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Boğazlar Meselesi 
~ir Türk - Sovyet anlaşmasına dair 
ır Alman gazetesinin verdiği haber 

&e~ ~lleemeine ~ei;~; 
• ıt. Ilı*.-. ... - .......... ., ..: •• 

B Doytje Alge~nayne Çaylung gazefealnln bathiı 
nıaYn erlin de çıkan ( Doyçe Alge kerrer teklifleriyle Tür ki yeye mü
buıct e Ça~ung) gazetesine 1stan- racaat eylemiılerdir. Fakat Tür -
ge an venlen bir telgrafnamede kiye bunları her def aıında reddet-

Çen}erde So t . ı· . A k . . raYI vye nca ının n a - mıttır. 

Kamelyalı ı 
KADIN! 

Dünya edebiyatının 

ş 

•• 
Universitede yer alan 

ecnebi profesörler 
Maarif vekaleti üniversite için bir 

buçuk milyon lira borç alacak 
Ankara, 13 (Huıuıi) - Üni

versite için ihtiyaç görülen 1 mil • 
yon 426.374 liranın istikraz ıuretiy 
le temini hakkında hazırlanan bir 
kanun layihası B.. M. M. ne veril
mittir. 

Darülfünunun liğviyle üniver -ıı"h' 1ve ınenf eketimizin muhtelif Türkiye Cen.evredeki ıili.hları 
:.>t: ır e · · . · 
aYn nnı zıyaı-etleri hakkında bırakma müzakerelerinde bogazla• 1 

.~~ şu rnah1mat verilmektedir: rın tahkimine müsaade olun -
ltrS ovyet ziyareti, ıon zaman- maıını ileri süre'idenberi bu meıe- / 
ler \~alkanlarda yapılan ziyaret- le yeniden meydana çılmııttır. Bu 
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sitenin kurulması ve mükemmelen 
/ iıliyebilmeıi bazı masrafları icap 

1 

ettirmıt ve ettıımektedır. Bu ma .. 
raflar arasında açıkta kalan müder 

j riılere ve müderris muavinlerine 
1 verilecek açık maaıları, bp fakülte 

1 T 
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' _az veya çok mühim bir ıuretle Sovyetler boiazların kapa· tarafından gUzel TUrk~e 
'tü~· ak~ıne müstenit deiildır. tılması keyfiyetini Türkiye ile ken- ile yeniden . haz1rlandı. 
bir d~Ye ıle Sovyetler arasında hiç di baılarına tekrar müzakereye Yar1nkl •ayımızdan 
tır .1Ploınatik makıat kalmamıt - fırsat bulmuılardır. Sovyetler bu itibaren ba9hyoruz 

ltı hlüzak · b't k · 1 d f A k d k' · de hazır ••ı11111ııııııı111111ıııııı111111ıııırıı1111ıııııııı111ıııııı11111111ııııı1111111ıı lb, ereıı ı ere ımza an- e a n ara a ı meraıım i k 
ht ~·· olıun. Sovyetlerin. bu defa bu'unmak üzere (Vorotilof) t~n An aradan 
lat f ' l'azıf el eri vardı ve bunlar maada birçok yükıek Sovyet zabıt- ı ı 
id·r leyden ziyade aıkeri sahalarda leri de göndermittir. Tabii resmi Gelişi güzel mektuplar 
lb~.'.,. Me-:2U~ bahsolan ıey, Lozan tebliğlerde bu zabitler mevzuu bah y a z a n : 
.. ,~•k~~el~rinden dahi arada ıı - sedilerek yalnız Karahan ile ma - T O p L U / (; NE 
lc.r 1'urkıye - Sovyet semasını arif komiseri zikrolunmuştur. He• 
S 'l'lnııt olan ayıu bu'ut, yani yet üç bomba tayyareıiyle ıimdiye ilk mektup: Yann çıkacak 
~ 
0

~Yttlerin karadenizdeki hakimi- kadar Türk ordusunda bulunmıyan 
ı e~'?i eınniyet altına almak mese- üç motörlü büyük bir tayyare he -
taı •di. B eti d' . t• ı.rı u mesele bqka aur e ıye etmıt ır • 

. 1 edilirse föyle söylemek lazım Fakat her şeyden evet Sovyet 
ıeJır· 1'" k' . h . k . . b . . t' Jr, • ur ıye, ciddi bır vazıyet eyetı va tını oş geçtrmemış ır. 

Nadir Şah 
Nasıl öldürüldü, katil 

kimdir? 
Bom bay 

Ef ıanistan kra
lı Nadir Hanın 

sinin lıtanbula nakli, }f aseki ve 
Gureba hastanelerinin tamiri mas
rafları, Avrupadan getirilecek 36 
müteha1111 profesöre verilebilecek 
maaılar, mevcut laboratuvarların 
bu müderriılerin istifade edeceği 

tekilde ikmali, mevcut olmıyanla- f 
rın yapılması maırafı bulunmakta• 
dır. Bütçe kanuniyle verilen 886 
bin 623 lira bütün bu masraflara 
kifi ıelmiyeceii için istikraza lü
zum prülmüıtür. 

Uyiha ıudur: 
"Üniversitede yapılan teıisat 

letkilit dolayııiyle ıarfına lüzum 
görülen 1.426.37 4 lira için Maliye 
vekiletinin kefaletiyle maarif ve -
ki.letince bu miktara kadar iıtik • 
raz akdine veya hesabı cari açıl -
muına mezuniyet verilmiıtir .,, 

ÖalTenltede ı cerralal ilmi prof..W 

nıaaen Rudolf 

ltaret olunduğuna göre üniver
sitenin yeni kadroıunda hocalarm 
maqlarında bazı değitiklikler ya
pılmıttır. Haziranda yapılan üni
versite bütçesinde en yüksek maq 
125 lira olarak teıbit edildiği halde 
son kadroda yalnız bir müderrise 
100 lira aıli maq verilmiftir. • 
vazıyet üniversitede ba::n bnpk • 
bklar doğurmuttur. Birçok pro • 

(Devamı 10 QllClQ •Jlfıfda) 

,~'bııda bogaz1arı müessir bir Ankaraya ıider gitmez ilk ıılerı 
Qaid e kapatacak kadar lnınetH memleket dahilinde bulunan mü
do ir? Bu tün Kar ad en izde Sovyet himmat fabrikalarım ziyaret et
d ......._, en kuvvetli donanma • mek olmuıtur. Cümhuriyetin o -
~ •e Moskovada bu vazıyeti mu- nuncu yıl dönümü münasebetiyle 
d' ~a etrnek niyetindedir. Şim- yapılan büyük resmi geçitten evel 
~!e kadar Sovyetler, boiazların kıtalar bir teftit nazarından geçi
~dlfaaarna icabında bilfiil iıti - rilmiıtir. 

katli hadisesine --------------------------

~elerini istihdaf eyliyen mü· c0e, ...... 11 ıne1 •)'dada> 

lıeyoğlu merkez memu
l'il arkadaşı tevkif edildi 
~bi bir randcvü evi ile alikadar r:işvet meselesi 

•i ~~0ila merkez memuru Hul6·1· takibat ve tahikatın mevzuu, 200 ll,_:.1e taharri memurlarından liralık bir rütvet meselesidir. Bu 
~ ..: Efendi, dün öğleden sonra rütvetin, Mezruka Hanımın idare
'dJ• teleden dolayı mevcuden ıinde bulunan ve bir müddet ev -
~~ d~ireıine ıetirilmiılerdir. ve) kapatılan bir randevu evinin 

t~ 6-ı Beyle Remzi Ef., aktam 
t.=:- •alete kadar sorguya çekildik- tekrar açılması için verildiği mev-
-" IO zubahiıtir. 

l'fa.::ra tevkif edilmiılerdir • 
ae)'le R ··~•innıza ıöre, Hulusi Meıele üzerinde yapılan tahkikat 
"-,.., ernzı Efendi haklarındaki ehemiyetle derinleıtirilmektedir. 

- tcı 
- -..:"uru ka~ okka latlyoraun ? •• 
~"1• bir ~:'cık bana yetl9lr ... Komt 1 Qra l~ln lati,orum ı .. 

uzun 

Nadir t•ll 

dair buraya taf· 
silat gelmiye 
batlamııtır. Bu 
haberlere göre 
kralın katili aa-
raydaki genç 
ha demelerden 
birisidir. 

Katil .günü 
Nadir Han ıa -
rayında harem 
dairesinden çı· 
karak selimhk 
dairesine ıeç

mek üzere iken katil karıııına çık
mıı ve rovelverle üç defa ateı et. 
mittir. Çıkan kurıunlarm üçü de 
Nadir Hana iıabet etmiı ve kral 
olduğu yerde dütüP kalmıttır. 

Fakat Nadir Hanın ölmediğini 
hi11eden katil hemen yerde yatan 
mecruhun üzerine hücum ederek 
kamaıını çekip üç yerinden daha 
yaralamıttır. Nadir Han aldığı bu 
yaraların tesiriyle derhal ölmüttür. 

Katil tevkif edilmit ve hemen 
ıorguya çekilmiıtir. Kendisine 
kralı niçin öldürdüğü sorulduğu za 
man bütün Efgan gençliğinin Na
dir Hana kartı büyük bir kin beı -
!emekte olduğunu, çünkü kralın 

( De\'allll t O unl"U aayıfada) 
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3 üncü sayı/ amızda 
M. Muaollnl'nln aözle
rlnden ~ıkan mUnakata· 
ya dair Franaızca L'AK· 

CHAM Yazı mUdUrU: 

M. G. Primi'nin 
tllolabetler" malaanblme slatler

dltl mektaba olcapaaa. .. _____________________ . 

Alman tehlikesi, Fransa 
Fransız parlametosunda şiddetli münakaşalar 

• Oljon 

Fran•ız.lar Alnıanyadıuı korktuklan kin 

Fransız ve Helçika is· 
tihkamlannın ateşi altı

na girebilen Alman a
razisi .. 

Fransız ve Belçika is
tihkamları. 

Almanyaya karşı hudut 

Gayri askeri mıntıka 

h / ;~. IJ 
• 1 .. <! 
Mannheim 
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QHaıoll rg • } "' :O ~tllb;ofta 
Karısruhe , 

f@Stuttgart 
en·S.oen 
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Schweiz 

•"akat Franırzlar Bt'lçlkaldana.......,.. 

Umumi harpten sonra bvlçro hududundan Almanlara kaflı mlldaf- ed~klerladw • 

Belçika hududuna kadar uzanan Atman - rnln olmadddarmclan Belçika - Fraaım: .. • 

Franan hududunu mllt•l!t blr latlhklm ıft"bt>· dudunun ela aynca tahkimini lstemelrt.edlrl9. 

kesiyle kapıı&autlardır • Bu .. ftlldr. Actet. Tukardakl kroki bu lıtlbk&mlarm ft • 

yer altında betondan bQyUk ldlhkl\m "'"' •- dyt"tlnl ~htf"rrnt"ktt'dlr. 1 

lerl lnp f'dllml!Jtlr. AJm letlhkimlar Belçika 
l (Bu bab96 dair yazımı& G lııc:I aaylfadaclır) 

- AllDIUl)'a bud da Sörülmektecllr • I 
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Beled.!yede 

Çenberli taşın etrafı 
temizlenecek 

1
1
( Polis haberleri 

_ G Ü ~ Ü N H A B E R L E R 1 1 Kursun sök:7erke" rtıff' 
................ mm._ .................................................. - • hut cürüm ~ 

Çemberlitaşın etrafındaki dük
kanların istimlaki için belediye sa· 
hipleriylc müzakereye gırışmıştır. 
933 bütçeıindeki 2000 lira tahsiıa .. 
tın civardaki dükkanların ve yerle 
rin istimlakine kafi gelmiyeceği an 
!aşıldığından 934 bütçesine ilave 
olarak bir miktar daha tahsisat ko
nacaktır. Çemberlitaşın önümüz
deki sene zarfın.da etrafı kati ıu .. 
rette temizlenmis bulunacak ve 
bura-da genişçe bir meydan açıl -
mıı olacaktır. 

/dam karari/e netice/enen dava Sabıka'ılardan lbrahiınle ~'r 
met evclki gece Sultanahınet 

11
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. . d . .. 'ne rıkdl .J 
ının mc resesı uzerı ,. .,bu• 

- -·- ~~ --

Arnavut Hakkı ve Hacının dün .. ... .., 
kurşun sökerlerken cürıtıU 
halinde yakalanmışlardır. tJ• 

Emniyet müdürlU§Ult 

bir tayin . . 1'1,,-ı 
muhakemelerine başlandı yeniden 

Halkevinin bütçe vaziyeti 
Halkevi idare heyeti önümüz

deki hafta zarf mda umumi bir 
toplantı yaparak evin bütçe vazıye 
tini gÖrÜ§ecektir. Belediyenin ver 
miye taahhüt ettiği para peyderpey 
alınmaktadır. Geçen sene olduğu 
gibi yüksek tahsilde bu!unan genç .. 
lerin hariçteki lokantalarda yemek 
yemeleri temin edilmektedir. Halk 
evin.e her gün tahsilde olmıyan 
kimıeler de müracaat ederek yar
dım istemektedirler. Evin yardım 
bütçesi buna müsait olmadığından 
bu gibi kimselere yardım yapıla -
mamaktadır .. 

İdare heyeti toplantısında bu 
ay zarfında açılacak lisan kunları 
meıeleıini de görüterek günlerini 
teıbit edecektir. 

Sokak ve caddelerin 
temizliği meselesi 

Sokak ve caddelerin temizliği 
meselesi belediyece yeniden tetki .. 
ke baılanmııtır. Avrupa şehirle -
rinin ne suretle temizlendiği ve aı-.... 
rt bir §ekilde temizleme işinin ne -
ye mal olacağı baılıca tetkık edıle
cek meseledendir. Bu arada. umu
mi hala İ§i de göz önüne alınacak
tır. Önümüzdeki seneden itibaren 
ıüpürüntülerin deni'ze dökülmesi. 
müteahhide verilmeyip belediye 
tarafından yapılacaktır. 

Belediyeler kongresi 
geri bırakıldı 

T!)rinisaninin yırmısınde top -
lanması evvelce mukarrer bulunan 
belediyeler kongreıi gayrimuay -
yen bir müddet için tehir edılmış
tır. Tehir edilmeıine sebep oktru -
va resmının ilgaıından dolayı be -
lediyelerın mali vaziyetlerinin o 
vakte kadar daha ziyade tavazzuh 
peyda etmesidir. 

Üç aylıklar 
Mt.he.-c~it, dul ve yetimlere Ka -

nunuevvel, Kanunusani ve Şubat 

ayl!klarının verilme zamanı yakm
laıtığı için hazırlıklara başlanmış· 
trr. 

Maaılarını bankadan kırdırarak 
alaıtların cüzdanlarında fiş kabın 
dığı için malmüdür]ükleri bu gibi 
maaı ıahiplerine yeni cüzdan ver
mektedir. Maaş verilmesine ay 
batında baılanacaktır. 

Jıtanbul ağır ceza mahkemesin ' hirkaç noktasından bozmuştur. 
de, dün öğleden sonra eski birci- Di.inkü muhakemede vazıyeti göz
nayet davasına bakılmıştır. elen geçiren müddeiumumi Ahmet 

Davada suçlu mcvkiinde bulu ... Muh:is Bey, bu birkaç nokta üze .. 
nan sebzeci arnavut Hakkı ve ar- rinde ayrı ayrı mütaleasını bildir -
navut Hacı, bir müddet evel B~~ rr.iş, bir muhakeme celsesine ait 
ıiktaşta Ce 'al isminde birisini öl- zabıtta zabıt katibinin imzası ek -
dümnekten suçlu olarak muhake - sik bulması, vaka yerinde bulu • 
me edilmişler, neticede Hakkının, nan üç tabancadan hangilerine ait 
Zeynep iıminde bir kızla evlenmek kurşunların matkulün cesedinden 
istediği ve onu kendisine vermeyip çıktığı noktalarından bozmaya u
başkasına nikahlamak istiyen Zey- yulmasmı istemiş suçun taamütle 
nebin kardeşi Celali, arkadaşı işlendiği hususuna dokunan buz -
Hacı ile birlikte öldürdükleri, ci - mıya gelince, bu hususta şöyle de 
nayeti birlikte kararlaştırdıkları, miştir: 
Celalin yolunu bekledikleri nokta- - Hakkı ile Hacının birlikte 
ıından, ceza kanunun.un 450 inci yol bekliyerek hadise yerinde hiç 
maddesine göre ikisi de idama konuşmadan aynı zamanda hare • 
mahkum edilmiı'erdi. Ancak, Ha ket etmeleri, evelce buluşup cina
cınm yaşı dolayısiyle, cezası 24 yet işini konuştuklarına, tasarJa -
sene ağır hapse çevrilmişti. Ayrı.. dıklarına delalet eder. Bu taam· 
ca Celalin varislerine iki bin 1ıra müdün en kuvvetli delilidir. Suç, 
taz.mmat vennelerı de kararlaştı - iştirak halinde işlenmiştır. Bu nok 
rılmıştı. tadan bozmıya uyulmalıdır, müta-

T emyiz mahkemesi, bu kararı leasmdayım. 

Merkez bankasının 
lstanbul şubesi 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 
lıtanbul şubesi, bir kaç güne ka -
dar, Galatada ve İnhisarlar umum 
müdürlüğünün bulunduğu binanın 

birinci katma taşınacaktır. İnhi
sarlar müdürlüğünün bu katta bu· 
lunan yaprak ütün ve memurin şu

beleri de Selanik Bankasının üst 
katında kirayla tutulan yere ta -
ımacaktır. 

Merkez Bankası yeni taşınacağı 
binanın en alt katında kasa odala
rı yaptıracak ve Ankarada lnhi -
sarlar umum müdürlüğü için bina 
yapıldıktan sonra bina tamamiyle 
bankaya tahsis edilecektir. Esa -
sen banka binayı ~ imdiden satın 

almı~ bulunmaktadır. z 

Kadınlar birliğinde 
Cemiyeti Akvam sulh bürosu 

tarafından kadınlar birliğine bir 
mektup gelmi§tir. Bu mektupla 
Türk kadınlarının sulh yolundaki 
çalışmaları şükranla yaddedilmek 
le ve teşekkür edilmektedir. Birlik 
tarafından birlik merkezinde kış 
konferans ve konserleri verilecek
tir. 

llk konferans dol<tor Fahrettin 
Kerim Bey tarafından '\'erilecek • 
tir. Birlik idare heyeti konferans 
verecek zevatın 
etmektetdtirt . 

isimlerini tesbit 

Kimsesizler yurdunun 
faydaları görülmeye 

başladı 
Galatada açılan yurda 15 kadar 

çocuk alınmıştı. Yurdun kadrosu 

elli kişilik olduğundan yeniden so
kaklarda dola§an kimsesiz 1 O ço· 
cuk alınmıştır. Bu çocuklar yurda 
evvelce alınmış arkadaşları vasıta· 
siyle bulunmaktadır. Yurda ka • 

bul edilmi~ anormal çoc'ukların 
vaziyetleri gittikçe salah bulmak -
tadır. 

Bunlardan bir kısmı esrar, ko • 
kain kullanmak gibi kötü tabiat -
larmı terketmişlerdir. 

Sene başına kadar yurdun kad· 
rosu tamamlanacaktır. Beledi -

yenin 934 bütçesine fakir ve kimse 
siz kızlara da bir yurt tesisi i -
çn tahsisat konacaktır. Galata · 

da yurdun açılması etrafında tet -
kiknt yapan komisyon kızlar için 
de bir talimatname yapacaktır. 

Adliye doktorluğu 
Tıp fakültesi doçentliğine tayin 

edilen adliye doktorlarından Hik • 

met Beyin yerine Üsküdar veya iz 
mir adliye doktorlarından birisinin 
tayin olunması muhtemel görül -
mektedir. 

Ankarada milli müze binası 

Bir Yugosl<iv metropolidi 
Yugos'avya metropolitlerinden 

Sihhi vaziyetimiz ve Yugoslavya Sen Sinot meclisi 

Ankara da Yeni şehirde yapıla -
cak maarif vekaleti binasiyle Çan .. 

kırı caddesinde kütüphanei milli 
müze ve akademiyi top' u bir hal-P*iıte beynelmilel hıfzıssıha azasından Monsenyör Doziç şehri· 

koneresiyle Cencvrede toplanan mize gelmiş ve e\·clki gün Yugot .. 
Cemiyeti Akvam hıfzısaıha komi- lavya sefiri M. Yankoviç ile birlik
tesi müzakerelerine iştirak eden le patrik F otyos Ef. yi ziyaret et

de ihtiva etmek üzere yapılacak 
olan binanın inşaı:ı bu sene tehir 
cdilmi~tir. 

Sıhhiye müsteşarı Hüsamettin Bey miştir. 
§ehrimize dönmüş ve Ankaraya Bu Yugoslav metropolidi 1stan" Yunanlılarla ticaretimiz 

Reis Aziz Bey, suçlulara ne di
yeceklerini sormuş, onlar, "Ne ya 
pılmak lazım geleceğini siz elbette 
bizden daha iyi bilırsmız !,, demış .. 
terdir. 

Suçlu'arm vekili, bütün bozma 
noktalarından bozmıya uyulması 
lüzu.munda ısrar etmiş, reis Aziz, 
aza Kemal ve Sakıp Beyler, müza
kereye çekilmişlerdir. Bir saat sü

ren müzakereden sonra, bütün boz 
ma noktalarından bozmıya uyul .. 
mut ve zabıtta zabıt katibinin bu -
lunmıyan muhakeme ce' ıesinde 
dinlenilen şahit Aliye hanımın tek-

rar çağınlması, maktulün cese .. 
dinden çıkarılan kurtunların vaka 
yerinde bulunan üç tabancadan 
hagilerinc ait bulunduğunun, kur
şun'ar ve tabacalar Ankarada ima-

latı harbiye .müdürlüğüne gönderi· 
lerek, tesbit ettirilmesini, muha • 
kem enin 18 Kanunuevvel saat on 
üç buçuğa bırakılmasını kararlaş
tırm :şlardır. 

Gümrükler binasında 
tamirat 

Emniyet müdürlüşü ikıncı t{aJll 
sirkat şubesi merkez n,ıeUlurU .. diit' 
d. B . . 'ıye JllU 

ı ey emnıyetı umuırı yill r 
lüğü emrinde bir vazıfeye t~ j.f 
dilmiştir. Hamdi Bey yakın ' 
karaya gidecektir. 

Ekmeği makasla ke•"'~~ 
. l(aı 

Tahtakalede kahvecı 1" • 
evinde iyice sarhoş oluncıy• bit~ 
daı- rakı içmiş, sonra bayat 11tıt· 
meği makasla kesmeğe kal~t'r'~ 
Bu arada makasın üzerine du lt•ft' 
karnından yaralanmıştır. 

hastaneye kaldırılmıştır. dl 
Randevucu ağır yaral•~ 

Tepe başında Y oğurthaııe 1 ,t• 
ğında oturan randevucu1ardaJl2' ti 
kaddes~e dostu Mahmut ıaıt ıoİ'. 
Taksimde mahallebıcı dükkill ~~ 
otururken aralarında münaı:_.erİ' 
mış, Mahmut, Mukaddeıi Uç y lf'• 
den tehlikelı surette yaral~ 

Şirketin ilk vapurll 
bugün kalkıyor . ~ 

. k•wı Vapurculuk anonim f 1' f 
ilk postasını bugün Sakarya ~· ~ 
ru yapacaktır. Bu münaıebetj
ket taraf mdan rıhtımda ıııer Gümrük idarcsı, İstanbul güm. 

rükleri binaıını tamir ettırmıştır. tertip edilmiştir. fJI ,_ı 
Galata gümrüklerinde de tamirat Öğrendiğimize göre şirke 1 

-· 

yapı'maktadır. İdare, bu tamirat işlerine Muzaffer Bey, levaı:ılll ti 
dürlüğüne Ahmet Bey, hukulı , .. • masarıfmı, mukavelesi mucibince ... 
şavrliğine Cevdet Fahri Be1 rıhtım tirketınden iıtemıftır. Şir -

ket vermekten imtina göstermiştir. ,::n cdilmi~lerdir. ___ ~-

Bunun üzerine rüsumat idaresi, T A K V 
1
. 1lf 

şirket aleyhine mahkemeye müra- !YJ 
caat etmıştır. 

Almanlar boraks alacak 
Bir Alman firması memleketi • 

mizden boraks almak istedığını 
ihracat of ısıne bıldırmıstır 

~ . 

Bir mavna battı 
Limanda bulunan Nevrosiski 

vapuruna yükleni1mek üzere bir 
mavnaya 100 balık fıçısı yükletil • 
miş ve mavna Haliçten kalkarak 
vapura yana~mı§tır. Dal2a f .. -.:hı~ 

olduğundan mavna vapurun bor
dasına birkaç kere şiddetle çarp. 
mı~, biraz sonra da parçalanmıştır. 

Bir tevkif kararı 
Bir sigorta şirketinin direktoru 

M. Antuvan Piyos tarafından "Ti· 
caret,, gazetesi aleyhine, hakkın · 
da yakışık almıyacak neşriyatta 
bulunulduğu kaydiyle açılan da -
vaya dün İstanbul uçuncü ceza 
mahkemesinde . bakılacaktı. 
Hakkındaki ihzar kararına rağ -

men mahkemede hazır bulunma · 
dığı noktasından, neşriyat müdürü 
İrfan Beyin tevkifine karar veril • 
miş, muhakeme başka güne hıra -
kılmışıtr. 

Salı Çarşamb~ 
14 T.sani ' 15 T.ıall1 

24 R,cep 25 Rec:•P 
Glin do~u~u 6,36 1~~ Gün 1 a tışı ı:-,oı , 
~ahah namazı 5,S 

!',50 11.~• 
t'ı~ıe namazı 1 1,Sı< 

1
._41 

~l adı namazı 1 4.~J 16.~~ .\ kşam nama1.ı ı :-,oı '3 
\" aısı namnı ı c:,as ıs. 

... ~' 1 imsak -1.!16 ,..6 
\ ılın ı:eçcn ~lin:e rı 3 1,i Jı ) 

Yı lın kalan " 52 ~ 

L FAD~ 
-~ 

Bugün 
1 S 'f A N U U L -: ttfo tJ 
18 - lU gramulon. 19- 20 ortıe' rfll'' 

-21,30 (Beda~ll mu~iki,. 21,30 - ,s I lo 

Ioıı. 22 den ltlb.ırcn Ajanıı, Borl!lllı ~ 
A~KA~A:- ~' 
12,30 - 13,SO gramofon. ı:; ~ 

orl\rı.tr~ı. J8,4ö - 20 ulnturka ısıaı. ~1 

1STAN BUL BELEO_lr~ 
Şehir Tiyatrosu Te111•11 ' 

.~:ı ·;~·~. ;,, 11111111111111 

Pergiint J JJ 
Yazan : Henrik ııı 

ibsen. P. esteli· 111111111 1fİ 
yen : E . Gricg 9'" 
Türkçeye çeviren: Senih• ,i,,t 

Muallım ve talebeye ttP 

vardır. ~ 

- ---- ----gitmiştir. Komitede bilhassa bulda iki hafta kudar kalacnk ve y t' t h d . I 
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relerde bulunacaktır. 1 muzakercyc ba~lanı aca tır. u • t'ugün: Mevsimin yüksek fiJimlerinden 
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kanıer, ııtma, cüzam h~stalıkları ma mücadelesine ait hazırlanan murahhaslarını tayin etmiştir. Y ı: .. 
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Fenerbahçenin büyük galibiyetinden sonra 

"Maçın Komik C h . I'' e p e sı ... 
"lzmirspor kalesine 8 gol girmesini hazmedemiyenlerin 

kendi mantık kalelerine 80 tezat golü girdi ... " 
Fenerbahçenin İzmirsporu 8-0 

gibi mü)linı bir· farkla yenerek 
Türkiye şampiyonluğunu kazan -
clığı malumdur~ Dünkü posta ile 
gelen İzmir gazeteleri bütün Tür 
kiyenin sporcuları arasında hara -
retle karşılanan bu maç hakklnda 
muhtelif hüküml~r veriyorlar. Fe -
nerin çok yüksek bir maç yaptığr 
m, her taraflarının bir saat gibi 
işlediğini, bununla beraber final 
~çlarr dünyanın her tardında 
sinir ve asabiyet oyunu olarak gö
züktUğünü, mukavemet gösteren 
ve asabına hakim olanın neticevi 
kazandığını işaret ederek neticeYi 
gol farkr ile ölçmenin doğıu ola
nuyacağmr işar~t etmektetdirler. 

lzmir gazetelerinin umumiyetle 
tenkit ettikleri taraf İzmir kalesi 
dir. Kalecinin ambale olduğunu 
ve takım kaptanının da kaleciyi 
çıkarmıyarak bu vaziyette oyuna 

lzmir'de Türkiye futbol şampiyonluğunu kazanan Fencrbahçc takımı dün 
şehrimize gelmi~tir. Fcncrbahçelilcr teşkilAt erk:'ını, klüp mümc:.silleri ve sporcular 
tarafından karşılanmışlardır. 

idman cemiyetleri ittifakı ikinci reisi 1 falit ve futbol federasyonu reisi 
Hamdi Emin Beyler ile Viyanalı hakem ~cit;,, de dün ~chrimize dönıniışlerdir. 

Resmimiz Fenerlileri kendilerini ı.:ırşılıyanlar ara.ında gö::ıterıyor. 

Fenerli kapıyor, sürüyor .. 
Bir gol daha ... 
- Ulan Fikrete bak ... Tavşan 

d~vam ettiği için idaresizlik gös - Fikret, Fikret çalım yapayım 
termiş olduğunu söylüyorlar. deme, bacağın burkulur Fikret .. 

Bu arada "Yeni Asrr,, refildıniz Yavrum Zeki sana ne oldu, hani 
öe "dünkü mqçın komik cephesi,, senin §Utların Zeki? Burasaı iz - gibi, ateş gibi ... 
ba§lığı altında ve "Laedıi,, imza- mirdir Zeki? :t- ~ :to 

Oyun bitmesine 3 dakika var ... 
siyle bir yazı okuduk. Çok dikkate Acıyorum şu Fener kalecisi ola-

Arkamdan sesler: 
değer bulduğumuz için kısmen alı cak Hüsamettine: A birader dü - - Yarabbi maçı lzmire kazan • 
yoruz: şün bir kere her tıkanacak golün 

"Her iddialı maç, benı'm ırın günahı hep o zavallıya yüklene - dır! .. 
:r Başımı arkama çevirdim gülü -

Sorbon dersleri kadar entresan - cek.. yorlar. Yani All<>h bile isteae 3 

d H k 
Yaşa .. Vur! Acıma ... 

ır. er es maça, maçı seyret - dakikada 8 golü geri çevirmeğe 
Bu sözler sarfolunurken sahada 

mek için gider. Ben ise maça gi - . . . imkan kalmadığını anlatmak ıs -
denleri seyretmek için giderim . kımse vardı zannetmeyımz. Bun - tiyorlardı .. 
AIJlma diyeceksiniz ki, sen orada lar meydanda fol yokken söyleni - Önümde: 
ne görürsün?.,, 'yordu. Düdük çaldı. Fenerliler ar-

Fener bahçe, lzmirspor maçı 
çok iddialı bir şekil aldığından , 
iddialı maç haleti ruhiyesi lzmirde 
de geçeceği aşikardı. 

Wemen hazırlandım. 3 gün ev -
velinden beri her muhavereye ku
lak kabarttım. Gizli gizli notlar al 
mağa ba§ladım. 

Notlardan birer parça yazıyo -
rum: 

- Feneri Ankarada yenmiştik , 
çekemediler. Hakemler hep onlar
dan ıtaraf.. Sıfır üç .. · Sıfır beş mu -
hakkak .. Yerli hakem kabul etme -
yiz .• Mutlaka tamamen bitaraf, 

Avrupalı olacak .. Hezimeti kah -
kabri olacak .. Aşağı yukarı, bütün 
lzmirde hep bu iddia, bu kanaat 
kökle§mi,ti. 

Maç günü; not defterim cebim -
de ~ahsus iki saat evvel sahaya 
geldım, Her kalabalığın arasına 
sokulup konuşanlara kulak veriyor 
ve belli etmeksizin notlarımı alı -
yorum. 

Gözüm önümdekileri, kulakla • 
rım arkasında ve yanımdakileri 
tetkik ediyor, Fener, Fener, nere_ 
de kaldın ey Fener, İzmirliler cö -
merttir, vereceğimiz goller çok • 
tur, avuca sığmaz, çuval lazım 

Fener!. 

Biraz yan taraftan: Fener, F e -
ner senin mumun söndü Fener .. 

Biraz ileride: Fener, Fener boy 
nun neden bükük Fener? Darbe a
ğır mı geldi Fener?. 

Fener, Fener, gözün neden yaş 
lı Fener? Canın mı sıkıldı zavallı 
Fener?. 

kasından İzmirliler çıktı. İzmir
liler, daha gürbüz, daha iri, beni 
de helecan sardı. 

Hücumlar mütekabil .. Arkam -
dan: 

- Fener burada çalım geçmez , 
yaşa Çeko, Fikret kendine gel.. 

Biran bir şeyler oldu. Fikret 
yaradana sığınarak bir şut çekti. 
lzmirspor kalesinde top görüldü .. 
Fenerin birinci golü ... 

Oyun kızıştı. Haydi Çeko, haydi 
İzmir, yaşa filan derken top Zeki
nin ayağına geldi. Bir şut daha. 1-
kinci gol... 

Zarar yok, zarar Şok yeneceğiz, 
gayret çocuklar, yılmayın .. 

ikinci haftaym başladı .. Eh, F e· 
nerliler şimdi görürler. Yaşa Çe , 
ko, sür oğlum sür derken topu F e -
nerli muhacim İzmirlilerden kaptı 
yıldırım aüratiyle kaleye indi. Şut! 
Ah, ay, aa .. y derken 3 üncü gol... 

-Ulan ne oluyoruz, iş fenala -

şıyor, Zekiyi tutun be.. Niyaziyi 
marke edinbe ... 

Tutuyorlar amma onlar topu 
Fikrete veriyorlar, Fikret sürüyor .. 

- Ulan tutun şu mikrobu .. Tu
tun .. Derken Fikret bir şut çekiyor 
ve top dördüncü defa kaleye giri
yor. 

Arkamdan, yanımdan sesler: 

- Kaleci mi bu ... Def edin şunu 
yahu .. Derken İzmirli bir oyuncu 
topu Fenerlilerden kapıyor, fakat 
biraz tereddüt ediyor. 

- Bekletme, bekletme .. derken 

- Haydi gidelim canım, ben 
demedim mi? Fenerin karşısında 

İzmfıde çok güzel bir oyun oyoıyan 
Fikret Bey 

lzmirspora adım atamaz. Ben de -
medim mi böyle kaleci ile maç o -

lamaz?. 
Düdük çaldı. Oyun bitti. lzı:ı.ıir 8 

gol yedi. Bir gol yapamadı .. 
Önüme baktım, yanıma baktım, 

arkama baktım. lzmirsporda ten
kit etmedikleri bir oyuncu bırak -
mıyan bu adamlar, oyuna başlar -
ken bu lafların tamamen aksini 
söyliyen adamların kendisiydi. 

47 inci defa aynı dersi tekrar 
öğrenmiş oluyordum. 

Takdir ettiği zaman neyi takdir 
ettiğini bilmiyen, seçmiyen bir 
spor efkarı umumiyesine güve -
nenler, tenkit ettiği zaman neyi 
tenkit ettiğini bilmiyen aynı spor 
efkarı umumiyesi tarafından hep 
böyle terkedilirler. 

:(. 1(. 1(. 

lzmirspor kalesine 8 gol girme -
sini hazmedemiyen bu adamların 

lstanbul Şehir Meclisinde 

Toplanma u·zatıldı 
Yeni aza - Belediye zabıtası talimatna

mesini tetkik için komisyon 
İstanbul umumi meclisi dün 1 ~sulü kaldırılmış ve bunun yeriııt 

birinci reis vekili Sadettin Ferit gümrük hasılatından belediyeler~ 
Beyin reıslığı altında toplanmıştır. hisse verilmesi kararlaştınlınıt 0 

.. 

Geçen celsenin zaptı okunup ka - duğu için İstanbul belediyesi bil~ .. 
ltul edildikten sonra vali Muhittin çesindeki bu duhuliye resmi varı• 
B . d' k k d d h . . . h ın ınik .. eyın tem ıt tez eresi o unmuş• atının a cm ı!nıının, . c 
tur. Meclisin içtima müddeti bu tarının değişmesi lazım geliyordu. 
çarşamba günü bıtmekte idi, he - Hesap işleri müdürlüğünün bu Jll4"' 
nüz müzakeresi bitmemiş birçok sele hakkında belediye reisliği Y" 
işler bulunduğundan vali Bey mec- luyla meclise gönderdiği tezkere 

0 

lisin toplanma zamanının perşem• kundu. Tezkerede simdilik belr 
beden itibaren sekiz gün daha uza diye varidat bütçesi;in yukarı 1 

tıldığını bu tezkereyle meclise bil- yazdığımız maddesindeki varid• ... 
diriyordu. tın isminin. "yüzde on gümrük hl' 

Rus misafirlerimizi geçirmek sesinden alınacak para,, 9eklinde 
üzere Odesaya gitmiş olan azadan düzeltilmesi isteniliyordu. Bu te~: 
Nakıye Hanımla Cevdet Kerim Be- kerenin bütçe encümenine te"dıt 
yin ve Tekirdağına giden Manya• kararlaştırıldı. 

si zade Feridun Beyin mezuniyet - Şehir meclisinin dünkü içtilll~i 
leri kabul edildikten sonra azadan ında müzakere ruznamesini tetk• 
iş bankası umum müdür vekili eden maddelerden biri de terkoıu' 
Muammer Beyin azalıktan ıstıfa yerine kurulan İstanbul sular ida~ 
ettiğini bildirmek üzere gönderdi- sinin alım, satım ve ihale itleri 
ği tezkere okundu,Muammer Bey için yapılmış olan talimatname id~ 
vazıfesi Ankarada olduğu için ls • Belediye reisliği makamından ge • 
tanbul şehir meclisi içtimalarına len bu tahmatna.me geçen cel.ed• 
ıştırak edemıyeceğım bildiriyordu. kavanin ve mülkiye encümenlerioı' 
İstifa kabul edildi. havale edilmiş, bu iki encümen ta' 

Bu suretle bu devrede meclis - limatnameyi tetkik etmif, unıuJllİ
ten Tevfik Salim Paşa ile Hacı A- yet tibariyle şehrin su ihtiyacıol 
dil, Yusuf Ziya, Muammer Bey .. temm edıcı tedbırlerı ıhtıva ede' 
ler istifa etmiş, dört azalık açıl - mahiyette görmüş, küçük tadili• 
mış bulunuyordu. Reiı Sadettin la ve tasvip edilmesi teklifiyle 1Jlll11 

Ferit Bey, yedek aza listesinin A ı -" mı mec ise göndermişti. Ape,11' 
tetkik edildigw ini, açılan yerlere t l' · dil a ımatnamenın encümende ta 
Ayşe Remzi Hanımla, Kara Osman edilmiş olan şeklinin matbaada &a 
zade Suat, esbak vilayet umumi sılması henüz bitmemişti, bu 1e ' 
meclis azasından Hilmi ve avukat heple müzakeresi gelecek celtef' 
İbrahim Beylerin gelmesi lazım bırakıldı. 
geldiğini ve bu zevatın davet edil 

Ruznamenin başka bir maddeıi d• 
diklerini söyledi. Bu sırada yeni yeniden yapılmış olan belediye t.1/ 

azadan Hilmi ve İbrahim Beyler bıtası talimatnamesi idi. Taliınai" 
meclise girdıler, ön sırada boş bul 
dukları yerlere oturdular. Reis 
Sadettin Ferit Bey Hilmi ve İbra
him Beyleri azaya takdim etti, ken 
dilerine muvaffakıyet temenni edil 
di. 

Taksim bahçesindeki metruk 
Eldorado gazinosunun spor işlerin 
de kullanılmak üzere riyaset ma .. 
kamının emrinde bulundurulması
na karar verilmesi hakkındaki be
lediye reisliğinin teklifi okunup 
tetkik edılmek üzere bütçe eiıcüme 
nıne havale edildi. 

Evelce 934 nıali sene bütçe•• 
yapılırken varidat kısmında on se
kizinci faslın on dokuzuncu madde 
sine duhuliye resmi varidatı konul 
muş, bütçe bu suretle kabul edil -
mişti. Sonraları hükumet tarafın
dan belediyelerin kasabalara gide
cek eşyadan duhuliye resmi alması 

kendi mantık ve muhakeme kale
lerine bir buçuk saat zarfında 80 
tane (tezat) golü girdiğini düşü -
nürlerse biraz mahcup olmaları 

lazım gelir. 
lzmirspor çok çalıştı; fakat F e

ner kahir bir galibiyet kazandı . 
Olabilir ya ... Bunda kızacak bir 
fey yoktu. 

Ji. Ji. :{.. 

İzmiraporlu çocuklar, beni din -
leyiniz. Siz lzmiri Türk sporunda 
ikincilik gibi çok şanlı bir mevkie 
çıkarırken, dün sizleri haksız it -
ham edenler bulundu. İşte spor 
efkarı umumiyesi her zaman bu -
dur. Ve spor, Fenerin önünde de -
ğil, yirmi dakikada kırk defa man
tık değiştiren böyle "dönek,, fi -
kirliler önünde meyus olmamayı 

öğreten mümaresenin kendisidir.,, 

name basılmış, azaya dağıtılınır 
tı. Beyoğlu azası Mehmet Ali Befr 
belediye z~bıta talimatnamesinİıl 
önce alakadar encümenlerden af .. 

rılacak bir komisyon taraf md•" 
tetkıkinin faydalı olacağını, bu k~ 
misyonun meclisin içtima devre•~ 
dışında da çalışarak tetkiklerill1 

ilerletmesini ve gelecek devrecJ• 
mesai neticesini meclise getirrr / 

nı ılerı sürdü; bu komi•,..,ııun te~ 
kili tarzı münak.:>J:a edildi. A'1"1 

Bey, kooı;-ıonun meclisin içtıJ111 

dev•dl haricinde de çalışacağıll1 

göre bir ihtisas komisyonu mah>'~ 
tinde olacağı noktasını tauih ettir 
komisyon azasının reislik di'f•.,ı 
tarafından seçilmesini teklif etti, 
Mehmet Ali Bey reislik divanı t,.. 

di" rafından namzet olarak tesbıt e 
lecek azasın isimlerini mecliıin t•' 
vibine bildırılmesım ıstedı, bu te"" 
lif kabul olundu. 

Ruznamenin son maddesi tel " 
kiki hesap encümeninin belediye' 
nin 1931 senesi hesap kısmına d•" 
ir mazbata idi. Beyoğlu aı•tJ 
Mehmet Ali Bey, mezbaha, k~~ 
servatuvar, şehir tiyatrosu 11 

.... 

mülhak bütçe ile idare edilen ısı", 
.. t~ 

esseselerin hesaplarının esaı b\J 
ile idare olunan belediyenin h~ı: 

'J1h 
larından evel tetkik ediJıne•• 
hesapların tetkiki sırasında al~~,. -
d .. 1 · 1 · · Joııt' ar muessese er amır erının e 

.. ıer 
mu halinde izahat vermek u bal 
mecliste hazır bulunma]arını, rt 
zevat bu celsede hazır olmadıkl• e' 

için hesap tetkikinin gelecek .celSd 
ye bırakılı....::.smı teklif etl•· 

teklifler kabul edildi. .. i) 

Şehir meclisi, perşembe giiJS 
saat on dörtte toplanacaktır• 
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-irı 
•lttıa .. dn, thncll s•zetede okudum 
bt •re ıa lira ' lllallye tabealne '100 
ll"•••nı b "erecekmtı. Ne olar 700 

- ... ~- ana ayır. 

AİLE lHIANTIMJL& O<G!ILlOJ 



H i k a y e 1 r: • mınD Aptülhamidin Yaveri Keçeci 

v ı c D A N s ı z : izzet Fuat Pş.nın hatıraları 
Yazan: /ZZETOGLU 11.-ıaııııııı WWllH1lllffiiilllllllffilillWlll"lalllll!lllHHHR11 nıııımııı mn~ i m JI~= ,,,I 

Geç.en ay memleketi. bıraktım.' Bey bana bir lira verdı ve sor- A nfülhamit Fransızca bilirdi' ~aKJP Kalktmı lıtanbula getdım. Burada du: ~ .S: f ., 
boyacılığa batladım. - Bugünü hoş geçirmek ister ( t k J d • k dı 

Boyacılık deyip de geçme. Ara- misin?. po ırarım ıye onuşmaz 
da sırada hamallık da ediyorum, - Tabii isterim beyim. Jll• 
poıta müvezzılığı de... -Al sana bir sinema davetiye- - 31 - yedığım lokmalar boğazımda dü- almak mutattır. Fakat 0 ~ 

Hiç fena değil. Şaka maka, ıa- si. Benim yerime sen gidip eğlen.. Esasen bu da solda sıfır ola • ğümlenır .kalırdı. Bir nihayet iki tane. tı' 

alim 25 kuru§a geliyor. Dört buçuk matinesıdır. cak kadar ufak bir kepazelikti ya.. ıBunun buradaki maddi lenalı- Şekedeme götürülmez. .a, 
kibar.cası sofrada yemek dalı• Bu itte asıl hoşuma giden pos- - T e§ekkür ederim. Ondan daha büyük kepazelik ıni -

ta müvezzılığı . .,,. Arada sırada bir Tam dört buçukta sinemaya git şan tevzii idi. 

bey veya bir hanım yaklaşıyor: tim. Davetli hükümdar olsun, sefir 
- Şu mektubu al, adresine bı- Sinema güzeldi. Bol bol gül - o1sun, prens, her kim olursa olsun 

ğmı değıl manevi ıstırabını da gö1-

meli. Bazan bu gürültü patırtı ara
sında tercümanlık azifesiy le oıü ~ 

keJlef olan zat maazallah kelime -

yük bir nezaket olur. Küçi.i1'ı::: 
lar da ayını §ek.ilde sofr.a.d.., , 

rakıver, aceledir! diyor. d" S k d t d C k 
El

. um. onuna J\ ar 0 ur um ... 1 • yemek salonuna geçmeden evvel leri, cümleleri, bazı siyasi · ncelik-
ıme de on kurut sıkı§brıyor. tığım zaman altı buçuktu. 

Her verHen mektup da "acele,,. Tam ıkı saat gecmıdı. tarafı şahaneden bir nişanla taltif len tamamen tercüme ederken 

ra olarak alnunaz. Bunlar '~f 
ten ziyade süs j~indir. M.-it: J'' 
hazır bulunduğum birçok zı'f ..lıf 

Ben vazifemi bilir bir insanım. ~ ? olunurdu. Bunu göğsüne büyük hünkarın hoşuna gitmezse seyrey -
.,.. On dakika sonra beyefendinin 

.., •r 
ferde bizm adamların yaptıg~~ ~e' 
hıçbır uman gözümün ÖJJ.'1~rf"' 
gitmez. Her ~aman tüy1erim " 

Bu acele mektuplar. nihayet üç bir iftihar ( !) nişanesi olarak ta - leyin siz gümbütrüyü ... 
, kapısını çaldım. 

gün sonra yerlerine varıyorlar. Bey beni görünce faştı ! kan adam gayn ihtiyari gururlan - Zavallı dostum saatler süren zi-
T•k bir mektup için rahatsız N ld' ., maya hatlar ve kollarını sallıya yafetten sonra göğsü tıkanarak o- rır. 

- ege ın .. 
olmak doğrµ değıl. Ben Ü~ gün sallıya yemek salonuna dahil olur-

,._ Geldim. 
bekliyorum. Üç günde bana veri· _Eğlendin mi?. du. 
len mektupları biriktırıyorµm, on -
aan ıonra sırasıyJe adreslerine 

Halbuki o zat sofrada kaç ta
ıie kilerci varsa, hatta uşaklar var 
sa hepsmm göğsünde aynı nişanı 

görürdü. Yahut o zamanın lafla -
rına göre (sinei sadakatta aynı ni-

-Evet .. Tam jki •aat sürdü. 
- iyi ya İ§te .. Haydi güle gü-

götürüyorum. 
Bazan da yorgun günledm olu- le. 

Kapıyı yüzüme kapamak istedi. 
yor. O ;ıaınım aldığım on kuru§un 
'dört kuru§una kıyıyorum, mektubu 
postaya atıyorum. 

Dün beni bir apartımandan ça -
ğırdılar. 

lki kütüphane dolusu kitabı ta
~an arasın-. taşıyacaktık. Ben der
lial bir iş bölümü yaptım. 

Uşak kitapları dördüncü kata 
taııyacaktı. 

Tuttum. 
- iki ıaat sürdü, gidip gelme 

zamanını da hesaba katmıyorum. 
- Anlamadım?. 

- ltidalımı kaybediyordum. 
Kızmıya baılamıştım. 

- Ücretımın ne olduğun.u bi -
lirsinız ... Saatım yirmı be_J kuruıa 
gelir ... Elli ık,ur:uş isterım .. Elli ku
ruş borçlusunuz.. HizıneJ.çi kitapları orada sıralı 

yacaktı. brar ettim. ,Kızdı: 
En güç vazıfeyı ben üstüme al- Merls.eze şikayet .edeceğimi, 

drm: dava edeceğ~ı söyledim. Mete • 

Salonda duracak bir teY unutul- lik vermedı. 
masın diye nezaret edecektim. lfem hakkımı yedi. hem de Üt-

'Ağır iş! telik beni tahkir etti, koğdu. 

Öğle üzeri kitaplar taşınıp bit- . Şu dünyada çok vicdansız a -

ti. 

Boğazlar 
Meselesi 

(Bas tarafı ı •ne! ıı:ıyıfıımmla) 

Sovyet heyeti Eskifehire gide .. 

:rek oradaki tayyare mektebini gez 

djkten tonra 1922 deki Afyon harp 

meydanlarından geçerek demiryol

lann iltisak noktası olan Balıkesi- 1 

re uğramı§tır. Balıkesirden Çanak 
k;leye kadar inıa edilecek olan 

hat yapılmadıkça buraıı, bir gün 

Marmara denizi düşman eline geç• 

tiği takdirde boğazlara doğru gön
derilecek olan askeri kuvvetlerin 

toplanma mahallidir. Bundan son

ra, nihayet Çanakkale boğazı da• 
hi ziy~ret edilmiştir. 

Bu ziyaretlerin ve müzakerele • 
rin verdiği netice hakkın.da yakın 

zamanlarda her halde bir şey işi -
tilmiy~cektir. Şimdilik bilinmesi 

kif ı olan bir meıele vana 0 da 
Çanakkale boğazına ait olan bir 

münazaada Sovyetlerin Türkiye 
yanında mevki alacağıdır. Bu su-

retle - bugünkü cihan vazıyeti na
zarı dikkate alınmak lazım gelirse 

damlar var!. 

Cemil Bey 
Yeni Bursa müddei 

umumisi 

Bugün Bursaya gidiyor 

Bursa müd
deiumumiliği 

ne tayin olunan 
Cemil Bey, bu • 
gün Bursaya gi -
derek, yeni va -
zif eıine başlı -
yacaktır. 

Cemil Bey, 
Yeal Eursa Milddel terfian Buna 
umumisi Cemil e. müddeiumumi -
liğine tayin olununcaya kadar Is • 

tanbul müddeiumumi muavini o -

!arak çalışıyordu. Daha önce de 

cinayet mahkemesi müddeiumu -

mi muavinliğinde ve sulh liakimli

ğinde bulunmuştur. Adliye saha

sında on bir seneye varan bir fa • 

aliyet hayatı vardır. 

Şimdiye kadar meşgul olduğu iş 

leri zeka ve vukufiyle ihata ede -

rek baıaran Cemil Bey, aynı za -

manda fevkıılade nazik davranışı 

ile kendiıini herkese sevdirmiş 

genç ve kıymetli bir adliyecidir • 

Yeni vazifeıi batında çdışırken 

de aynı muvaffakıyeti göstereceği, 

hakkında herkeste gene iyi intiba

lar uyandıracağı şüphesizdir. 

şanı müşahede ederdi).. Artık bu 
vazıyet karşısında o nışanın ne e -
hemmiyeti var. 

Çünkü tam bir istibdat ve mut
lakıyetle saltanat süren bir devlet 

reısnın sofrasında bunu tefsire de 
4mki.n yoktur. Zira meşrutiyet fi -
lan olsa: Memlekette demokrat 
bir idare vardır .. filan diye tevil 

edılsın ... Halbuki bunlar da olma
yınca iş her dakika kepazelikten 
kepazeliğe dökiilürdü. 

Hele aofre.da ~emek yeri<.en 
hizmetçilerjn gürültüsü .. 

Avrupa te§rifatına göre sofrada 
gürültü etmek çok çirkin bir şey -

dir. Bundan maada sofranın ahenk 
ve vakarını bozmak, söz söylemek 
konuşmak, yan yana oturanlarca 
bile müsait değildir. 

Vakıa büyük sofralarda musa
habe caiz değılse de sükut muhak
kak lazımdır. 

Fakat hızım saray ziyafetlerin
deyse adet başkaydı. Söz söyle -
mek hakkı yalnız padişaha aitti. 

Burada en elim bir hatırayı an
latmadan geçemiyeceğim: 

Abdülhamit fransızcayı mual -
lim Domengenin kayınbiraderi M. 
Gardey isminde bir muallimden 

almıştı. Mecidin tayın ettığı bu mu 
allim Hamit efendıyle biraderi 

Murat efendıye birkaç sene fran
sızca öğretmıştı. 

Filhakika Abdülhamit frasız -

cayı iyi anlardı. Fakat kendisine 

mahsus bır kıbır ve azamet, daha 

doğrusu tarize veya tenkıde uğra • 

mamak için hıçbır vakıt konuşmaz 

dı. Binaenaleyh O uzun yemek -

lerde hünkarın yanında bulunan 
ecnebi zevatla mükaleme yükü Mü 

nir paşa dostuma yüklenirdi. Za -

vallı dostum saatlerce ayak üstün -

de durarak sağda, soldaki hizmet
karların gürültüsü, yemek salo -

nunda icrayı ahenk eden kalabalık 

orkestranın gürültüsü ortasında 

sesini duyurabılmek için uğra§ma

sı göğüs darlığı hastalığına müpte
la etmişti. 

Çok defalar bulunduğum hu zi
yafetlerde ben yerimde rahat ve 

- harpten evel Rus emperyaliz
minin uzun senelerdenberi elde et• 

mek istediği gayenin büyükçe bir 
kısmı kazanılmış oldu demektir. 

Aynı zamanda: harpten evel şu 
Y~ya bu ıuretle ıiyasi hesaba katıl

masma ltızum hissedilmiş olan 
bazı mülahazalar artık gayri müm Cemil Beye güzel seyahat te - mükemmel yemek yemekteyken o 
kün bir hale gelmi§ oluyor.,, menni ederiz. sevgılı dostumu o halde görünce 

Hünkar bir sofradan katkı~ 
hazıruna doğrµ bakıp ~e,liaı Ner ol , 
ten sonra kapıdan kaybolur .. • 

1
, 

maz henüz davetlilerin ço~\l y 1. 
• }IY 

yafette sofranın Üzerlerinde mey- mek salonunu terketmedik1e~ı. bİf 
va geçırıldığı sırada bir de bazı de kiler cihetınden fırtına gıb• 
hediyeler ikram olunur. Bunlardan 

1 

hücum başlar. 

dasına çıkar. O,ndan sonra ancak 
bir lokma ekmek yiyebilir. Gele -

lim ikinci ıstırap tablosuna.. Bu 
milli bir :vazıyettır. Her büyük :ıi -

"''' bir, nihayet j),<j tane hatıra olarak <De'·11
t11• ~ 

••••• 

······A~~b~·····~t;~·~~~k···;;? 
. . ~ı 

(Ba, tanıtı s Uncu sayıfada) E. Ludwig' e de denu!tır 

Bilmem ~i artık, Musolininin "Rahat ömrün aleyhindeyiz.,~"" 
".Vieil hom~e,, . t~~iri .. üzeri~de Fikir apaçıktır. MusolioJ ,,_:ı, 
durmak caız mıdır. Cumhurıyet ı ·":Vieil homme,, yaşlı adam deY 
gazetesnin ağzından çıkanı kulağı dir, es.ki adamdır. 
işitmiyen muharriri benim için di· Gelelim son söze, "CumhııriY't,ı 
yor ki: in muharriri dedi ve diyor ki: 
"İtalyan baıvekilinin sözlerinden " h" ...,\e1'el° •••• esasen en ur ıne... e' , 

itine gelen taraJJarmın Fransızça· te yapılan tenkitler arasında t jt 

Jarını sütununa geçirerek beyana - rübe ve vakıanın en ziyade l~ 
tının aslını teşkil eden cümleleri I ettiğine itibar zaruridir .. ftah'' ' 
(hamhum şaralop) yapmış ... ,, b t t k't ·· k .,.rdı'' 

Ve bundan sonra söğüyor .... Pe
yami Sıtfa Beyin şeviyesi hakkın -
da son bir fikir daha verm~ için 
hilenin sırrını müsaadesiyle ben 
de§eceğim .. Kendi tercümesini ay
nen alıyorum: 

"Şunu da söykrim ki, Faşizm 

f crağattir; ve bunun için gençliği 
kazanm~tır. Zira gcn\;lik hayatm 
en hasbi (yahut menfaatsiz) am -
dıı·. 

Buna karşı Musolini ile konu:.an 
muharrir diyor ki: 

"- Sizi dinlerken Paul Claucle 
lin şu sözlerini diişün<liim: ''Der -
ler, ki gençlik zevk çağıdır; 
bu doğru değildir, gençlik kahra -
manlık çağıdJr.,, 

:rvı usolini ceva Jl veriyor: 
"Claudelin dediği doğıudur .. 

Zevk yaşlı adamların tasası (ya 
hut endi§e.si) ya.şlı adamların ara
dığı şeydir.,, 

Hayır, Musolini bunu demek is
temiyor. Zevk, eski adamın, ide -
alsız İtalyadaij.i her sevincin mem· 
hamı zevkte aramak hatasına 

düten eıkilerin kaygusudur diyor. 
Musolininin bu sözü yeni değil • 

dir. İtalyan başvekili "Le Fascis· 
me,, iıimli eıerinde der ki: 
"Faşizmin adamı, öyle bir fert -

tir, ki vatan demektir, millet de
mektir. Zevkin dar çerçevcsile 
mahdut olan hususi hayatın sevki 
tabiisini izale ederek, nesillerle 
fertleri bir an'anede, bir vazife 
de birleştiren biı' ahlak kanunu 
demektir.,, 

Ve diğer bir yerinde ili.ve eder: 
"Faşist, rahat hayatı istihkar 

eder.,, 

ser es en 1 ve muna aşa ··b' 
Musolini bu tenkitlerin teef"l iCİ' 
ve vakıaya en mutabık olanrtt• 
bar edeceğini söylemit olu~or·ı~ 

Musolininin sözlerini hır cJ 
aynen ve harfiyen alıyorulfl: ~I" 

"Korporasyonlar kanununu ''f 
zırlamak için herkesin fikrini •:,. 

lemesini .bizzat ben istiyorudlı,Jı,t 
tün tezleri kabul ediyorum· f .,,. 
karanını verince, ondan ıoPr~ fi' 
kıaların ve tecrübelerin muha e • 
tinden başka muhalefet t•ıtl 
marn.,, 

Bu sözlerden Peyami Safa IJe ~ 
. k d ~ A k aı..jlrtl . 

yın çı ar ıgı manayı ~ı ar "' ,,-• 
ıçın, msan ancak. , •••. pe'/ 
Safa Bey olmalıdır. • 

Şimdi gene k~ndi kendi111e ;,. 

ruyorum: "Bu adam, &on !• ,ılJI' 
yazıda, bana şunları ıöyledı: 1e 
bıali caddesinde yüzleri Jofı , 

gözleri karanlık adamlardaP '~d' 
biri. Matbuatın hiç bir sah311 

0 • 

hiç muvaffakıyet kazanmarıı•f . , 

lan bu zeka he.dımlarındal1· j;, • 
biri. Manevi ademi iktidar• u ''iİ_
mışlardan .... biri. Bunlarııı 1 t' • 
de en yapışkanı .... Hamhııfll Jıdl-' 

1 B 'k . kst" • ro opçu . . . . ecerı sız 1' ,o 
tici ...... Mahiyeti dımdızl• 1'İ' 

" yulup meydana çıkarılac." .,,, ~ 
mahluk ... inatçı ve cahil bıt 
vallı.... 11,J' 

Şimdilik bu çirkin sözler.,,j;ıt~ 
lakta duruyor. Hele daha f 1 'le/ 
dursun .. Ben yalnız biı· kere'~ıi•"' 
sun, Peyanıi Saf anın kı:ı•1 ıı' 1 

.. k · . A b ut• gorme ıstıyorum. ca a 
cak mı dersiniz?. 

Zehi tasavvuru batıl... ,,t 
seıami ıı 



....... 

Bir av~ının saf arkada- ~~ DUNY A HABE~1_E;_gı 
şına oynadığı oyun! .. 

Meı·aklı b: 1 ·k~ . T d .. e . _. ~r u a~e - avşan er.ısıne 
g çırılmış kedı - Sarkan kuyruk 

Bazı a.k · -----

Amerikalılar sabahlara kadar viski 
ve şampanya içmeye başladılar! 

'Beyo~ı d'{.Qınlar bir kaç. arkada§ rılmış olan bir sokak kedisinden 
fl.ı?'\l.z udn a bir birahanede bulu - başka bir şey değilmiş! Zavallı 
r L ' ereden t d 

içki yasağına sadakat gösteren, çay, süt içen yegane şehir 
lıı; \'akit ... epe en konuşa.. kedi tavşanın derisine sımsıkı sa -

ln"Uzip h'geçırırız. İçimizde bir rılmış, kuyruğu derinin içine sak-
Amerikada içki yasağının kaldı 

rılmasına dair ekseriyet tarafından 
d ' ır de fd l tr, 8 ıa ı arkadaş var- lanmıtt, hattına uzun kula.k'ı tav .. ,, unlar d · y l . ':t ':t verilen rey üzerine, halk, kanu -
<!ttriyj ta ıger erıyle beraber şan başlığı geçirilmiş ve yalnız nun resmen kaldırılmasını bekle -

• •• , 11 ırkrnaınlarlar. Muzibin saf dört ayağı dı,arıda bırakılmış bir 
rı,. aldattığını görerek güle halde imif. 

Safdil l Bunu anlamak için avcı arkada-
~ok ttıer·'-o an arka.daıımızın ava !l:In ölü "acem tavsanı nı uzunu -
t cucı Yard G -z ~ " 
A..'ne höyle b· ır. eçen ak§am zadıya muayene etmesine hacet te 

"haha· 
1
1
r toplantı yapmıJtık. : yoktu. Çünkü hayvan vurulduğu 

d~ ı ıtçı dr M . l k 
lırnrz dedi :. uı:ıp 0 an ar a • zaman ağaçtan aşağı düıerken 
''._ B b' kı. tavşan derisinin dikişleri yırtı1dı .. 

beş çift en ı r kaç ay eve! lrandan ğından içinden kedi tüyleri meyda 
t• .. acem t 
"l\lÇi.ik ç k avşanı getirterek na çıkmıştı. 

t~ koyuv: ı~ec_e eh·annda tarlala- Bizim eafdil arkadaı bu suretle 
lUre..ı · rnu~tım Bunlaı· ç'"'btık l~ qtkle · · .~ · " muzip arkadaş tarafından bir daha 
<\fl'] rı ıçın sin r . . ·d k' arda d · ~c 1 ° Cl\ aı a 1 aldatılmı! olduğundan dolayı fena 
Onlaı·d · olaşınaga ba~ laımı:;lar. an t k ~ · halde kızmıştı. Hiddetini kimden 
O!ı.ıy0r..,.. e · tük vuran avcılar da 1 - b 'l · d B' l k 

11ıU~ a acagmı ı emıyor u. ır ara ı 
ı~ Ru ta\·:·.,, 1 başım kaldırıp ağaca doğru bak -
"d,\ ' <.:\J1 an ı ·11 ·"'· · 1' "' .. 'Şanla· ı", n H f ıgıımz c ıger tığı zaman ikinci acem tavşanının 
i!llr ]" 1 r an fa rk • k" - · · Cltklc .· r, a\ opegını daldan dala atlayıp dolaştığını ve 

miyerek sabahlara kadar viski 
ve ,ampanya içmektedir. Nevyork 

ta bütün barlar, g-izli içki vermek 
için aldığı tedbirleri bertaraf et -

miş, bunların bır çoğu müşterile

rine bedava içki dağıtmış, en pa-

halı şarapları bile, para almadan, 
herkese sunmuştur. 

lçki yasağının kaldırılması le -
hinde ekseriyet taraf mdan rey ve .. 
rildiği gece bir bayram gibi tesit 

olunmuştur. Amerikanın hemen 
her büyük şehrinde bu münasebet-

le sevinç tezahürü yapılmış, halk 
sabahlara kadar meyhanelerde bar 

larda hesapsız içki içmiştir. Holi 
vudun en meşhur yıldızları bütün 

r.ı p k 11 zaman ag"' açlara tmna 
~~ ·açınalaı1d . • - arkasını kabartarak mırıldandığı· geceyi barlarda geçirdikten. sonra 
·"l11ar "' n. Bu sa vede tav .. .. t·· "A d 1 b hl . b d t"'d "tt' l'ib· a.e:aç1aıı .. .. ~ nı gormuş u. cem tav~anı,, a - sa a eyın ar an s u yoya gı ı -

ı koı n ustundc km: avlar 1 ··rt·· . "rl" .. · d k' t ı , aylıki . . .. ı ara su une su une uzerın e ı av er. 
~·~~ediın' anı: :tlllrt~lalbıldıJ:~r. l B.cn şan derisini söktüğünden derinin Halk kümeleri, içki· şişelerini 

•• rlah ... erı c c ıger erın- .. d k k d" k -e a 1ezzetr . . ıçın en çı an e 1 uyrugu da sa· ellerinde tuta~ak, şiş.elen yollarda 
~ U . \l havad: . ı ıfnd1~şl.,, k d ğa sola sallanıp duruyordu. açaı-ak bağırıp çağırıyor, içkiyi 

}' Jk b· ısı sa ı ar a aşımız 
ı-. it al· k ·1 d' 1 d'k Bizim arkada~ bu hali görünce yollara serpe serpe içiy01"du. ' l\t\\ i.\ a 1 e ın e ı ten -z 

,, llluzip olan zata sordu: hiddeti büsbütün artmış ve hemen Sabaha doğru içkilerin mevcu• 
"l ...._ A. h çiftesini ikinci "tavşana,, doğru du o kadar azalmıştı ki ortalıkta 

;ı en .,. ca a bu ac:em tavsa~arı-
ı:,~f e t~'ade hang-i tarafla;da tesa çevirerek onu da yere sermişti. içki kıtlığı hissolundu. 
~ı:~<ic~ ~lı.vornıuş? Den hu cuma ava Hiddetini bir dereceye kadar an - Bütün Amerika şehirleri içki 
~iın < gırn, gidip aramak ister cak bu suretle teskine muvaffak devrinin avdetini bu şekılde tesıt .,, ı 

h o muştu. ettig- i halde bir tek şehir, aynı ge -o1uz· 
di. A.. ıp arkada~ ona. izahat ver· Şimdi bu uydurma "Acem tav- ceyi yalnız süt ve çay içerek geçir-
" \'tılar d · 1 d · · l d' -''rlerd ın a1ma avlandıkları şan arı,, nın nere en oraya getırı.. ı. 

d, ltluh en birisini tarif ederek ora- miş olduğunu soracaksınız. Bunu Bu şehir Ohisin Westervil şehri· 
lt''dtitkkak acem tav!anlarına da anlatayım: dir. Burası içki aleyhtarlığının en 

edece "' · · .. ı d' mu'"hı'm merkezidir. S gını soy e ı . Bizim muzip arkadaş saf dil ar-
l't ~:~adan haber aldığıma gö _ kadaşın hakikaten o cuma günü a- Ohisde içki yasağı aleyhinde rey 
o c\ı .... ıtrı ~af dil arkad~ hakikaten va çıkacağım bildiğinden hazırlık .. verdiği halde bu şehir halkı yasa -
f ·••a. gun" . . . . ğın devamı lehinde rey vermiş 

ıtl'rıia u tarif edilen mahalle !arını yapmıs, ıkı kedıyı o kıyafe- h f"f b. d h" k ll l d t 'f• or d ~ ve en a ı ıranın a ı u anı -
lıcttn a. a bir müddet aran - te sokmuş ve bir çapkının eline ve- ı k 1 • t' 

ft}\ll. h ıorı:ra. nihayet uzaktan tav- rerek ona bizim safdil arkada- masma ~rşı ghe.mf ışlır. f d 
~r enziyen 'k· h . Yalnız son a ta ar zar m a 

''"''tıd ı ı ayvanın otlar şı da o cuma sabahı Sırkeciden 'kt 
75 ~" a dola k ld imal olunan viski mı arının U'- ftna ta o uğunu gör trene biner ken uzaktan göstererek 

....., milyon galon olduğu anlaşılıyor. 
.. 'tv!an] av mahalline yollamıştı. 
"'a.•tl'\ k arın bulunduğu mahalli Kaliforina bütün meyve mahsu• 
~l~t\ endisinden evel yanında Küçük Çekmecede trenden çıkıl lünü şaraba tahsis etmiş gibidir. 
~·· 'n a.v k.. dığı zaman çapkın, avcı arkadaşı Her yerde yeni içki fabrikaları .. ()S>ek d h 0Peği keşfettiği için k 
t er al t ar asından gizlice takip etmiş, bir kurulmaktadır. 
lt l'tre d ... a.vşanların bulundu.. noktada onun yolunu kesmiş ve 

l - ı\ mcrikada içki yasak iken kaçak 
i~·ki 7abıta tara fınd an miı~aJerc edilir. 
~ - Zabıta kar;ısında denize duküliir .. 
:3 - Rıınunl:ı her:ıher hir ~·okları içki 
yiizundcn me~hur haydut ,\ llrnpon gılıi 
mil~onlar kazaoırbr.. 4 - içki k:ıçak · 
çılan ) ol ortasında ,·unılurlardı. 5 -
11unuııl3 beraber harlard:ı içki serh'H 
c;erbc;,t içilirJi. 

Yeni kanunla Amerika bütçesine 
200.000.000 dolar temin edilecek -

tir. Bununla beraber asıl içki ya -
sağı henüz kalkmış değildir. Aaıl 

yasak kanunuevelin beşinci günü 
kalkmış olacaktır. 

Amerikada içki yasağının tat " 
bikı, çok makus neticeler vermİ§, 

sarhoşluk, kaçakçılık, irtişa gibi 
fenalıklar almış yürümüş, kaçakçı

lık yapanlar adeta hükumet içinde 
hükumet kurmuşlardı. 

Her gün zabıta kuvvetiyle içki 
kaçakçıları arasında kanlı çarpış • 
malar oluyor, bu uğurda birçok 

kurbanlar veriliyordu. Yasak A. 
merika halkının ahlaki üzerine de 

fena tesirler bırakmış hemen her 
evde gizli bir takım bölmeler ve o

yuklar vücude getirilmi~ti. Bu böl 

melerde bütün memnuiyete rağ • 
men pek ala elde edilen sandıli 

sandık içki saklanıyordu. Kaçak
çılık suretiyle elde edilen büyük 

servetler birçok kimseleri kaçakçı

lığa doğru sürüklüyor, en umulma· 
dık ailelerin isimleri büyük macera 
lar içine karışmış bulunuyordu. 

İçki yasağının kaldırılmasıyle 
bu af etlerin hafiflemesi beklen il .. 
mektedir. 

Amerikadan başka içki yasağı• 
nı tatbik eden bir memlekette Fin-

landiya idi. Finlandiya 13 sene iç • 
ki yasağını tatbik etmiş, nihayet 

geçen sene bu yasağı kaldırmak 

mecburyetin de kalmıştı. 

Amerikanın da yasağı kaldırma 

siyie yer yüzünde böyle bir yasak 

tatbik eden bir kimse kalmamış 

gibidir. 

Amerika halkı tarafından veri .. 

len son karar, büyük bir ehemmi· 
yeti haizdir. 

Çünkü bu kararla içki ve ayyaş

hğın zararlarını kaldırmak için hal 

kı terbiye etmek, halkın içtimai 

şeraitini düzeltmek lazım geldiği • 

kati bir surette anlaşılmış oluyor. 

~e~İpt .. ogru hücum etmif. Kö-
ıı' llzerl · geçeceği yeri iyice hesap ederek K b • • t •• b l • 
~'••t<Jen ıtc::~ doğru geldiğini "Acem tavşanları,, nı oraya yakın ana tsız }f tayyareflJfl ecru e erı 
'0~ltak avşanları hemen bir mahalle bıraktıktan sonra ken-
&a.c.l t en Yakında bulunan bir a- Geçenlerde lngilterenin (Har _ Kanatsız tayyare, inecegı za • 1t?nanrn l 1 disi de ·çalılıklar arasına gizlenmiş-
~ ış ar· vort) tayyare meydanında yeni ka man hemen iniyor ve duruyor. 

1 . Uıi~ ark d ti. 
tl'ıtı. d ~ a aşın anlattığı şey 0 natsız bir tayyarenin tecrübeleri Bu tayyare yirmi saniye içinde 
fl 0 tru old "' ş:mdi, tertip edilen plan mu -

tılcı.r ugunu ve acem tav- yapılmışhr. Tayyare mühendisle - haı·eket etmektedir. Makinesi 140 b· . 1nın a"' k vaff akıyetle neticelendikten sonra, 
hırn gaca çı tıklarım gören rinden (Cierva) tarafından inşa e-

l,... •af dil ark· d lA h çapkın sevincinden gülerek muzip k 
• ıç· cı aş evve a ayret dilen bu tayyarede anat vazifesi-

t~,· ........ ~tıde kaldıgw ından hemen ç'ıf- arkadaştan aldığı beş lira bahşişi k .. ,. nı pervanenın dört anadı ifa et -
C\k 1•1 'arı.l_ara~, atq P.dem~mi•. An ı o akşam Beyoğlunda nasıl eritece-

1>4r tn d ~ mektedır. Bu pervane işledığı za -
t~ı~ u det sonra aklı ba•ma ğini düşünüyordu. 
t ·!Ve t .. f ... ~ 1 man aynı zamanda hem tayyareyi 
'"t'rıl u egıyle nişan alarak Dedikoducu yu··ru"" tmekle ve hem muvazenesini 

ıı.· ardan b ... 1 ı>atla.tın1 , ırısır.e doğru fişeği· temin etmektedir. 
l' ::• İstanbul üçüncü icra memurlu -

q. '"§an · . ğunden: Bu tayyarenin tecrübelerine iş-
\' kııa.n •on~a g:rıp hır rada çık:s.r - tirak edene İngiliz tayyarecisi bin 
~rla.ll.tn• aga; tan atağıya yu - Bir borçtan dolayı mahcuz ve battı Turver ihtisaslarını şu şekil _ 
~ .ı_ ·•· Bun ·· · l · k d ':t <l~R k un uzerıne avcı ar· paraya çevri mesı mu arrer işçi - d l 

v os k e an atıyor: 
~-~&.l} .. -~d oşa tavşanın düştüğü liğe ait levazım lstanbulda Yeni 
ıo; "' g1 e , Tayyare 15 yarda kadar koş • 
ll~ ... tn reı<: tavşanı yerden Volta hanında 2 inci katta 18: 11: 

., - '§ve ınuayen t - b 933 "h' .. d'f t . .. tuktan sonra dimdik yükselmeğe 
ıl'lı~. e e mege aş- tarı ıne muıa ı cumar esı gu- . 
llu nü shat 9 ile 10 araaında birinci a - başladı. ı Bu tayyare tam hır o-

'&.~ıHı :~~Yene neticesinde bizim çık ;o,rttırma ile satılacağından ta- tomobil gibi kolaylıkla idare olu
tıi~? A •da.! ne görse b<'ğcnir:i - ı lipl.~rin vaktinde mahallinde bulu- nuyor. Kolnylılda durdurulabi -

~İ\Y\'c:ı.n :~~.av şanı diye vurdu~u n&cak ~-nemuruna müracaatları ilan l liyor. Bir aralık saatte 118 mil 
1 ır t:l.Vşan C:crisine sa- j olunur. (355) süratle hareket ettik. Daha sonra 

satte on mile kadar indik. Fakat 

irtifaımızdan bir şey kaybetmedik. 

Bu vaziyette insanların tayya -

recilikten umdukları bir şeyleri ta
hakkuk ediyor. 

Bu sayede tayyarenin hareketi 
iç.in bin yardalık bir sahaya ihti -
yaç kalmıyor. 

beygir kuvvetindedir ... 

Tayyareci, bütün makineyi fev
kalade kolaylıkla idare ederek is· 
tediği gibi ileri geri götürüyor, 
sağa, sola çeviriyordu. 

Kanatsız tayyareyi, gözünü yu· 
mup idare etmek mümkündür. Bu 
tayyare ile sisleri yarmak ta son 
derece kolaydır. Sonra inmek 

meselesi de son derece kolaylaş • 

mış oluyor. Çünkü seksen yardalık 
her saha, bu tayyarenin inmesine 
kafidir. 

İngiltere harbiye nezareti bu 
tayyareleı·den bir kaç tane almayı 
kararfoştırm1ştır . 

Resmimiz bu kanatsız tayyareyi 
gösteriyor. 



Vatson teessürünü gizleyemedi: 
- Doğrusu üstadım, bu işte se· 

nin de tesirin var. Sen olmasay -
dın belki de habis herif köşkü 
yakmıya lüzum görmiyecekti. 

- Evet, amma onları ergeç so· 
yup soğana çevirecekti. Fırsat 

kollıyor, bankada, şurada, burada 
paraları varsa onların da yerini öğ 
renmiye, izini bulmıya çalışıyor -
du. Ben Şadan Bey ailesi için f ela· 
keti tacil ettim. lşte bu.. Fakat 
belki de daha büyük bir felaketin 
önüne geçmiş oldum. 

Şerlok Holmes, belki te biraz 
vicdanını temin için bulduğu bu 
tevil ile müsterih yatağına uzandı. 

Ertesi sabaha kadar rahat bir uy 
ku ile geceyi geçirdikten sonra 
kalktı. Mahir makyajlarından biri· 
ni yaptı. Kırmızı saç ve hafif kır -
mızı sakal taktı. Koluna bir koca 
bavul aldı ve yola çıktı. 

Yangın yerinde esrarengiz 
bir adamın sualleri 

Suadiyede trenden indiği zaman 
henüz öğle olmamıştı. Beyaz köş· 
kün yanık enkazı önünde bir çok 
adamlar, bu ara polis memurları 

araştırma yapıyorlardı. Holmes 
bunların arasına karıfh. Bavulu ve 
elindeki paketle ev kadınlarına, 

Avrupa mamulatından mutfak le -
vazımı satıcısı olduğu görünüyor
du. 

Enkaz arasından dul kadınla kı· 
zına ait ufak tef ek eşya işe yara -
mıyacak bir halde çıkarken Abdili 
baki Beyin arada bir ata binerken 
giydiği çizmelerin sarı mahmuzla
rı bulunmuştu . Herkes teessür için 
de bu mahmuzlara bakarak onun 
kibarlığından bahsettiler. 

Şerlok Holmes iri çantası, elin -
deki paketlerile bir Yahudi satıcısı 
gibi yerde işe yarıyacak bir şeyler 
araştırarak bir saat yangın yerin • 
de bekledi. Yanındaki boyasız, kü· 
çük köşkü tetkik etti. Genç müreb 
biyeyi gene kapının önünde görün 
ce sevindi. Fakat baktı, ki kız so -
kağa çıkmak üzeredir. Ondan ev -
vel yola çıktı, ve kızın Erenköy is
tikametine yürüdüğünü görünce: 

- Camlar için Japon suyu! 
Diye haykıra haykıra onu takibe 

baıladı. Kız acele yürüyordu. 

Erenköyünde postaneden içeri 
ııirince Holmes tereddüt etmedi. 
Hemen cebinden bir zarf cıkara -
rak postaneye girdi. ~ 

Kız bir masaya dayanmıı, mek· 
tubun zarfına, adresi yazıyordu. 
Şerlok Holmes ayni if için kalemi 
bekliyormuş gibi yaparak kızın 0 _ 

muzundan adresi okumaya çalı§tı: 
(Naim Bey- Tomtom sokağr 77 

No.) 
Kız adrese semtini ilave eder _ 

ken Holmes başını çevirdi ve bu 
son kelimeyi feda ederek kıza hiç 
görünmemek için dı§arıya çıktı. 

Deftetine adresi kaydetti ve geldi
ği yolda yürümeğe başladı. 

Ondan daha evvel beyaz köş -
kün önüne gelmişti. Gene kalaba -
lığa karıştı ve matmazelin ayni hız 
la eve girdiğini gördü. 

. Polis tahkikatını ikmal etmİf, gi 
dıyordu. Bahçe kapısında ona bir 
adam yakla§tı: 

Humara: 6 

- Affedeı·siniz polis efendi, de 
di. Bu yanan köşk kimin köşkü 

idi? 
Diye sordu. Adamın halindeki 

telaş, merak ve endişe uzaktan Şer 
lok Ho!mesin na.zarı dikkatini cel· 
betmişti. Hele bir hayli tereddüt
ten sonra polise yaklaşması bu sa
tıcı Y ahucliyi ku;kulandmyordu. 
Yanlarına gitti. O da polise bir şey 
soracakmış, gibi bu orta yaşlı le -
miz, pak adamın sözünü bitirmesi 
ni bekliyormuş gibi durdu. DiJin · 
de~ rum olduğu anla~ılan bu adam 
porse: 

- Şadan Bey mi? Hayır,. Fa -
kat ... 

Dedi ve polis onun sözünü ta -
" mamlamnsım !:>ile beklemiyerek a-

cele onu bıraktı ve yürüdü. 

Şerlok Holmes telaşlı ve endişe· 
li adamın iyi Türkçe konuşmadığı
nı anlıyarak hemen Fransızca: 

- Siz kimi arıyordunuz Mös -
yö? 

Diye sormakta tereddüt etme -
di. Rum: 

- Bir başkasını! Dedi. Abdül -
baki Beyi arıyorum. 

Şer lok Holmes ba§ını salladı: 
- Abdülbaki Bey evvelki gece 

yangında yandı. 

Rum birdenbire hayret ve tees
sür içinde dondu, kaldı: 

- Yandı mı, aahi mi aöylüyor -

sunuz? Kim bu Abdülbaki Bey, 
hangi Abdülbaki Bey? 

- Mısırlı bir zengin ... Bu köşk -
te oturuyordu. Yangını kim yaptı 

ise onu da yakmış. Kemikleri orta
da bulundu. Polis şimdi onu yakan 
adamı tahkik ile mc§gul.. 

Rum birdenbire gazapla yum -
ruklarını sıktı. Ditlerini gıcırdattı 

ve Rumca ağır bir küfür savurdu. 

(Devamı var) 

Nobel mükafatı 

(lkış tarafı l lııd ıo:ı~ıfaıh) 

azaltılması 
Bütün Ceyhanı 

fesörler maaşlarının 

altüst etti yüzünde~ rektörlüğe müraca~t ve 
şikayette bulunmu~lardır. Bu su · 

Ceyhan, 8 (Hususi) - Geçen -ı retle ~ikayet edenler arasında bir 
lerde biliin Ceyhanı gece yansı çok'arı yeni maaşlarının hariçteki 
velve!eye veren bir hll"sızlık vak'a 1 kazançlarına nispetle pek zayıf ol 
sı olmuştur. 1 duğunu ileri sürmüş ve vaziyetle -

Bahçe kazasından 17 - 18 ya~ rinde değişiklik husule gelmediği 
larında İbrahim isminde birisi gün takdirde istifa ecleceklerını de ıli· 
düz bütün Ceyhanı dolaşarak gire- ve etmi~lerdir. Bu n.zıyet üniver
ceği evleri tesbit etmi~ ve gece sitede dev· et bareminden ayn ve 
herkes uykuya daldıktan sonra hususi bir baı-em tatbik edilmesin 
evleri birer birer ziyarete başlamış den doğmuştur. Bu hususi bareme 
tır. Nihayet dördüncü ev olarak göre hocalar ancak maaşlarının 
ziraat odası reisi Ab:lülhekim Be- yansım alabilmek vazıyetinde ka
yin evine girmiş ve avlunun bir ta- lacakla:dır. Bu vazıyetin ne ka
rafm.a gizlenmi~. Evde bu.unan dar devam edeceği bilinmemekte
misafirler çıktıktan sonra hırsız dir. Üniversitede devlet bnrcmi · 
da ayak kabılarını çıkararak yavaş nin tatbikı İcra Vek:lleri Heye · 
yavaş evin içine dalmış ve ilk gir- tinin karariyle olacaktır. 

diğj odada bulc!uğu elbise çamaşır Üniversite ecnebi profesörleri 
ve daha birçok eşyayı alarak mer- kadrosu dün tamamiyle belli olmuş 
diven başına gelmiş ve tam bu ıı - tur. Pek kıymetli beynelmilel ele
m da evde çocuklardan birisi kar· manları ihtiva eden bu kadro şu -
şısına çıkını~ ve hırsız var diye ha- dur: 

ğmmıştır. Arudt Fritz - umumi kimya 
Bu bağırma üzerine hırsız mer- (Breslav üniversitesi ordinaryusla

divenlerden dörder atlıyarak kaç- rmdan) Braun Hugo - bakteriyo
mağa baş· amı~ gürültüye bütün ev loji (profesör), Brauner Leo -
halkı koşmu~ diğer komşular uyan nebatat (Jena üniversitesi ordi -
mış. Hırsız yüklendiği eşyaları gö naryoslarmdan), Dember - ame -
tiiremiyeceğini anlayınca fırlatıp li fizik ( ordinaryus), Fihlay f reun 
atmış ve ortadan kaybolmu~tur. dlich - ilmi heyet (Potsdam rasat 

Bütün araştırmalara rağmen bulu- hanesi müdürü), Heilbronn A. -
namamış ve duvardan atlıyarak farmasötik nebatat (Münster üni -
kaçtığına zahip olunmuştur. Fa - versitesi ordinaryusu), Von Hip -
kat muhakkak bir şeyler aşırmağa pel A. - Elektroteknik (Göttin .. 

azmetmiş o!an hırsız komşular ve 
ev halkı avluda sokakta hıraızı a -
rarken tekrar üstkata çıkmış, bu 

gen mesai ,Şefi profesör), H irsch 
Eı·ust - hukuku ticariye 

Hirsch JuJius - Hıfzıssıhha, 
Honig Richard - hukuku esasiye 
(Göttingen üniversitesi ordinaryu-

tallP" 
s1.ı), İgersheiner Jos - 0 P roteS 
ji, l~antorowiez Al_fred - ~,ov 
dan.ter, Kessler Gerhnrdz 1r 
'-'olo"Yi Lepmann Wilheh1l ""hitJ 
~ - ' . ,, 
nekoloyi ve obstetrik, Lı:·ıısr' 
Werner - tıbbi kimyn (or. 

1 ı0jiı 
1,to 

yus) , Löwental Kari - . ıiY'ı 
Yon Hiscs Richard - rıY•&J,11 ), 
(B ·. .. . . · dinarY J er ın unıve:·sıtesı or cceııe• 

Naville Andre- hayvanat "''r) 
re ünivcrs 'te~i şefi), Nell jtl" 
F ritz - içtimai hıfzıssıhha. ,,e ,er• 
tistik, Nisseu Rudolf - ilıl11f ,ıi" 
rahi (Berlin üniversitesi prof\d s· ı. rı 
lemden), Obcndorfer ıe 

0
fe ' 

. pr 
(Frnnkfort üniversitesi ~'r 

sörlcrinden), Prager WillY - uJ"o 
hanik, Reichcnbach Hans -; efı 
mi felsefe ( pı-of es ör). RoeP .e er•' 

"n•" helm - iktısat (Marburg u J.ltJ ' 
tesi ordinaryusu), RöstoW 'ktıflt 
andre - iktısadi coğrafya, 1 p~r 

. . . 'h' S h.urartı ve ıçtımaıyat tan ı. c " f ,.ııt 

lippe - teşrihi marazı - r ,ııl• 
f .. · · · dı'narY" ort unıversıtesı or ti 

Spitzer Leo - roman lisanı ."eeffr 
"nı" man edebiyatı (Kolonya u rV 

tesi ordinaryusu), StrupP J'~,) 
beynelmilel huhuku (ordiJl~rf·si' 

··bı 1 
Winlerstein Hans - tecru / 
yo1oji, Porges (Dr.), HerZ01

11
,oi 

sanayi kimya, Schleuk 11111 ı1r 
kimya, Branat - Chaput -h: / 
yat, tabii coğrafya. F co11\11ııır 
umumi f izik1 Gutzwiller -
ku medeniye. ,,ıı 

Bu ecnebi profesörlerin .111• 11ır 
n beş yüz ile tekiz yüz lira ıır• b~ 
da deği~mekte ve Üzerlerinde" s~ 
bir katiyat yapılmamaktadır· dt~ 
maaşlardan alınması icıt.P e d•~ 

.. . f 1 ~ l . • f ııı vergı er maarı ve m eh tar.. ,-
maliye vekaletine ayrıca te<füe 
dilmektedir. 

defa da başka bir odadan birçok 
eşya almış, ve tekrar büyük süku

netle merdivenleri inerken gö -
rülmüş bir gürültü daha kopmuş -
tur. Buradan bir şey aşıramıyaca 
ğını anlıyan bu gece ziyaretçisi yük 
lendiği eşyayı atarak kendisini 

dışarı atmış bütün sokaklara dökü 
len mahaPe halkı bunun peşıne 

diişmüşlerse de sokağın birisinde 
kaybet.mi~ler. Beride geride araş

tırmıya başlarken bir evden tekrar 
hırsız var sesleri duyulmuş bütün 

Nadir şahın katili kint 1 
ı•-( Baıı tarafı ı ıııt·ı ıoa~ ıfıını11.<1a ı ! Londra, 13 ( A.A.) _ (jılt'et 1 

İngiliz taraftal'lığına del~lel eden Nebi, Amanullahın pek ku" 1 • 

b. . 1 . • . ~ . . b .. h tt.f 
ır sıyaset ta up e~tıgını ve u yuz- bir taraftarı idi. Amanulla . 

1
' 

den Efgan istikla'inin tehlikeye fından 1929 da Ankaraya elç• t d' 
girdiğini söylemiştir. yin edilen Gulam Nebi, t93Ô , 

Katilin ismi nedir ? Nadir Şahm emriyle eiciliktefl •;, ,, ··t' 
933 Nobel edebiyat mükafatı 1 halk evin etrafına toplanmış bu de 

eski Rus asilzadelerinden, edip fa yakalanacağını hisseden hırsız 
İvan Bumin'e vermiştir. Bu edip son bir çare olmak üzere çit' erden 
Sovyet idaresinden kaçmış, Fran· atlayıp tabana kuvet var kuvve -
saya ilt~ca etmişti, hala Paristedir. tiyle kaçmıya başlamış ise de ye
~~ ya~ı~d~dır. Maddi vaziyeti hiç 

1 

tişen bekçi ve polis memurları ta -
ıyı degıldır. rafından şehrin kıyısında yakalan 

1932 fiz=k mükafatı Laypzig mış ve alman ifadesinde o gün Cey 

Londra, 13 (A.A.) - Nadir ledi.mis ve 1932 de Efga.111 tıJ• 
Şahın katili Abdülhalik isminde a.vdeti ;ırasında idam 0lunı!l111t.~i~ 
bir adamdır. Katil, bir sene evci d "ltııl• 
idam edilen Gulam Nabinin hiz- Nadir Şahın katili Ab .

0 iti'' 
bu cinayeti intikam sevkıyle 

metçilerinden idi. 
• diği zannolunmaktadır. 

Yeni Deyhi, 13 (A.A.) - Res - i 
men teyit edi'diğine göre Nadir Yeni kral ta-; giyd ,,,•' 
Şah sarayda bir tevzi mükat mera.. Ankal'a, 13 (A.A.) - Efıt ü~' · 
~imi esnasın~a ~.a~an~a ~.le atıl~n 1 farct.i tarafı.ndan verilen ı11a~h~,t 
uç kurşunla oldurulmuştur. Katıl, ta göre yenı Efgan kralı ~ .~ı profesörlerinden Verner Hcyzen - hanın muhtelif semtlerinde beş eve 

berge verilmiştir. girdiğini fakat hiç birinden ehem-
1933 fizik mükafatı Avusturya - miyetli bir şey alamadığmı söyle -

lı profesör Schroedinger ile İngiliz miştir. 
Dirac arasında paylaşılmıştır. 

1933 senesi kimya Nobel müka
fatı kimseye verilmemiştir. 

Bir insan azmanı 
. Halep - Dünyanın en uzun a

damı sayılması lazım gelen bir a
cem buraya gelmiştir. Bu adamın 
boyu 320 santimdir ki tabii insan 
boyundan tam iki misli uzundur. 

Avrupa ve Amerika.da kendini 
tethir ettirmiye giden bu ada.m as
len Şirazlı ve henüz on dokuz ya
tında bir gençtir. 

O gece karakolda bnakılmış .. 
Sabahleyin süpürkeyi alarak glıya 
karakolu temizlemeğe ba~lamı§ 
fakat memurların gözünü kestire
rek merdivenlerden kendisini aşa-

ğı atmış ve tekrar kaçma:!a başla -
mıştır. Hırsız önde po.is ve belt· 
çiler arkada şehir içinde bir sokak 
koşus'.1 yaptıktan sonra Sakarya 
mektebi önünden geçerl•en bütün 
talebe hırsızın yolunu kesmiş ve 
yaka!amışlardır. 

Hırsızın üzeı·i arandı~ı zaman 
bu defa da polis dairesinden ~"§ır
dığı bir saat bulun.muştur. 

evelce kabahatleri şah tarafından Nadir hazret' erinin tetevviiÇ re~· 
affedilmiı olan Gulam Nebi ismin- b.. ..1 • ı l..., 1 ctır· I' . . . uyu : merasım e yapı ••• .,. 

1 
f 

de hır gençtır. Bu adz..m Nadır Şa b'ld b 1 b" .. f'rlerl "" 
. ~ ~. ı e u unan ut un ıe ı JıJI' 

hm pek emektar hır uşagımn og u- . . ul&Jfl" 
rlur. Katil derh:ıl yak'1. lcu~mı~i.ır. foretlcr heyetının hazır b h"1'il~,ı 
Diğer talebe katili linç etmcl: iste.. ;arı bu merasimde bütün &J ıııl~ 

· 1 d l' · d k ~ · l .. sa ,,e mış erse e po ıs mümanaat ctmış- ve or u er anı ı e rue . 
. k . b' 1 . l rclıt· '" tir. yen.ı ra a ıat ey emış e ,,,, , 

······ ı "i~;~i;d~··~ı~;~bil''k~d~·~ .. ·~~h~~eb~~-
. ııı" 1 }< Havza. 12 - Beledıye b i''i 

azası seb~ciliüi icin acr1an ınü5• ~ ~a 
o • - d-~ 

Cuma günü bmirde Pınaı baıı fr:arct me!ttcbi me;;::unbrııt ,,., 1,tıf' 
yolu \:zerinde b!r otomobil kaza51 bcrra ad'ı b;r h~nım kaZ2l11

1,rı~' 
olmuş, bir kaclm ağır suı·ette ynra Miisabakada erkek arka~~: ~et1'1 
Ianmrş:ır. dan çok muvffakryetli-1 

/ 

Adli davetler 
Bütün faaliyetine ve bir gece 

İstanbul müddeiumumiliğin- bütün Ceyhanı velveleye vcrıııesi· 

Kasaba bclediyeainde mukay - =a=l=m=:=ş=tı=r:.::. ========~ . 
yet 3 numaralı kamr>oyet şoför 1!- j' e hendeğe devriliyor. t•""~ 
yas oğlu Bergamalı Mehmet idare Yolculardan İzmir P0'e~ee11 

sinde Pınar başından İzmire ge!- tevzi memuru Şakir Ef. nil1 ~,ı,I 
mek üzere hareket ediyordu. Oto- Me:ek hanım ağır surette Y den: ne rağmen hiç bir şey e'de eclemi-

Adana ağır ceza mahkemesi a- yen üstelik sokaklarda ayak kap · 
za mülazimi Hurn:ii Beyin acilen larını de kaybeden zavallı hırsız 
memuriyelimize müracaatı. 1 o.dliyeye teslim cclilmİ!lİr. 

mobil şoseye çıktıktan sonra sürat- mıştı~. . . . ı1 ~' 
le ilerlemcğe başlıyor ve tam yo.rı Dığer yolculara hıç bıı t 
yolda kamyonet müthiş bir gürültü mamı~tır. 






