l\Ia<ldl', cevher, cisim, man . .5. 
Eyin ( S:rt, üst, omuz man.) 6. Kı
lık, 7. Ü;\tu, oyur, 8. Oz, 9. Ozi.:;, 
Ozüş, 10. Ten, 11. Uyrum, 12. 
Varlık, 13. Yin (Cirim man.) 

Vücud bulmak, 1. Bolmak, 2. 
Döriiınek, dü1111ek, 3. Dumlmak, 
4. Kılmmak, 5. Olmak, 6. Töre • 
mek, 8. Türemek. 

Vüs'at, 1. Bolluk, 2. Çörü (et -
raf, cevanib man.) 3. Genişlik, G. 
Ginlik, 6. Kettelik, 7. Kinki.i, 8. O
ruk, 9. Ori.iın. 

Vft'ati hal kesbet.mek, 1. Ge • 

'öz Türkçe 1'arıılıldar 

Vasıl etmek, 1. Erdirmek, eriş.. 
tirmck, 2. İrgürmek, 3 . .ln1mel<, 4. 
Kavuşturmak, 5. Ulaştırmak, 6. 
Vardırmak, 7. Yetiştirmek, 8. Ye -
tirınek. 

Vasıl olmak, 1. Barınak, 2. Değ
mek, 3. Erişmek, 4. Ermek, 5. 1-
le~mek, 6. 111nek, 7. ly,eııuek, 8. 
Kavuşmak, 9. Teğmek, 10. Ulaş -
mak, 11. Varmak. 12. Yetiş -
mek, 13. Yetmek, 14. Yitmek. 

Vasıta, 1. Al, 2. Aracr, 3. Ara -
ya giren, 4. El, 5. Tutamak, 6. U
lağ, ulak. 

Vasıtai nakliye, Götürügii,. 
Vasi, 1. Aykın. 2. Baytak, 3. 

Bol, 1-1. Engin, 5. Enli, 6. Gen, 7. 
Geni~. 

Vasi, Atağ. 

Vasiyet,, 1. Keres, 2. T\ttsu, tut· 
su, tutsuğ, tutsuk, 3. Tutıığ, 4. Tut. 
tlU'ma, tuturma. 

Vasiyetname, Tuh'Uk. 
Vasl (etmek), 1. Dirle~tirmek, 

2. nitiştirmek, 3. 11nıek. 4. Kav~Il'
mak, 5. l\avu~tm111ak, ().Tokmak, 
7. Ulamak. 

Vatan, 1. El, il, :.?. Yer, 3. Yunl, 
4. Y mdlak. 

Vatan hasreti çekmek, 1. Y ersi-
2. Yer;wmek. 

Vatan ittihaz etmek,, 1. Y erl~::;
mek, 2. Ymdlanınak. 

Vatandaş, J. İlde~, 2. Konu, 3. 
Sınar, (Ayni kabileden ol:.ın 
man.) 4. Y ı.ffrlcı-:. ~. Yurdda~. 

Vaveyla, 1. Çığlık, 2. Yayr«t -
ra. 

Vaz (Geçmek), 1. Caymak, 2. 
El çekmek, 3. Geri dönmek. 

Yaz' (etmek), 1. Atmak (Vaz'ı 
esas: Temel atına), 2. Bırakmak, 
3. Katmak, 4. Komak, 5. Kondur
mak, 6. Kurmak, 7. rmak, 8. O. 
tuı1nak, 9. Salmak, 10. Takmak, 
11. Unuak, 12. Yaratmak. 

Vaz'ı hamletmek, 1. Doğurmak, 
2. Toğurmak. 

Vaz'ı hamil ziyafeti, Doğda . 
Vaz'ıyed etmek, 1. El komak, 

2. Kuran, 3. Yasayan. 
Vazıh, 1. Açık, 2. Aydın, 3. Ay

rımaçık, 4. Bayıl<, 5. Belli. 
Vazıhan, 1. Açıkça, 2. Yavlak. 

Vazife, 1. Borç (Mec.) 2. Dil• 
şerge (Hisse, pay man.) 4. Gedik, 
dik gedük( Tahsisat, ücret man.); 
5. lş, 6. Omn (Mevki, makam 
man.), 7. Yumuş, 

Vazifeye geçmek, OmaştırmaK,· 
urnaştırmak. 

Vazifeye geçmek, Om.aşmak,, 
urnaşmak. 1 

Vaziyet, 1. Bar buldık, 2. Becir, 
3. Biçim, 4. Bolu§, 5. Çalını, 6. 
Derek, 7. Dw·um, 8. Duruş, turu§i 
9. Kılmış, 10. Kuram, 11. Kurum,' 
12. U ğiım, 13. Yatını, 14. Yön'denı1 

yöntem. 
Vaziyet almak, Olçümlenmek-, 
Ve, 1. Dahi, 2. De, 3. Hem, 4'. 

İle. 
Veba, J. Geçeklü '(Sari illet 

man.) 2. Kıran (Ölüm saçan 
müstevli hastalık man.) 3. Kırla· 
ğan (Veba çıbanı man.) 4. KiğeJJ. 
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