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Saylav namzedi eri tesbit edildi 
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Lir ~ Öader Atadlrktln batkau· 1 latanbul Şehir Mecluinden n. Milli talim ve terbiye heyetin· 
......__~~. Dohnahahçede uylav Bayan Nakiye, Feyailti li1e1i İkin· den Kiznn Nami, Otta tedrisat ge-
--.etltriııj L- ci nılldllrO Bayan Tllrkin, Adana nel mlldilrO Hasan Ali, t.Un ge· 
~ ayıran, an:ııincl kurultay c: .... a.:. Mecluinden Bayan Eam• 
"' 1Urllın y6nd 1 • • (ıaı ~ .., nel mildiirii Galib, Ziraat genel 

"'ulle · · em eruu • Dr. Fatma Şakir, Ankara köy ~ l'llıi) çİaen ytlbek b t mildilrO Tevfik, Yollar genel 
lliıadar eye muhtarlarından Bayan Sab Meh· 1- 1ı. ..... _ çalqıyor Atatlrktln kut mildüril Ömer Fehmi, İnhisarlar 
---.. (" • • med, General ŞUUil Naili, Gene • ~ ""-ı) ile dllnkO guete- genel mfülürO Hilseyin Hilsnil, 

1rL : Pkaıı il~ bildirgi" (•-'-ı::) 
1
•• raJ Olman KopJagel, Adliye 

"'llei HıO"e Evkaf genel mftdfirfl Rilıtii. Zi • 
,,leçoı. enlere 1.._1 çoL d~imli milltepn Tevfik Nazif, lı1tanbul d '' ~ ~ _.. raat Bankumm eski genel mü il· 

1\,. Yedi) bir direkti( verdi: mOddeiumumfıi Kenan, Anlara 
uurı Yıl mOddeiumumtıi Fuad. latanbul rO Şilkrii, Şiirayı Devletten F.dib 
~ bta it önceki seçgide olduğu Şehir Meclisinden Mehmed Ali, Kemal, eeki jandarma genel ku • 
""- dıt1ll ea de C. H. F. kendi Jmnı. C. iL F. umumi idare heyetinden mandam General Zeki. Rober 
dıtıı 1 1 da katilli§ olan yurltatlar • Rahmi C d K ı Kolleı· Tilrk- kJSmı -fi Bay Bil· l..ı 'Y I\' ._.1 • • ve ev et erim. yagan r r-
'"t) L ı --"' meaını onay (muva •maı') Mn·t-L Knı..n.- B-L--lılr1 ı • B k k B Rü uıa 111 u .., -.. ı.u.- __.. ,,.. seyın e tqm ansı ayan • 
111.._ b 11ttur. Sayıu on alb kiti 

11 layl 1 b genel mOf ettiılerinden Selim SD'· •)in Pek laf. •• 
~dtıı . av ar ildirgide adları 
lltd~ çevreleri arumda da· 

l.t ~ cbtllldao teçilecek ..,.ın . 
4) ~ ayırtuD (vaı/i /ô.· 

...... ~,""4 .. ınllliyet9 ol • 
~ ~ Hallı F"*'- progra • 
... ~ bir,..,..,,. ile .,. ,.,.. 
~ labii /uıyıtlan dqınJa 

.... - •11ilfli ~ ol • 

~ fnla briiialıı qmd. 
' :.'-•· için .,., ........ ol
..,~ Banu kestirmek sor bir 1 

...... .__~: C. 8. F. )'Ulttaflar ara· 
fleı..ı,)-~-.. •e ayual hiçhir .,.nlllD 
it~ ~)'en bir kuram olmak· 
1-. ~ keadi dlflllda lalmq o • 

S 8raa PirOtlerinden " 
~ etinden de WUIUD yararlık 

Müstakil saylavlar 
Kimler nerelerden namzetliklerini koydular; 

beyannamelerinde neler diyorlar? 

lıtemat Zilıni Dr. Tapt• ~oram NGOm . 
1ebliğ 

Ingiliz - Fransız hava 
andlaşması yapılıyor 

Almanya, ltalga ve Belçikadan, 
andlaşmıga katılmaları istenecek 

Londra konuf malar1 bitti, bir tebll9 ne9rolundu; 
Almanyaya hukuk mUaavab verllebllecek,blr tartla: 

Avu•turya latlkllllnl emnlrete alacak olan 
Tuna andla9maeını l111zalarea •• 

Malı Donoltl ue lon Simon .~ •İllqo,.itll'. 

Londra. S ( A.A.) - İngiliz -
Framnı konutmalan bugibı ıaat 17, 
45 te bitmiıtir. 

Dııarı lıleri Bakanlığınca nqre • 
dilen tebliğ. lngiltere. Franta. Al · 

manya, Beltika .e İtalya uumda 
mtl§terek bir hava mokatelai akti • 
ne lait te,'ifi ihtiv.a etmektNİr. 

t Dnaım 10 aca aJlfaDlll t IDel dtulnmdal 

'ila ~ ister. Fob kendi itleri • 
~ i ~"İwıa btlttln yGreii ile i· 
~8'lha çıa her kim oluna olıan iyi 
ele~ 1'lrttatlum bu itlerini in· 
~ 8 lll: doluunalarmdan çekin. 
41-. ~ lerabae olanlı: 1aul11 • 
J,.: ......... bnıjmda ( /raaaıin. 

1 - Kamll Atatürk 3 Şubatta 
dahi yeni seçim müzakerelerine 
devam etmiftir. Cumhuriyet Halk 
f D'kasınm aaylav namzetleri tes • 
bit olunmuttur. Namzetlerin ad• 
lan ve Kamil Atatürkün seçim i
çin aluaa beyannamesi 4 Şubatta 
ajansa ve 1erlerine bildirilecek 
Ye 5 Şubatta bütün yurtta ilin •• 
dilmit bulunacaktır. 

larak aaylavlıla namzetliiini k0a 
yanlar araamda Beyoflunda Mitk 
sokağında, 12 numarada oturan 
kulak, botu, burun miitebaauı 
Dr. bay Taptu, Beyoilunda istik· 

w~~~ç~~c-----h--1-t--ı---ı---d--.. --
daDr.bayAbravaya,Büyükada- eva J a yan ara uşer 
da oturan eski Osmanlı bankası 
müdürlerinden bay Kereateciyan 
ve awkat latamat Zihni vardır. "- LQ. ..._,.... -ı.lu kflnoaan,1ea 

~ ·--· '':'! ~ ~ dlrt yıl i9inde 

' 1 flkGınet itlerinin ulu a
)"'Je.. ............... aramak İltİ· 
)'-.._._ hl' •-=•-• . B ~ -.._ -&1111Jttif. u yolda 
~ eler de J1U1tatlarm a....-: . oJiuıaı ... :...-
~ L....ı ....... u artbrmlfbr. 
._ ,.._. -... fırbnm ytlkaek •· 
._,.~.:: ~b rerlerde birer ı;_~ >'erini 
L... ~ ----· a apk hınkmakla ~~ .;;uer1n aeçim itlerinde 

~ tol triae denemeler yap-
~ ola,.orlar. Bu 

~ ASIM US ...... 
~ ......... , a,.,. ,_ . 

711el •agımız 

16 
~~~'l'IFADJR 

taaceli yazılar -
u1c s· .... ınema ,., .... 

2 - Dolmabahçedeki eeçim 
to111antılan nihayet bulduiundan 
icra Vekilleri ve C. H. F. Umu· 
mi idare heyeti ile C. H. F. M~ 
Ilı 1J11pa idare heyeti üyeleri An· 
karada ftZİfeleri batma avdet et· 
mitlerdir. C. H. F. Genel Divam 
eeçim nihayetine kadar Onderle 
beraber lstanbulda kalacaktır. 
içeri Ye l>qan itler Bakanlan da 
abkonulmutlardD'. 

• • • 
Mllatakil aaglavfar 
Atat6rkün dünkü aaymıızda 

koydufumuz beyannamesinde on 
altı yerde müstakil aaylav seçi • 
lebilmeai için bot yer brrakıldı
lı bildiriliyordu. Buralardan fır
kalı olmayan samimi Türk ntan
datlarmm eeçilebilmeaine C. H. 
F. tarafmdan yardım edilecektir. 
Arada iki müstakil aaylaYlardan 
General Ali Fuadm, lzmir Ya. 
TUZ ldtapaneai sahibi Hüsnünün 
Ye Halilin de tekrar müstakil aay. 
lavlıia namzetliğini koyacaklan 
Ye Fırkadan yardım ,arecelderi 
tahmin edilmektedir • ...... ..... ...... . . 

Doktor 7 aptaaın 
begannameai 

Dr. bay Taptu Ankaradau 
namzetlifini koymuıtur. Bay Dr. 
Taptuın beyannamesi tudur: 

(Dvamı 14.cU uyıfanın l IDcl .ntuıımade 

Italya oniki Adayı birgün Anadoluya 
karşı mı kullanacak? 

Deyli Ekspres 29 Kinunuaani ı nm ba adalan itsal etmekten mali 
1935 tarihli aayqmda ltalyanla • aadı ne olclutunu aorarak f&JaDI 
nn iııali albnda olan on iki ada- dikkat a6zler tCSylüyor. Makale ıu
daki son hidiaelerden bahseden dur: 
bir bqmakale yumqtır. lqiliz "Akdenizde med ve cezir ol -
gazetesi bu makalesinde İtalya • mu, fakat huzursuzluk ta eksik 

---------------------- delildir. 

Dünkü fırtına 

Selair laydarutda tlal•olann yühelifi 
- Yum 4 Undl a)'lfamuda -

Yunanlılar Eıe adalarında bir 
papaa tevkif ettiler, Rumlar da 
protesto olmak üzere kiliselerini 
kapadılar. 

balya bu adaların on içini 
1912 de yerli Rumların yardımile 
':"ürkiyeden aldı. ltalya, Türklerin 
Trab1uaıarpten çılnnalan üzeri• 
ne bu adaları Yunaniatana vere -
cekti. Fakat alsinii tutmadL 

HalibUırda ltal1a bu adalar• 
dald nzi,etini eailamJ•mak, yerH 
kı1iseJİ ı..baldaki Patrikhane • 
den a,.nnak için uğrqıyor. 

Nede., mi? 
Bu adalar, Anadolu aahilindea 

birkaç mil 8tededir. 
Sinyor Munolini burada ltalyaa 

~ (iMi• ....,,,,,. pt6MI) 
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Rusyanin Almanyaya ihtiyacı yok! Yunan çeteleri Kalimnd~ 
B. Orcanikidze göre Almanya · sa gitmeğe hazırlanıyot ~ 
Hıl'f ler ga-'. ~'ef z·çz·n !Je Mecburi askerlik hizme- ltalganlar Kalimnos kıyılarına toplar yerler toıı 

/ L1 U l tini yeniden kuruyor tirdiler,· /talgan harb gemileri durmadan ~ 
Paris, 3 (A.A.) - Amster • Adanın etrafını dolaşıyor tö; 

Moskov~ 3 ( A.A.) - TaH Ajan· mutasavver ittüaklardan bahseder • damdaki salahiyettar mahafil • 
ken Almanyanm motorculuk nok -· 
tasmdan pek geride oldu~nu Sov • 
yet Rusyanm motorcuJuktan hemen 
hemen tamanıiyle mahrum hulun -

sı bildiriyor: Ağrr eanayi konıi:.eri 

Bay Orconiki<lze So' yet kongresin • 
de Sovyct Rusyanm Ağır eanayiini 
anlatmış, bu eanayie yatırılmış pa • 
ranm 26,903.000,000 ruble olduğu-
nu söylemiştir. 

Bay Orconikidze 1931 yılı eana · 
yii ile 1934 yılı sanayiini rakamlarla 
mültayese etmi~ aradaki bariz farkı 

gö.>termiı,. ıözU Bay Hitlere getire • 
rek şunları söylemiştir-: 

- Bay Hitler Sovyet Rusyanm 
projelerini tahakkuk ttirehilrııesi i
çin kapitaJiı!tlere iıtinad etmek 
mecburiyetinde kalını§ olduğunu ve 
Sovyetleri k~ndi hallerine bırakarak 
onlara ••Kendi cennetinizi kendiniz 
yaratınrz,, demek lhmı geleceğini 

söylernİ§tir. 

Bay Hitler. bir kitahmda yakm 
bir harp vukuu ihtimalinf" mebni 

• 

duğunu her.an etmi~tir. 

Bu beyanat Bay Bitlerin iktisadi 
ve teknik inkişaf nok.tasmclan umu· 
mi bakrmdan Avrupanm ve hususi 
bakrmdan Sovyet Rusyanm ne hal • 
de olduğundan tamaıniyle gafil bu· 
lundnğunu gösterir. 

Almanya ile askeı1 bir ittifak ak

di meselesirıe gelince böyle bir itti • 
fak akdini ne dü~iindük, ne de ta • 
savvur ettik. Her halde Bay Bitler 
Sovyet Rusyanm hiç bir zaman Kı • 
zılorduyu ne motorla ve ne de kam
yon ile techiz etmek için Almanya· 
ya müracaat mecburiyçtinde kalını • 
yacağından emin olabilir. Rusyamn 
ona ihtiyacı yoktur.,, 

Sovyet-Amerikan münasebetleri 

Moakova, 3 (A.A.) - Bay Hu- olacağı ve binaenaleyh· hiç bir 
lün Sovyet • Amerikan münase- müıküle tesadüf ·eylemiyeceği hu
batı hakkındaki beyanatı dolayı- a.usunda emniyet kesbetmiıti. 
aile ba,t Lih: inof Tu ajansının bir ı' Teessüf olunur ki Amerika ıe-
muhabirine beyanatta bulunarak 
demi tir'ldt fi,rinin Moakova hük\lmetile ve 

".:_Bundan takriben bir sene Sovyt sefirihin Vaşington hüku -
evvel biı:zat bay Ruzvelt ile gö . metile muahharen yapmış olduk • 
rü§°üğüm ıırcda Amerika ile Sov· lan müzakereler esnasında evvel
y~t Rusyanm mütekabil mali mü· ce Va§İngtonda kabul etmİ§ oldu-

talaoP.leri meıeleı=nin hallie ha!ı. • ğumuz esaslı noktalardan biri ya
kındaki itilafın esaslan takarrür n! istikraz meselesi hakkında le • 
etmişti. 

Bu prensipler, Sovyet hükume -
tinin müteaddid defalar yapmı' 
olduğu beyanata tamamile teta • 
buk ediyordu. 

Sovyet hükUmeti, bu beyana • 
tında eski borçların ödenmesi me
ıel esini ancak kendi meta fi bin· ı 
de kabul edilmesi ve kendisine 

reddüd '.zhar ecli)mi§tir.,, 

C. H. F. Ankara Vilayet 
kongresi 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. F. 
Ankara vilayet kongresi· bugün 

ıaat onda çocuk esirgeme kurumu 

umumi merkez salonunda toplan • 

mıştır. Bütün kaza mümessilleri 

hazn bulunmuılardır. 

den alman maltimata göre, be • 
denen sağlam, 1900-1915 doğum• 
lu Alman memurları, iki aylık bir 
askeri hizmet için hazır bulun • 
mak emrini almı§lardır. 

Ayni mah~fil, Alman hüku • 
meti:;ı!n gelecek niaanm 1 in • 
den itibaren mecburi hizmeti as • 
kcriye usulünü yeniden kurmak 
niyeti~de olduğunu beyan etmek
tedir. 

Italya-Avusturya ara
·sında yeni bir mul,avele 

Roma, 3 (A.A.) - İtalya ile 
AvJ11ıturya araımda dün alqam 
harsi bir mukavele iınzalanmıttIT. 

Bµ mukaveleden maksad, iki 
memleket arasında gerek aanata 
ve gerek harsa aid mübadeleleri 
tacil etmektir . 

"Vatan sesi,, mecmuası 
memlekete girmiyecek 

Ankara, 3 (A.A.) - Varıova

da Beyaz Ruı1ar tarafından çıka • 
rılan "Vatan ıesi" adlı meanua • 

nın memleketin dış ııyasuına do
kunacak yazılar tatıdığı anlatıldı· 
ğından memlekete sokulması icra 
Vekiileri Heyeti karariyle yuak 
edilmiştir. 

Bulgar Milli Bankası 
müdürlüğü 

Sofyct., 3 (A.A.) Bulgar 
Kredi Bankaımm eski müdürü ta
nınmı§ maliyecilerden Kiaıkof, 

Bulgar Milli bankası müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. 

Konya hekimlerinin 
balosu 

Konya, 3 (A.A.) - Cuma ge
cesi halkevi salonunda dördüncü 

etibba odası çok istekli kartıla • 
nan bir balo vermit ve sabah ıa
at 6. ya kadar sümıüttür. 

bir ikrazda bulunması ıartile tet· 
kP·-. amade olduğunu ilan etmiş
ti. Bu sebepten dolayı Va§ington 
hükumeti, müahharen yapılacıt'; 

ıııüza!rnra•"' yalnız teferrüata aid 
Kongre vilayet idare heyeti rei- Giresun Belediye meclis 

si Bay Rifat Börekçi tarafından 

~~imlaki için zengin bir saha gö • 
l"Üyor. 

Bir gün bu adalar f aideli iiıler 
olabilir.,, 

KURUN - Deyli Ekıpreıin bu 
yazılarını ltalyan Baıvekili Mu. • 
so!ininin dikkatle okumasını iıte ·• 
l'İz. Çünkü bu aözler Türkler ile 
ltalyanlar arasındaki re.mi dostlu 
ğun neden dolayi bir türlü hakiki 
ve samimi bir dostluk olamamasm 
da kimin ve neyin tesirleri bulun· 
duğunu açıkça gösteriyor. Adalar· 
da halyanm tahkimat yapmaeı 
neden ileri geldiği ıonıldukça 1 • 
talyanlar bu tahkimatın Türkleri 
asla incitmemesi lazım geldiğin · 
de~, Türkiyeye kartı İtalyan dost .. 
luğunun ıamimiyet:nden bahsedi M 

yor1ar. Fakat (Deyli Ekspres) in ' 
bu makalesi de gösteriyor ki cihan 
efkarı umumiyeai ltalyanlann bu 
türlü izahatma asla kulak verme· 
mektedir. Ohalde (Deyli Ekspres) 
gibi mühim Avrupa matbuatının 

bu türlü neıriyatlarına karşı cevab. 
ve~k vaz:feıi ltalyan hükilıne • 
tine dütmektedir • 

• 

açılmıı, birin~i reisliğe Bay Rifat 

Börekçi, ikinci resliğe Mümtaz Ök 

men, katbliklere avukat Ekrem ve 

Bayan Samiye seçilıniılerdir. Kon

gre vilayet idare' heyetinin iki yıl

lık faaliyet raporu ile heıab bilan 

çoları ittifakla kabul edilmiı .ve 

kongre Atatürk'e, lımet lnönüne, 

Kazım Öza!p'a ve Bay Receb Pe

k.ere vilayet kongresinin ıaygı ve 

sevgilerinin •!1nulmasma kongre 
t'İyasetini memur etmiıtir. 

Kongre müzakere1eTine devam 
etmektedir. 

Knşehirde C.H.F.kongresi 
Kırıehir, 3 (A.A.) - C. H. F. 

vilayet kongresi bugiın vali Mitad 

Saylamın bir yıllık çalıımayı bil

diren söylevile açılmıf, öhümüz • 

deki yıl görülecek itler arasında 
kapatılan vilayet matbaasının 

tekrar açılacağı, KırJehir tarihini 

yaza~klara 500 lira mükafat ve
rilec~ği söylenmiştir. 

Giresun, 3 (A.A.) - Belediye 
batkaıiı bay Etref Dizdar, mecli
sin ıubat toplantısını dün açmıt • 
tır. Meclis belediye itlerini gö • 
rüşmeğe baılamııtır. 

Giresunda fındık fiyatları 
Giresun, 3 (A.A.) -Son gün

lerde fındık içi fiatları 49 kurut • 
tan 46 buçuğa, kabuklu tombul 
fındık ise 24 kuruttan 21 buçuğa 
kadar dütmü§tür. 

Ay~ştay nın kızlarına 
aid eşya 

8erlin, 3 (A.A.) - Havu a • 
janaı r. uhabirinden: Prof etör Ein .. 
ıtein'in iki kızma aid gayri men • 
kul emlak Prusva hükUmeti lehi .. 
ne müsadere edilmiştir. Kızlardan 
biri 15 gün evvel ölmüştür. 

Demiryolu malzemesi 

Ankara, 3 (Kurun) - Dayındır· 

Jık Bakanlığı tarafından Afyon • 
Antalya hattı için Almanyadan ge
tirilecek demiryolu malzemesi ve 
İzmir havagazı şirketi taşlarına aid 
bedelin dövizle ödenmesine müsaa· 
de edilıni~tir. 

Atina 3 - On iki adadan Kal-· mediğinden miting yapılamsıt' deı 
mi.nıo. adasında yeni birtakım ha- tır. '~ 
diseler olduğu bildirilmektedir. Bir yelkenli topla batır•'.ı el& 
Adada vaziyet dayandamıyacak Atina, 3 _ Atina gazetelefll' 
bir hale gelmiıtir. Evvelki gün haber verdiklerine göre l(sJİ >ol 
köylüleTle latlyan jandarm.aları a· d l d d ı..... ~· a ası memur arı a a an ~~ · 
rasmda şiddetli çarpıfma1ar olmut ta olan kimselerle do)u bir ye c, 
bir Rum yarlanmıştır. Yaralıda ıe fi gemiyi topa tutmuşlar ~e aq 
kiz yara vardır • . Kalminoıta hü • mıt1ardır. Bu haber, ihtiyatl11 l'l1t 
küm ıüren galeyan digw er adalara 1 k d fl't 

~ı anma ta ır. .ı. 
da geçmiştir. Örfi idare sürüyor. 1, ttrı 

Yunan baır:bakanının Amorgos adasında Kalminosa git- "' 
mek için Yunan çetelerinin toplan kasd fşi üzerinde rıo1 
makta olduğu söylenilmektedir. yeni beyanatı '>llı 
İtalyanlar, evvelce Kalimnostan Atina, 3 - Bay VenizeJosl "eı 
çektikleri askerleri çarçabuk geri· çen yıl suikast tertip etnıit j 
ye göndernıitler, Kalimnos ile di • suçlulara tebliğ edlien ihzar t ~~ 
ğer adaların kıyılanna toplar yer· relerinin altındaki sahte inı~ 1 fi,, 
leştinnişlerdir. istintak dairesi kaleminde Y 1'il dQ 

lta)yan barb gemileri, 'durma .. dilişleri günün meselesini tetıJ tııQ 
dan adaların etrafını dolatmakta, dyor. Başbakan, bu mesele ~ı 
hiç bir geminin .. balıkçı kayıkla· kmda Adliye Bakanı ve nıil~ Qflı 
rmın bile - adalara yaklaşmasına mumi ile görü§mÜ§, gazet olcı 
müsaade etmemektedir. Katimnoa de §U beyanatta bulunmuıt1Jf: 
Rum kilia.eleri hala kapalı dunı • - Bu hareket, utanılaca1' (ıi1 11e 
yor. Üzerleri siyah tüllerle kapalı- tir. Suikaıt suçluları muhak· ~V fi,, 
dD'. On iki ada kiliıeaini Patrik • rini akiın bıraktırmak ~e~ 4i ı 
haneden ayırmak isteyen metropo- geçiktinnek için her çaref' t,,., 
lidler aleyhine halkın ıaleyam vunıy?rlar, fakat kendileri ıııİJ deı 
çok büyüktür. sa hükGmet mi daha kuv'ftl' ~~ 
Atlnada miting yapdamzuh glS~i •• Ştıu.Ji brı muaae', ~ 

Atina, 3 - Dün Atinada ltalya çok kiti zan altına ahnmıttır:.ıl 
aleyhinde büyük bir miting yapı· kiki faillerin yakalanması be"' >ot 
lacaktı. Fakat zabıta müsaade et· ı yor. ~ 

'>ı~ 

Ac;ık Ucretll me.murl1;1kıara ı 
mUtekaftler tayin 

edilmlyecek 

Ankara, 3 (KURUN) - Duy
duğuma göre, bundan ıonra açık 

ücretli memurluklara müetkaidle
rin tayin edilmemesi kararlaş.mıt- 1 

tır. Bu suretle tayin edilecek olan- 1 

larm vizeleri divanca yapılmamak 
tadır. 

Yunan takas bonoları 

Ankara, 3 (KURUN) - Yu -
nan takas bonolarının bankalar -
dan baıka, memleketimizdeki inhi 
sarlar, müesseseler arasında da ci 
ro edilmesi kararlatmııtır. 

Yeni Türk- Yunan takas anl&..§
ma.sı mt1dbince seyahat masrafla· 
rmda kullanılmak üzere şimdiye 
kadar verilen 7500 drahmilik mü· 
saadeden baıka, eski anlatmada 
verilmit olan Yunan bankası bo • 
nolarmın da Yunanistanda yapıla 
cak seyahat mauaflarında kUlla • 
ndmaaı kabul edilmif, bankalara 
bildriilmiıtir. 

lhrac; edilecek stok 
malların mevcudu 

Ankara, 3 (KURUN) - Öko

nomi Bakanlığı, her vilayetten i~
raç edilecek stok malların mevcu 

diyetini aormu9tur. Bu sorgu, ya· 

hancı tir ketlerin faiz dividantla -
ri mukabilinde dövizsiz çıkarabile 
cekleri efyayi tayinle alakadardır. 

Belc;lkaya yapllan ihracat 

Ankara, 3 (Kurun) - Belçikaya 

yapılan ihracat, bir def aya mahsus 

olmak üzere, men§e §alıadetnamele • 
rinden başka oradan verilecek vesi
kalarla ihracat bedellerinin burada 
ödenmesi kararlaŞtırılmı§tır. 

~,ı 
Kayseri bez fabrika•• 

montajına başla11d1 4~ 
1'• ~·· Ankara, 3 (Kurun) - ıl lfı 

bez fabrikasının montajına ıııı; &~, 

l lett, 
nııştır. . . ~,· Fabrikaya san'at mektebi ti 
nu ve askerliklerini bitinnit 0 'lı 1 
lardan 50 ki~i nlmncaktır. f. 

~ " İstekliler 20 Şubata kadst ~ t~ 
seri bez f ahrikasına müracB'~~ 

··rv~ .ti l ceklerdir. Bunlar, staj go ,y lttl 
tonra. ihtisas yapmak üzere ~r· ~~ 
memleketlere gönderilecekle 11 

•""' J Kaymakamlar ara• 
1 
~ ~'le 

Ankara, 3 (Kurun) - ~ ':~ >itti 
kayınakamlığma Uğutlu kııf~e1' ~'>ı 
Pertev, Güreleye Hasan kate ~ ~lft, 
lid, Hasan kaleye Şard kıı> 1~, 'lo11 
Hafüı, Adıyamana J{eJl19 ,.;t lı... 

0

1 .. ,ş -~ 

Şükrü, Trakya emniyet pıt•> rD'ıf , 
muavinliğine birinci urnuJlli ·ııl' llit~ 
ti§!ik istihbarat müdür rııııB~it• 'I~ 
den İzzettin tayin edilrniflc . i 

vetıb1 ı~ "Q~ Elbistan kaymakamı 5,ıı0 ~4 işlerindeki gayretindeJl, ıııt~ 'b...o 
kaymakamı Arif köylerde ııı9~ "'ttll 

1c r .ıı "et yapılmasından, İpsala 11 J{(,' ı 
. ~ kııllll ~ Nurettin, Keşan kayuıa ıııı' ti 

J{"' ııJl 'le Kavaklı kaymakamı ıız kllıı'' ı~ 
talısilüttan , Samsun k~yı~;ilıJli;I ~ 
vad gayretinden takclır ~,~ 

dir. .ııl t "~ ... . Jll~ c <; 

Belediye i§lerini gayrJ kııııı• ~ fı <el 

re bırakan Tokad kayıJlll 0 111 )~ 
. - ah1lıı ·• • Nuhılı, yurttuşlıgmuzıı t)l>ı, Cll'>ı 

l · · 1 · · 1__ aörell l "' ıacır ı§ ermı noıuıan cı ceı ı. 

··r ··d·· ·· T l ı"r iJıtıır nu us mu uru a ı 

tecziye edilmişlerdir. r•"'" 
lstatl•tik mentll _ f ,t 
Ankara, 9 (K~~n) ,..5 Jİ 

K b . ··d·· ı ·· .,.undc anı ıvo mu ur u ,, ıı J 
· · ıı~ ev Jıkh ihdns edilecek ı: tnU iİ11er 

w • kııtıı1' lugu karamnmesı çı 



-iM LER ~ il Gezintiler 1 
~iiiiii" Şom ağızlılar Gene bizim 

Derniryolları 
8:,.,, 
~ ı Qft Gıto W Elsch im ~ • Bütün ilk okullar bir lıafta tatil Aramızcla öyle aclamlar var kl 

onlara lena cliyemeyiz. Temiz ta
nınmıılar ve çcğu bu ünü cloğru 
YCl§ayıılarınclan almıılarclır. Deo. 
let katıncla çalqtıkları vakit ifle
rine gönül vermifler, herkese ör -
nek olmuılar, parmakla göderil· 
miılerdir. Komıuları, bCJ§ına and 
içerler, tanclıklan yerden •elam -
larlar. 

ı..! ctzeteıincl T .. k . J .. ",.l'oil e ur ıyenın e. 
ı. )~7;deua bahıeden bir ya. 
)o//cırı • 11 Yazı Türkiye demir -
ctıılo- nrn cııkerlik baktmınclan 
ı _,,,lnr l 
"11 ~4 . Qn atıyor. Mütehcuau 
~ erın kal • _, J,ltt. enunuen çıkan ya. 
..:. ıryolıı i•l . . d • 
·:ıe tetkik ,.. erını erınd~n :/e . 
IOwe k • edıyor. Ve ıözlerini 

''1' .. eııyor: ı 
.ı llrki . · 
ııel, v Yen111 askerlikçe müca· 
lttt lıercıat.tQJ.arı vardır. Bu vanta • 
ıli...,, lcdclrran için bir tehlike • 

Şirttcl' 
>o//Q.,.

1 
'Ye kadar Türkiye demir· 

'lttttıı1::.' •adece ökonomi bakı -
Ce )Qzıcı~etkik etmek, istiyen ni • 
a..,.,Q.,.. ar, sıyasacılar görclük. 
"'1ı ve 

11 ~oğu karşınıza Avrupa· 
fl'ıfp[ Amerikanın kapitalist 

Q'l'lnı • 
tııtı ö.,. ı. 11 fımendiler ııyaaala • • 

nelf ol k 1'iirk: ara ele alıyorlardı. 
"°rtti b ~ede clemiryollan öko. 
~ftı Q nt111dan uırarlı mı? ol
~ "·Bu b ~'lllek • na u sütuncla cevab 

ÇiJ,.4 ~te~~l'iz. 
)~ itte~ koyqn mahsullerini pi
%,,.cl.; ederine götüren Türk 
f/Q bı,.Q~ "!erinin köylü hayatın· 
'1. ta tıgr Yüksek izleri her za • 

~lq,.Q ~e~ mümkünclır. Dlf pa

Qtlf.b-1111 :'.~~~ etYanın maliyet li
olclq. llfüren Türk ıimendileri 

U allftq f>• L•t ., 
~ 'fe~ ır '"'o bugJ ayın lıafm 

ti.._ llrfınd-~ kil .. .: Ü ':'l'lleliJ Wln na ucreu e 
iti IQtlt erle nakil ücreti aranncla-
ftı.. &11 '

11 #ıı.a Yönelen bir kazanç
ıleıa r1e:_~z nahliyecüik yüzün • 
~ ltOır;yolları üıtüncle göze 
-qq&ca ~ lllkitalları da aynca 
tf calt tılmalıclır. 

>otQJh .. IQclımız Türkiyecle tlemir
'h.... ''••ln "k ,;;:: cleğiJ;· 0 nomik tezini anlat. 
"""- ır. Şöyle bir hatırlat • 

1'·· 
'ı::."4iYe d • )' .. "'Yö .. emıryollarının aı • 
& ~4i)e ;"?den ilk plana geçmesi 

ı....._ Qrıhin. b. 'el. 
~·'( Q'11 111 ır zaruretı ır. 

. ~'1İn :ak irin Avrupa clev. 
~tle,.i,.· kuk bakımınclan bi -

#ıq,1.,., 1 
ve bunları anlayıılan • 

1t,,,.,. ... ;:ıak lazımdır. 
~ct,.Q el Q devletleri ökonomik e
~ hcr1tı,:aneua bir clevletler a. 

t a .. ,. L l'IQ •ahiptüer. 
"ti "l(Qk •. 
· ~;.. gorüfü Avrupa clev. '111..-. ..,,, l'an 
~Qf ıra1 Yana Yatamcuını ve 
~ 

11 
'1.nırlanclırırclı. 

~ "cuYii ~ Q l'ca,
1 

ZYJlda batı Avrupa· 
tf&~ clevı!tq~ devletler biribirle. 
~"fle,cli. IJ· ma haklarını kabul 
ıı0 lf, 04

0 
unun tabii verimleri 

'»ti ı 110111ik • l 
" oqkt 1f er yal nı2 öko-

QııC'/ı. 1tiınc/an hesaplanmaya 

~~ fl.11cq Yii 
'tb_ ·~ ZYrlın büyük ka • 
~ • Cllıa 

'l ii/ı. Yurttan ziyade ele-
,, 411,. ~eler i · il ~ 
"Qtı Ql'tırc1 rın • ahlanclı. 
"ı QJh.. un e- . . • ku 
G" .. , (,.: ···nıyetını ran 

o...__ ~"nde k • . 
~"'"'>tik ~ .apıtalızm •aclece 
bici,. • tirt.e~c/~; ıle uğr"§tı. Avru. 

' ~~"ele ~/rle,me,i işi ele bu 
ti'lcl "'l.l>q u. Bununla bera • 
~~ele ~~~.ıimenclilerleıme-

li 'ıtıekı ık bakımından ne 
ol:~ ~QJ~lq .,e.~ s~rledilmiıtir. 
rlı.~ ' l'ii urkıyenin vaziyeti 
fı '4' ile ~Yıldaki Avrupanın 
)~'7"~ b~ıba,<ı değildir. Ba
at'>ı eıı 1'·· ır emniyet clevresi 
rli. ~ fe~i:rk~yt! hergün koloni 

e.ıle k k • )' ~ arıı arııya ı· 

~~ hi,. ~ 
~'>ı lıctfi_, !r onu uzun yıllar 
"~ tı 'fe ~e 'tkınları önünde clö-

"ırtl cbu,. . 
Q,_ "Q 1' etmı§tir. Acun-

r en ve bu •ınrrla • 

icradaki hadise 
Adliye müjettişliği dL 
suiistimal işini tahkike 

başladı 
icradaki ıuiiıtimal hadiıeıi tah 

kikatına müddeiumumilikçe dün 
devam olunmu§tur. Tevkif edildik 
lerini yazdığımız altı kitiden bat
ka, tevkif edilen yoktur. Alaka • 
darların dinlenilmesi ve dosyala· 
nn tetkiki ıuretile tahkikat derin 
leıtir:liyor. Bu ·arada bazı dosya· 
lara dair Tapu idaresinden malu. 
mat istenilmittir. 

Diğer taraftan Adliye müfettit
liği de meseleyi tahkika bll§lamıt
tır. Tahkikatla Adliye müfettiıle
rinden Bay Ferid, me§gul oluyor. 

Plyos davası 
"Ünyon" ıigorta 9irketi direk

törü Antuvan Piyoıun muhakeme
si, lıtanbul üçüncü ceza mahke -
meainde son safhaya gelmittir. 

Dünkü muhakemede, bir ehli 
vukuf raporu okunmu9, sonra müd 

deiumumt dosyayı mütaleaya al • 
mıtbr. Altı Şubat sabahı müddei -
umumilik iddiasım ileri ıürecek 

ve müc!afaa yapılacaktır. Kararın 
da o gün verilmesi muhtemeldir. 

Uranyayı vuran 
Tanıttığı Uranya ismindeki bir 

kadını vurmaktan suçlu tesbihçi lı 

mailin muhakemesine, ls.tanbul 
Ağır ceza mahkemesinde dün de 
görülmüttür. Dünkü celsede, müd
deiumumi, ceza kanununun 448 
inci maddesine göre ceza istemit • 
tir. Muhakeme, müdafaa ve karar 
için baıka güne bırakılmıttır. 

Ra,elln ölUmU 
Raşel isminde bir kızı ailesi 

kendisine vermediği için öldür -
mekten ıuçlu Yahudi genci Leo • 
nun muhakemesine, lstanbul Ağır 
ceza mahkemesinde dün de bakıl· 
mııtır. 

Muhakeme, tahid dinlenilme 
safhasındadır. Şahidlerin dinle -
nilmesi daha bitmemisitr. 

Çamlıcanın güzel
leştirilmesi 

Çamhcayı Güzelleıtirme Ce -
miyeti adı altında kurulan bir ce • 
miyet, belediyeye müracaat ede -
rek ilkbahara doğru Çamlıcada ya 
pılacak güzelleıtirme itlerine be -
lediyenin de yardımını istemittir. 
Bu istek belediyece kabul edilmit· 
tir. Belediye mühendislerin:n de 
iıtiraki!e kurulacak bir heyt.l, Çam 
hcada yapılacak itleri tesbit ede -
cektir. 

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

nn yanında koloniler maelesi ha
la konuıulurken uluaal ökonomi 
tezini mesela lngilterecle lngiliz 
kapitalistinin clüıündüğü hesapla
rın kaclrom içincle yürütemez. 
Böyle bir huab hayal olur. Böyle 
bir Java aayıklamaclan bcqka bir 
fey cleğilclir. 

Türkiye ulusal ökonomiyi im • 
rabilmek için her ıeyclen önce at· 

nırlarınclan ta§an emperyalist a • 
kınlara karfı koymak zaruretin -
cleJir. Hazırlanl§ımız, ulu•al Ö· 

konomiyi kurmak için alınan tecl
birlerden bQfka bir ıey değildir. 

Sadri Ertem 

Gripe tutulan küçük-ı 
lerin sayısı fazla

Kaçakcılar 

Bir kaçak'ı şebekesi 
Karamürselde muhafaza 
memurlarının tuzağına 

düştü 

laştı 
Resmi, azlık, hususi ve yabancı 

bütün ilk okullarda grip hastalı-

ğı yüzünden gelemiyen talebe aa• 
yııı fazla görülmüf, bu okulların 
bugünden itibaren bir hafta müd· 

detle tatil edilmesine karar veril • 
miıtir. Tatil on bir ıubat pazarte
si günü akşamına kadar sürecek 

derslere on iki tubat aa1ı günü baı
lan.acakıtf. 

Vıe ve ortaokullar bu tatile da
hil değildir. 

KUltUr bakanının tefti9lerl 
Evvelki gün ıehrimize gelen 

Kültür Bakanı Be.y Abidin Ömıen 
dün sabah saat onda lıtanbul li-
sesine giderek son sınıfın Edebi • 
yat ve rita.ziye derslerinde butun
mu§tur. Bakan, bundan sonra Kül· 
tür Müdürlüğüne gitmif, lstanbul 

Kültür itleri etrafında Bay Hay • 
darla, genel müfettitlerle; saat ~n 
ikide de Üniversite rektörü Bey 

Cemil Bilge ile Oniversiet itleri et
rafında konutmu§tur. 

Ünlver•ltede aömester 
tatili blltl 

Üniversitede on bet ıündenbe
ri süren sömestr tatili bugün bite· 
cek ve yarından itbaren ikinci sö
mestr derslerine baılanacaktır. 

Okullarda a4jık hocahk 
kalmadı 

Yabancı ve azlık okullarmın ıe 
rek ilk kuımlarında, gerekse orta 
ve lise kııımlarında hiç bir açık 
hocalık kalmamıf, hepsi dolduruJ. 
muttur. 

l:iuğday tahkikatı 

bu hafta bitiyor 
Buğday yolsuzluklarına ait a -

raıtırmalar sürmektedir. Bütün a. 

raıtırma1ar bu hafta içerisinde bi· 
tecektir. Buğday itlerinin daha ge 

nit bir kadro ve iyi çeviren eller ta 
rafından görülmesi ve buna göre 

bir teıkilat yapılması 'üzumu kat'i 
surette duyulmaktadır. 

Sinemalarda sıgara 
· salonları 

Tiyatro binalarında sigara içile

cek ye•lerin ayrı olarak yapılması 
gibi ~zı tadilat için belediye bir 

talimatname hazırlamı§tı. Talimat 
namenin tatbikı önümüzdeki Bi -
rincitetrin ayına bırakılmııtır. 

Yeniköy - ~üyükdere 
yolunda 

Y eniköyden Büyükdereye ka • 
dar yapılmakta olan rıhbm boyu
nun üzerine rastlayan Alman sefa 
rethaneıinin bahçesi ile eaki Ame
rika sefareti divarları geri çekti .. 
rilmcktedir. 

Takas tez:ekesi 
Takas tahkikatı f ezlekeainin 

bugünlerde gümrükler batmüdür
lüğüne verilmesi beklenmektedir. 
Gümrükler mahaf:Iinde, takas me-

selesi kaçakçılık te'ikki edilmek· 
te ve son araştırmanın sekizinci 
ihtisas mahkemesinde yapılır.ası 

umulmaktadır. 

Öğrendiğimize göre muhafaza 
ve inhisar memurları tanmmı§ iki 
kaçakçıyı yakalamağa muvaffak 
olmutlardır: Muhafaza ve inhisar 
memurları Karmürsel civarında 

pusu kurmutlar, oradan geçeceği 

haber verilen kaçakçı §ebekesini 

beklemeğe bat!amıtlardır. Niha -
yet gecenin yarısına doğru, tehe -
ke, tuzağın ortaıma dütmüttür. 
Kısa bir çarpıtmadan sonra kaçak 
çı kolsuz l!-ekir, Hüseyin ve bun. 
lara kılavuzluk eden Mehmed ya. 
kayı ele vermiıler, ötekiler gece • 

nin karanlığından istifade ed;'ek 
kaçıp gitmitlerdir. Yapılan arq -
tırmada Mehmedin üzerinde yedi 

bin yaprak ıigara kağıdı bulun • 
muftur. Kaçakçı1ann arkadqları 
takip edilmektedir. 

Polla haberh~rl : 

ipek sinemasında 
yangın 

Evvelki gece sabaha kartı sa· 
at dört buçukta ipek ıinemasmda 
yangın çıkmıf, bir kısım tahta ile 
bir kaç koltuk yandıktan sonra 
yetiıen itfaiye tarafından büyü • 
mesine meydan verilmed~n sön -
dürü)müttür. Yangmın nereden 
çıktığı henüz anlatdamamı9br. 

Sinema, 68000 liraya ıigortalı 
bulunmaktadır. 

Kalb durmasından ö'Um 
Fatih,te Hoca Uveyı mahalle. 

sinde Nuaretpap sokağında otu
ran Fatih dersiamlarından 70 yat
larında bay Receb, Malta çar~ı • 
sından geçerken dütüp ölmüttür. 
Yapılan muayenede ölümün 
kalb durmasından olduğu anla • 
tılmııtır. 

Bir kız otomob11 alllnda 
yaralandı 

Tarlabatında oturan Teodor 
kızı on bet ya§ larında Marika, 
Metrutiyet caddesinden geçerken 
ıoför Y orginin idaresindeki 2056 
numaralı otomobilin altında kal -
mıf, başından ve sol omuzundan 
yaralanmıflır. Yaralı Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmııtır. 

Ortaklar blçakıa,h! 
Eminönünde kahveci Hazım ile 

ortağı lsmail, para yüzünden kav· 
ga etmitler, lsmail ortağını yara
lamıttır. Suçlu polis tarafından 
yakalanmııtır. 

Kadını vur mu şl 
Abanozda oturan Nazir, yanın· 

da bulunan ve nolisçe aranı1mak
ta olan çoban ihsanı ihbar ettiği 
için Ihsan tarafından dövüldüğü. 
nü iddia etmİftir. 

Pirine h1rsızı 

Ankara caddesinde Murtaza • 
nın lokantasında çalı§an Hasan, 
dükkandan çaldığı on kilo pirinç 
ile bir mikdar tekeri, Şiılide otu. 
ran Mehmed ile Sükrünün idare -
sindeki ot.o:nobille kaçırırken ya. 
kalanmı~tır. 

Evet görünüıte iyi aJam 
örneğidirler. Fakat bakaranız, 

bir gün sizinle konuıurken birJen 
bire: , 

- Ku~m, ıu bizim halimiz 
neye varacak? 

Diye başlar; •onra •eaİnİ al
çaltarak yüksek siycuaya açrar, 
kapkara bir gözlüğün arklUUI • 
elan gördüğü ururumları eayıp 
döker. Ba uçurumlann çoğu yere 
clüımüı bir direk gölguintla 
bcqka bir fey değildir. Bunlara 
derinlik, korkunçluk veren onun 
/:eneli kuruntıuu, kendi kuflauu· 
clur. 

- Falanla /ilanın araları ~
mıı, korkarım bir çıngar çıkacak! 

Derken gizli bir hınç gütmez ve 
böyle söylencliği vakitler, gönlün• 
elen konufmuıtur. Kulağınua e • 
tilip:, 

- Moıkollarla aramutlalıi 
bağlar kopmUf. Karahan paea • 
Porllarını alıp gitmif. 

Demesi ele bu türlü clinaizlik
lerJen •ayılır. 

Ertui gün kanlı bıçaklı olclırk· 
ları yayılanları kac.ak kucağa tat
lı tatlı bir karclqlilı içincle görür
ıünüz ve birkaç aaat •onra ela ga • 
zetelerJe okur.unuz ki, Ruı ka~· 
tayı, Türkün yeni ~~eT• luı • 
C1Uftufu günün yıldöniimünii a • 
yakla lmtlulayor. 1 

Ba, niçin böyledir?. Ve o temi:z. 
namu•lu adamlan en fena yollar· 
da kara bayraklarla clolaştıran 
cluygu, hangi uğur•uz çatlaktan 
ıızıyor? •• 

Soğuk kanlılıkla cl-üfünürselr 
görürüz ki bunların kayncıfı ina· 
nını kaybetmİ§ gönüllerdir. inan 
iıe en karanlık günlerde kutlu bir 
ııık gibi içimizde parlayan, bize 
yol gösteren, bulutları yırtan bir 
kılıca benzer •. On•uz kalanların 
i:ohar körlerden aynlacak ne•İ 

var?. Senclelerler•e çok mu? 
Sonra unutmayalım, ki bu kö. 

tü cluyumlar ela mpürgelere binip 
uran masal cadılarına benzer bir 
hal •ezilir. Çabucızk yayılırlar, a· 
ğız.clan ağıza geçtikçe kuyrukla • 
nırlar. Pek :seyrek acı, daha çolr. 
gülünç olurlar. 

Onlara kızanlar, söğenler gö. 
rüyorum. Neye yarar? Geçen .a.· 
atlerin kaldırclığı percleler arc!ın· 
claki bozgun az mı yakıcı? Şu 
göklerin altında hangimizin yum· 
nığu gerçeğin amansız vurufUn • 
elan Jaha •erttir? 

Göksunun temizlenmesi 
isteniliyor 

Kadıköylülerin Kurbağabde • 
renin temizlenmesi için belediyeye 
yaptıkları müracaattan sonra Ana 
doJuhisarmda oturanlar ~a Göksu-
nun temizlenmeai içni bir müraca. 
atta bulunmutlardır. Göksu civa. 
rında oturanlar, derenin haatalıli 
getirecek tekilde olduğunu ileri 
sürmektedirler. Yan",.s'c'l'k 

Karaağaçta Eminin tuğla har· -~ • .;i,~k';j; "'zi;~www;;!;i~·d;;i22 w 

manmda çalı§an Erdekli Mehmed l.uru§ parasını çalmıfbr. Ziya ka· 
ile arkadatı Tophanede ıezer • j çarken yakalanmııtır. 
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ikinci seçmenlere j 
verilen direktif 

Ba~nıakalcderı devam 

türlü denemeler ile yurlta§larm ~i· 

yasal seç.im giiçleri artırılmı~ olur. 
Fırka drı:;mdan saylav seçilmesi 

dediğimiz gibi geçen deuede dahi 
olmu§lur. Fakat hu devrede ba~kn 

hir yenilik olacaktır. Bu da f ırkaeız 
saylavlnr arasında azlıklardan (ekol· 
liycıler) olan yurlta~larm da seçile· 
l.ilnıesidir. 

Şurası bellidir ki, azlıkJar<lan 

şimdiye kadar saylav çıkmaması Lir 
azlık ve çokluk diifiincesinden ileri 
r,elmiyordu. Y almz ulusal sava~ 

(Milli miicadclc) sırasında geiip 
geçmiş olan acı ve ağır oluşların 
(lıadi.sclcrin) zaman ile kendiliğin· 
den arırunnsı (ıasfiyrui) için idi. 
Öyle görülüyor ki, bundan yirmi yıl 
önce ha~lıyan ve Lozıın antlaşması 
iJe biten azlık • çokluk çekişmeleri· 
nin artık annnı (hatırası) sıyaEtal 

clirimde unutulmak sırası gelmiştir. 
Hu kez yapılacak saylav seçgisinde 
kurultaya azlık1ardan da birkaç Ü· 

yenin girebilmesine yol açılması 

hunu göstermektedir. 
ASIM US 

Dünkü fırtına 
Dalgalar, Selimiye mez
bahasının kiremitlerine 

kadar yükseldi 
Bir kııç giin önce, rasathane mü

<lürü Hny Fatin: 
- Dugiinlerde kar yağmasını 

hekliycbiliriz .. demi§ti. 

O günden heri, fstanbulda hafif 
bir kaç serpintiden ha~ka kar yağ -
ınamı,1, ya1nrz hanlar biraz daha 
soğumu§tu. 

Kapalı geçen hava, dün sabah 
.. birden bire: bir fırtına koparmı~tır. 

Fırtına çok si.innemi~, akşama doğru 

dinmi§tir. Sabah kcıi:leme ile 
ba§lıyan fırtına öğleden sonra §id • 
detini arttırmış, denizi kahartmı:tır. 

Vapurlar hayli zorluğa uğramı§ • 
)ardır. Dalgaların eski Selimiye 
mezhalrnsmın kircmitle~ine kadar 
çıktığı görülmü~tür. Bu arada beş 
mavna battıgı, bir kaç kişinin boğul· 
duğu haberleri duyulmuı, bu hu • 
susta limandan, Ticarctil>ahriye 
müdi.irlüğiinden yaptığımız tahkikat 
hun1arm doğru olnındığmı göster . 
miıtir. 

BütUn Ulkelerde hava 
vaziyeti 

Ankara, 3 (A.A.) - Ziraat Ve • 
knleti meteoroloji emtitüııünden al-
<lığnmz rna)fımata göre, eon 24 eaat 
içinde Trakya mmtakasmın Edime 
çevresiyle Ege mıntakaıımm Manisa 
ve İzmir çevreleri orta Anadolu ve 
doğu Anadolusu tamamiyle yağı~lı 
geçmi,.tir. · 

Yağıı İzmir \'C Maniııada yağmur, 
diğer yerlerde kar .§eklindedir. Ka· 
rın kalınlığı Muşta yctmİ§, Sarıka • 
mı§ta 53, SivMta ,.e Erzurumda 28 

aantimelreyi b~lmu§tur. 

Müstekil saylavlar 
-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Ankara Vilayeti T eltif Heye-
ti Reialiğine; 

Apğıda yazılı programımda

ki ıartlar içinde Ankara vilayeti 
müstakil mebusluğuna namzetli · 
ğimi koydum. Namzetliğimi ve 
programımı ikinci mütehiplere ve 
kazalar tefti~ heyetlerine bildir -
menizi rica ederim. 

Programım ~udur: 
Ben azlık mümessili değil, 

Türk ulusunun mebusu olmak is -
tiyorum ve buna her zaman sa
dık kalarak Mecliste çahşaca -
ğım. 

Programımın ikinci mühim 
maddesi cumhuriyetçiliktir. Bu 
reijmin muhafazasına son nefe -
sime kadar çalışacağım. Yurdu -
muzun maddi ve manevi menfa -
atine sevgili ve kıymetli vatanı -
mızın daha ziyade yük!elmcsine 
var kuvvetimle çahıacağım.,, 

Doktor Abravganın 
beyannamesi 

Doktor Abravya namzetliğini 
Niğde vilayetinden koymuftur; 
beyannamesi şudur: 

Niğde vilayeti tefti§ heyetine; 
Bu defa yapılan mebus intiha

bmda vilayetiniz müstakil mebus
luğuna namzetliğimi koydum. 
Namzetliğimi ve programımı vi • 
layet kaza teftif heyetine bildir -
menizi rica ederinı. 

Programım ıudur: 

1 - Ben bir Türk vatandaşı o
larak müıtakil mebus olmak isti • 
yorum. 

2 - Cumhuriyetçiyim ve cum· 
buriyetin idame .ve tarsinine ç.a -
lqmak arzmundayım. 

3 - L&ilrim ve liikliti cumhu

riyette idameye çalışacağım. 
Beni mebuslukla tereflendi • 

riraeniz bu program dahilınde bü
tün ruhumla çalı~acağnn. 

Bay Keresteciqanın 
beqannamesi 

Türkiye Hilaliahmer cemiyeti 
müessislerinden ve Osmanlı ban
kası sabık müdürlerinden bay Ke
resteciyan, namzetliğini Afyon 
Karahisar vilayetinden koymuş -
tur. Beyannamesi tudur: 
Beyannamesi şqdur: 

Afyonkarahisar vil5.ycti tefti§ 
reisliğine; 

layetiniz ikinci müntehiplerine 
ve kaza tefti§ heyetleri reislikle -
rine bildirmenizi rica ederim. 

Programım ıudur: 

1 - Ben bir Türk yurttafıyım. 
Bu memleketin terakkisine bütün 
kalbimle çalıtmak benim emelim
dir. Nasıl, ki kahraman askerler 
memleketin müdafasına çah§ır • 
lar ve hayatlarını memleket için 
feda etmeğe hazırdırlar. Benim 
kanaatimce benim gibi cumhu • 
riyetçi yurtta.şiarın memleketin 
idare işlerinde tekmil kuvvetlerile 
çalı§mak samimi hislerimden bi
ridir. 

2 - Ben yüce Atatürkün tesis 
ettiği cumhuriyetin bir ferdiyim 
daima cumhuriyetin idamHi ve 
yükselmesi için kendimce bir hat
tı hareket çizmİ§İmdir. 

Cumhuriyetin tesisind~nberi 

Yüce Atatürkün yüksek kuman· 
das1 altında ve saygı değer Halk 
Fırkasının çizdiği devletçi, milli· 
yctçi, laik, inkılapçı, halkçı prog
ramındaki esaslarla on sene zar • 
f ında büyük terakkiler ve bari • 
kalar yapılmıt ve yapılmaktadır. 
Cumhuriyetin teıisi pek. parlak 
neticeler vermit ve bu muvaffa • 
kiyet dünyanın her tarafına ak .. 
setmittir. Ben azlık mümesıili ola
r&lk değil, sırf müstakil bir Türk 
situvayeni yani yurtla§ı olarak 
namzetliğimi koyuyorum. Tabii -
dir ki intihabımdan sonra mem -
leketin menfaatine olarak dütün
düğüm prensipleri Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden açıkça söy -
liyeceğim. Bu programımı beğe
nen yurttaşlarımın bana rey ve -
receklerine eminim. 

Ve ona ııöre hepinizin ikinci 
münteliiplerlne ı~ u programımı 
bildirmenizi rica ederim.,, 

fatemat Zihninin 
beyannameal 

Bodrumlu avukat lstemat Zih
ni Özdamar namzetliğini Eıkite
hir vilayetinden koymuıtur, be • 
yannamesi tudur: 

Eski§ehir vilayeti aaylav seçimi 
heyeti reisliğine bu defa yapılan 
saylav seçiminde vilayetiniz namı 
na müstakil olarak namzetliğimi 

koyuyorum, ikinci müntehiplere 
ve kazalar teftif heyetlerine nam • 
zetliğimi ve programımı bildirme
nizi rica ederim. Programım §U • 

dur: Bu defa yapılan saylav seçimi 
için vilayetinizden müstakil me -
busluğa namzetliğimi koyuyorum. 
Namzetliğimi ve programımı vi-

Öted.!nberi güttüğüm mefldl • 
re ve gaye peş inde yürürken en • 
gel olacak azlık mümessili değil, 

sunda gece sühunet clercceleri tmna· ulusun saylavı olarak seçilmek iı • 
men sıfırın altında kaydc<lilnıiftİr. tiyorum. Mecliste de bu gayeyi ta-

Yurtla en dü~ük sühunet sıfırın kip edeceğim. Koyu milliyetper • 
altmd:ı olmak üzere Karsta 16, Si - ver, Türk Ortodoksum, Tüi.k yurd 

vastn 13, Erzuntm, Yozgad ve Ço • 
rum<la 11 derecedir. En yüksek sÜ· 

lıunct sıfırın üstünde Ad::ınada 15 
<lir. 

dafıyım, Cumhuriyetçi olmakla be 
raber devletçi, halkçı, laik, inkı -
lapçıyım. Bütün emelim srrf Türk
lüğe, Türk cümhuriyetine bütü.o 

Karadeniz kıyıları mıntakaaı h:ı· 

Ankarııcl:ı gece ha~lıyan kar saat kuvvetimle çah§maktır. Ta küçük 
l l c kacl:ır devanı etıni~ Ye beş san· denberi büyüdüğüm Türk mekteb· 
timetreyi lmlmu;tnr. Öğleden sonra lerinden, Türk topraklarında aldı-

riç olmak üzere ha\'a tmhunetinde ha' a sülrnneti sıf ırm ü tünde lıir ğım vatan ve Türk duygularını 
rehber yaparak daima Ulu Önderi bir gün evvele nazaran 3 derece et· dereceye kadar yiiksclmi~tir. Riiz • 

rafında düşüklük \'8rc1ır. Trakyada gar cenubu garbi i tikametinden sa· mi:ıin çizdiği hatlar ve çizgiler i · 
ı · r:ide vakfı nefsetmeği namus bor Ege orta Anadolu ve doğu Anadolu· niycde ~ metre siiratle esmektedir. 3 

------------------------------! {U bilirim. 
MELEK sjneması Müdiriyeti: WWW!LAH~ iki müstakil daha 

KIZIL KRALiÇE 
Fransı7C'l ıötlü büyü c paramount fı nini yarat n 

MARLENE DiETRiCH 
şerefine 6 Şubat Çarşamba akıamı nri!ece'< o'a:ı müs1m~re 
için biletler bulünden itibaren MELEK sineması gişelerinde 

satılmakta o'duğunu muhterem müşterılt"rine ilan eyler. 
Bu tayanı hayret ve fevkalade fllm Perşembe günil 

matinelerinden itibaren 

I P E K ve M E L E K 
tlı••••• siuemalarında birden g~sterilcccktir· •••••• 

Bunlardan batka avukat Bay 
Avram Naom da müstakil ıaylav· 
;Jğa namzetliğini koyacağını ıöy · 
!emiştir. Bay Ali Haydar Mithat 
ta evvelce İstanbul intibah teftit 

1 

heyetine mÜTacaat ederek müıta
kil savlavhsfa namzetliğ'ni koymuş 
tu. Dün eski elçilerden Bay Gatib 
Kemalinin de müıtakil mebuslu • 
ğ.'\ namzetr ğini koyacağı söylenil· 
;~iştir. Fakat intibah tefti§ heyeti· 

Kısa 
--Şehir 
----•Haberleri 

ÇÖKEN FIRIN -Eyüpte Km1 • 
meacid caddesinde Bay lsmaile aid bir 
fll'tn, ton zelzelelerde duvarlannm 
çatLunesı yüzünden evvelki aiin çök • 
müıtür. Fırm belediyece muvakkaten 
kapablauı bulunuyordu. 

§ ENKAZCIYI DOLANDIRDI • 
LAR - Henüz hüviyetleri anlatılamı. 
yan iki adam, Erenköyünde baıkuma 
aid bir köıkü. kendi mallan İınif gibi 
göstererek, Enkazcı Bay Veliye yılan. 
b fiatına bin liraya Mtmı§lardır. Poliı, 
dolandıncılan aramaia başlaaufbr. 

§ SATILIK ELMASLAR - Em • 
niyet Sandığına rehin olarak konulub 
da borç ödenmediği için aabhğa çıka. 
nlacak mücevherabn hakiki kıymeti. 
ni bulma11 için cösterilmeıi muvafık 

görülmüıtür. Bu gibi mücevherler 
Emniyet Sandığı holünde hazırlanan 

bir vitrinde teıhir cılunmaktadır. 

§ YENi SU SAA TLERI - Bele
diye Su idareıi, müeaaesenin gündelik 
au sarfiyatını daha isabetli surette 
kontrol edebilmek i~in Avrupaya yeni 
su saatleri ıamarlamıtb• Bu saatlerden 
mühim bir kısmı gclmiıtir. Yeniden 
abone olanlarla saati bozulan eaki a • 
bonelere yeni saatler verilecektir. 

§ AV AVLARKEN - BakırköyÜ

nün Firoz köyÜ muhtan Bay Hasan, 
Küçükçekmecede avlanD'ken, ayni 
köyden 16 yqmda Kazım tarafından 
vurulmuıtur. K.i..zım, avlanırken kaza. 
en patlıyan av tüfeğinden çıkan kur • 
ıunun muhtara isabet ettiğini söyle -
mittir. Yaralan ağır olan Bay Hasan 
Cerrahpata hastahaneaine kaldmlmıı
br. Tahkikata devam olunmaktadır. 

§ ESKi MAARiF NEZARETi ar. 
NASI - Eıkiden Maarif Nezaretine 
aid bulunan Türbedeki binanm bele -

diyeye verilmesi için iç Bakanlığmdan 
vilayete ...U.. Terilıniıtir. 

§ VESiKASIZ DiŞÇi - Türkiı • 
tanlı Bay Ahmed admda biri vesikasız 
diıçilik yapbfı iddiaıiyle Sultanah • 
mecl Sulh birinci ceza mahkemesine 
verilmİ§tir. 

Bay Ahmed, ntlw sWül.Miiii•dellİİ 

on bet gÜn hapse mahkUm edilmiıtir. 

ne böyle bir müracaatta bulunul • 
mamıştrr. 

Ulus bat makinisti 

Ankara, 3 (KURUN) - Ulus 
gazetesi haf makiniıti Bay Ahme
din saylav namzetleri arasında bu
lunacağı söylenilmektedir. 

Haznhklar devam ediyor 
Sekiz Şubat Cuma günü yapıla

cak saylav ıeçimi hazırlıkları faa
liyetle devam ediyor. Cuma günü 
yapılacak büyük tezahürat ve alay 
programı dün Belediye matbaa • 
aında baatırdmıf, bütün kayma • 
kamlıklara ve alakadar dairelere 
gönderilmiştir. Ayn bir emirle de 
per9embe ve cuma günleri resmi 
ve huıust bütiin müesselerin gün
düz bayraklarla, gece elektrikler • 
le donatılması bildirilmittir. 

Rey sandığı dün Şehir Mediıi 
salonuna getirilmiıtir. Bundan baş 
ka mülhakata telıraflar çekilmit.
ikinci müntehiblerin cuma ıabahı 
!stanbulda bulunmaları bildirilmit 
tir. 

lntihab teftit heyeti, fırka vi .. 
liyet idare heyetini de hazırlıkları 
gözden geçirmittir. 

Cuma günü aabahleyin 8,30 da 
halk Taksim de otplar.mıt olacak, 
rey ıandığı da ayni u.atte gelmit 
bulunacaktır. Takıimde ve yollar• 
da inzibatı temin için zabıta tara
fından tedbirler almacaktır. Tak· 
simde Şehir Meclisi azasından Ba
yan Nakiye ve Bay Rcf ik Ahmed 
tl:.raf ından be~er dakikalık birer 
sövlev söy!enüp abideye r.elenk ko 

SiYASA 

Londra konuş 
larının hede~ 
Geçen yılın batlarmda f~ 

Almanya silahlanma iti üıert" 
birleriyle notalar mübadele 

dı. Bu mübadele Nisan •~ ~ 
devam ettikten tonra k_etil~ 
manya hükUmeti bu it ~ 
ii ~bi hareket eder oldu. ~ 
aöre Almanya, istediği ~ibİ dl' 
duruyor ve kendisini bu yol 
cak hiç bir engel bu1un 
istifade ediyor. Ancak Al~ 
vekili Hitl.er Sar plepisi~ıs~ ~ 
Sann ~lmanyaya dönütiınütl 
sulhüne yardım edeceğini 
diğer taraftan Fransa - 1tal1' 
tı umum vaziyet üzerinde 1', 
tE'ıirler yapbğı için, AvrupaııJll_, 
dertlerini yeniden kurcalanıal' 
)ara derman bulmak ümidi11' ti 
mülakab hazırland~ ve f ı:-"~ • 
li.kat anamda lngiltereJlJll . 
paktlara kartı aldığı vuİY~ 
mek ve silhlan azaltma it~ 
ceği istikameti anlamak iste 

Sar plepiıitinden sonra . 
Memel meselesini açar I~ 
Almanyanm en nüfuzlÜ 
General Göring'in Almanya "" 
tan antlaımaımın ilk yıl .. 
Lehiıtana gitmesi, FranşaY1 
etmeğe ba§lamıı, bele Geııe,.ı 
• Leh' • t •- s·ı ~,. ın ıstanı zıyare euııe 

zahürlcrle karıılanrnaaı ise f. 
Lehiıtan ittifakını aarıtığı içİ' 
aada derin hoınutauzluklar ttl_ 
Aralnnda ada fıla dostluk • 
Almanya ile Lehistan, Fran" 
ya antantı lehinde bir a'öz tÔ ~ 
leri ıibi Fransa ve İtalyan~ ,J 
ya istiklalini ve Tuna atatul"J 
ruma için huırladıklan pli" 
davranmak lüzumunu hiase ., 
di. Halbuki bu iki devlet ~ 1# 

ittirak için davet edilecekleP'ı 
ra bu iki devlet M. Bartu 
hazırlanan ve M. Laval 
ileri ıürülen Şark miaakıl" 
ıetmck istememislerdi. ;ki 

Onun için Londrnda bu 
tin vaziyeti müzakere edil~ 
iki devletin ailihlan azal~ 
alacakları vaziyet büyük bit 
yelle konuıulacaktn'. 

AlmAıt11yanm Avrupa d 1 
teıriki mesai edebilmek içİP ~ 
müdafaa ettiği eaaı, onun b ~ 
aavabnı tannnakbr. Almaıt llİf; 
manyanm hu eaaı üzerinde -~ 
zarlıia airitemiyeceğini •P''l, 
mektedirler. Sili.hlan azaltısll ,I 
nupbilmek için bir kere bO 
mak gerektir. Fransa ise, 

Veraay muahedesi alık~ 
rak silihlandıfmı bir e fi 
kabul etmekten çekiniyo;; 
yanm bundan istifade e _,I/ 
mu:üıedeyi ilia etmuindall d 
yor ve bu vaziyet kar~ı~ I 
deleri kuvvetli olan bir .~. 
malann bazırlanmaımı iıtır 

lnıiltere, kendisini he,.,et' 
geçirecek mahiyette otaıs .;' 
taahhütlere girmek bu•" il' 
derece ihtiyatlı da~ .J 
için Lokarno misakını, ~ ~ 
her hangi bir tecavüz <>'ı,P 
tecavüzü tetkik ederek .,~ > 
bir tecavüz olup ot'?18dı~ . •·J 
vermek ~uriy~~ınd~ ':' 
Franaa lnııltere hulıuıo8~ 
kat'i taahhütler altına SO ,,_o 
dedir. Buna muvaffak 01~1 
Almanyanm müsavabll1 

razı olacaktır. t11'1' ~I 
lngiltere bu taahhüt ~I tıt' 

• . . k '? "" J mı, gırmıyece mı J 

dur. oof 
ö. R· 

o5 
KURUN BA~!j 
KUPON~,,t ,.-

u kaponu ke• P 

4. 2. 9S6 

nulduktan sonra alay Onivenite ı~---------- ı1~ 
salonuna getirilecek, on birden iti- Okuyucu/arıffl 
haren reyler atılmaya başlanacak- h;zmet at 
tır. Cuma gecesi bütün fırka tef· N ' .J. 
ki1atında büyük eğlenceler yapıla K U P O ,:ıs ıO 
caktır. Bunun için de hazırlıklar ı:.-e_11_1r_a,;.po.11.a_k_~.•.1_P~ 
yapılmaktadır. 
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ıenı ;ye ~ız ~a~atan ~enıal Reisi 
~RH1lnıe~ isOoruın, anla~ın mı 1 

.. Yürümesini öğre
nelim! 

lt?rj y anı Adada kuzu çevirme- nan gibi beceriksiz bir delik~ııt~:-:ı 
lar1 i ~Pl 1~1§, eaki Yunan tarap - tepemize çıkardı.. Hele on_!S.~hlç ! 

h.Y nııtti. h ı d · 1 

Geçen gün küçüçük bir havu· 
zun içinde bir sürü kırmızı ba · 
lık gördüm. Daracık yerde elli 
altmış balık muntazam hareket -
ler yaparak yüzüyorlardı, biribir
lerine hiç çarpmqorlardı. Hal · 
buki hiç birisi yerinde durmu -
yor, mütemadiyen gidip geliyor • 
lardı. Balıklar arasında. bir sey -
rüsefer tarifesi olmadığım söyle· 
meğe hacet var mı? 

our· ta ammü e emıyorum •. 
ltıiler;: ~~~iciler karada ve ge - Akça Hüseyin, Mahmudun 

" iulup eğleniyorlardı ıarho§luğundan istifade ederek \lece • 
~ltaa. ~arısına doğru rüzgar çı • ağzından laf alacağını umuyor -
de~&. a.dan ayrılarak yollarına du: 

[)İiın edeceklerdi. - Sinanı sen de sevmiyorsun ga-
~İrte i trı.c.i Mahmud, Akça Hüse- liba? ! .. 
i..· § ediği cü ·· 't' f · k Diye mırıldandı .. ~ırt l>e • rnıu ı ıra ettırme 

dığ1 Y !~den kotuyor, her rastla. Dümenci Mahmud pos bıyıkla -
tede11 ~ e Sinanın yaralandığı ge- rını bükerek tarab kadehine sa • 

s· ahsediyordu. rddı: 1nan1 
ta,~ ke d~ Yaraaı çok ağll"dı •. Bi - - Ben öyle kahpe1erle anlaşa-
bo)lu ~ •ne gelebi'lmitse de, uzun marn, Hüseyin! Ben erkek adam -
>'ert c'" onuşaınıyor ve mütemadi - Iar!a arkadaş olmak İsterim .• Ge -

tger[ • . b. 
1'1\l eö 1 .. erının yanıp tutuştuğu - m:de merd olarak tamdığnn ır 

'Y Uyordu. kaç nrkada§ var .• Onlardan biri de 
b.'" O gece b. k 1 .• d'' lltr ai h ır ara tı gor um ••. 
Ye h:~ Bölge üzerime yürüdü ... 
~İ!tt 0~~ 0~uzumdan vurup kaçtı . 

t>eırı·t'eunu aeçemedim .• 
1( •ıti. 

d,,.. eftllal Reiı de hu itle Mahmud"" ~ı 
~\lın a ıne§gul oluyordu. 

"'aka' andan gemisinde böyle bir 
a]ata~ın o:u?u Kemal Reisi haklı 
~ıthill aıab:leştiriyordu.. Hele 

Udun· ....... il . 
lir!,, ll el Yarın size de kıyabi -
.l>el'l1e. k 
tık~e köaı .. ernal R~isi saatler geç-

(') l'J l"ttrtüyordu ... 
blı1~lJ ... ~ ... , ay eökte dola•an mavi 
t·· ' lıt • 

. ' senıın ..• 

- Halbuki ben, senin hiç ho§ -
lanmadığım sanıyordum ... Demek i 

ki yanılmışım •• 
- Arkadaşlık yolda ve içkide 

belli olur, Hüseyin!.. Sen merd ve 
cesur bir erkeksin .. Sana her hu -
susta güvenebilirim! ..• 

- Bir sırrın varsa söyle!.. Baş· 
ka birine söylersem, dünyanın en 
a1çak kahpesi olayım •.• 

Mahmud dumanlı gözlerini o
ğuşturdu: 

- Sır mı? Öyle ya ... içki ve ka· 
dın dütkünü bir reisin vücuduma 
ortaaan kaldırmaktan bahseder · lill ~d tn arasından doğarak bü· 

lck ayı gündüze çevirmişti. ıem, bu elbette bir sırdır, 
t l · 1 ıe,, ı mi? 

değil 

a. t eğl . en er bir araya toplana· Hüseyin önüne bakarak cevah l\k enıyoralardı. 
k Ça li'" verdi: 
•C.tı~anıa Useyin de bu eğlentiye - y avaı ıöyle ... yerin kulağı 
d~. rın arasında bulunuyor -

il·· vardır! 
, .. ltttten~· M - Kimseden korkum yok ... Bu 
p,~}letll:ıek ... ~ . ahınud, Hüseyini herfi bizi felakete sürüklüyor. Bi· 
t

11
t kaç k ıçın bir çare bUlmu§tu.. zim Endülüste itimiz ne?!. 

~tt\tkta adeh §arab içerek kafayı 
~'l'!ına 1\ tonra, Akça Hüıeyinin - Bu emri veren padişahtır. 

......._ ~0lculdu: Onu bundan ötürü öldürmek iıti • 
~e.t', ~il iece ne büyük derdim yorsan, doğru değil •• 
~"-d~t' ,•en. liüseyin! Dedi •. Ne - Padi§ahı kandıran odur .. la-
tlıad .arab i r b panyada tehm,e vıırdır, deseydi ... k ... a . Ç. ınıse, atıma çarp-
ı ar1\> e'Ynıını döndürecek bir iç- padişah donanmayı bu kadar u• 
.4Jt. 0ruın.... zak ülkelere gönderir miydi ? . 
-....... i;k~Üseyin gülümıedi: - Bu sözün doğru işte!.. Ben 

~ı «:.~ ı . ö l \tts~l'\ f farab iç .• Çabuk aarhoı bu noktayı dütünmemıştim.. Y e-

' lı •• ya .. Sultan Bayazıda: "Bizim ora, ~ 'lell:ı k 
\>ot'\tl'tı li"afayı dumanlamak is- !arda itimiz yok. .. Heyete müna -

'~lıl\ıı k useyinciğim !.. Hem de sib bir cevab verip gönderelim!.,, 
~ı' lki~y~.etınenıek istiyorum. deseydi, Ebukasım gibi sefih bir 

'.~ t tı~ il' _ırden olmaz.. Sarhoş, adam Padi,şaha daha fazla ısrar 
, . ıı~t t 1)tntıy . d' R d k . d.? 

iltı· \J ku e gı lp sızanın... a- e ece mıy 1 •• 

'- ~ l' çekersin!.. - Padişah ona menfi cevab 
•ıı.ı it 8ec k =-'-:o ~\I\, e rüzgar çıkar da bu- verseydi, belki de anını ~r e-
. -....... ~ hdtrıak?. derek 1stanbulda bile kalırdı .. Ne 
~l\atld,tıu Pala\'ralara aen de mi korkak, ne kadar canını düşünen 
"'~· ıaM h bj tı !itnd· a ınud dayı? Kemal bir adam olduğunu görmiyor mu-
~~ ~el k ~dadan buldurduğu sun? Gemide Kemal Reiıin burnu
~Jle &.l'd ıı a ıemide eğleniyor.. nun dibinden ayrılmıyor. 
' a., ~ii ltılık bir gecede bu - Endiilüsü de böyle batırmış-
~1hr rttı;eı bir Yerden çarçabuk lar galiba! •.. Peki şimdi ne yap • 

~'ll:)~~n~i h mak fikrindesin?. 
~o•letd' ~Yıahnıud cali bir hid- - Sinanı gebertmek istiyen eli 

ı 'S ı: 1 .... 
~tl"> ahi ın.· .. bu sam öpecegım .• 

' ~ei~ 1 60Ylüyorıun, Hüse .. Ve yavaşça Hüseyinin kulağına 
t-q~ ~e g genıiye kız ını getirtti?. fısıldadı: 
.ı ..... b andın y ? n _ -' B d h 1 
\1:. t · S.. a · ... L'OŞ mu uu- - en e - o meç u 
~ Q' ~tı s ı 
~ 1

t btı· aç ı, on beş yaşların- Kemal Reisi hançerle 
~l!~'.~ı dal bulup getirdiler .. Ebu- gebertmek istiyorum .. 
~!!,,.:· nııat\ endiJerine uydurdular. mı?. 

el gibi -
yaralayıp 

Anladın 

ıte.ı· lllı• • k. L'J • • • el !'\ .. ~t}'or} Y §arap.arı çe ıp ı-. üsyın ıçın en: 
l~ ~ ' l d \!• "'~~ .... • • - Fenim gibi aü~ünen er e • ''C:ı 1\1 .• • . "i: 

......_ ahır.ud gozlerını aç· varmış ... 
~~ b ll~n h Diyerek geniş bir nefes aldık u 

il.!ladıro u ı·c~aten nefret etme - I tan sonra kadehini doldurdu: 
' liuseyinciğim ~ Si - . - Seninle fU arkadaki çamla • 

Ya biz insanlar? Bizim için 
türlü türlü seyrüsefer nizamname.. 
leri yapıldığı halde yollarda na • 
tnl yürüyoruz? Tünelden Taksime 
yürüyünceye kadar kaç defa çar· 
pışıyoruz ve tramvaylar, otomo • 
biller tarafından çiğnenmek teh· 
likesi geçiriyoruz? 

Buna kartı denebilir ki biz 
yolda giderken balıklar gibi yal· 
nız kendi cinsimizden olanlarla 
karşılaşmıyoruz, araya bir de ma· 
kine giriyor. Düşünüp taşınma • 
mız sayesinde icadına rnuvaf • 
fak olduğumuz nakil vasıtaları 
bizi istediğimiz yere kolayca ve 
rahatça iletiyor. 

Böyle bir itiraz pek varid ol· 
masa gerektir. Mademki o maki· 
neleri icad eden insanlardır, 0 

halde insanla makinenin yolda 
bir ahenk içinde hareket etmele • 
rini teınin eylememiz lazım ıe • 
lir. 

Daha doğrufiU büyük ıehirler· 
deki münakale hayatı umumi bir 
spor haline gelmelidir. Fakat bu 
spor oyunu, birinin diğerini geç -
mesini emreden galiple maildbu 
ayıran bir spor değil, herkeain bir 
arada birtakım teıkil ettifi, ta • 
1mn azasının berbatlarma kartı 
en dürüst oyunları oynadrfı, uy -
gun hareketlerden aynlmadıit 
disiplinli bir spor olmahd1T. 

Bu spor oyununu oynamak için 
biraz nezakete riayet etme~ bir 
az da ıabrrli olmak klfidir. Onu • 
müze çıkan bir adamı itip yürü .. 
mekten iae ona yol verıek ne o • 

lur? 
Keza otomobilde giderken de 

a i hal vakidir. Sabırlı olup di-
yn • kk ı .. 
ğerine yol verırse az~ ~~n o • 
nünü almış oluruz. T abıi ıkt oto· 
mobil kartılaşacak, deha doğrusu 
b. köıcden birdenbire karşı kar· 
şı~a çıkacak olursa, birinin: lüt. • 
fen evveli ıiz buyurunz demesı~ 
diğrinin de fazla nezaket göster -
mek için birincisine: ha vır efen• 
dim, estağfurullah, bendeniz bek· 

1 . evvela siz buyurunuz de • erım, 

. i istemeyiz. Fakat tarafeyn 
mesın b' 'b .•• 
bir dereceye kadar ın ırının 
hakkını gözetmeğe gayret etnıe • 

lidir. • 
Kü ücük bir otomobıl 100 bey· 

ç b·1· 'd girlik büyük bir otomo ı ı genl e 

b kmağa çalıtmamalldf1'. n -
ıra k .. 

sanlar isterlerse gere yaya yu • 
.. k gerekse otomobille gider· rur en . 

ken olsun, hiç bir seyrüsefer k~ı-
desini nazarı dikkate almaga 
mecbur kalmadan otomobil oto .. 
mobile. insan da insan çatpma • 
da;ı ilerlemeğe muvaffak olabilir. 
insan olduğumuz için havuzda 
yit zen ha lıklardan geri kalmağa 

utanmalıyız • 

-nn dib'ne gidip otursak fena ol· 
maz Mahmud dayı! Orada enine 
bo~na konuşur, dertleşirdik.. 

( Arkast var ). 
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Yedi Başlı Eiderlıa 
Balkanlar ve Baı kanlı Mitle/ ler 

• ılı ~· '• • :; 4.. ~ ., - " ' -- Ahmed 1 c.vhl\ ... 

Selanik ihtilali .• 
Hasan Fehmi Paşa Bu'gar komite

cilerini bir gecede yo'a getirdi! 
Selanik vaHsi Hasan Fehmi Pa- mek istemt:zdi. Halbuki Bulgaris

şamn ne kadar büyük b:r iJare me tanın Adalardenizine çıkması Bo
muru, ne kadar mühim bir siya - ğaz 'a hakim mevkilere kadar gel 
set adamı olduğu Selanikte Bul • mesi o vakit, ne Avrupa ve ne de 
garların ihtilal çıkarttık?arı gece j Balkan hükumetleri siyasetine uy. 
ve ertesi günü bütün cesurane ha- gun olmadığı ve bilhassa .Cermen 
rekd.tile tebarüz et:i. siyasetini tarumar ederek bir vazi 

Vali Pa,a, Bulgar'arın ihtilal ~et h~sıl olduğu için devletlerin it: 
hareketlerine baı1adıkları Frenk tıfakıle Ayastafanoı muahedesı 

ahalleaile Bulgar mahallelerini . yırtılmış, Bdgaristan ve Şarki Ru. 
~emen jandarma ile abioka altına ' '?e.li te~kila~ı v~ ~s~a~l~ bükUme 
aldırdı, pencerelerden jandarma - tı~·n Ru~elıde tatıkl~h ııy~t va~
lar üzerine bombalar yağdıran ih. lıgı Berlın muahedeııle temm edıl 
t'lalcilere mukabele edildi, biı·çok miş idi. Sonrahl"ı Şarkt Rume1inin 
ları öl::lüı-üldü, ihtilal, çıktığı yer _ Bulgaristana verilmesine devlet • 
lerde bastırıldı. lerce müıasde olunması Avu.atur. 

Bulgar komitelerinin maksadı 

bir ecnebi müdahalt:sini davet et· 
mek idi. Fakat Hasan Fehmi Pa
ta sabaha kadar her işi bitirmit, 
memlekette asayişi mükemmelen 
iade etmişti. Erteıi aabah Hasan 

Fehmi Pata arabaama binerek ya· 
nma herzamanki gibi jandarma sü 
variıi bile almayarak yaveri ile 
rıhtım üzerinde göründü. Kapalı 

çarııya geldi, valinin geçtiği yer • 

)erde herkes sokaklara döküldü. 
Zaten biraz evvel &f&Yitin iade ol· 
lunduiu ahaliye ilan edilmitti. 
Sokağa çıkmak cesaretinde bulu • 
nan tüccar ve esnaf kısmı, dükkan 
larımn mallarmm halini anlamak 
isteyenler valinin memleketi dola, 
makfa olduğunu duyunca işleri -
nin baıına ko§tular, varnin araba-

•ınrn etraf mı sardılar; Hasan F eh 
mi Paşa müteasJdid nutuklar söy -
liyerek halka teminat verdi, öğle 

den ıonra fırmlar, dükkanlar a~ıl
mağa ba§!adı. Guya gece hiç bir 
fey ohnamıt gibi herkes iş'.ne gü • 
cüne, alışverişine koyuldu. 

Hasan Fehmi Paşanın icraab 
bütün ecnebi konaoloaları tara.fm
dan takdir edildi, hiç bir sefaret, 

Babıaliye bu meale hakkında hiç 
birteY yazıp tikayette bulunama-

dı; bilakis Rusyanın teıviklerile 

, uku bulduğu anlaşılan Arnavut -
luk ve Makedonya hadiseleri A -
vusturya hükUmetinin siyasi faali
yete geçmesini İcab ettirdi. 

Selanik hadis~inden sonra 
Bulgar komitelerinin ufak tefek 
hareketleri daha olmuş ise de oka 
dar ehemmiyetli değildir Ancak 
o senenin temmuzunda Manastır 

vilayeti dahilinde vaktile Tunada 
yaptı~ları kıyamlara benzer umu· 
mi bir kıyam ve isyan oldu ve der
hal yayılmağa başladı, hükUmet as 

keri tedbirlere müracaata mecbur 
oldu. 

Arnavutlukta toplu bulunan or
dular hemen Mulgar ihtilal mm • 
takalarına gönderilerek şiddetli 

muharebelerden sonra ihtilal ha~ -
tınlabildi. 

Avusturya devleti başladığı si. 
ya.si muhabereler neticesinde ce • 
nubi A vrupadaki menfaatlerini 
Avrupa devletlerine kabul ettirdi. 

Büyük Bulgaristan hü)yasmda 
tutuşan ve Ayastaf anos muahedeti 
ni daima heceleyip Makedonya 
nakaratmı tekrarlayan Bulgaris • 
tan, Berlin kongresindeki siyaat 
müzakerelere hiç ehemmiyet :ver -... 

ya ve Alman yanın Prenı Ferdi -
nandı kırmak iıtememesinden ile
ri gelm' ftİ. Yoksa Osmanh hüktl -
meti muahede ahkamını bozmağa 
kalktığından dolayı aaker kuvve
itle Bulgarları Filibeden çıkarmak 
tetebhüsünde bulunsaydı AvuıtuY
ya da, Almanya da, Yunanistan da 
5, 1.>:stan da memnun kalacaklardı 
fakat Osmanlı hükUmeti Rusya .. 
dan korlrnsu, Bulgrlarm üzerine 
) ürümemesi için hariçten gördüğü 
te!v'kh~re inanmadı; Abdülhamid 
Şarki umeli valiliğini de Prenı 

F erdinanda tevcih etmekle mesele 
yi s:yasi bir şek:lde hallettiğini zan 
netti. 

Bu defa ise Bulgaı·lar Avuatur
ya ve A1manyadan yüz bulamadı· 
lar. Zira onların esaslı siyıuetini 
yıkıyorlardı; bittabi tahammül e • 
dilemezdi. 

Avusturya bu hususta menfaat• 

!erine büyük Avrupa devletlerile 

muahedelerle tanıtbrdığı gibi Ruı 

yada lslav anaaırıp.m hamisi oldu .. 

ğunu ötedenberi kabul ettirmitti. 

- A \'usturyamn müttefiki olan 
A1manya Avusturyaya, Rusyaııın 

müttefiki olan Fran.ıa da Rusyaya 

bu meselede ikiıi menfaattar ol • 

duklarmdan Oımanh hükumeti 
nezdinde iki hükUmetin müşterek 

teıebbüıatta bulunmalarını, ken • 
dilerinin ı~arıtmayacaklarmı bil • 
dirdiler; lngiltere de, adeti veçhi

le bazı kayıtlar ıartlar öne aüre .. 

rek razı olduğunu bildirdi. Çar ile 

FransoYa Jozef mülakat ettiler. 
Rumelide icra edilecek ıslahata 

nezaret etmeğe karar verdiler. 11 

maddeden ibaret bir program ha

zırladılar. Bu siyasi faaliyeti Os -
manlı hükumeti duyamamı§tı ! 

Çanta bu'undu 
Pertevrıiyal lisesi hekimi Bay 

Ali lamai'l:n refik~ı, geçenlerde 

so1·o.1cta g;derken tanımadığı bir 

adam birden atılarak kadmm elin 

cleld para cantasını kapıp kaçmıt

tı. Bayan Ali lımail, gazetemize 

gönder ·1 iğ: bir mektupta Kara • 

gümrük n'!hives: nolis komiserli • 

ğinin ve eski AH Paşa mevkii ko

miseri f smail Hakkımn bu işte hü

yük b;r f aalivet ve d;ra~et göste "' 

rer•1.ı: lırrsı7.J k's" b;r 71'\.manda ya• 
k,. 1~yrp eantavı bu1duklarmı bil •. 
diriyor ve teşekkür ediyOT. 



~.L 
Adanci Valisinin sö~leri l 
Adana vilayetinin yeni bütçesi ve 

okuma yazm~ Öğretme işleri 
j\.dan~ Umumi meclisi, devresi· 

ni bitirmi§, yenf yıl bütçesini tasdik 
etmiş, dağılmı§tır. Adana ·valisi Tev
iık Hadi Bayoal, bu münasebetle A
dana vilayetinde Lu yıl yapılacak 

yeni işler hakkında beyanatta bulu
nurken maarif işleri için §unları 

söylemiştir: 

"- Vilayetin hususi bütçesi 
geçen yıldan altmıf bın lira ka • 
dar artıktır. Geçen yıl adi ve fev
kalade bütçe yekunu 739,000 i • 
ken bu yıl 800,000 liraya çıkarıl-

• 
mııtır. •(Veraiğjm rakamlarda 
küsurları söylemiyorum.) 

Bütçenin en yüklü kısmmı, Ma· 
arif itleri teıkil' etmektedir. Ge -
çen bütçede adi ve fevkalade tah
ıiıat 273,000 iken yeni bütçemiz-

ae bunu 301,300 İiraya çıkardık. 
Bütün vilayette ilk tahıil ça • . 

ğındaki çocukların yekiinu 60,000 
kadardır. B~nun timdi ancak 14 
bin 830 unu okutabilmekteyiz. ilk 
mekteplerimizin sayısı bütün vi • 
layette 1Ş9 dur;Bunlar 1, 2, 3, 4 
ve 5 dersaneli olmak üzere muh
telif kabiliyettedir. Lakin n:ektep· 

• 
terimizin çoğu tam devrelidir. 
Bunlar~n kazalardaki dağılıt du • 
rumları şöyledir. 

Adana kazasında: 44, Bahçe
de: 8, Ceyhanda: 25 Dörl}olda: 
10, Fekede, 7, Kadirlide, 9, Ka -
1 aisalıda; 18. Kozanda; 16 Saim 
beyli<le: 10, Osmaniyede: 12 

Bunlcrm bütün vilayette ka
za mcrkezlerile köyle: dağılııları 
da §Öyledir: 

Adana 'merkezinde: 22, köy
lerinde: 22 .. Bahçe merkezinde: 
},.köylerinde: 7, Ceyhan merke 
zinde: 2, köylerinde: 23, Dört • 
}'ol merkezinde: 1, kö} lermde: 9, 
Feke merkezinde: l, köyl,.rinde :' 
Gı Kadirli merkezinde: 1, kciyle -
rjnde; 8, Kar'aisah me·~kezmde: l, 
köylerinde: 17, Kozan merkezin· 
de: 3, köylerinde: lŞ, Saimbeyli 
merkezinde: 1, köylerinde: 9, 01 
maniye merkezinde: 3; köylerin· 
de:· 9 dur. 

Şu hesapÇa 159 ilk mektebi. 
mizin 36 ıı kaza merkezlerinde 
ve 133 ü köyler,Je bulunuyor de
mektir. 

Bugün Hkllıekteplerimize de
vam eden 14,830 talebenin mer-

kezlerde ve köylerdeki s.ayıları 
da ıöyledir: 

Kaza merkezlerinde 5447 er
kek ve 2760 kız olmak üzere 
8216 .. Köylerde ise: 5178 erkek 

1

. ve 1416 kız olmak üzere 6614 
dür 

Muallimi erimizin sayısı da: 
188 ikaza merkezlerinde ve 147 
ıi köylerde olarak 335 dir. 

Önümüzdeki yıl Maarif yönün
den güdeceğimiz' yol ve ba~ara

cağımız itleri §Öylece özlendire -
bilirim: 

A - Köylerde talebesi az o • 
lan mektepleri birleştirerek on • 
ları uygun yerle;de yatı mektep
leri haline sokmak. 

B - Köy ve merkezlerde dü • 
zene ve onarılmağa değer mek • 
tepleri iyi bir kılığa sokmak 

C - Mekteb doktorunun üc • 
retini artırıp onu çocukların sağ
hiı ile daha ya.kından alakalan
dırmak ve çalııtırmak. 

D - Adana merkezinde ye • 
· ni istasyon asfalt caddesi üzerin
de tam devreli modern bir mek -
teb yapmak. 

Kadının kafasını taşla 
parçalamışlar 

Bolunun Karamanlar köyün -
dan Abdullah karısı Ayte, köy 
c'ivannda kafası parçalanmı§ o· 
tarak bulunmuıhır. Adliye ve za· 
bıta derhal .tahkikata başlamış, 
Mehmedle Ahmed isminde iki ki
tiyi ıuçlu olarak yakalamııtır. 

Yapılan tahkikat fU neticeyi 
vermittir: Ayşe ile eniıtesi olan 
Mehmed arasında husumet var -
mıf. Meh~ed Aytenin vücudunu 
ortadan kaldırmağa karar ver -
mit, bunun için Ahmed isminde 
birile 108 liraya· pazarlık ederek 
ıekiz ·lirasını Ahmede vermif. 

Ayfe birkaç gün evvel eteğine 
odun yükliyerek Boluya gelmiı, 
odunları pazarda satmıt. itini bi • 
tirdikten ionra aktama yakın kö
yüne dönerken Ahmedle Meh • 
med de atlarına binerek arkasın
dan takib etmiıler, köylerine on 
dakika mesafede yetiıerek kafa· 
sını tatla parçalamak suretile öl
dürüp ıavuımuılar. Suçlular ya· 
kalanmıılar ve mahkemeye veril· 
mişlerdir .. 

KURU"'un Mılli Romanı: 21 
•••••••• ..... •••--•• .. •••M ...................... A 

YAZAN : Kadircan Kaflı .................................................................. 
Sihirli notaların, o uyıal, her zorlukları yenmekten başka çare 

birinde bir dünya yaıa:yan sesle • yoktu .. 
rin yerine karıtık kimya düsturla· 

riyle, acayip formüllerle uğrataca

ğım. Buna dair bilgilerimin de 

çok zayif old~gunu düşünerek, dik 

* * "" 
Mavi Tuna nasıl durmadan akı· 

yona Viyanada m siki de dur • 

oıadan devam ediyordu.. Öyle ki 
bir yara tırmanmak için hazırla • inıan hunun ne ilki ne de sonu ol· 

~ cılız yolcularm korkusunu duğuna nianmıyÔr... Gecenin geç . 
va.kitlerinde bile (Bethoven) in, duyuyordum .. 

Lakin Sel:naya kavuşmak ,ona (Romans) lan, (Liıt) in (Sere • 

giden yolları a~mak için bütün nad) ları, (Mozar) m (Uvertür) • 

• 
iZ D 

Babasını 
öldürdü! 
Çorumdaki cinayet 
Çorumda bir hiç yüzünden e • 

hemmiyetli bir cinayet olmuıtur. 
Uncu oğlu Mehmed Ali adlı biri, 
Karaman Çavuf mahallesinde ba
basının evinin yanındaki evde o
turmaktadır. Mehmed Alinin ba
basının evinin damında biriken 
yağmur suları, Mehmed Alinin e
vine akını§, Mehmed Ali buna kı
zarak babasının yanma gitmif, 

"evinin oluklarını yaptrr; ıular 
bizim eve akıyor, sonra karıtmam 
ha! .. ,, demiştir. 

Mehmed Alinin babası bu mü
racaata kızmıt, oğlunu paylamış, 
baba oğul arasında çıkan ağız 
kovgRsı büyümü§, neticede Meh
med ,Ali, bıçağım çekerek babası 
Meh,mcdi yaralayıp öldürınü§, 
kaçmııtır. 

Zabıta iti duymuf, tahkikata 
ba,lamıı, katili de yakalayıp ad • 
liyeye vermiştir. 

Giresun C. H. F. idare 
heyeti 

Giresun, 3 ( A.A.) - Cumhu • 
riyet Halk Fırkası yeni idare he· 
yeti üyeleri·dün yaptıktan ilk top
lantılannda fırka haıkanlığına es· 
ki baıkan Fahri Belgeni, muha -
ıipliğe Hakkı Çakmakçı'yı, yaz • 
ganlıia da Doğam ıeçmitlerdir. 

lzmire gelen göçemenle 
[skin işleri iyi gidiyor -Göçemeııl 

çocuklarına mekteb istiyorlar 

lzmir iıkan müdürü Münür ve 
lzmirden yazılıyor: 
Her taraf ta olduğu gibi iz • 

mirde de iskan itleri birçok ıaf • 
balar geçirmiıtir. Fakat bugün 

bütün muhacirler yerleıerek müı· 
tahsil bir hale gelmitlerdir. Bun • 
dan iki yıl evvel tesadüf beni i&kan 
müdürü ile karşılaıtırdığı zaman 
iskan koridorunu muhacirlerle 
dolmuf gördüm. Bugünkü görü
tümle iki sene evvelki görütüm 
arasında dağlar var. 

"Ben muhacirim lakin yerlet
medim !,, diyen muhacir zannet • 
mem ki olsun. 

Son zamanlarda Yugoslavya· 
dan birçok vapurlar muhacir ge • 
tirmektedirler. Bunlar içinde Türk 

ı--......... -....--
göçmenlerden bir grup. 1" 
ırkı olanlara serbest iskan lıf 
kası verilmekte diğerleri lç 
kanhğmm emrile doğrudan 
ruya Elazize ıevkedilmekteO ~ 

iskan çevirgenliğinin bııt-
kü iti halk arasında yersiz ~ 
suz bulunanlara yeni iskiO ~ 

nunu mucibince bağ, meyYal1~ 
ri temin ederek memlekete 
lamaktan ibarettir. 
Mübalağaıız diyebilirinı ~i 

mir Türkiyeye gelen muhacİ1 

dörtte birine kucağında yet 
mittir. 

Muhacirler, iskan itle ' 
evvel çocuklarmm okullar' 
leıtirilmesini istemekted irJeJ'• 

Dün J,ir kafile va.it Gene 

T ekirdağda bakılan fakir mektepliler 
zım Diriğe dert yanmıı, vali J · 
rik de bu çocuklarm o~ 
yerleıtirilmesi için Kültür V" 

Tekirdağ, (Hususi) - Marifet 
c.-kulu koruma heyeti Başkanı Ke
resteci Bay Süleyman geçen sene 
çok çalışmıf, koruma heyetini can· 
landırmış, mektebdeki yoksul ço -
cuklara bet ay her gün sıcak öğle 
yemeği verilmeıini temin etmit, 
kendi para.aile on ıekiz çocuğu 

baştan aıağı giydirmit ti. Bµ iyi 
yürek1i yurddas bu ıene ~e bay -

leri, rüyada gibi ağır ağır duyu • 
luyordu . ., 

Gündüz ise (Ştravs) m valala· 
rı, çeşid çeşid polkalar, mazorka .. 
lar halkı sarhoş ediyor, hoplatı • 
yordu. 

Böyle bir muhit içinde o kadar 
sevdiğim kemanımı özlememek 
nıümkün müydü?. Fakat ben her 
ıeye rağmen bütün kuvvetimi bir 
noktada toparlıyor, yalnız derı • 
lerimi, yarınki doktorluğumu dü • 
§Ünmeğe çalışıyordum. 

- Operada (Faus) var! ... 
Diye akın akın oraya giden ar • 

kadaılara rağmen ben kenarda 
kalıyordum .. Onlara katılıp da bı
rakmamağa mecbur olduğum ga • 
yeyi kaybetmekten korkuyordum .. 

Bir akşam: 

"K 1 . ' - aruza,, ge mıf ... 

ramdan evvel otuz bet yoksul ço
cuğa elbise, ayakkabı, çorab ala • 
rak hepsini sevindirmit, aynca el
lerine bayram harçlığı vermiştir. 

Diğer varlıklı yurdda§lara örnek o 
lacak bu yardımlarından dolayı 

kendisi kutlulanmağa değer. Giy • 
dirdiği yavrularla birlikte almmıt 
resmini gönderiyorum. 

Dediler .. Bütün Avrupayı, hatta 
hoyrat Amerikalıları bile çıldrrtan 
bu büyük (T enör) ü görmekten 
kendimi mahrum ettim .. 

Fakültede (Vaysman) isminde 
bir prof eaör vardı. Verem hak • 
kındaki araştırmaiariyle meıhur • 
du. Mektebin en çok boşaldığı 
zamanlarda bile beni kütüphane -
de bulduğu için başkalarından 

daha çok sevmeğe başladı ..• 

Bir defasında lise de okunan 
bir kimya kitabının üstüne iğilmi§ 
ve dalmışım ... lğilip yüzüme bak
tı: 

- Çok ko~mak için hız alıyor • 
san iyi! .. Fakat eğer bun1arı yeni 
öğreniyorsan çok yorulacakım! .. 

Dedi ... 
- Bir iki düsturu unubnu§um. 

Onlara göz gezdiriyordum !.. 

genliğine emir vermiıtir. ,/ bt 
Durma§ 1!!,/ \ 

rzmirde büyük bir y•1 ~il 
lzmirde ıon fırtına e•~i i 

bir yangın çıkmııtır. Türk?., · 
nnda Maniıah Ahmed 'tı ; . 
yağ ve helva f abrikasınd&D~r 
mıf, az zamanda büyiidliJ,ıı' 
Yangın motörün ekzos bof'IJ 

dan çıkan kıvılcımların lıJ ~ 
Havas akaretinden 49 No·~ ~~ 
lik ve elbise boyahanesind f 
muk ipliklerine sirayetindetl 
nııştır. JtP, 

Y nngmda boyahane, 1\ 
tora Havrası, bir çuvalcı, bldl,. 
rangoz dükkanı ve beh·•'1 ~ 
kanının mühim bir kısııı;J~ 
mııtır. Zarar 130 bin ir• _.,,. 

"d0rr 
dır. Bunun az bir kısmı •1• 

temin edilmittir. 

Lakin hemen erteti iP 
:s·ıe derste bot bulundum.. 1 ,p 

berküEn,, hakkında ko~~erd~ 
rirken liselerin fiziyoloJ 1 (JI 
rinde okuduğumuz §eyi ,o 
miş'm ! .. 

Prof eıör ıaıkın şa§kı11 el 

bakt Sö. ·· •· kesilJ1J ı... zunun 
b"iraz da sinirlcnmitti .. 

Konferanstan sonra 
ıoku1du: .,.ı1 

kaııJI • 
- Siz, ya çok unut sııif' 

but da yanlı§ meslek'~ 
Dedi.... "'diıs'" 
Utandım ve baıınıı eS bit 

rışıts 
"Kesler,, iıminae sıı tııf"" 

yanalı ile iyi arkadat ~ ~ 
• Jıev

hem ııruf ın en genc.ı, . ıııı1 . .~ 
ten olanıydı .• Hislerı~ )>of 
açabilmiıtim .. Halbukı 
mıı: 
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Niyaz; Ahmed Okan 

ııle ın.b A / i 
tinci,~ şayialar, Sadrazama 
j......._ lflUta.d b. d , 
~~k 1.. 1 ır aha muayene 
bqtlik uıunıunu hissettirdi. 
a da doktorlar Çırağan sa -

td1 ~et edildiler. Doktorlar 
ı_ ' '&?an b" ' l{Oltuk n ırinci kabnda 

·rı •a 1 •andalyaaına oturmuş 
• ı eri · ' de buld t•n feri sönmüş bir 

ı, bil~ ; .. a.r. Onu ayağa kaldır
ha.ııe h ~ç nıuvaff ak oldular. 

er· liaata 
1~~aç aöz aöylete bil -

kendi . ır dakika sonra tek-
" aınden . 
'erdikler· geçtı. Doktorla -
ll\tla. .. b·ı 1 rapor: Hastanın ha-

·~ ı e .. . 
e telrn· . unııt kesilecek deı·e-

.. l§tır Ş ki' d "d" n_ Uıeri · e ın e ı ı. D".ı -
1'dııı ~: Abdülhamit, Beşinci 

IYileıt• v. 

ltı Yaıı ıgı fayiasmı çıka -

Tefrika No. -48-

Suavi va kası 

kehy tna. çağırdı. Bunlar Ha
letdeıı ~sr ! opal Süleyman, ka
~! ki ~Y~d .ve Raif Efendi ile 

edit lıtr, s" tı ıdıJer. Abdülhamid ç v h.. h'' el l • • ·At· S d. 
..;iO orfedi. ıragana ucum c.ıe ucum e en erın reısı ı ua ı 

ur 'S·. · ı· ızın b . 
-velı' k· Sıhhiye .1çare bira'derimin ah-, cümanrnın biraderi .Stavridis def Mahm~d Patanın yanına götürül -

"ıt 1kat habsı hakkında mugayiri 1 bu1unuyordu. müş. Bunlar, hadişeyi !<iyle anlat-
~~ u erje · · · ~ eıı ~ işitMın r ~~a etmış oldu- Mit:hat Patanın ıöylediği yol - mıtlar: 
e ·~.~~~nden Ötedsızı ~~l~m~:n· lu bir rivayete göre bir ak,am dört - Maksadımız §dızadeyi arka 

· I eh: rıllz iein . e.nben ıyılık ger- kişi kadm kıyafetine girerek Çı _ kapıdan çıkarıp Rusya sefaretine 
1'1 ·ı.ı~ ~ Şltndı d k t ••st k b• ~ e . \'e §ifa sa a a go~ er rağan sarayına girmişler, saraym götürme ' sonra münasip ırza -

cıtlı iliz labıı:"'d_Yap olmasnu arzu et- önünde de bir vapur hazır duru - manda Rusyaya aıırarak, orada 
f' d ır On · • ı h ş l e1 e ean \'te ' •• .~n ıyı 0 m~rm yormu! Sarayın kapısında bulunan vaktile ıey amilin oğluna yapı -

d. takat ~onul den arzu ede- nöbetçiler bu kadınlardan birinin dığı gibi beylik vereceğini söyle -
e'· Verdıği . h b l d .., , 

rill ·~ &'ildir. O :11~ ~. e: er og peçesinin altından uzun bir sakal mi,ler. 
~ daha İYi e~~ .ıç~ sukfrt etse - görünce, yanaşmış ve hepsini ya - All Suavi vakası 

et• ~h~. rsımz.,, kalamışlar. lıte bunlar, Beşind Bu Çirağan vak'ası, büyüme • 

d~ \' Sttı.i f'l" M\ll'&dı 'kaçıracak ve Rus vapuru den önüne geçilen tarihi bir vak'a. 
il• ~ ' 

1 an Yere mu" du .. r yap - d Od d F l t Ç v d a onu esaya götürecekmiı. Di- rr. as:a, ~a~an sarayı önün e 
Jcıl~ 'Sen fi)"' . ğer bir rivayete göre de bunlar bir ~eydanı harb sahnesine çevi -
Çe 'Sel\· Nf. an Yere müdür ol. Beşinci Muradı değil, 0 vakit on ren ve tarihte "Ali Süavi vak'a .. ,, 

"~t', 1 
il.arif Nezaretine koy~ yaşında bulunan oğlu Salahaddi .. diye anı!an baskın, Çirağan tarih~ 

u,~e h ni kaçıracaklar, kapalı bir araba için en tıl.-i;himmidir. Kısaca bu 
~11.t- ı epaiııe ı_. ile Beyogv1undaki Rus sefarethane.. vak'ayı da anlatalım: 
L al{ bu oırer teveccüh sa-

0 i ~l>a.tn:ı:~seleyi de bu ıekil. sine götürecekleryniş. Bunun için (1877 -1294) mayısı içinde bir 
~ .q "alt' ııterdi. de Valde Sultanla konuşabilmek gün saat üçte elli kadar muhacir, 
lı .1llti ~:nın en mühim tarafı için Adliye Nezareti memurların - Çirağan sarayı kapılarından biri -
i1~ .;l>la.nıa:~dı kaçırmak isteyen~ dan Üsküdarlı Mehmed Efendi ile ne ge'lip içeri grimek istediler. Ka-
sı~ \t hu, lla.sıJ ortaya çıktığı- Maliye Nezareti memurlanndan pıdaki nöbetçi: 
~t:ıı' ~t: l!u llatalci tal'ihi malumat Hüsnü Bey on gün sarayın önün - - İçeri girmek yasak .. diyince 

•• d 11.h .. d •ıtrr B • • d d l l B l B 'k b' k h . .. SiY h:ı a\i ka eşıncı Muradın e o aşmış ar. un ar eşı taş ır aç mu acır, gozyumup açınca 
ılil'orl dınlardan da bazı· zabıta memurlarından Arif Bey a- ya kadar nöbetçinin üzerine atılıp 

jf tı-l'r\ L ltdr D ~ • • 1 d 1 • • d } )ıJ d att ist ' oeşıncı Muradı dında birini bulup 300 lira vermiş- parça a r ar ve sarayın ıçıne a • 
e~i de Çrra.ıctYenler, kadın kıyafe- ler, ke:ıdilerine yardım etmesini dılar. Sultan Muradın kapısı önün
ıı Ç~ dı~ ~dıııı: .. ;aı-a~.ına giriyorlar, temin etmişler ... Bir akşam, iki ka- deki iki nöbetçi de iki tabanca kur 

de btlttları ~ nıuzakere ediyor dın sarayın kapısına gelerek Yal- şunu ile yere serildikten sonra 
ıi ~· 1~l'ittd hılen Muradın eski de Sultam göreceklerini söylemiş- Muradın dairesine girdiler. Muha
jt I İ)~~.e~~ hil"i, meseleyi gizli- ler. Kapıcılar, Valde Sultanın meş cir elbiselHerden yüz kadar iç av

ı J~ i,:lel'ittde~ ~~~ Abdülhamidin gul olduğunu söyliyerek iki kadını Iuda, yüz kadar sokakta toplanmıt 
,.,~ l hu au ıtıne anlatmış ve bir müddet bekletmişler, o arahk tı. 

ı J~ ~d telle d 
B>P , l~t' l'l\ ktYaf .nıey ana çıka • dışarıda bir araba daha durmuş, hte bütün bunlara Ali Suavi ön 
rt1 1 ~ l'akaı etınde $3.raya gi - içinden Stavridiı ile bir Lehli çık- ayak olmu~, nutuklarla, Abdülha-

~~:ı annıı~t y I 1llcla ı . ır. akalanan - mış. şte bu dört kişi yakalanarak midin yerine Muradı çıkarmağa 
~·ı '- h n.~ıltere sefareti ter- DoJmabahçe sarayının Damad bil\çok kimseleri ikna etmişti. Ali 
"' ' Q~I:' ~ rfv )~ 'l'a Rel 
' '- ~ltın:ı1 .. 1 lneden evvel mu -

,tı' a. • 'aaa l' ... 

~ ;'sl\isitt··· .0 halde konserva -
~· ~.l ltıtnıenı. ? 

(11 ttq • 'tlği k 1§ •• 

(') 
1•ten:ı~ 1 ı:z on~n doktor ol-

.. a , aao ı ... 
~,~la ... s 
ıin. !., lı \l entresandogvrusu 

Qır k qer h ld . 
~l ı" ı~tlıta a e nişanlın a-
~ tltl' l'• Be d 

ettı h~ard n e vaktiyle 
l l\. l> o) ıtn. Her hald b" 

•ı~ ~ak. . e u-
~tı llhtn . ıatıyordunı .. Fa -
kı .. li ıatenı d. -. it}a.tt e ı.. Görüyor 
~"'<>ılle ~&.d arınıızda ufak bir 
i ·· S e.r be ,. ı~ ~ eııi.t}j nzeyiş var?. 

vif t ~lit...~l~ iae ı e Çok iyi dost ola -
() ~ı ~ ... 

\~,~litıc1::etJe sıktı .. 
Q) '~-."°~) la a •ollra profesör 
~I~ ıt.•ai ha..ı ra.nırzda bir baba 

1t1 1 -ı aını~tı ttonf ~ . 
era.rıslarında çok 

zaman bana bakarak ıöz ıöylü .. 
yor. Bana ceaaret veriyor, en 
küçük bilgisizliklerimi sabrrh bir 
lise hocası gibi inceden inceye an
latıyordu.. • 

Az zamanda kendimi tamamen 
deslerime verdim •. Hemen hemen 
arkadaşlar arasında en iyi talebe 
olarak gösteriliyordum. Ve buna 
şaşıyorlardı .. 

Profesör (Vaysman): 
- Fakülteyi ·bitirir bitirmez se

ni Türkiyeye göndermem .. Hiç ol
mazsa üç dört sene beraber çalışı
rız. Bana yardım edersin!.. 

Diyordu .. 

Halbuki ben beş uzun senenin 
bir an evvel geçmesini ve bir an 
evvel de Selmaya kavuşmayı dü -
şünüyordurn .. 

Beş uzun sene, bir çoklarının 

dediği gibi, bir rüya gi.bi geç -
medi .. Acı olduğu için yudum yu -
dum içilen bir türlü bitmiyen bir 
ilaca benzedi.. 

ikinci sene yazında dayım Vi -
yanaya geldi .. On beş gün kaldı .. 

Ancak onun yanında bulunmak 
lazım geldi·ği için beraberce mü -

zeleri, bahçeleri, opera ve (Muzik 

hol) ileri gezdim. 

Üçüncü sene büyük bir arzu ile 

lzmire döndüm ... Orada on beş 
gün kaldım.. Selma büsbütün 

boylanmıf.. Enfes bir mahlUk ol-

muştu .. Bana: 

- Hoş geldiniz! .. 

Demek için geimedi... Artık 

çarşaf giyiyordu .. Bu sebeple ba • 

Duçenin kabinesinde 
ltalyan başbakanının yeni. çalışma 

arkadaşları kimler? 
Geçende tdgraflar Bay Musao

lininin İtalya kabineıinden birçok 
nazırlan açıkta hD'akttfiım: bildir. 
mi§lerdi. Son poda ile ıelen Avru 
pa gazeteleri bu 1huıu•ta §U malu -
matı veriyorlar: 

Duçe on iki bakanlıktan en mü
himleri olan yedisini elinde tutu -
yordu. Şimdi etrafına yeni arka -
da,ıarı toplamak lüzwnunu hisset
miıtir. Parlamento usulünün deği· 
şeceği yerini korporatif rejime ve
receği sırada ekserisi ıendikalist 
olmak üzere yeni idarecilere yer 
vermek istem·iştir. 

l~te bu suretle Ziraat sendika -
)arı umumi konfederasyonunun 
reisi olan Bay Razza Sayındırlık 

Bakanlığına, san'atlar umum kon
federasyonu reisi Bay Benni Mü -
nakalat Bakanlığına tayin edilmiş
lerdir. Gene korporatiflerden yetiş 
miş olan Bay Blanşini ile Lantini 
birer müstetarlık alacaklardır. 

Umumi harpten evvel ihtilalci 
bir sendikalist olan ve Duçeye 
genelik mücadedelerinde arkadaş
lık etmiş bulunan Bay Rossoni Zi
raat Bakanlığına tayin edilmiş, Dış 
İ!leri Bakanlığı müstetan olan 

j 
Yukandan aşağıya doğru Lanti -

ni, Rossoni, Biyanşini. 

Bay Suviç mevkiini muhafaza edi

yor. Maliye Bakanı Bay Yung'un 
Zirai işler mütehassısı ve Tüı-en 

valisi olan bayThaon di Revel geçi 

yor. Vatikanda İtalya hükumeti .. 

nin elçisi olan Bay dö Veçhi Maa. 
rif Bakanlığına getiriliyor. 

Tel • ' evızyon • 
lngilterede halkın istifade etmeğe 

değil başladığı doğru 
~~~~------~~~~ 

Birkaç gün evvel Anadolu Ajan 
11 londradan bir telgraf almıştı. 
Bu telgrafta (televizyon) tecrübe
lerinin umumi hakatta tatbiki hak
kında tetkikatta bulunmağa me -
ınur bit komisyonun raporu bildi-

riliyordu. Bu rapora göre nihayet 
bir seneye kadar televizyon aletle-

Suavi Betinci Muradla karıılatm
ca şunları söyledi: 

- Sen bizim !hükümdarı metru
umuzsun. Bütün millet, Ahdülha
midi 1hal' ile seni Padi§ah ilan edi-

G 1 ·ııeı· .. .. ' yor. e, mr ıne gorun ..• 
Be§inci Murad, bu şekilde hare

keti doğru bulmadığını söyleyince 
Ali Suavi: 

- Eğer sen kendi arzunla Padi
§ah olmak istemezsen biz ıeni ceb
ren yaparız ... dedi. 

Beşinci Murad, vaziyetin tehli
keli olduğunu görmüştü. Hemen 
cebinden bir tabanca çıkararak: 

- Bana el süren olursa derhal 
atet ederim ... diye karşılık verdi. 

ı Arka~ı var l 

bası benimle görüşmemi doğru 

bulmamış olmalıydı ! Bu aile, he -

nüz o sıralarda başlayan ilk yeni
lik hareketlerine katı:lmış değildi .. 

Fakat ertesi sa·bah tırasaya çık
tığım zaman pencere.sinde aıör
düm. Genç kızlığı olgunlaşmağa 
haşlayan ve eskisinden daha gü -
zel bir gülümseyişle sela~-=.ıladı .. 
Duyulur duyulmaz, hafif bir ses -
le: 

- Safa geldiniz Vedad Bey! .. 
Dedi.. 

Görünmekten ve sesini batka -
larına duyurmaktan kot"ktuğu, a· 
çıkça anfaıılıyor<Iu. 

Cevab vermeğe ve öteden beri
den konuıahilmek için söz aç • 
mak istiyordum .. Fakat Selma 

birdenbire pencereden çekildi ve 

rinden de radyo gibi halk tarafın· 
dan istifade edilmeğe başlanabile
ceği anfaşıbyordu. 

itte televizyon iti böyle bir 
safhada iken dünkü gazetelerden 
biri Londrada bu usulün tatbikat 
sahasına girdiğini ya:zmı§tır. Hat
ta (Timeı) gazetesinden bir fıkra 
bile naklederek bu tatbikat netice 
si olarak İngilterede aile babala
rının §ikayet hile etmekte olduk ~ 
larını, moda müe11ese)erinin der -
hal bu vasıtadan istifade ederek 
en yeni modelleri lngiliz kadınla
rına göstererek sipatitler almağa 

başladıklarını yazmııtır. 

JJize kalırsa televizyon işinin bu 
kadar ilerlemiş gibi göstermek 
doğru değildir. Dediğimiz gibi bu 
sahadaki fenni tecrübeler henüz 
umumi istimal sahasına girmemiş
tir. Ve bize öyle geliyor ki televiz
yon vasıtaları ile moda elbiseleri 
genç kızların üstün•e görmek bu 
gün si~ma.larda göı·ülmekte olan 
~eylerden daha tehlike1i olmasa ge 
rektir. 

bir kaç saniye içinde ayni pencere
de Behice Hanımı gördüm.. Çe -
kilmek için vakit kalmadı .. Bu
nunla beraber o da gülümsedi . 

Başımı eğerek selamladım .. 

- Bugün hava sıcak olacak!.. 
Dedi ... 

- Öyle görünüyor efendim .. 

Rastgele birkaç ıöz konuıtuk. 
Ondan sonra ise Selmayı &ncak 
ara sıra uzaktan uzağa görebil -
diın. Bakıtları daha candan, fa • 
kat hareketleri pek çekingendi .•• 

Halbuki gelirken ne ümitler 
beslemi!tim .. Hiç olmazaa yıldızlı 

bir gecede, deniz kenarında o

nunla bat bata hülyalamnı:zdan, 
aşkmıızdan bahıedebileceğimizl 
ummu§tum 

( Arkası V&r )., 
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nan 57 yanlış! 
Müdafaa avukatile çene yarışına ~' 

doktor günün meşhur adamı olP Miga ıeyyah rehberiydi Turist 1 
olarak dolatan İngiliz kadınlarına 
ve erkeklerine rehberlik eden gene 
zencilerden birisi de Miga idi. 
Kook seyahat acentesi tarafından 
"Şeytan ağzı,, denilen cenub ada
larmdaki bir noktaya tertib edilen 
seyahatlere İ§tirak eden çok olur· 
du. Çünkü oradaki volkanın fa -
aliyetini yakmdan ıeyretmek 

mümkündü .. 
Mis Cornedbeef bir katıra bi • 

ner, bir zenci bu katırm dizginle
rini tutar ve etrafı dikenli telle 
çevrilmİ§ olan ve içinden ateş ve 
duman çıkan bir noktaya erişilin • 
ceye kadar nihayteail: bir dağ yolu 
tırmanılır. Mis Cornedbeef ora • 
Cla fotoğraf çeker, Kodak makine
nisini ayar eder, "Oh!,, yahud 
"Yes ! !,, nidasını çıkarır, zenci 
katırı tekrar dağdan aşağıya in -
dirir ve buna mukabil bir mangır 
alır. 

Miga da böyle bir rehberdi.. 
Güler yüzlü ve sevimli olduğun -
dan turistler onu daima diğerleri· 
ne tercih ederlerdi. Baıka bir reh
ber bir mangır alırsa ona mutla -
ka iki mangır verilirdi. 

Bir gün Miga bir beli ya uğradı. · 

Sarışın, işvebaz olan bu bela, Mi -
ga ile şakalaşmak lutfunda bulun
du. 
Miganın ne medeniyetten, ne de 

beyaz insanların aşk dedikleri 
kedi ve fare oyunundan haberi bi
le yoktu. Sarıtın Amerikalı kızın 

bindiği katın altı kilometre ka • 
dar uzaklara ıevkettiği zaman, ar
tık ate§ler içinde yanıyordu. 

Yedinci kilometreden sonra 
Miga kendisini kaybetti. Boston'lu 
sarıtın Venüs, iki kuvvetli kol ta
raf m dan birdenbire sarılıverdiği
ni görünce yaygarayı koparmağa 
başladı. 

Altı saat sonra Miga mahke. 
me huzuruna çrkarıldı.. Muhake
me kısa devam etti, Miga iki sene 
hapse mahkum oldu. 

Hapishanede geçen günler bi
tip tükenmez, fakat Mal ay zenci • 
leri çok sabırlıdırlar. Miga az ko
nuştu, hiç tikayet etmedi .. Taş o
caklarında gördürülen ağrr itleri 
çocuk oyuncağı ile oynayormuı 
gibi kolaylıkla yaptı .• Adaleli vü • 
cudu daha ziyade kuvvetlendi •• 

Miga tekrar hürriyetini kaza -
nınca ormana gitti, yüzünü yosun
ların içine ıoktu ve bütün gijn o 

vaziyette kaldı. M:ga yeni bir 
meslek tutundu, için avcılığı yap
mağa ba§ladı. 

Onu herkes "Korku bilmez Mi
ga,, ismiyle tanardı. Miga denize 
dalıyor, suyun altında mürekkeb 
hahklarile, köpek balıklarile mü • 
cadele ediyordu. Korktuğunu gö
ren yoktu. Fakat Miga beyaz 
bir kadına rut gelince cinler, ha
bis ruhlar görmüt gibi tabana kuv
vet kaçıyordu. 

Bir gün limanda gene bir vapur 
demir attı. Bu vapur Brezilya'dan 
geliyordu .. Tayfa içti, yedi, sar· 
hoı oldu, Sinepalas'm camlarını 

kırdı .. Fakat kırıp döktüklerini 
Amerikan dolarlariyle ödedi .. Bir 
pencere camı için on dolar verdi ... 
~a vapur tayf asiyle beraber li
mandan hareket etti. Yalnız mey-

. hane sahiplerinin ceplerine gıren 

para ile ormanda bu1unan bir ce • 
ıed geri kaldı. 

Çeviren: ARiF CEMiL 
Polis komiseri ölen kadının hü· 

viyetini tesbit etti: 
VılıD grçco gllıılırl 
Yılın talın ııü olcrı 

il RADYO 
Bugün 

V ARŞOVA, 18415 m. 

5.!6 
35 

33( 

lf 

"Nevyork'lu Miı Mak Carrow, 
yirmi bir yqında.,, Kız ıarıımdı •• 
Güze1Iiğini öldükten sonra bile 
muhafaza etmişti. Tam kalbi • 
nin üzerine bir Malay kama.aı sap-

1anmı§ olduğu halde bulunmuı -
tu .•• 

Miga tevkif edildi .. Çünkü ev • 
veli vapur artık hareket etmitti, 
ikincisi Migadan batka tevkif edi
lecek bir kimse yoktu, üçüncü iae 

18 Orekstra. 18,26 Sözler, 18,815 İtalyan 
§8.l'kılan, ııözler. 19.llS Oda mUBiklsl kuarteU. 
19,45 Çocuk nqrtyatı, 20 Aaker1 ne§rlyat. 
Spor ve se.ire. 21 Şarkılı plyano konseri. 
22.45 Konferans, 23 ReklA.mlar. 23,15 Dao:i 
mustkJst. 

175 Khz, MOSKOVA, 1'7H m. 
zabıta katili bulamadığından do. -17,SO Sözler. ıs.so IW:üordu tçtn edebiyat. 
layı herkesin nazarında küçük 19,80 Slbiryalı, kolkozlar için neşriyat. 19,55 

Konser. 21 Kuartet konseri (Şarkılı), 22 AI-
düşmek istemiyordu. manca nqriyat. 23,05 lngilizce. 24,05 Ma _ 

Miga hiç sesini çıkarmadı.. Ne carca. 
tahkikat esnasında, ne de muhake- 832 Khz IOız. MOSKOVA <StaıJn> 361 m." 

17 Oda musikisi. 18.20 Moskova operasm-
mede ağzını bile açmadı. Hatti da.n nakil. 2• Büyük dalgalı Moskovadan na-

müeb bed kalebentliğe ınahkôm kil 

olduğu söylenirken bile mahkumi· M5 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18 Çingene orkestram ıs,ısıs Almanca 

yet kararım İf İtmiyormuş gibi ders, 19,20 Piyano blrllglyle oarkılar, 20 Söz-
davrandı. ler, 20,0. Fllharmont konser (Viyolonsel 

Hapishaneye girdigwinin altıncı ııan'&tkı\rn Enrtco Mal.nardin.in l§tlraldyle.) . 
22,&> Haberler, 23,10 ÇJ.ııgene orkestrasr, 

ayında Migayı ıevmiyen gardiyan 24,16 Salon muslkt.sl. ı,oıs Son ha.berler. 

kalmadı. Onuncu ayında Miga 781S Khz. LElPZtG, 882 m. 

iç çamaıırının içinde sakladığı bir 18•20 Ev mu.etk1sl. ıuıs ökonomtk ha -
berler . 10,20 Pllrı. 20,10 Sözler, 20,30 Berlln

benzinli çakmağa sahih bulunu • den. 21 Haberler. 21,10 Orkestra {Beetho • 

yordu, onu hiç yanından ayrrmı - ven.in eserlerinden.) Skeç. 23,10 Haberler, 
yordu. Spor. 23,40 Daruı ve hafif musiki. 

823 Klız. Btl'KREŞ. 864 m. 
Yılbaıı gecesi, bekçilerin faz· 13 - 115 Gündüz plAk ne§rlyatı, 1s R&dyo 

la içki kaçırarak ıızdıklan bir za- orkeatruı, 19. Haberler. 19,15 Orkestrarun 

manda Miga hapishanenin depo - devam.L 20 Konferans, 20,20 PJA.k (Tannı -
DUf eserler). 20,•G Konfera.o.s. 21 Sözler, 

suna giderek on dört teneke hen • 21,oıs Metbner oda kuarteU. 21,35 B&rlton 

zini yere döktü.. Sabaha karşı Stetanesco - Goaııga taratmdan oarkılar. 

b 
22,13 Orkestra birliği koro konser.!, 23 Ha -

yangm orusu ça1mağa başladı . herler, 23,25 Kahve kon.seri. 

Mahpuslar höcrelerinde kıya - ll'11. Kbs. STUTl'AGRAT, ı;2s m. 
met koparıyorlardı .. Yan.gının ö- 19 Şarkılar, ıe,?Jo l'taa)o orıtl'nrasr , 
nüne geçmek mümkün değildi. 20,30 Beden apor reportaJı. 21 Haberler. 

21,10 (Nachtlgal und Lerche) acllı muw ki i 
Miga ise ortada yoktu. , Skeç. 22,16 Dans, 23 Haberler. 23,30 Dan • 

Zabita hapishane meydanını sın dev&m. ı · s Gece kon.ııert. 

kordonla çevirdikten sonra yan - j 
gm enkazı arasında araşbrmalara ~ B Q R S A 
haılanıldı. Ben2in deposunun J , 

bulunduğu yerde yanıp kömür ol- 11 fıZ11annda yı ldız işareti ola.nlar üzer 
muı bir ceıed bulundu ve defne • 

1 

erinde 2 · 2 de muamele ~örcoler
dildi. dir. I Ra'< amlar k .ıpanış Hatlarını ıı;österir 

Eski Fransız Tiyc=trosunda 
Bu gece saat 20 de 

Deli dolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Retit 

GtındeLtk, SlyUI Gazete 
lstanbuJ Ankara caddesi. ( V AKJT} yurdu 

TELE.FON NU~tAKALAKJ: 

Yazı tşler1 telefoDu: z.&319 

j iş Ban.tas• ıo. ıo 
1 •Anadolu 26. 

Reji 2.20 

il Sir. Hayriye IMO 

U. SIJıOn~ -.oo 
Romootf t l_Q5 

rramvay 

18, -
48, - 
!4, -
~6. -
l7. -
54. -
35, -

3.13o 1 
4.~47 5 

S.8014 
1,9758 1 
4, 191)0 1 
4,369 ! 

78,89 
S4.9Sn 

l'ı.~o 

• Çimento as. 13.S:ı 

Ooyoo Oef. -,-· 
Şark Ocl. -.-
Balya -.-

Şart ın. ceza -.-
Tetcroo -.-

haup"manın muhakemeıi tal
ıilatına devam ediyC'ruz: 

"Son muhakemelerin verdiği 
helecanlara bakılacak olursa bu
günkü muhakeme biraz daha 
durgun geçti denilebilir. Müddei 
umumi iki ıahid göstermişti. Bun
lardan biri bili.vasıta vergiler da
iresi demek olan "daHili varidat 
dairesi,, istihbarat kaleminden 
bay Frank Vilson diğeri yazı mil· 
tehassısı Bay Alber Osbom idi. 

Bunlardan birincisi fidyeni'n 
ödenmesinden sonra çıkan neti -
celeri anlattı. Lindbergin fidye o· 
larak verdiği nakid para değil, 
karşılığı altın olan banknotlar i
di. Cumhur reisi bay Ruzvelt al
tım millileştirmek için beyanna • 
me neşrettiği zaman bu banknot
lar tedavülden kaldrrılmıştı. Ki -
min elinde varsa hazineyi götü • 
rüp verecekti. işte. Huuptmanın 
elinde, Lindbergin verdiği bu ka
ğıtların büyük bir kısmı bulun -
muştu. 

Şahid bay Vilson, fıdve veril
mezden evvel bu banknotların 
numaralarını nasıl kaydettiğini 
anlattı: 

- O zamandanberi hu kağıt 
paraların ne olduğunu araştır -
maktan vazgeçmiştik. Fakat 
banknot paketinin b1r kısmı 
Hn.uptınan'ın bulunduğu s•r•j • 
da meydana çıkınca bütün para· 
nın kendisin de olduğu §Üphesini 
uyandırdı. Bu suretle çocuğun ö -
lümünün hesabını vermek için a
daletin karıısına çıkarmak kabil 
olabildi. 

Bunun üzerine müddeiumumi 
1 bir sorguda bulundu: 

- Maznunun suçlu olduğuna 
hükmediyor musunuz? 

Fakat ıahid cevab vermeğe va 
kit bulamadı. Müdafaa avukatı 
Reilly hemen atılarak bu gibi 
sorguların doğru olmadığını söy
ledi ve tiddetle protesto etti. Ni
hayet mahkeme reisinin işe ka • 
nşmasile müddeiumumi sorgusu
nu geriye aldı. 

Bundan sonra mahud para ki· 
ğıtlan meydana çıkarıldı. Hepsi 
14000 dolar kıymetinde idi. Öyle 
ise fidyenin alt tarafı ne olmu§ -
tu? 

Reilly 9ahide sordu: 

- Y. Faulkner adında bira· 
damın, altm millileştikten sonra 

2980 dolarlık Nevyorkat F edera1 
Federal Rezerv bankasına teslim 

Rezerv bankasına teslim ettiği 

doğru mudur?. 
Şahid - Bu tafsilattan habe

rim yoktur. ld&nı telefonu : ı.ııno 

reıgnl adreıd : latanbul - c v A.KJTl 
Poeta kutusu No. U. 

ıUJO!lıll!: BEDEl.LERI : 
l 
•Merkcz Bankası ti.f,-

l =================~=====-111 
ı t f •Ukrazr ar 

Reilliy - Bu Faulknerin ya -
zıaı Hauptmanın yazısı ile karşı • 
laştırdmıt mıdır? 

TllrkJye Ecnebi tahvmer 
Rlektrik - .-
Trımva\ 31 7l5 
Rıhtım 17,jO 

Senelik HOO Kr. ı-aoo Kr 

8 aylık 'IW • l430 . 
S aylllc tOO • 800 • 
J ayllk 130 .. soo . 

tı 19~.lTUrk Hor.I 30.40 

·ı . . il 28,75 
- .. ın 29.l'~ 

• k • - .. derilell ye ısteme ıçm gon 
tuplarla tamamile ı-ı~uP ~ 
yazısı olduğunu söyled1• 

"Nevyork,, gibi ba:ıı söılt 
larına küçük bir bağlaJll' 
konmak gibi usulsüzliiıJef 

Hauptmanm resmi kağıd 
yazdığı müsaade iıten:ıe f 
da da ayni usulsüzlükler .. , 
yor. Bunlardan baıka ııı\I 
maznunun yazısında h\I , 
haiz 57 yanlış bulmuştııtr ~ 
harfleri doğrulukla kıJll~ 
taki mü,külah gösteriyor· 
la fidye kelimesinin 1d 
sinde Th bahusus Ch \ 
kullanmıt ve Right )ce 

rihgt biçiminde yazırıı~tı1'; 
.. k A ... d .. ertıl ptman resmı agı uz 

nun gibi yanlışlar yapP'1~ 
sözünü (h) harfini (i) de~ ~ 
koyarak yazmııtır. 

Mahkeme mütehassı5ıll a. , 
siyet gösteren noktalaı: I 
vrdiği bütün tafsilab dıJI 
Bunlardan çıkan ha\(İ~ 
Hauptmanm üzerine 

darbe halinde iniyordıJ~· 
Muhakemenin bite'~ 

idi ki suçlu kendisini tu 

aabi buhranlar içinde i•~ 
ci bir vaziyet aldı kendir 
Jer ycııkalcayıp hucresuıe 

ğe mecbur oldular. 
•b 

Amerikalılar ne garı~ 
lardır. Yahud bizim ade./ 
den büsbütün farklı ts.~fı 
duğu için bize garip go / 
lar. Bu helecanlı mubalı 

d·J' layan, ıstırap çeken 1 

rin burada kendini gOlt ~ 
deta birer dram kahr&Jil; 

kiinde bulunan tah••1 
d 

marazi birer merakla~" 
yor. Altın babasın& of 
şahısları birer tiyatro 

gibi görmek istiyorlar· 

Mesela, müdaf as "di~ 
çene yarıtına çıkan, 1't"., " 
biı şey yapmamışsa dı ıı~ 

1 · • ·· "t Dr 1'0,1/ tez erını çuru en · 
b·r 

larca artık meşhur 1 

Bu adama konf eransl'~,ıı' 
teklif edilmittir. suıııı ıi 
ği takdirde binlerce do 

tır. ı..·ıı~ 
Dahası var. Küçü~ d~ ~ 

süt ninesi Beti Go~ eJ"1il 
zik holde bu vakaYJ t ıJ 
si teklif olundu. suıı~-~ 

iae haftada 300 dolat d 
Ne ise, bunları b~: fi 

kadar kabul edebilir• . il 
Jşh" ' merikahlar bunun bııJf 

varmakta hiç bir JJ1B. ıeriıı' 
bne ~· 

yorlar. Ti~atro .sa "' f 

11car1 UIUılarm ' IAD ııayıtaJ&nnd: ıan-

lstltrlzıOıhlll 1 94,! ' 
ı • Erguı lstllı.ruı <ı7.-

1 l9!8 A Mit. ,Of' 

• Anadolu ı 47!)0 
• Anadolu il 

Anadolu at 46,-
A 

47,90 1 

\1 rlmeıtSll ~~ 40 UmJ 30 kU"1'tan tıd.l}IU. tik eayıfada 250 : RıMı•. -.oo 
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BUyUk, razıa. devamb Ul\n verenle~ alı 1 
ayn teoztııu vardlJ' I DIŞ DOKTORU 

Şahid - Evet, yazı mütebas
aısı ikisinin arasında hiç bir ben
zerlik görememiştir. 

Şahid Vilsondan sonra .salona 
Noy • Jersey polislerinden biri 
getirildi. Bu, guya Hauptmanm 
yazı nümunelerinin zorla alındı
ğım iddia eden müdafaayı avu • 

mak istedıklerı b~~ dt f 
ler de var. Bu tekh b'f 

1 

tır. Her hafta ada~erd~ 
kaç yüz dolar vereie ett"t* 

1 DIZ bunların ~~bU oııltl~ 
Merak etmeyınıZ· .,e f 

ettikleri kimseler, d, __ ,( 
ıııı bl'" 

RP~mll ıııuııum blr saun ıo kuru§tur j 
KU(,,,'UK il.ANLAK: 

Btr detıu.ı so. lkJ dc•aırı 110, Uç defam 611 
dört defa«ı 7~ ve on defaırı 100 kunlJlur 
Uc: aylık tul.o verenlertn btr defası mecca 
nendir. Dört eatzn gec;en U~lıırm tazl• 

aatrrıan beo kuruştan betlıf.p edlllr 

j 
1 

1 

übeyt Sait 
Fatih Kara gümrük tramvay 

durağı, No. 4 

katını tekzib etti. 

Nihayet yazı mütehassısı Al • 
ber Osborna sıra geldi. Bu şahid 

· durgun ve kati bir ifade ile, fid-

avukatları, ne de bılııl~} 
dece jüri heyeti. işte ı;r9' , 

h ede g 
nl vaziyetle sa n 
yorlar.,, 



1:~-.. 

af tanın 
il.mi eri 

çıt 'ı:Jlll~ .. ----~---... 
dı I\.~! Uygun 1 
Duşırıiyen 

Film ! 
11 ~ - -~ 
1~ Haftanın En 
81anaıı f ıimi / 

da g·~ hafta "Melek,, sinemasm
ler a osterilen filın, enteresan filın. 
birı'd~asın~a Yertutan filmlerden 

ıt F'l 
l\tk • ' 1 m, burada "Öldüren 
İ&i~' 7.~i altında gösteriliyor. Bu 
Ciink .. 1 

ille fena uydurulmuıtur. 
ifad u, eserin nıana ve mahiyetini 

e etnı· 1

'\'a~ •Yor. Bu film, Fransada 
lngi}(an}ar arasında üç gün,,; 
. etede "öı·· ·ı ıatnıı . um, tatı yapıyor,, 

l etı \ı'e ·1 k l\tın rı ere sinema program 
a g..,. • • O -~nıııtır. 

Eıretin 

VeneSüt 

ili . ,/ İsimden, lngilizlerin buldu
!(· ,>,11~1 en uygunudur. Ve biç rtıadal_yonda. Şimdi Gösterilen Fi imde 

•• ~~ı:ı: d' ta " • ığerlerinden daha me-
iıl' ar.d 

lltılan . ·. ırıyor. Fransada ko • 
lltdan ~s~nı ınübhem, burada ko • 
''öıdu taını, ınevzua avkırıdll". 
d ten a!tk . . . d' ka ar t" ı ·· 'l: ,, ısmı, şım ıye • 
fihnı Ut Usij gösterilen "i.fıkane,. 
Caktnetden birisiyle karşılatıla · 
lialh 

1;J01~u bir tesir bO'akıyor. 
b~k~ , fılmde kayde değer bir 

;.,, ık Yardır \Jl'• • 
~ k ~rn, insanların bayata niçin 
)ala il ar bağlı olduklarım, ha · 
d~ı ... ~eden bu kadar kıymet ver • 
ı... ... hl' 
~· tid 1 

merak ediyor. Mera • 

Fredrfk Martla Beraber 

ıempatize edilmittir. Yakanın 1 
cereyanı arauna neşe verici sah · 
ne ve sözlerin katılabilmesi de, fil 
me muvaff akiyet temin eden ci
hetlerden biridir .• 

temsil yükü ayni zamanda başka
ları üzerindedir. Dolayısiyle, ar· 
tist, bu rolünde kolaylıkla muvaf· 
fak olmuıtur. 

Kadınlı, erkekli diğer artistle· 
rin benimseyişli, umumi ahengi 

temine yarıyan anlaşmalı, derli Filmde "Ölüm,, Ü temsil eden 
Fredrik Marşdır. Kudretli artistin toplu oynayışları arasında Evelin 
buradaki rolü, meseli "(ki yüzlü Venebül, gözleri üzerine çeken 
adam,, daki rolü kadar güç başa-\ bir tiptir. lstanbulda pek o ka • 
nlacak rollerden değildir. Burada, dar tanınmış olmıyan bu yıldız, 

hem güzel, hem de temsil kabi · 
liyeti, sezişi kuvvetli olan bir yıl • 
dızdır. Yukarda, onun iki pozu • 
nu görüyorsunuz. Madalyon i · 
çerisinde ki resimde, şimdi göste . 
rilen filmin bir sahnesinde F red • 
rik Marşla beraberdir. 

Bu enteresan filmin, bu mev • 

simde sinema programlarında yer • 
tutan filmler arasında bir çeıni 

dej'işikliği göstermesi noktasm • 
dan da hususiyetli oluşuna işaret 
ederek, bahsi kapatıyoruz! ltiJc b• erınek nıaksadile. üç gün -

. •ttarı ------------------.... ----------------~--~--------------~ ....... ----------.-........... lStliai d 
1 Yapıyor. Bu müddet 1.. 1.. !~, k IJI d il ~ H ç ı:P 

~ilce! 
11 

e Yeryüzünde ölmekle .• • JL..:, s ı 1111 o ' & d Jl~ ı o ~ e ~ n ! ~ • 
~lt •e.k~ebilecek kazalar v.a. bir- ' ~ ~ 

~ ııJu a, ölümsüz geçip gidiyor!. "Eskimo,, film~, reklimlan u • Filmin kuvvetli ce_bhesi, tipler ı hayvan sahneleriyJe dolu olabi 
lltereL !ıklı bir prens kıyafetine zun zamandanberı kulakları dol · ve tiplerin temsilidir. Bi.lhassa Ma- lirdi. Gerçi geyik, mors, balina, 
)tda, :;.1h~ Üç günlük tatili ltal • duran V. S. Van Dikin hu eseri: la rolündeki yakıtıklı tip, iyi biri kurt ve beyaz ayı yok değil, ama .. 
~fit ltfl ~tr ailenin tatosunda Mİ• bu hafta "ipek,, sinemasının prog• r bulU§Un, İsabetli bir seçişin eseri· dümdüz beyazlık, bunhrı beyaz 
tiiıeı ı:tıyle geçiren ölüm, orada ramına aldığı filmdir. 1 dir. fevkalade tipik olan bu er- gölgesinde silikle§tİrecek kadar 
~kını ~ dı~farla bulu§uyor. Me • "Eskimo,, filminde buzlu ildi· I kek, çok kuvvetli oynuyor. Kadın daha çok! 
llti.i btıır.. yollu tecrübelere 1 
~·~Yor. O b b"bl . . min görünÜ§Ü, orada yaşıyan tip- rollerini yapanların muvaffakiye 
11. ıllfirı· h • u §e.to sa ı erının h l j 
t"ten, ulunan genç ve güzel ler, onların adetleri, ususiyet e- ti de ayrıca kayde değer. Yakııık· 
Şid eae kar d ri vardır. Fakat, bu film geçen-1 lı erkeg-in kadınları da güzel! 

detti b• tı ıevgi uyuyor. d 'T k 
d~tı'bet'ı .

1 
~r ıevgi... Nihayet, öte _ e • ür ,, sinemasında gösterilen 

Se~u· Çınde maveraya doğru "Hind esran,, filmi gibi alelade Film, buzlarla kaplı iklimin 
ltı~~lduyan bu Prensesi, onun bir seyahat röportajı mahiyetinde görünütü, oradaki hayvanların or-

:ı l'iete o uruyor. 

Sıcak iklim gösteren filmler -
den sonra soğuk iklim gösteren 
bir film, hota gidici bir değiıik • 
lik, demektir. "Eskimo,, filminin, 
muvaffak cebheleri bulunduğu i

çin, bir kat daha hoşa gidici ol~u

ğunu söylemek yerindedir! 
,., e, alıp g"'t•• ·· deg-ildir. Bir mevzula ve temsil· ı taya konuluşu noktalarından, da· 

QtlUau !~?.. Ölümün simsiyah le canlandmlıt gözetilmiştir. ha değişik manzaralı, daha bol 
~ı <il~n lında uzaklaştıktan son-, ____________ .,.... _____ _ 

"Q , ileler .. k? oı·· c'lt sarg\ı gorece ... um, 
b \!~a.la:..~ kar§r, §Öyle diyor: 
ı· 'h, 10 Ruralar .• Daha so!\l'a ! 
1~e Yo}(~raıını anlatabilecek ke. 

&ı. r!.,, 
~ .. bı' 
lt~trı ı ıaalde görüld .. "'·· 'b. k 

lı:\' a ar h ugu gı ı, o 
l\tı.•ı , eıablı d"" .• d"' .. .. 'e. " ı ol ' uşun urucu. 

"· 'ell rtı ııra)c tertib edilmittir. E 
,..~t· e"2U b· 
b~ llıden I ' ır sahne edebiyatı 
, 1tto l\a,~ıı ~IYan muharrir Al 
~~~•ttır. a;nı bir piyesinden 
~~\>l)i oldu" enaryo, reji, temsil. 
~) ı-tt~ll fil~~ndan, bu fantastik 

; ltatıu) 11 muvaffakiyetle or 
L i}~ • ltıUf tur. 
~~r-.. ın bir hu . • d k 
l\')~ ~\{ alttı susıyetı e, or 
t\ı.ı\>~lal' aınaaıdır. Bu tarzd8 
l "'e ' e"v ı ~~l terl"') e ce de filmler vü 
t , ~ 1 rrıe • 
t>itç Otkuttt •ıne yaraınıttı. Fa • 
~~I 0lt •e,,. ~u, acındll'ıcı tesir 

~ti "•tcrn • f"I ' lllil. ~ )ii, .. •n ı ıude böyle me" 
f• ''rı ~tii~e ı ılltıd i\ Seb b ge tnekten kaçm· 
1 u:• h1.t e te.şkil etmişti. Bu 
" ı .:~ ltıenfı te . "d ·ı . "4d 'W\lıl ... sır gı erı m·s, .... ~ k e. !~1.. ..1 .. -.uı' tr l> ~ ..... , 0 unıün daha :r;. 
~ ti)} rens k . 

-:ı 'lti_ e "'e he. ıyaf etınde göri•· 
0lii~ .,!ka bazı noktalarla, j 

' rr dereceye kadar "Eskimo., nun Yakışıkh "Mala,, sı, Güzel Kadınlarından Birile Yanyana"" 

,..,. • 1, • .. ,. I \ \J • •. • •ı,:.•~ı., •.: .... 

·~ .. .. ,, .. - . ·-· .. - .. 

-- ....... zw:z---.... ...... -- ~ .._ 

Lui, Eskisi Gibi 
Değil! 

"S . b b f umer,, ııneması, u a ta 
"Kedi ayağı,, ismi altında Harold 
Loydün bir filmini programına 
aldı. 

Çoktandır filmlerini görmedi • 
ğimiz bu komik artist, bu filmin • 
de eskisine nisbetle değişik oy. 
nuyor. Daha ağırbaşlı, daha cid-

di.... Esasen seçilen mevzuda da, 
bir dereceye kadar bu çeşni var! 

Böyle çeıni, tarz değiştiriş, Ha· 
rold Loyd için iyi mi olmuştur? ... 
Biz, öyle bulmadık. Eski varhızla 
oynayış tarzını değiştiren bu ko
mik artist, "Kedi ayağı,, filminde 
yeni vaziyetini yadırgadığını elle 
tutulur derecede belli ediyor! 

Onun seyircilerini böyl~ tutuk 
oynayışla yadırgatıtı, her halde 
eski varhızla oynayı§ tarzına dön
mesine yol açacaktır. Biz, öyle 
umuyoruz! 

Son zamanlarda birçok filmde 
küçük roller alan yeni yıldızlar -
dan Una Merkel, bu filmde Ha. 
rold Loyde eş olmuttur. Oldukça 
büyük bir rolde oynuyor. Bu se. 
vimli yıldız, rolünü, benimseyif .. 
li l 

-------------------------Kimsesiz 
wP awwws- aws ._, 4wS zw 
~ awwwı-.._._,, ---- ~ .. 

Zayıf Bir film / 
"Saray,, ıinemasmda bu hafta 

gösterilen •'Kimsesiz,, filmi, mev· 
zuu Hektor Malonun bir romanın· 
dan alınarak yapılmı§tır. Bu ro • 
manın tercümesi, vaktile "B :;:esu 
ismi altında neşrolunmuş ve zama· 
nmın en çok okunan romanları 

sırasına girmişti. 

Bir miras meselesinden, dola
yı çaldırılan bir mini mininin hu· 
zünlü macerasını perdeye akset • 
tirenler, film sahasında büyük 
§Öhret edinmiş ve isimleri bura • 
da da ezberlenmiş artistler değil -
dir. Zaten roller, aşağı yukarı 

hep küçük küçük rollerdir. 
Mevzuun romanda, filmdekin

den daha ziyade alaka uyandırıcı 
bir seyir takib etliğini, daha me • 
rakla takib imkanı verdiğini söy· 
lemekle, kendimizi, filmin nasıl 

olduğunu söylemiş sayıyoruz! 

Bu söyleyiş, biraz müphem ol
du galiba?.. O halde daha açık 
söyliyelim. Film, muvaffak, kuv
vetli bir film değil, bilakis zayıf
tır. Senaryo, reji, temsil, ..... hep 
zayıf 1 

Bununla beraber, eskidenberi 
romanı tanıyan herkes, mevzuu 
bir kere de filmde görmek hevesi
ne kapılacaktır, sanıyoruz. Bir 
bakıma da, bu film, dünya aktü · 
alitelerine uygunluk gösteren bir 
film oluyor. Ne noktadan? .. Gös
terilişinin, Lindbergin çocuğunun 
kaçırılışına aid hararetli muhake
me safhalarının her tarafta alaka 
uyandırdığı bir zamana rastgelişi 
itibariyle! 

"Dede,,, Hoş ! 
!stanbulda vaktiyle Fransız trup· 

ları tarafından birçok defa oynanan 
"Dede,, operetinin filmi, "Türk,, sine· 
masında gösteriliyor. 

Vilmetz ve Kristinenin bestelerin· 
den, operetin mevzuundan istifade e
dilerek yapılan bu film, eğlencelidir, 

tarzında ho~tur. Alber Prejan, Danyel 
Dariyö, Baron Fis, K.lod Dofen v. s. 
oynuyorlar. 
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lngiliz - ·Fransız hava a~dlaşması 
-- ( Haı tarafı l inci sahifede) 

Bn muka,·ele,, imza edenlerden 
herhangi biriıi taraf ıutlan tecavüz. 
de bulunulrrtaıınm önüne ge~ilnıesi· 

ni istihdaf etın~k.tetlir. 

çika ve ltalya ile, Almanya mu -
vafakat etmediği atkdirde ltalya 
ve Belçika ile, mütekabil tedafüi 
bir hava mukavelesi akdi huıu • 
aunda mutabık kalmıtlardır. 

Tehliğıle deniliyor ki, İngiltere 
hükumeti, Fransız - ltalya~ dostlu
ğunu ink.i~af ettinnek bmuımnda

Frnsa ve ltaJya tarafından Ronıada 
yapılan beyanatı ıamimiyet.Je karşı

lar. 

Franıızça lıtanbul ıazete.i. henüz 
resmi tebliğ neıredilmediği halde, 
Londra görüımelerinin vardığı netice. 
lere dair elde ettiği malumatı kısaca 

fU ıuretle bitirmektedir: 

ıay muahede.indeki ukeri prtla
nn yerine ikame edilecek olan u • 
mumi ıilah'lan azaltma mukave -
le-sinin, uluılar derneğinin çerÇe -
ves~ içinde ve hükmü altmda tan
zimi mesaisine iıtirak etmek üze
re, Cenevreye bir mümessil gönder 
mesi lazımdır. Rhin nehrinin sol 
sahilinin askerlikten tecridine aid 
maddeler, tamamen muhafaza edi 
ıecektir. 

İngiltere, açıkça hiltlinniştir ki, 

şayet A vusturyanm istiktali ve ta • 
mamlığı tehdid altında kahrlia Roma 

anla~masmı imza eden diğer devlet· 
lerle müzakerede bulunmaya ama • 

dedir. 
İngiltere ile Franea, ne Almanya· 

nm ne de silahları sulh muahede • 
siyle tayin edilmiş olan diğer devle~
lerin bir taraflı bir hareket ile mez
kur vecibeleri değiştirmek hak.kına 

malik olmadıktan husuımnda muta· 
bık kalmışlardır. Fakat İngiltere ve 
Fransa ıu hususta da fJIUtabık kaJ • 
mt§lardır ki, sullıUo teııisine en iyi 
yardrm etmek çaresi Almanya ile 
diğer devletler arasında umumi bir 
anlaşma yapılmasıdır. . 

Bi•yle umumi bir anlaşma Avru
pncla eınniyetin kurulmasını derpİ§ 
edece:, tir.\ Ve bu da ·bilhassa bütün 
alakadarlar arasında serbestçe mü • 
zakere olunacak misaklarm akdiyle 
elde edilecek ve ayni zamanda Şark 
Avrupasmda mütekabil yardnnı ve 
Orta Avrupa için de Roma prose • 
. erhalinde derpi§ edilen eiôtemi te·· 
ı ı in ey liyecektir. 

Aypi zamanda hukuk musavatı • 
ııın emniyet sistemi içinde teminine 
dair olan l 1 - 12 - 1932 beyanatı· 
nm lıilk.üıııetlerine 1.evrikan bu an • 

l:ışma umumiyetle silahlar bakkw • 
da bir uzla§nıayı <la ihtiva edecektiı. 
~Iezk(tr anlatma Aluıanyadıakkmda 

V ersay muahedeeinin be§inci mad • 
desi hükümleri yerine kaim olacak • 
tır. 

Londra, 3 (A.A.) - FranHz, 
Jngiliz bakanlarının konuşması 
dün öğleden sonta baılamış ve sa• 
at 21,30 da konuşmalara fasıla 
veri'miştir. Fransız bakanları ale
lacele yemek yemek üzere otelle • 
rine gitmiılerdir. 

Müzakreler hakkında hiç bir 
tebliğ netredilmemittir. Yalnız B. 
Simon gazetecilere §Öyle demittir: 

"--Henüz bitirmedik, fakat her 
şey çok iyi gidiyor. 

Bay Flanden'in dün Bay Berri· 
ye yapması mukarrer ziyaret bıra· 
kılmıfbr. 

Londra, 3 (A.A.)- Havaı A
jansı mu·habiri b:ldiriyor: 

Jn:iliz ve Franırz Bakanları 

dün akşam Almanyaya afağrda 
yazılı teklifleri arzetm.ek hususun .. 
da mutabık kalmıılardır. Bu tek· 
liflerin bütün akıamı yekdiğerine 
bağlı ve tatbikatı da aynı zaman
da olacaktır: 

1 - Almanyanın gayrimeşru o
larak yeniden ıilahlanmasile hü • 
kümsliz kalmış olan, Versay mua
he:Ies' nin beşinci maddesinin ip • 
tali. Maamafib ıilahdan tecridi İ
cab eden mıntaka hakkındaki ka
yıt bundan hariçtir. 

2 - Askeri şeraitin yerine, u • 
mumi bir 1ıilah 1an tahdid mukave 
lesin!n ikamesi. 

3 - Tuna ve p.rk andlaşmaları 
mn akdi. 

4 - Almanyamn uluslar deme
'rine avdeti. 

Buna müvazi olarak İngiliz ve 
Fransız bükUmetleri, Almanya 
muvafakat ederse, Alrna"l-~ J:l ... 1 · 

1 - Rayin ırmağının aon layısmm 
askerlikten tecridi müateına olmak 
karan yerinde kalmak üzere Ver.ay 
muahedesinin . aıkerliie aid befinci 
kıımmm iptali. 

2 - Bu kısmın yerine Uluslar bir. 
liği nezareti altında bir ıilihlan tahdid 
muahedesinin yapılması •• 

3 - Uluslar birliğine tekrar gel. 
mek, Şark ve Tuna anla§malarma gir. 

mek şartiyle Almanyaya hukuk birli • 
ği verilmesi .• 

4 - BiT lnıiliz - Franıız hava 
müdafaası anlaımaamm' yapılmaıL 

Bay Llvahn beyanatı 
Londra, 3 (A.A.) - B. Lava), 

gece yarısı otele avdet etmit ve 
gazetecilere bugün öğleden son -
ra saat 4.30 da yeni bir içtima ya
pılacağını söylemiştir. Londra 
müzakerelerinin hitamını ve ne
tice terini bildirecek olan resmi 
tebliğ bu toplantı ıonunda neıre
dilecektir. 

8. Laval, gazetecilere demittir 
ki: 

"- Müşterek beyannamenin 
umumi çizgileri üzerinde muta -
bık kaldık. Yalnız, tahrir itine aid 
bazı telerruahn ikmali kalmı§ -
fır.,, 

8. La val, pazartesi f?ÜDÜ, saat 
11 ·de Paris' e dönecektir. 

B. Flandin, müzakerelerden 
sonra, gece ,yansı otomobil ile 
Londradan hareket ile, Bucking
ham kontluğunda, Sir Gomer 
Berry'nin malikanesine gitmiştir. 
Orada hazine nazırı B. Chamber
lain ile görüşecek ve bugün öğle
den sonra yapılacak olan son top· 
lanhya iştirak ebnek üzere, Lon· 
drava dönecektir. 

B. Flandin, pazartesi sabahı 
tayyare ile Londradan Parise gi· 
decektir. 

Londra, 3 (A.A.) - Fransız -
İngiliz müzakere'lerinin. mutad ol 
mıyan bir şekilde uzaması, bu mü 
zakereleri bir çıkinaza götürmek 
tehlikesini gösteren mü.şküller zu • 
hur etti~ini kat'iyyen ifade etmez, 
H1~kis, havas ajans1 tarafından 
. Fransız mura·hhuları her tj.irlü 
beyanattan imtina ettikleri için • 
dün İngiliz mahafil'nde yapılan 
bir anketten sonra, itilafın muhak 
kak ol-1uğu b'ldirilmiştir. Bu iti • 
l~f. metni dün gece sureti kat'iye
de kararlaıhrıhp, bu sabah neşre
dilecek olan bir tebliğ i'le resmen 
bil<lirilecektir. 

Fransa, eıki müttefik devletle • 
rin, V erıay muahedeıinin beşin -
ci kHmınm İptalini Almanyaya 
teklif etme'lerine ve muahedenin 
askeri ;eraitinin yerine 11-10-93 
tar:hindeki beyanname ahkamına 
müstenid bir silahları azaltma u
mumi mukavelesinin ikamesine ta 
raf tardır. 

Bu mukavele, onu imza edecek 
bütün devlet'ere bah§•deceği mü· 
savi bir emniyet rjimi dahilinde 
Almanyaya da bukük müsavatı 

vermiş olacaktır. F kat elzem o • 
lan emniyetin temini için, Alpıan-

. yanın ayni zamanda Avusturya iı 
tikl5.lini tahtı emniyete alacak Tu 
na andlaşmasmı : ve Avrupanıiı 
şarkındaki arazi statükosunu zı -
maa altına alan şark an-!laşmasım 
imza etmesi İcab eder. 

Bundan ~aıka, Almanynın Ver 

Görüldüğü veçhi1e, iki günden 
heri uzayan fikir teatileri ıayeain
Je, İngilizlerin takib etikleri cö • 
merd idealizmin Franıaızlann ha· 
kiki vaziyete uygun mütaleaları i
le telifi kabil olmuıtur. 

Almanya, bu surede sulh te • 
mayülatınm doğruluğunu iıbata 

yanyacak bir fırsat elde etmit o • 
lacaktır. 

Almanya, hiçbir cebri hareke
te maruz kalmakaızm, uluslara • 
ruı kalkınma için lazım olan ya
tıftıncı meıaiye diğer Avrupa u • 
luslarile birlikte ittirak etmek il · 
zere davet edilmittir. Bugün Al -
manyamn, tecerrüd ve aergüzetti 
tercih edip etmiyeceği anlat!la • 
caktır. 

Fransız bakanları, büyük gay
retlerden sonra emniyet sahasın • 
da şimdiye kadar lngili~ler tara
f mdan reddedilen teminatı elde 
etmeğe muvaffak olmamrt olsa • 
lardı, Almanyaya yapılacak olan 
teklifi kabul etmiyeceklerdi. 

Bir muharebe vukuu halinde 
tayyare kuvvetlerinin anıızm ya
pacağı bukın ile muharebe üze ~ 
rindeki kat'i tesiratı fikrinden 
mülhem olan B. Flandin, B. La • 
val, Locarno mWJiedesinin bU sa-

bahki kifayetsizliği ile bü ihtiya
cın tamamlanması lüzumu hak -
kında B. Mac Donald'ı iknaa mu
vaffak olmuşlardır. 

Her türlü bava tecavüzlerine 
karşı derhal mukaQ.elede bulunu
lacaktır. iki memleket devlet a • 
damları, tedafüi bir hava muka
velesi akdine karar vermişlrdir. 
Bu mukaveleye iltihak etmeleri, 
Almanya, ltalya ve Belçikadan 
taleb edilecektir. 

Bu mukaveleyi imza eden dev
letlerden biri, hava t arikile bir 
hücuma maruz kaldığı takdirde, 
diğerleri, mütecavize karıı hücu
ma uğrayan devlete derhal yar .. 
dım etmeği teahhüd edecekler .. 
dir. 

Almanya, imza etmek iıtemez 
iıe bile, bu mukavelenin ehem· 
miyeti işiki.rdır. 

Hava emniyeti, bu yeni ziman
lar ıa.yeıinde daha iyi temin edi
leceği gibi, bant itleri de daha 
mükemmel bir tarzda tanzime· 
dilmit olacaktır. Bu öyle bir ne
ticedir ki, bununla Franaız ve ln
giliz müzakerecileri, tefahür e • 
debilirler. 

fi':ammmu Bu gece 
H Nöbetçi eczaneler .. .. 
== 
== .. 
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Samatyada; Tofilos, Fenerde; • 
Arif, Şehzadebaşmda; Üniversite; ı 
Şehremininde; Nbım, Karagilm- .ı 
rükte; A. Kemal, Akaarayda; Şeref • 
Eminönünde; Hüsnü Haydar, Çem-

berlitaşta; Sırn Rasim, Beıiktatta; 
Ali Riza, Gedikpaıada; Asadoryan, 
Cibalide; Necati, Galatada Doğru 

yolda; ·Mer~ez, Tü~elde; Manko • 
viç, İstiktaı caddesinde; Kemal Re
bol, Osman beyde; Şark Merkez, 

i.s.· Kasımpa§ada; Yeni Turan, Halıcı-
.. oğlunda; Yeni Türkiye eczabanesi. ii 
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Yuqoslav başkanı Ra 
qoda söz söyledi 

Roma andlaşması ve küçİİ~ 
Balkan andlaşmaları 

BelgraCI, 3 ( A.A..) - Başvekil 
Bay Y evtiç, dün akşaııı saat 20 de 
Belgrad radyosunda Yugoslavyanın 

bütün radyo istasyonlan tarafından 
netredilen bir nutuk irad etmiştir: 

Bay Yevtiç, 3 Eylul 1931 kanunu 
esasinin milli .hayatın tekamülü için 
sağlam bir esas teşkil etmiş olduğu
nu hatırlattıktan sonra hilkfunetin 
nazan dikkatinin bilhassa beynel • 
milel hayatın pek ziyade hararetli 
olan faaliyetine matuf bulunduğu • 
nu söylemi§tir. 

Mumaileyh ~emittir ki: 
Beynelmilel münasehetlerİ!l in • 

kitafı sahasında Fransa ile İtiılya ara
sında Romada imza edilmi§ olan iti
lafı ehemmiyedi bir hadise olarak 
kaydetmek icab eder. Bu iki devlet 
arasında doğrudan doğruya kendi • 
)erini alakadar eden meseleler hak
kında vücuda getirilmil olan itilafı 
selimlarız. Bilhassa merkezi Avru
panm vaziyeti hakkındaki itilaf ü · 
zerinde durmak isteriz. 

Fransa Hariciye Nazırı Bay La
va}, İtalyan hükumet reisi Bay 
Mussolini bir protokol imzalamış • 
]ardır. 

İki dev Iet adamı bu protokolda 
alakadar devletlerle uluslar kurumu 
çerçevesi dahilinde mukavelename • 
ye iştirak etmeyi, mütkahilen arazi-. 
!erinin tamamiyet ve istiklaline ria· 
yet eylemeyi ve vaziulimza devletle
rin dahili işlerine karışmamayı ve 
sen~ vaaiulilnSa devletlerden. h~r 

hangi birisinin arazi tamamiyetini 
kuvvetle tehdid veya siyasi ve içti • 
mai nizamını tadil etmeyi istihdaf 
eden her türlü propaganda, tahrik 
ve müdahale teşebbüsünden tevakki 
eylemeyi tavsiye etmek hususunda 

Meksikonrin dini işleri 
Meksiko, 3 (A.A.) - Meksi -

ka Hariciye Nazırı B. Emillo Por -
tes, Amerika iyanından Borah
ın teklifinden birinci defa rea • 

men bahsederek demiştir ki: 

"Amerika ayanı, Meksikada- . 
ki dini işler hakkında bir anket 

yapılması için, ayandan Borah • 

m teklifini kabul ederse, hareket. 
B. Roosevelt'in diğer devletlerin 

hukuku hükümranisine katiyen 
riayet edilrneai hakkında takib 

ettiii hakimane siyasetin liivi 
demek olacaktır.,, 

Bay Emillo Porteı, Bay Borah
ın fikrinin yanbt haberlerden 
mütevellit olduğiına kani bulun • 
duğunu ilave etmiıtir. 

Bay Bekin beyanah 
ve ltalyanlar 

Roma, 3 (A.A.) -:- Giornale 
D'ltalia gazetesi, Lehiata.n bari • 
ciye nazırı bay Beck'in beyanab· 
nı pek mühim olarak telakki et .. 
mekte ve Fransa tarafından tek1if 
edilip Sovyetlerce müzaharet ıö • 
ren, ıark antlqmuına Lehittanın 
iltihakından imtina edeceğini ev • 
velden ve kapalı bir tekilde haber 
vermekte olduğunu yazmaktadır • 

Buna mukabil ayni gazete, T u
na havzasındaki iktııadi menfa -
atlerin, müterakki bir tekilde tan • 
•imini istihdaf eden ltalya- Fran
sa itilaflarına, Lehistan'ın iltiha • 
kını büyük bir memnuniyetle kay
detmektedir. 

mutabık kalmışlardır. 

Bu mukavelename, hakikatte 

kuku düvelin esas prensiple~ 
uluslar kurumu misakının ahk 
riayetin bir tekidi ve hu hus~t• 
niden girişilmiş hir taalıhüd ad 

nabilir. . .. -
Balkan anlaşmasiyle küçU~ 

la'Şma, Cenevrede ve Lioubli 
akdetmiş oldukları konfraııel 
Roma itilafını bütün alak"ad 
samimi surette iştirak etmeleri 

gelen umumi bir siyasetin 111 

noktai hareketi olarak tarsin 

için kendi milli manfaatleriı:ı.İJl 
ralarında vücuda getimıi§ old , 
dostluğun tamamiyeti kamiiesiOI 
hafaza ef!nek noktai nazarını 

etmişlerdir. jJİ 'b 
Fransanm Ye onun müıne~8 

lan Bay Livalin Tuna ha,-ı . 
• • ..... t 

devamlı ınünasebatın tarsını Jy-

zım olan şartları temin ınak6 • 
İtalya ile bir itilaf vücuda ge 
üzere sarfetmiş olduğu mesai 
ten tanmıak da bir vazifedir· 

Fraruaya sıkı bir surette bl t'~ 
lnn Yugoslavyanm bütün ko~. i; 
riylc arasındaki teşriki mesaı ; 
tinde ve meselede bu dostlar! pi 
tabık kalmak ve milli menf11• . 
den hiç birini feda etmemek ı l 
le emniyeti takviye edebil~ 
sulhü daha iyi bir surette ten~ 
yesini tahakkuk ettirehilecei' 
kanları hayrıhahlıkla tetkik 

lazımdır .. 

İstikbale aid zaruri ernııİ. 
bah~edildiği. takdirde çok sıı_, 
neticeler vermesi mümkün ol 
diplomasi eserinin inkişaf ıtl1 9 

ye itimatla takib edebiliriz. 

Hakır istihsalatı 
Nevyork, 3 .(A.A.) -

istihsalatmın tenzili için tD 

cak olan müstakbel dünY~ der 
ransının tarihi daha bellı ~ 
dir. Amerika müstahsiller, bıJ 

ı . ••zak -.iti ta meıe eyı mu ere e~--
F akat verilmit hiçbir kar&!' 

tur. Amerika ihracatını~ I 
b. · ı · . dı'rııssı __ ~ 7 - 8 ın tonı atoya ın yrı 

çin Avrupalılar tarafmdatl ab' 
lan taleb, Amerkahlarca ıO 
lağalı görülmektedir. 

Max Braun 
. _ fe1' 

!'.>sr\.Jruk, 3 (A.A.) ba 
he ıeiıi Max Braun'un Sst fi ~ 

• · • • 1 r te ı ı.a. met komısyonu ıçerı ış e ~ ''I ... 

Heimburger tarafından le• 
1 
j 

d'.ldiğine ve kendisile üç ~. 
rü~lüğüne dair, Alman ce ,~ 

rafından itaa edilen h•
1 

doıı:ru olmadığı bildirilllle 

H 
0

b 'ld'"• •• rJ~ a er verı ıgıne gore, tf 

un, hüklimet komisyonuıııl~ı ~ 
yesi ile 15 sonkanunda s~ 

• k' beri b~ ketınıt ve ? ~a. ı~ten ) 
avdet etmemıştır. ~ 

Yeni ne$rlvat: 

EVRENSEL AY, 
5 inci Şubat aayııı çı~t~ 

Kubily, budunlarda artiıtık ·~ 
ıtıim çabukluğu, hasta ~~ 
Murad Reiı, eözlüğü bekli1 "t ' 

1 • · ··ıd~ d. 7 so er, sızı gu uren ne ır 

rahibelerin din propagand••' 

leri ile şiirler vardır. Ta-v•İf' 
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GLENCE 

a, .. 
"'~~'eti : ı lleve b , ze erbere §Öyle 
ftcıı. tDcl 

"'af eır 
~ ., 'tQ 1.~ olclurn. Burada 
~· t Q)raı "zum kalmadı. Sa • 

~I Zcınıanda lakırdıyı 

Bir gün gene macera anf atırken, 
töyle dedi: 

- Derken, çölün ortaaında 

kartıma güğreyen bir aralan çık· 
tı. Bir an sonra otomobilimin al • 
tmda yam yuaı olmuftu ! . .. 

Onun anlattıklarım, aizı açık 

dinleyenlerden biri, merakla &r&f" 
tırdı: 

- ~uıl oldu da arılan otomo .. 
bilin altma gitti?. 

- Naııl olacak? Arslan, mede.. 
ni hayvan değil ki .. Çöl caddesi • 
nin ne tarafından yürünmesi Ja .. 
zım geleceğini öğrenmemif .. Sey • 
rüıefer kaidelerine vukufu yok! 



1934 deki hava sil3hlanmaları1 

Hava silahlanması hususunda sonra. bütün devletlerin ayni tipi seri pay koparmak imkanrnı görürse ora-

Doyçland zırhlısı biı 
mucize eseri midir? 

devletler arasında görülen müsabaka halinde külliyetli mikdarda imal et - ya tahsis ederdi. Onun için herhalde 

on beş senedenberi devam ediyor ve 

teşkilat ve teknik kontaj nazarların

<lan daima ilerliyor. Bu ilerleme el • 

han müdafaa siyasetini esasından 

• dcğiştirilmiştir.De\'letleri umumthrap 

ten sonra da bu hava müsabakasına 

iştirake mecbur ettiren, Fransa ol· 

muştur. 

1934 senesinde lngtıtere devleti 

hava tesllhatında Fransa ile müsnl 

olmak istediğini alenen ilan etmiştir. 
Onun için beş senelik bir hava tesli· 

batı programını tatbika. karar ver -

miştir. İngiltere, uzun müddet hava 

teslihatında. Fransa ile lngiltere ara

sındaki nisbetin ikiye bölünmesine 

meleri taldb eyler. Hatta sürat ayni 

milddet zarfında yüzde yüz, yüzde 

iki yüz artar. 

Süratin artmasile beraber diğer 

işler de elele gider. Cihan müdafaa 

İngiltere, me'\•hum bir hua düşmanı 

telakki ettiği AJmanyaya karşı hava 

hazırlığını arttırmağı hatırına getire-

rnez; böyle bir şey onun siyast prog • 

ramna sığmaz. Çünkü İngiltere asıl 

· ti d d v. d t k 'k A nupayı düşünmekle beraber Akde-styase n e egışme e e nı J arat -

l bü .. k b. 
1 1

A 
1 

ı nizde, Hindistanda ve Uzaksarktaki j ma ar yu - ır ro oynar. Ma um o - • 

d • h"J R F . tif 1 • vaziyetini de unutmamağa mecbur . 
ugu veç ı e us - ransız ıt a u · ~ 

R t 1 
. . .. k 

1 1 
dur. Deniz yo11arım şimdiye kadar su , 

us ayyare erının mu emme o ma - t, . 
sı tterl sUrüterek akdedildi. Sovyet üstünde ve su altında giden harb ge • ' 

tayyareleri hem Fransaya yardıma c· 

rişebilecckler, hem de Uzakşarkta. iş 

görebileceklerdir. 

Asıl Anupa kıtasile Akdeniz mın

takası d:ı ayni suretle l.ıiribirleıi.ni ka 

tederJer. Fransız, İngiliz n ltalran 

tayyare merkezlerinden itibaı-en he -

. 

. 
-

sah edilmek üzere bin kilometrelik 
viyeye karar verdiği zaman Fransa 

mesafelerden mürkkeb nısıf kuturla • 

tahammül etmiştir. Fakat İngiltere, 

malum olan o hava teslihatını tak • 

mileri açık bulunduruyordu. Bugün 

ise hem de pek vasi mikyasta ha\•a 1 

kuvvetleri de işe karışıyor. lngiJtere 

hem A vrupadaki ana vatanını, hem 1 

de bütün dünyaya yayılı olan mils • 

temlikelerini havadan korumağa mec 

burdur ve onun için İngilizlerin gös 

tereceği ha"'U rakkamları diğer dev 

Jetlerin rakkamlarına uyamaz. 

dahi hava teslthatını tasnif etmiştir. rın nerelere kadar eriştiğini hesab 

. Onun için Frarisa ile Jngiltere ara • etmek zor bir iş değildir. Halbuki 

sında ikiye bir nisbeti uzun müddet bu 1000 kilometrelik nısıf kutur bu

Rusların hava teslihatı hakkında 

muhtelif muhakemeler yürütülüyor 

Ekseriya Rus hava kuvvetleri ifrat 

derecede gösteriliyor. Fakat herhal -

de erkam itibarile Rus ve Fransız ha

va kuvvetlerinin müsavi olması lbım 

Doyçland zırhlmncla Hiller adı verilen tap kulesi 
değişmiyecektJr. 

Fransa ile İngiltere arasındaki bu 

günün nısıf kutrudur, aradan beş se

ne daha geçerse bu nısıf kutur kimbi-

hava miisabakası harpten evvel Al · lir daha ne kadar uzayacaktır. 

manya ile İngiltere arasında devam 

etmiş olan deniz silahlanması yanşr -

nı hatırlatıyor. 

Fakat Avrupa k.tasındaki hava si

lahlanması birinci derecede ehemmi • 

yethiaiz deği dir. Avrupa, koca arz 

Onun için hava teslihatında e.ı çok 

ileri giden devletler arasında müsa • 

hakanın büyük bir ehemmiyeti vardrr. 

Hava tesıthatında lngilterenin oyna

drfı rol hakkında, Baldvlnln lngiliz 

hudutlanm Ren nehri sahillerinde 

küresinin bir cüzüdür. O cüz içi in- göstermesi dolayısile birçok sözler 

Cilak maddelerile doludur. Bu cüzü söylendi. İngiliz hava teslihatının Al· 

teşikJ eden devletler arasında mesela. manyaya aleyhinde olduğu ileri sü -

gelir. Hattl Paristeki tayyare ser • 

gisinde teşhir edi!en Rus tayyarele -

rine bakılacak olursa cins itibarile 

Rus tayyareleri Fransız ta.yyarele • 

rinden daha yüksektir. Rus tayyare -

ciliği hakkında kat'f bir f!Y s6'1ene -

mez. O meçhul bir cisimdir. Bu cismin 

ne olduğu Uzakşarkta. bir harb çıkar-

sa o zaman anlaşılacaktır. 

ltalya hava süratlnde saatte 709 ki - rüldü. Halbuki Almanlar bunu başka Amerikaya gelince orasını şüphe -

lometreye kadar erişirse bu silratıer, suretle tefsir ediyorlar. lngiltere de 

Avrupada aralarmda bin kilometre • diğer devletler gibi sükunetini muha-

Uk mesafeler olan büyük şehirler, Pa- faza ederek tayyare üzerine tayyare 

ris iJe Berfin veyahut Londrayı biri- ilave etmek suretile vakit geçiriyor. 

birlerine birer banliyö gibi Halbuki Almanlar, Almanyaya karşı 

tayyare üzerine tayyare ilave edilmi-

siz teknik itibarile, bütün Avrupaya 

nümune olabilir. Çünkü Amerika, 

Rusya gibi, daha başlangıçta uzun 

mesafeleri atlamağa mecbur olacağı

nı anlamıştır. Amerika gerek müna • 

kale itibarile, gerekse askerlik noktai yaklaştırmrş olur. Du vaziyet karşı • 

sında askerlik noktai nazarından me· 

safe ve zaman mefhum1annı esaSin • 

dan değiştir!llek lazım ~eliyor. Bu 

hakikati bütün dünyaya teşmil etti -

ğimiz takdirde vaziyet kat'iyyen de

ğişmez. Bugün bir devletin nunıune 

olarak imal ettiği bir tayyarenin 709 

yecefinl, çilnkUAlmanyarun tayyaresi nazarından tayyarelerini diğer mem· 

olmadığını ileri sürüyorlar. İngilizler leketlerden daha ziyade inkişaf ettir· 

kilometre katetmesini 

Almanyaya karşı cemi ameliyesi ile 

meşgul olamazlar, Fransaya karşı 

tarh ameliyesi yaparak endişeye dü -

şebiJirler, diyorlar. 

İngiltere şimdiye kadar deniz tes-

birkaç sene lihatında en kuvvetli devletleri ve bu 
........................................................................................... 

meğe muhtaçtı. Onun içindir ki Ame

rikablar bugün N evyork ile San 

Fransisko arasındaki 3500 kilomet • 

relik mesafeyi on iki saatte havadan 

katetmeğe muvaffak olabiliyorlar. 

Yuarıdaki müdafaa politikasının za • 

man ve mekan itibarile değiştiğini 

yazmıştık ki Amerikalıların bu mu • 

vaffakyeti bu sözümüzü ispat etmiş 

oluyor Şimdilik Amerika, ikJ ta.raflı 

sahili iki Okyanusa doğru uzanıp git. 

tiğinden hava hücumlarından korka -

cak vaziyette değildir. Ancak Büyük 

Okyanosta birçok adaların istinad 

noktaları teşkil etmeleri itibarile A

:nedka için bir hava hücumundan 

Amerikalıların şimen
difer topu 

:.a 

Amerikan ordusunun ıimendi - nın muhafazsı ıçın düşünülmüş -
ferle taşınan topları vardır. Bu tür. Yukarıdaki top kanalda ateş 
toplar en ziyade Panama kanalı. talimiyapJY.or. 

1 

korkmak mevzuubahs olabilir • 
... ,..,_. ... , ...... ".,.._....._.... _____ _ 
Ufuslar arası at koşulan 

Bertin, 3 (A.A.) -Alman eki

bi, dün öğleden ıonra yapılan u -

luslar araaı manialı at kotuların

da, uluslar mükafatını kazanını§ • 

tır. Alman mülazimi Scblivum bi -

r · nci gclmittir. 

Koşuda, Bay Hithler ve Goeb -

beis dahi olmak üzere, birçok yük 

aek şahsiyetler hazır bulunmuttur .1 

! 

Deniz teslihatı itleri arasında 
dünya bir de Almanların Deut • 
schland zırhlıaı ile mef gul olu • 
yor. Bu zrıhlının yapılıı t&rzı, 

teslihatı ve aair tef errüatı hak -
kında, yazıldığı kadar dünyada 
hiç bir harb gemisi mütehaaau -
larm ağzına düşmemi§ olsa ge '" 

rektr. İngiliz müteıhassıslarından 
biriıi Deutschland zırhhsınınJ bir 
mucize gemisi olduğunu söyledi 
ve bundan sonra büyük harb zrrh

hları inşasından vaz geçilmesi la
zım geleceği kehanetini ileri sür • 

dü. Şurası gariptir ki büyük deniz 
devletleri Almanyanın böyle bir 
mucize gemiıi inşa etmeğe mu -

•affak olmaaı kabahatini ( ! ) Ver· 
say muahedesine atfediyorlar. 
Veraay muahedesinde Almanya 
on hin tondan fazla hacimde harb 
ıemisi inşasından menedi:lmeıey

di böyle bir zırhlının bugün mey· 
dana çıkmıyacağını ıöylüyorlar. 

Tabii mucize gemisi İD.§a edile

mez. Y alruz Alman deniz İnfaab 
mühendisleri Alman bahriyesine 
konulan tahdidat kartıımda c!ü -
tündüler, tatmdılar, ustalıklarını 
ispat ettiler, türbin ve kazan yeri
ne D\esel motörleri kullandılar, 
perçin yerine lehim yaptılar, mu -
kavemeti fazla olmaaı İcab etmi -
yen yerlerde hafif madene müra
caat ettiler, derinden derine he -
saplar yaptılar ve nihayet harh 
gemileri niıaıinda büyük bir in -

! 
! 

kılab vücude getirerek pelı 
land zırhlısını yarattılar. 

Zırhlının su kesimindeki 
luğu 180,7 metre, en büyiil< 
J;ği 20,7 metre ve su kesi 
a§ağı derinliği 5,8 metredit· 
hya verilen ince biçiın S 
katedecği 26 mil iç:n milıt1 
duğu kadar az mukaveıııet 
mal( malcsadına müstenittif· 
kavemetin çok az olması 
fazla ihrak maddesi yükletıl 
kanını temin etmittir. 8&1 

1 
DeubcheJand seferde ikeJl 
ilticaya diğer harb geıııil 
daha az muhtac olacalı;tıt• ,. . ,, ' 
nin mevcud ihrak madde•• 
millik bir ıefere kifayet J ~ 
Yani sefine hiç durmada.J' 
mil katedebilecekt~r. 

·~ Devbcl.land zırhlısı ' jll 

evvel Alman bahriyesine 
etmiştir. İngilizlerin eeb ~I 
manasına gelen Pocket • J 
hip dedikleri bu harb g~t 
bir kardeşi Admeral Schtd' 
lısıdır. 1934 sene!ii sonıl~. ~ 
Admiral Graf Spee olaıt uÇ 

de denize nidirilr:iştir. ~ 

Deutachland ::r:-hhsrıı~ıı 
rafındaki üç toplu kuleıı.1 JI 
Hitler ve arka kulenin isı'1,9,. 
denburg'dur. Zırhhnııı ~~ı 
en ıon f ennt terakkiler dt 
zarına alınmıştır. DüırıeJl ~ 
bile otomatiktir. Bir düğı"' 

. ti mak koca zırhlının ıs ., 
derhal değittirmeğe kificlt ' 

Bir taJılgiye ~dalı Doystaml zırhıııın.ı gıdıyor• 



if atırınızJ[ Olsun! 

Taın 

Dün ve Y ann tercüme kfil. 
liyatmın 10 kitaplık birinci &e· 

riıinin abonesi 634 kuruı ve 
10 kitaplık ikinci ıensinin a· 
bonesi de 504 kuru§tur. 

Her ay bir lira vermekle 
"20" kitabı birden ~ide ede · 
bilirsiniz! Vakit matbaa ve 
kütüphanesine müracaat edi-

uAlt t (•"'" .,_, 
....!__ •r r'H"" ' 

~. .. . ...... • ·.\1. -P. ' . : . 

bir Roman 5 Kuruş 

Kara Gölge 
En y • 

ikillci enı Ve mükemmel ;>olis romanlarını toplayan . bu ıerinin 
1i1Yısı: 

. "~·arı Saçlı Adam 
düktftnı·o:nuıtur. K.itapçJarda, gazete müvezzilerinde, tütüncü 

Son larında satılmaktadır. 
ltıa.nı,rterece meraklı ve heyecanlı vakaları hikaye eden bu ro . 

lier k~n her on bet günde bir kitab neşrolunur. 
'!; 1hlb başlı ba.ına bir romandır ve tiatı yalnı7 5 kuruıtur. 

I~ 
~ lstanbul Belediyesi llAnları 1 

; s.,
1 

lstanbul Belediyesinden: 
tafı gU '~.~eçiıni münasebetile önümüzdeki cuma günü ıehrin her ta

,,ı lıt. ?ı,t'Uh uz bayraklarla süslenecek ve gecesi de tenvirat yapılacak 
1, tereın halkımızın iotirakleri rica olunur. (566) 

lata_ • • • 
iııc~h;ı helediyesinden: Belediye kanununun 15 inci maddesinin 
~ati •kraıı hükümlerine göre muhafazası ve satılması sıhhi ve 

f· !edil'e'~rtlara tabi yenilecek maddelerin toptan alım ;e sabmmın 
~~~di 111~ nezareti altında muayyen mahallerde, icrası lazım gel • 
~ br.I stanbul belediysince bu maksadm temini için İn§a ettiril -
kttt, ~Unan merkezi bal önümüzdeki ilkbahardan itibaren açıla · 
ll ''nıı &yıa ayından sonra; her nevi ya! meyva ve sebzenin top · 
ha.ıı ."e ıatınıı merkezi halde temerküz ettirilerek ıehrin diğer 

~ İ)eeektınde bu nevi maddelerin toptan alım ve ıatımma izin veril-
1tıda d \"e kanunun ıümulU daire sinde giren diğer maddeler hak • 
datla a l>eyderpey ayni suretle hareket olunacaktır. Keyfiyet ala 

r tarafından bilinmek üzere ilan olunur. (565) 

l esviyeci ve Tornacı 
k alınacaktır 

ı~!::i Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
tti .... · lo Fa.b ikal · • · · l kt 1 ki' ~ "ılklt'h • r an ıçın teavıyecı ve tornacı a maca ır. ste ı -
~'lcttka: ban ıçin istida ile Anka rada fitek fabrikasına, lstanbulda 

11~•iııe ~~t fahrikasma, lzmi rdekiler Halkapınar Silah tamir . 
ltıuracaatlan • (526) 

·~ "·-:::::.: ..... 
·····==::::::::::=::::::::::::::::::m:=:::::::::::::=====~:=:===:::::::::::::::::mmm 

Doktor Ahmet Asım ii 
~:~~aköy Şifa Yurdu!! 

~~r t.tlıhuı Yolu, Muallim Naci cad. No 116: ~i 
'~"tt ha~l'l en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri i5 

\'lata a zkçok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü $5 
llta~ fiçt hastahane. g 

'~ıı~~ıı ... Yatları iki liradan itibaren • i: .. ~ .. , \'e k •• 
lrt(l :. l\l'lteı · adın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna i~ 
~ .. ~lit- tonJel~~ için husosf, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve g 
lh...··:::::... erııu-. 'l'elefon: (42221) i: 
"'~ ··-==::::•·•••11 • !i 

ift .. ,.. '"····=··· .. ·····ı·· ... ·········································:··· .. -···n-:·-........... . lı41·~ ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......... -· ........... ..... 

-=ll=zn: ••• 

lf~:• -~~~~:~=:m:::::::::::::~ Çocukları kor uyalım ı 
ı,~ ~nu M .~ =: 

. <'\k, usta, a il Kıt geldi. Kııın soğuğundan ve bu 
ı.\~, :rav Valide cam• ji ıoğuğun getirdiği hastalıklardan yok-

•l::ı::: ••• &rşısında i! ıuz yuttaılarımızı korumak hepimi • 
"ı ..... ::::······· - :: 
v Ş D ..•••.• ::::•· ... c·ı:·············· ~· Or<TORÜ ............ .. 

&\ti~~eyt Sait 
ata U 

zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö -
demiş o'.mak için kullanamadığımız 

eski çama:ıırlarımızı, çocuklanmızın 

eskilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 
14Himayei Etfal Cemiyeti., verelim. 

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

13 - KURUN 4 ŞUBAT 135 

~UNDA 

'' Aliş var, girmek yasak' 
Alman 

'' 
kapısına arasıra asılan Devlet bankasının 

levha, bilmiyenleri i vice şaşırta bilir 
bir 

Almanya Devlet Ban.kumm ka
pısında hazan bir levha görünü • 
nüz: "Silirh atdıyor, içeriye gir .. 
mek tiddetle yasaktır?,, yazılı o • 
lan bu levhanın altmda Devlet 
bankası umum müdürünün imzuı 
vardır. 

tik balatta bu levhanın mana • 
aını anlayamazsınız. Çünkü bir 
bankanın para itiyle meıgıd ol· 
ması lazım geleceiini, ıilih at
makla alakası olam.ıyacağmı dü • 
tünüraünüz • 

Halbuki it zannettiğiniz gibi 
değildir. Almanya Devlet Banka• 
smrn bir ıi1i·h depoıu vardır. Bu 
depo en ıon ıiıtem revolverlerden 
ibarettir. Bu revolverler birer bi • 
rer banka defterin yazılıdır. Onla
rı kullanan banka memurlarmm 
hüviyetleri de ma!Qmdur. Bu me
murlann vazif eai birinci ıınıf ni· 
ıancı olmak ve ant bir ıurette ıi • 
llhını çekip hedefe iıabet ettir • 
mektir. 

Bunun için banka içinde ve et • 
rafında ıık ark abf talimleri y&fl • 

br, icabında bankayı silahla mü • 
daf aa edecek olan memurlar ora • 
da ıilah atmasını öğrenirler. Bu 
iş için insan şeklinde hedefler di • 
kilir ve o hedeflere ate§ edilir. 

Bu memurlann hepsi daima pa· kullanmasını bilmiyorlarıa, ban -
ra itleriyle doğrudan doğruya kalarda doğrudan doğruya para 
mefgul olan banka memurlarıdır. işleriyle meşgul olacak vazifelere 

Bir de bir yerden diğer bir yere tayin olunmazlar. 
para taııyan memurlar en birinci Hırarzhk çoğaldıkça ve en ıon 
nitancılardandD". Çünkü en ziya- sistem vasıta1ara müracaat ettik. 
de tehlikeye karşı olan bu gibi 

1 

çe bankalarda bu gibi ta.kılere 
memurlardır. karşı mukabil tedbirler almağa 

Bu gibileri şimşek hıziyle silah mecbur kalıyorlar. 

Kadınlara müjde: Şeffaf şemsiye 
bu1undu! 
Kadınların çoktanberi tahay • 

yül ettikleri şey nihayet hakikat 

o1du: Şeffaf ıemıiye icad edildi r. 
Bundan ıonra kadmlarnnız yağ • 

mur )'ağdığı zaman ıen:uiyelerini 

açi:ıldı..rı zaman yüzlerinin kapa. 
naca~ından dolayı enditeye düt • 

miyeceklerdir. Şeffaf temıiye 

onlan hem yağmurdan koruyacak, 

hem de yüzlerini, tuvaletlerini 

yanlanndan gelip a~enlere kartı 

örtmiyecektir. 

Şeffaf ıemıiye naııl olur? Bunu 

yanclaki resimde görüyor1UDıUz • 

Bir yeraltı 

binilir?! 

Yandaki resimde gördüğünü7. 

demir parmaklıklar arkaıındaki 

insanlar ne canidir, ne de auç1u • 

dur. Sadece Nevyorkta yer altı 

trenlerine binmek iıtiyen iı güç 

sahipleridir. Nevyork yer altı 

trenlerinde o kadar fazla kalaba -

lık oluyormuş ki şirket nihayet bn 

demir parmaklıkları yaptımıağa 

trenine nasıl 

~ g tnrük tramvay 
lll'ağı, No. 4 iılll--·1m1---------•ı, mecbur kalmıttD". 
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TiFOBiL .... --~ Dr. iHSA1' SAMI 
Tifo ve parat fo hastalıklarına rutul
mamıt içjn ağudan alınan ıifo hııp
landır. Hiç rqharsızlık vtnnez. Her 

kes alabilir Kurusu 5 j l<r. 

Yeni çıkan ~ 
- kitaplar 1 

Muvaffak Beyin ''Yeni' mek
tebin ders vasıtalarından kum,, 
adlı kitabı Devlet Matbaası ta. 
rafından baaılmıştır. Değeri 40 
kuruttur. Satıldığı yer. V AKIT 
kütüphaneıidi;. V AKIT yu;du
nun, Türkiyenin her tarafında 
bulunan bayileri vaııtuile de 
tedarik edilebilir. 

. 
• 'llllRRllUiiiidlntllftlllllllllldllllllllll111DllllldlllllbnmıumınımılDDlllll01ııııı 

IAKBA 
Ankarada 'A K B A kitap 

evın:n birinci tubesi modern 
~ir ıekilde Maarif Vekaleti 
kcirfısında açılmııtır. A K B A 
'citap evleri her dilde kitap, il 
necmua, gazete ihfyaçlarıne l 
·evap vermektedirler. Gerek
!<itaplannızı, gerek kırtaıiyenizi 

• :?n ucuz olarak A K B A kitar 
'.!vlerinden t~darik edebirrsi· 
niz. Devlet Matbaası kitaplarr 
•e V AKIT in ne,riyahnm An· 
karada satı§ yeri A K B A ki· 
tap evlerid~r. , 
AKBA Merkezi Telefon 3137 
Birinci ıube " 1161 
ikinci ıube: Saman Puan 

•ma-muınmlllllllDlllllllDDIDllllBIDllllllllDIIIllillllJ. 

Göz Hekimi 
·Dr. Sükrü Ertan 

Babwi, Ankara eaddeai No. 60 
Telefon: 22568 

* Salı günleri meccanencfır .. 

DtŞ TABlBl 
NURlMEHMED 

• 
Beyoğlu Ağacami kartıı~a 

Bursa ıokak No: 1 

S_POR POSTASI 
Memleketimizde ve ecoe~i memleketlerinde bütün spor ve 

~ençlik hareketlerini ve sporcu geoçliie nrilmesi liıım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yaııtarı muntazaman takip etmek l!ste· 

yenler · müobasuan S P O R POSTA S l nı okumahdarlar. 

Devlet Demir yollar.ı ilanları 1 
Mudanya ·Bursa yolu ucuzlabldı. Tenzilat 15 Şııbat 1935 den bat· 

lıyacaktır. Mudanya· Buna mesafesi için; çocuklardan yarısı alın -
mak üzere: . 

Bir yolcudan 
Seyriseri, birinci ve ikinci ımıf • 
ta olan eıyaların tonundan • ·• 126 
Üçüncü sınıfta ol~n efyalarm 
tonundan • • , • 84 

1 
40 

iki vagonla tqınacak uzun . 

il 
30 

111 
20 

cisimlerin tonundan .• • 210 {asgari 5 ton ücreti alml!') 
Ağır cisimlerin tonundan • • 294 (3 tondan fazla olanlar) 
lki vagonla ta~ınacak ağır ve 
uzun cisimlerin tonundan • , 420 (asgari 5 ton ücreti alınır) 
Bir vagon içinde taıınacak o -
tonundan ." • • • 
iki vagon için~e tatınacak 
tomobil ve emsalinin 
otomobil ve e~salinin 

294 
( ugari 3 ton ücreti alınır) 

1 
tonundan • • • - • 420 (ugaı:f 5 ton ücreti alınır)' 

kurut Ücret alınacaktır. 
Fazla malumat istasvonlardan ı-,ntlmahdır. ( 497) 

A 

' 

-· Günüiı F otografları 
Muhtelif ~azetelerde çıkan gOoUu b~diseluine ait fo 

to~aflarla ıpor mecmualaranda gördüğünüz ıpor hare· 
ket!erine ait fo ografJar. yalnıı latanbulda VAKll 
klltüphanesiode satılmaktadar. 
• • • ~ .~ 4 • 

T\!!J R KiVE 

llRA.AT 
BAN .KA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QAl-tAT .. ~ Dbll 

t 
~ 

1 

Sıhhat ve içtimai l\1uavenet Vekaleti 
Hudut ve SahilJer Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Tral>zon ve Zonguldak Snhil S .. hhiye merkezleri için taka biçimin · 

de birer motör yeni olarak yaptırılacak ve Trabzon, Zonguldak ad -
lanru ta§ıyan iki motör tamir ettirilecektir. 

A- Yeniden yapılacak Trabzon motörünün intası ve eski Trab -
zon motörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 liradır. Yeniden ya· 

1 SAFO. 
Alfona Dode - Haydar 1l 

100 K.rt 

Aııe Çemberi. 
A. Mauroiı - 1. H. Alif" 

100 Kl"I 

---~ . 
....... ___ _ 

Ticaret, banka. h ors' 
:kt. Dr. Muhlis Etedl 

'76 kıt 

--------~=-~~----~. 
Devlet ve ıhti/81 
Lenin - Haydar Rifal 

'73 krt 

Sosyali2m 
.<. Kantaky - Sabiha Z 

115 k1"t -----. 

·---------.... --~~-
80 kl"I 

pılacak Zonguldak motörü ile eski Zonguldak motörünün tamirinin •-~::ıı:::---;-__.111!-~-:"-:-.. 
tahmin bedeli 4985 liradır. 

B - Bu itlere aid fenni ve idari 9artnameler ve resimler lstanbul 
Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım memurluğundan bedelsiz olarak alı - •------.;;;;;;;;;;;;---_ 
nır. 

C- Eksilbne 7 Şubat 1935 pertembe günü saat on dörtte Galata · 
da Kara Mustafapa9a sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer· 
kezinde iki motör için ayrı ayrı olarak yapılacaktır • 

D - Eksilbne açık olacaktır. 

E-Muvakkat teminat Trabzon motörü için 232 lira 50 kuruıtur. 
Zonguldak motörü için 374 liradır. 

F - isteklilerden gemi infaatı ve Dizel motörleri tamirab if lerinde 
ehil olduktan hakkında Ticaret O dasında bu davet yazılııından ıon· 

·---------

ra almmıt bir vesika aramlacaktı r. 1 
G - Eksiltmeye girecek olanların peyler aürülmeğe hatladığı da · •-----------.--:.: 

kikaya kadar muvakkat teminat p aralannı yatırını§ olmaları ,arttır. 1 
(306) 

' • : , ' _.._ I • : j 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

, , 
Daqıtma Yefbl~ 

VAJIIT Mat 

b 

Çi 
111 

l'o 

2. 
( 

2. 

l>ı 
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ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermayesi 

2,200,000 IOr~ linsı 
TUrkiyenln her yerinde 'ube ve muhabirleri vard1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
btanbul Şubesi: Telefon: 22042 

Galata Şubeai: Telefon "3201 •••••r1' 

1000 Ton mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Yukarda yazılı ve tahmini bedeli "60000" lira olan mazotun pazar
biı 5 Şubat ?935 salı günü saat 14 de Askeri Fabrikalar 1&tm alma 
komisyonunda yapılacaktır . Şartnamede bazı tadilat yapılmıtbr. Şart
name üç lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 4250 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerine 
nazaran vesaiki hamilen mezkOr ıün ve saatte müracaatlan. ( 498) 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binaıttna en yakın yerde Ankara eaddesin

Cle Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, bekim· 
fere. gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idareevine müracaat .. 

164000 Metre Fişenk Torbalık bezi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

u 

Tahmini bedeli 52100 lira olan yukarda miktan yazılı Fitenk tor 

~ı•~s~~ı~~~~~~ri~t4~~~~~ •-------------~-------------------~ sut veren annelere alar satın alma komiıyonunda pazarlıiı yapılacaktır. Şartname 261 1 

kurut mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin °3855,, ifna lllU F şark Mat t HÜ 1 asası 
vakkat teminatla 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindekı Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuklarm kemiklerini kuvvetlendirir. 
vesaikle mezkur giin ve saatte komisyona müracaatlan. ( 499) 

Öz Türliçe liar,ılıklar 

Perukar, 1. Berber, 2. &.ıççı. 
Perva, 1. Çekinme, 2. Korku. 
Pervane, 1. Copalak, 2. Evelek, 

övelek, 3. Kelebek, gece kelebeği. 
Pervaz, (Uçma man), Uçma, 

uç üş. 
Pervaz etmek, 1. Ağmak, 2. 

Uçmak. 
Bali. pervaz, 1. Atıp tutan, 2. 

Yiıksekten uçan. 

Pervaz (Çerçeve man.) Tekre. 
Perver, 1. Besleyici, besliyen, 2. 

Y •. ı· r .. ış ıren. 
Perverde, 1. Besleme, 2. Bes • 

lenmiş, 3. Yetişmiş, 4. Yetiştirme. 
Perverdigar, 1. Besliyen, 2. 

lğtileyen, 3. Tanrı, 4. Yetiştiren. 
Perverİ!, 1. Bes]eniş, 2. Yetiş -

me. 
Perveriıyab olmak. 1 Beslenmek. 
2. Osmek, 3. Usmek. 

Pesendide, 1. Beğenilmiş, 2. 
Ça\lum, 3. Uründülenmiş. 

Peıent (etmek), Beğenmek. 
Pest, 1. Alçak, 2. Aşağı, 3. Ya -

va~ (Ses hakkında.) 
Petiman (Pişman), 1. lldem, 

2. lldim. 
Peşimanhk, 1. Caygınhk, 2. 

Ildemlik, 3. tııemlik, 4. Okünç, 5. 
Okünüç. 

Peşiman olmak, 1. Dörünmek, 
2. Kakmmak, 3. Okünmek,. 

Peşin, l.1şlcmede.n, işlemezden, 

2. Onden, önceden, 3. Ondiin. 
Peşket, Anuağan . 
Petkir, 1. El bezi, 2. Havlu, 3. 

Kınm. 4. Yüz bezi. 
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Peırev, Açım. 

Peıtemal, 1. Büyük havlu, 2. 
Dolma, 3. Havlu, 4. Oncek, 4. Si • 
lecek. 

Petrol, 1. Taş yağı, 2. Yer yağı. 
Pey (Art man.) 1. Arka 2. Art 

3. tz, 4. Tas. 
Peyapey, peyderpey, 1. Ardı 

ardına, art arda, 2. Arka arkaya, 
3. Biribiri ardınca, 4. Biribiri ar -
kasından, 5. Ovün övün. 

Pey (Pey akçası man.) 1. Bönk 
2. Düğ, 3. öncelik. 

Peyam, ( Peygam), 1. Salık, 2. 
Sav. 

Peyda (etmek), 1. Çıkannak, 
ortaya çıkannak, 2. Ontürnıek, 3. 
Undürmek, öndürmek. 

Peyda olmak, 1. Beliıınek, 2. 
Kopmak, 3. Oranmnk, 4. Onmek. 

Peygamber, 1. Savcı, saYÇI, 2. 
Yalavaç yalvaç, 3. Yalavuç. 4. 
Yaluvaç. 

Peygamberlik taılıyan, Ko1çır 
Peygan, 1. Basak, 2. Demir, ok 

demiri, 3. Temren, temiren. 
Peygule, 1. Bucak, 2. Oda, 3. 

Sün üş. 
Peyk, 1. lletgiicü, 2. Y alvaçı, 3. 

Yüğürgcn. 

Peyman, Ant. 
Pe mane, 1. Bardak, 2. Bart, 3. 

Olçek. 
Peyveıte, 1. Bitişmiş, 2. Erişmiş, 

3. Ulaş, 4. Ulaşmış, 5. Varmış. 
Pıhtı, 1. Donmuş kan, 2. Koyu • 

lanmış kan, 3. U yuşmn§ kan. 
Pıhtılqmak, 1. Donmak, 2. Ko • 
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yulaşmak, 3. Yuğurlanmak. 
Piç, 1. Büklümlü, 2. Dolaşık, 3. 

Kıvnmlı. . 
Piçapiç, 1. Büklüm, büklüm, 2. 

Kannakanşık, 3. Kıvnm kıvrım, 
4. Pek dolaşık. 

Piçide, 1. Bükülmüş, 2. Dolaş • 
mış, 3. Kanşmış, 4. Kıvrılmış. 

Piçü tap, 1. Üzüntü 2. Yelme. 
Pinhan, 1. Gizli, 2. Saklı. 
Pipo, 1. Çubllk, 2. Kanza. 
Pir, 1. Ece, 2. Eksin, 3. Kart, 4. 

Kartay, 5. Koca, 6. Tayşı (Üstat 
man.) 7. Yaşlı. 

-Piri fani 1. Abukça, 2. Munu -
gan, 3. Uluğ. 

Pir olma!c, 1. Kanlmak, 2. Ka • 
nmak, 3. Kartamak, 4. Kaı1.almak 
5. Kartlaşmak, 6. kocalmak. 

Piraye, 1. Bezek, 2. Denatnıak, 
Süs. 

Pirinç (Hububattan), 1. Çeltik, 
(Kabuklu pirinç man.) 2. Düğü, 
3. Düyü, 4. Kürüş, 5. Pirinç, 6. 
Tuturgan, 7. Tuturgu. 

Pirinç (Bronze), 1. Pirinç, 2. 
Tuç, tunç, 3. Y ez. 

Pir2ola, 1. Külbastı, 2. Siyer, 
3. Söğülme, söğürme. 

Pistan, 1. Cicik, 2. Emük, 3. tm. 
cek, 4. Meme. 

Pi,, 1. tleri, 2. lley, 3. Kabağ, 
4. On, 5. Ondün, 6. Onez. 

Piıtar, 1. Aravul, 2. Boyracı, 
boyrakçı, boyrancı, 3. lravul, 4. 
lleri kolu, 5. trevül, 6. Karavul, 7. 
Ondüç, 8. On kol, 9. Tutgak, 10. 
Yezek. 

Pit va, 1. Baş, başa geçen, bs,şt' 
giden, 2. Kılağuz, kılavuz (Reb .. " 
ber man.) 3. Kocaş (At sfuiicU. 
yol gösterici, kılavuz man.) 4. oıı
cel, öncül, 5. Tayın, tuyun, 6. tJ ' 
yulan, uyulgan, 7. Yol gösterici. 

Piıvahk, Ongüllük, 
Piıvalık etmek, Başlamak. 

Piyade, 1. Boydak, (Mücerret 
bekar man.) 2. Y adağ, 3. Yaya, 
Yayak, 6. Yayan. 

Piyale, 1. Bardak, 2. Barlt S. 
Çocuk, 4. Sağrak, 5. Sığrak. 

Plaj, 1. Kumla, 2. Kumsal. 
Pli.n, 1. Düzenek, 2. KurauıP" 

3. Sağış. / 
Plan kurmak, yapmak, Tasl' 

mak, tasarlamak. 
Polis, 1. Baskak, 2. Danıga, S. 

orucu, 4. Toktavul, 5. Yasa~~· 6-
Porsiyon, 1. Bölek 2. Qğufl 

vün (Bir defalık yemek man.) af• 
Posat, 1. Beklenci (Askeri ~-

reze man.) 2. Ortenğ (P 6' 
mevkifi man.) 3. Tıl, 4. Ulağ, 
Ulak, 6. Yam. .. 

Postacı, 1. Çapar ulak, 2. <i' 
kuncu, 3. Ulakçı, 4. Yamçı • o#.' 

Poıcta haberi, Bursak (P 
tatarmın getirdiği tebliğ man.) 

Pota, Köyde, Küyde. 
Potrel, Hezen. ru1'-
Pranga, 1. Bukağı, 2. To~,,1~ Prens, 1. Bey, 2. lnal, 3. g 'fi" 

4. Tarhan, 5. Taysı, tayşı, 6. 
ğin, 7. Tiğin, 8. Töre, türe. Si .. 

Prenses, 1. Beğeç, biğe, 2. 
Bikim, binı, S. işi. 


