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SOIV;HABERLER: 
Viyanada hayret ve he
yecan uyan ıran haber 

Habsburg hanedanından bir Prenses 
Vi yanacJa bir içtimada nutuk söyliyecek 

Viyana, 10 (A.A.) - Romanya 1 söyliyecektir. Bana gelince hane
hanedanına mensup Prenses llead- damının bir çok efradiyle ber:ıber 
n'l de Habsburg'un bu C\kşam, Vi- biz de şubat İptidasındanberi He
yana civarında Möbling'te Heim.. imvehren'lere mensubuz. Bunun
vehrcn'lerin bir içtimamda nutuk la beraber şahsen kraUık tarafta
irat edeceği ha-her veriliyor. rı hiç bir zümreye intisabım olm:ı

Bu haber Viyana siyasi meha
filinde büyük bir h3yret, hatta bi .. 
raz da heyecan uyandırmıştır. 

Bunun doğru olup olmadığı 

hakkındaki sorulan suale Arşiduk 
Antuvan de Habsburg müsbet ce-

vap vermiş ve demiştir ki: "Mart 
iptid:u;mdanberi Heimatchuz aza-

mdan bulunan zevcem Arşiduşes 
Jleana bu akşam "Kadın ve Hei
matschutz,, mevzuu üzerine wz 

ütün dünya ile 
misak! 

dığı gibi faal siyasetle de meşgul 
olmak istemiyorum. Heimvehre 
mensubiyeti vatani vazife addede-
rım.,, 

"Bu hareket veliaht Prens Otto
nun Avusturyaya :ıvdctini intaç e
decek midir?,, sualine karşılık 

Arşidük Antuvan şu beyanatta bu
lunmuştur: "Bu suale cevap vere
mem; ancak Heimvehren'lerin va· 
bni bir vazife görmekte oldukla
n şüphe götürmez bir keyfiyettir.,, 

M. Beneşi' de 
Romaya gidiyor 

Paris, 10 (A.A.) - "Oeuvre,, Prague, 10 (A.A.) - Lidno-
gazetesinin verdiği bir habere gö- ving gazetesi, M. Beneı'in bugün
re yakında derin .:ıkisler yapacak 

1 

lerde orta Avrupa meıeleıini M. 
bir teklife, Sovyetlerin bütün dün- Musolini ile ibirlikte tetkik etmek 
ya ile ibir nevi ademi tecavüz mi- üzere Romaya gideceğine dair Vi· 
sakı aktetmek teklifine muntazır yanada dönen bazı şayiahrı kay-
. olmak lazrm gelmektedir. detmektedir. 

So fyadaki Yugoslav sefiri 
kaza geçirdi 

Sofya (Husu i) -Yeni Yugos
lavya sefiri M. Tsintaan Markoviç 
itimatnamesini Kral Borise vermiş
tir. 

hfo:o.tname takdimi meusimin
den sonra yeni Yugoslavya sefiri 
Kral Borisin yaverlerinden Mira
lay Tanef ile birlikte bir arab:ıya 
binerek ve alay halinde sefaretha
neye avdet için yola çıkmış, fakat 
R:ıkovski ve lgnatiyef caddeleri· 
nin köşesine gelindiği zaman bir 
tramvay arabası ile sefirin bulun
duğu araba arasında ç.:ırpışma ol
muştur. Bu çarpışmadan yalmz 
saray merasim arabasının fen er
leri ve çamurlukları krrılmıştır. 

iş bankası hissedarlarına 

temettu 
Ankara, 10 (Hususi) - 22 

Martta topalnacak olan lşbankası 
umumi heyeti içtimamda hissedn
lara bu sene verilecek temettüün 
yüzde sekiz üzerinden tespit edi
leceği söylenilmektedir. 

F ransada teşkilatı 
esasiyenin tetkiki 

Paria, 10 (A.A.) - Meclis ni
zamname komisyonu, prensip iti
bariyle, devlet ve teşkilatı esasiye-

nin tensikini tetkik edecek 44 aza
lık bir komisy-0n teşkilini tasvip et
miştir. 

Sergüzeşt~i bir kadın 
şimdi timarhanede! 

Beme, 10 (A.A.) -AvusturyJ., 

B:!lçika ve Fransa ve Rusya zabı

ta .,,; tarafından aranılm~:ı olan 

sergüzcttçi EleonOTe Lie!>mnan 

Za~ı dvannda yakal::mrnııtır. 

Şiıı di Dt-..rl\;ş;fada müşahade al
t~n-. 

M. Benes'in bu ziyaı-eti, M. Doll
fuss ve M. Gömböş'ün ıeyahatle
rini müteakip yani hemen bu ay 
zarfmd:ı vuku bulacaktu. Bu zi• 
yaretin neticesi olarak İtalya ve 
küçük itilaf arasındaki münase
batta husule gelecek salah, Avus
tury:.ı için gerek siyasi ve gerek 
rktısadi büyük bir ehemmiyeti ha
iz olacaktır. 

Sümerbankın obli
gasyonları 

Ankara, 10 (Hususi) - Sümer 
Bank idare meclisi bugün toplan
dı. Çıkarılması mukarrer bulunan 
obligasyonlann teferrü:ıtı üzerin
de bugünkü içtimada meşgul olu
namadığı, meclis bu hafta içinde 
tekrn toplanarak kararını vere
cektir. 

Deniz canavarı 
Nevyork, 10 (A.A.) - More· 

tama Trans Athntiği, Antillere 
yapmış olduğu seferden dönerken 
Bahama takım adaları karşısında 
muazzam bir deniz canavan.gör
müştür. 

Buraya muvasalatta kendisin
den izahat istenilen kaptan c~na .. 
varın muhakkak 20 metre uzunlu
ğunda olduğunu derin kanbunı ve 
balık kanadına tbenziyen diğer bir 
takım biçimsizlikleri bulunduğu
nu söylemiştir. 

K:;ıptan bu sözlerine ilaveten: 

"Bu canavarı üç dakika temnıa 

ettim, aynı sularda 11 nisan tari

hinde görmüş olduğumuz yılan ol

m3sı ihtimali vardır.,, demittir. 

Staviski tahkikatı 
Paris, 10 (A.A.) - Staviskinin 

son arkad:ışı olup, geçenlerde ya
taklık cürümünden <!olayı tahtı tev 
kife alman sabıkalı Vorx, bu sabah 
Şam~rlden h\m.y.a getirilerek 

nte.aGpisha.nesim.. .yatınlmIJhr. 

TELGRAF - TELEFON -
Silah taşıma yasağı 
Bu hususta yeni bir kanun 

layihası hazırlanıyor 
Ankara, 10 (Hususi) - D:ıhi

Jiye Vekaleti silah taşımak yasağı 
hakkında yeni hükümleri muhtevi 
bir layiha hazırlamaktadır. Bu la .. 

Macarlarla 
uzatılması m ·· a e 

yihaya göre yasak olmıyan silahla· 
rın tatınması için müsaade veril
mesi hakkı Milli müdafaa vekaleti 
ne bırakıl.maktadır. Layihada silah 
&:ıtıtlarına dair hükümlerle yasak 
cSilahları taşıyanlara ait cezai hü
kümler bulunmaktadır. 

Tevfik Rüştü Beyle Macar hariciye 
nazırı telgraf teati ettiler 

Telefon şirketin
den alınacak para 

Ankara, 10 (Hususi) - İstan
bul telefon şirketinin sahiplerine 
i:ıde etınesi lazım gelen para ile 

Ankara, 10 (A.A.) - Türkiye r 
ve Macaristan dostluk ve ademi 
tecavüz misakının uz:ıtılması hak
kındaki itilafın Büyük Millet Mec
lisi tarafından tasdiki münasebeti .. 
le hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
ile Macar hariciye nazırı M. K::m
ya ar:ısmda aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Hariciye Nazırı 1\!. Kanya 
Hazr~tleri; 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dostluk ve bitaraflık mukave
lemizin uzatılması hakkındaki iti .. 

hastahane yapılması fikri Ankara· lafı ittifakla bugün tasvi tt·~· · 
b .. "'k b' l.k d'l P e ıgmı da uyu ır a a a ile takip e ı .. b'ld' ki b ht" 

Tevfik Rüştü 

d" "H . . . . . 
1 

ı ırme e a ıyarım. 
nıekte •.~· .. akımıyetı Millıye,, Yüksek ihtiramatnnı teyit eyle-
nin bugunku ıayısmd:ı bu mesele- · 

h 
rım.,, 

den ıba seden Falih Rıfkı Bey: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi Hazretleri ; 

"Büyük M;llet Meclisinin, dost .. 
luk re bitaraflık mukave!en~.me
mizin uzatılması hakkında ittif .:lk· 
la ittihaz ettiği karara dair malfı .. 
mat veren telgrafn:ımenizden do

layı hararetli teşekkürlerimi lut .. 
fen kabul buyurunuz. Bu güzel te· 
zahür Macar milleti tarafından 

onu büyük Türk milletine bağlıy"'n 
derin dostluğun bir delili ola
rak telakki edilecektir. Bu vesile-

den istifade ederek, yüksek ihtira .. 
malımı ve en samimi dostluk his· 
hiyntımı zatıdevletlerine teyit ede. 

Kan ya 
"Mesele nihayet abonelerin arzu
larına kalmıştır. Fak at eğer bu 

fikirlerden birini tutmak lazımsa 
şahsi olarak verem davasını alıyo· 
ruz.,, demektedir. 

Nihayet A 
Ankarada bir inkılap 

kürsüsü açılıyor 
Ankara, 10 (Husuıi) - An

karada bir inkılap küraüıü açıl· 
ması takarrür etmiıtir. Vekiller 
heyetiniıı bir içtimamda bu keyfi
yet bir karara bağlanacak ve he· 
men tatbik edilecektir. Ankarada 
inkılap kürsüsüne hukuk fakültesi 
talebeıi ile diğer yüksek mektep .. 
ler müdavimleri talebe olarak kay 
dolunacaklar, hariçten dersleri 
dinlemek istiyenlere de imkan ve
rilecektir. 

Ankara küraüsünde lstanbul 
inkılap kürsüsünde ders "Verenler 
tedriıatta bulunacaktır. Ankara 
İnkılap kürsüsünü Başvekil ismet 
Pa§anın mukaddime olarak vere .. 
ceği umumi bir dersle açması ve 
ilk ders senesi sonlarında Gazi 
Hazretleri tarafından inkılap ta· 
rihimizin umumi hulasası mahiye
tinde bir ders verilmesi muhtemel 
görülmektedir. 

Sümerbankta ·· 
Ankara, 10 (Hususi) - Sümer 

Bank hissedarlar umumi heyeti 
bu ay içinde toplanacaktır. Ban
kanın blançoları hazırhnmakta
dır. 

Yunan mebusan 
meclisi reisi 

Atina 10 (Hususi) - Dün ya .. , 
pılan intihap neticesinde hükumet 
namzedi M. Bozikisi mebusan mec 
lisi riyasetine intihap edilmiştir. 

Yüksek ziraat 
enstitüsünde 

Ankara, 10 (A.A.) - Yüksek 
ziraat enstitülerinde Alm:ınca için 
serbest ve ücretsiz bir tatil kursu 
açılmıştır. Bu kurs hazirana kadar 
devam edecektir. 

Mahrukat inhisarı 
Ankara, 10 (Husuıi) -Maliye 

encümeni bugün toplanarak mayi 
m'lhrukat inhisarı işini tetkike ba§ .. 
Jamışttr. 

.... (IS&e tarafJ 1 lncJ •yıfamncıa) 

Bütün matbuat fırka farkı ol
maksızın, Balkan mjsakı hıkkmda 
hükumetle muhalefet arasında hu
sule gelen anlaşmayı selamlamak
t:ıdır . 

Meclis, misakı aktedildiği ve 
siyasi muhit ile efkarı umumiye 
tarafından ittifakla tasvip edildiği 
şekilde tasdik edecektir. 

Bütün gazeteler, istisnasız ola· 
r:\k, tekmil siyasi fırkalarda Yu
nanistanın harici siyaseti hakkın
daki ananevi zihniyet vahdetinin 
tekrar teessüs etmiş olduğunu kay .. 
detmektedir. 

Proiya gazetesi, husule gelen i
tilafın nıia'..\km ımanası hakkında 
siyasi şefler arasında hiç bir za
man esaslı bir itilaf olmadığını is
pat ettiğini ve bunun gerek Yuna
istan dahilinde ve gerek hudutlar 
h:ıricinde kaydi lazım bir şey ol .. 
duğunu yazıyor. 

Elefteron Vima gazetesi, anlaş
manın harici siyasette zihniyet bir 
liği için bütün Yunan siyasi fırka
larının görüş vahdetini tekr:ır tesis 
etmekte olduğunu !kaydetmekte~ 

dir. 

M. TitUleskonun izahat. 
Bükreş, 10 (A.A.) - Nazırlar, 

mecli i saat 19 dan 21 e kadar ha .. 
riciye nazırı M. Titülesko'nun ika
metgahınd:ı müzakerelerde bulun
muştur. M. Titülesko, Romanyanm 
harici siyaseti ile Balkan misakı 
ve son vekayi hakkında izahat ver
miştir. Ba§k'l bir harici siyaset ta .. 
kibi imkanı olmadığını müşahade 
eden nazırlar meclisi, takip edil-

Kreugerin bir arkadaşı 
Stokholm, 10 (A.A.) -istinaf 

mahkemesi, mahut Kreuger'in e
faline iştirak etmiş olmakla müt
tehem Holm namındaki ş:ıhsı iki 
sene kürek cezasına mahkum et
miştir. Bundan başka Holm, Kreu
ger şirketinin bazı hise hasmilleri
ne bir milyon İsveç kronu tazmi
nat verecektir. 

Bidayet m'lhkemesi Halmu an· 
cak altı ay küreğe mahkum etmiş
ti • 

mekte olan siyaseti ittifak ile tas
vip ederek M. Titülesko'yu elde 
edilmiş olan neticelerden dolayı 
tebrik etmiştir. 

Hariciye nazırları An
karada toplanıyorlar 
Atiıta ...t... Dört Balkan devleti 

hariciye hazırları önümüzde i ma
yısta Ankarada toplanac:::.klardır. 

Alakadar devletlerin hepsince 
tasdik edilmemiş olmasına rağmen 
misak tatbikat sahasına girmiş bu· 
lurunaktadır. 

Ankara toplantısı müzaker:ıt 
ruznamesi yakında hazırlanacak .. 
tır. Bundan maad:ı Tevfik Rüştii 
Beyin Bükreşe gitmesi de mevzuu 
bahsolmaktadır. Bu seyahatinden 
maksat Romanya hariciye nazırı .. 
nın Anklraya vaki olan ziyaretini 
iadcdir. Maamafih bu seyahatin, 
dört hariciye nazırının Ankara top 
lantısmdan evvel veyahut sonra o
lup olmıyicağı henüz takarrür et .. 
memiştir. 

Romanya hariciye nazırile Tev
fik Rüştü Beyin yakında Moskova .. 
ya gidecekleri hakkmda Bulgar 
kaynaklarınd-ın çıkan haberler 
doğru değildir. 

Bu haberin, Tevfik Rüştü Beyin 
Sovyetler ile Romanya arasında 

bir yakınlaşma vücuda getirilmesi .. 
ne matuf obn teşebbüslerinden 
galat olması muhtemeldir. 

Tevfik Rüştü Bey Romanya ile 
Sovyetler arasında yakınlaşma vü· 
cuda getirmiye ve iki dev!et aratan 
d:ı siyasi münasebetlerin iadesine 
matuf olan teşebbüslerine devam 
etmeketdir. 

lngıhz donanmasının 
büyük manevraları 

Lisbonne, 10 (A.A.) -·31 harp 
gemisi, bulunduldnrı Lagos lima." 
nından Cebelittarık'a h:ı.rcltet et" 
miştir. 

Bu filo Amiral Kelly'nin idare
sindedir. 

Manevralara 11 /3 te başlana.• 
caktır. Kelly filosu, Akdeniz, f rt" 
eiliz filosu brafmdan müdafaa e

dilecek olan Cebelittarik boğazını 
zorhy caktır. 
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~k;fiP"E~stitüsü 
Türk inlulibı yürüyor. 
Türk inkd&bı derinlcpyor. 
Türk inkılibı keskinle~iyor. 
Türk inkılibı filrirleıiyor. 
Türk inkıli.lx yeni bir hayat tarzıdır. 
metlerin deiiımesiyle kendisini du· 

du. 
Eski kıymetleri. eski müesseseleri 

tü atb. 
Emperyalizmi söktü, Saltanatı ıök· 
yeşil cübbeli ~r'i !erifi söktü, göz· 

· sürmeli hilüeti söktü. Şalvar, ku. 
• gibi bir eıki rejimin parçalan olan 
nunları, nizamlan bedenden bir elbi. 
çıkarır gibi ~ık.ardı. Eli silahlı emper. 
liıtten kıyafete, dilimizin ucundaki 
limenin cinsine, cibilliyetine ve çeşnı· 
e kadar deği,en bir ıeri İ§ vardı. Bun. 

yapan yürüyen, inkılaptı. . "' :,. 

yeni kıymetler dı§tan değil içten gc:· 
or. Bugün liselerin sekizinci sınıfın· 
i çocuklar eski harflerle okuyup ya
ıyorlar. 

"- Gazinin büyük nutkunu okuya· 
yoruz. Halbuki onu okumayınca bir 
y bilemeyiz, diyenler bir neslin ifade
idir. Bugün henüz kasket altında ve 

sa pantaloulu olan çocUkla.r ne (Eb· 
t) i ne üstün Ye eıereyi tanımıyor. 
Heyeroğlif nedir diye sorduğum bir 
a.k bana ıu cevabı verdi: 
"- Eski harfler, Çünkü ben ne Sul· 

nahmet me,.danmdaki dikili ta,taki re· 
mleri okuyabiliyorum, ne de eski ki
pları.... Mısır yazısının bir faydası 

ha var, resim ..• Hiç olrrıftzsa insana 
r !e:tler hatırlahyor. hu neyi ifade eder, 

u ifade eder: 
Eğer bundan üç sene &onra bir gün 

lunl%a etse de irticaa nanı verelim de-
fara:ıa: t 
Artık sueteler, kitaplar e.ki Arap 

:ri1le buılacak, diye bir emir nr• 
bilir ınüiniz memlekette ne olur? 

_ ihtilal! ...• 
Bu ihtilal inkılapçnwı irticaa taarruzu 
liode olur. 
Dün irticaııı taa.rru"undan korkuyor· 

iL T ertiplerimizi ona göre alıyorduk. 
· di. dava aküm. Bun•n mana11 lf'Uiur: 
l'Jllrdap derinle§İyor. .,. . • 

Geçen sen• bir ufak hadıi.e oldu. Bur-
lla bir ad.mi bir tuhaftık yaptı, Ara~ 

n oduku. 
Bu sadece llir dil meselesi idi. Mem
t battan .,. bir çeı:k yay sibi aeril· 

· En az bir lt.aftıa ci.iınhuriyet (efki.rı 
si) bunu bir sinir llMlelesi yaptı. 

nun manan ı,..it cleiildir. Bunlln 
desi tudur: 
lnkılip kellôaleJİYor• İnkılap dava. 

ı bizim ,uarumuan en aaırıimi mmtaluı.. 
rma kadlır niifuz edl7or. 

l nluli.p 1teskinlefmemİ.! olaaydı, bu 
-.eleler o bdar yülrlek ltir hararet 

...,'ffmlllJllC saJpnazch; •ilcôtlar, •illcUnette 
. tbal edilirdi. 

Om...ute doiutu i~ Tiirir. i1t· 
libırun bir par?SJclır. 
Müıbet ilmi kendiıine ıiar edinen ı,q. 

nkdip davasında elbette ki iiniTersite 
n üıtün kıymetlerden biridir. Yeai ini· 
ersitenin temeli attldı. Yeni W.ivenite
in bir ,Vnde bütün ilim kıymetleriaü 

ydana koyaoaimı zannetmek hata o

l.lr. 

Teştithane 
Binanın yapılmasına 
yakında başlanıyor 

Belediye Karağaç müesseseleri 
civarında bir teıtithane inta11 için 
hir',fnüteahhitle on senelik bir mu
kavele yapmıştır. Te!lithanenin 
ala.t ve edevatı bir müddet evvel 
ıetirilmi!tİ. Yakında bina yapıla
rak makineler yerine konacaktır. 
T eıtithanede ~birde ölen bilcüm· 
le hayvanlar ve mezbahaya getiri· 
Jip sari hastalıkla maluliyetleri se" 
bebiyle kesilemiyen hayvanlar im· 
ha. edileceklerdir. Te,tithane on 
sene sonra haliyle belediyeye ter· 

ked ilecektir. 

Belediyede ücretli me
murlar maaş aldılar 

Belediye mart nıaeLJını bütçesin· 
deki -açrk dolayısiyle verememifti. 
Dün ücretli memurlarla müstah· 
dimlere maat verilmesine bqlan· 
mı!lır. Yarın da maaşlı meımur· 
la.ya tevziata başlanacaktır. Hazi· 
rana kadar belediyenin maa§lan 
tehhüı·le vereceği anlatılmaktadır. 

Hollanda ile ticari 
bir anlaşma yaptık 

Holanda ile memleketimiz ara· 
unda 2 buçuk aylık bir ticaret an· 
la~uı yapılnu!lır. Bu anlapna 
ya göre memleketimizden Holan· 
daya hilbana üzüm1 incir gönde· 
rilecek buna mukabil Holandadan 
memleketimize ,ekerli sütle Ho
landa bezi gelecektir. 

Vapurculuk şirketi 
yeni vapur alıyor 

Vapurculuk Türk anonim firke
ti umumi heyetinde yeniden vapur 
aa~ almmıya karar verilmi§tİ. 

Bu karar üzerine 'irket Londra· 
ya bir heyet gönderecektir. Heyet 
bu ay sonunda Londraya gidecek 
ve yaıı 25 ten Yllkarı olmamak 
prtiyle yapur ıatuı almak için 
tqebbidatta bulunacaktır. Şimdi· 
den vapurculuk tirketine vapur sat 
mak için bir çok müracaatlar var· 
dır. 

Şehir Meclisinde 
Şehir mecliai huıün aaat ikide 

toplanarak ıular idaresinin tali· 
matnanıeaini -ye encünıenlerden 

ıelen bazı mazbataları müzakere 
ed--1~· 
~ır. 

Yeni üniversitenin içinde timdi de ================ 
İnkılabın fildrleıtiğini &Örii1oruz. Maarif manası !adur: 
"ekili Hikmet Bey Türk inkılabmm cep· Tiirk inlııJ&bı fikirJe,iyor .. 
~ini, Yusuf Kemal B. ikhsat cephesini, O, evveli bir hayat cereyanı idi. Son· 
t.lahıııut .~·~t -~Y ~~~uk cephesini ~ nİ· ta bir his manası halini aldr. Şimdi fikir 
"enite kurausunde unıveraite maııb&IDa ve ilim mewau oldu. 
')lakıtır bir şekilde anlatıyorlar. Bunan Sadri Etem 
• mr 

Vilayet meclisleri 
Kadınlardan yol vergisi 

alınmasına karar 
verebilir mi? 

Rodoslular 
Merhum Reşit Galip için 

ihtifal hazırlıyorlar 
Geçen hafta merhum maarif 

vekili Necati Beyin yanma gömü
Bolu umumi vilayet meclisi içti-

1 
. . . len eski maarif vekili Reşit Galip 

maında, yo vergısının kazanç te- B . . b. "ht"f 1 1 ak d 
mineden kadınlara d1 te§milini te· S ehy ~çı? dır bı 

1
1 

a yapRı md 
1
1a

1 
ır. 

· d . . e rımız e u unan o os u ara 
menm e en bır taknr ekseriyetle - · ı 
k b 1 d ·ı · · 

1 

dün gelen bır. te grafta bildirildi • 
a u e ı mıstır. R . G 1. ~ ğine göre eşıt a ıp Beyin doğ • 

Memleket sütunumuzda bulaca• d .., R d sta Rodos · ı~ · .., 1 ugu o o , ıs am cemı-
gınız bu h~ber münasebetiyle İs· ı yeti tarafından bir ihtifal tertip 
t~nbul Şehır meclisinde de böyle edilmiş, Reşit Galip Beyin 
hır karar verilip verilmiyeceğini 1 hatırası anılımştır. Cemiyet bü· 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin ' tün Rodosluları matem tutmıya 
Beyden sorduk. Bize dedi ki: davet etmiştir. 

- Mükellefiyet Millet Meclisi Bundan başka şehrimizde bulu-
kararile olur. Vilayet umumi mec· nan Rodoslular cemiyeti bugün bir 
lisi böyle bir karar veremez. ka· toplantı yaparak merhumun ailesi
nun olmadan böyle bir salahiyet ne taziyet telgrafı çekeceği gibi 
mevzuu bahsolamaz. 1 İstanbulda da Reşit Galip Bey için 

Bizim hu seneki bütçemizde bir ihtifal tertibini görüşecektir. 
l.4~0.000 liraı kadu ~çık va~. Bu 1 Rodoslul~r .. ~~mi yeti azaları, 
vazıyet karşısında bır çok ışleri lstanbuldakı butun Rodosluların 
yapamıyoruz. 934 senesinde hen- bu ihtifalde bulunmaları için ken· 
zin, petrol ve mevaddı müştaile-. dileri muhtelif suretlerle haberdar 
den alacağımız istihlak resmi ile edileceklerdir. 
varid:ıtmnzm biraz aTtacağını tah- İhtifalde bütün gençliğin hazır 
ınin ediyoruz. bulunması da temin edilecektir. 

1htifalin günü henüz belli değildir. 
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SOHBE1LER ...................... --........... .. 
Kesmiş kadar 

oluruz 
Fitre, zekat, sadaka, kurban, dinin 

bu mükellefiyetleri, yoksulları, senenin 
muhtelif zamanlarında, biraz olsun yok
suzlu'ktan kurtarmak için, vakti hali ye
rinde oian)ara yükletilmiştir. 

Fitreyi, zekatı, ıadakayt, 

kendimizi vebalden kurtarmak. 
Janmızrn bir kısmını affettirmiş 

yalnız 

ganah .. 
olmak 

için değil, biraz da fakirlerin yüzünü 
küldürrrP): için veririz. 

Bugün, bu İ§İ yapan iki hayır cemı· 
yetimiz var: Hilaliahmer ve Himayei 
etfal. 

Bu iki mÜe&Sesenin, yoksullara ettiği 
yardımı, teker teker bizim yapmamıza 

imkan ve ihtimal yoktur. Bu cemiyet• 
!erden bil-ine vereceğimiz bir lira, bin li· 
ra yerine geçer. Biz bir lira ile bir k;ıi 
doyuramayız, halbuki o cemiyetin .,n 
kişi doyururlar, giydirirler, hastalarına 
bakarlar, yaraldanna yardım ederler. 

Kurban kestiğimiz zaman ne yapıyo
ruz? 

Etini fakir fukaraya dağıtıyoruz. P .. 
ki, şu keseceğimiz kurbanı kesmeıell 

de, o hayır müesseselerine canlı versek?, 
Yahut o kurbanın paraıını aynen o mij .. 

csscselere ödesek, daha mı az sevaba 
r;irmiş oluruz? Katiyen; muhakkak, ki 
bu teberruun sevabı kadar hayrı da da• 
ha çok olur. 

Diyeceksiniz, ki biz kurban keser• 
·,en öbür dünyamızı kurtarırız. Faka{ 
unutmayınız ki, bu iki hayır müeı1e1esi
nin yanında, bir de bizim bu dünyamJ7.C 
kurtarmak için kurulmuş bir tayyftre ce• 
miyeti vardır. 

Biz, keseceğimiz kurbanı veya pars-

Yakacıkta kumar! ı• •k• d ı·lk sını, aynen bu üç müesseseye verirsek, 
Göz k ını ın e hayır, nem de çok büyük bir ba~•r işlı· 

Bir kaç senedenbed Yakacıkta açılış dersi yerek, muhakkak, ki öbür dünyamızı 
Kumar oynandığı ve hu oyunun .. . . . .. kurtarırız ve ayni zamanda da, bizi bu 
bazı köylüler için tehlikeli bir ih-

1 
. lstanb~~ un~~ersıtesı profesorle- 1 dünya~a ö!ümden koruyacak .olan tayya· 

tiTaı derecesine geldiği söylen· rınden goz mutehaasısı M. İrgche- ,re ce~ıyetıne de ~ardım etmı§ oluruz. 

mektedir. Yakacıklılar arasına inne dün saat on ikide göz kılınik- ?unyada v~ ahırette rahat etmek ga-r w. • ·ık l d . . c h yesıyle ve aynı :zamanda, yoksulJara yar-
böyle kumar inhimaki sokan lstan- tgının 1 açı ış ersmı erra • dnn kastiyle keseceğimiz kurba11la:-ıt 
buldan tepdili hava suretiyle gel· paşa amfisinde vermiştir. Profe· tayyare cemiyetine verelim. O cemiyet 

mit olan hiriıi olduğu da ilave o· .sör sözlerine Türkiye hukiımeti· elde edeceği hasılatı Hilaliahmere ve 
lunarak, hükumetin dikkati cel· nin Alman profesörleri hakkında Himayei etfale versin. Kurbanı kesmit 

bed·ı· 1<adar oluruz. 
ı ıyor. gösterdiği büyük misafirperverlik· 

I 

• • •• " • ten şükranla bahsederek başla-
SelAmi izzet 

ArJanbn hukumetı seyyar mrştır. Derste üniversite rektörü 

1 

Zincirli kuyuda yapllacak 
bir sergi yaptı Ne!'et Ömer, Akıl Muhtar, Maz· asri mezarlık 

Arjantin hükumeti memleket har Osman, Tevfi,!c Remzi Beyler-
mahıullerini tethir etmek ve bun- le Tevfik Salim Paşa ve bir çok 
lara. yeni mahreç bulmak maksa· doktorlar hazır bulunmuşlardır. 
diyle bir seyyar sergi .tertip etmiş· 

tir. Grup amirlerinin mühendis 
Seyyar sergi Amerikadan başlı- olmalarına karar verildi 

yarak ıimali, orta ve cenubi Avru· 
pa limanlarını dolaştıktan sonra 
Akdeniz, Ege denizi ve lstanbula 
gelecektir. Sergi temmuz içinde li
manımızda bulunacaktır. 

Sular idaresinde 

BeJedjye itfaiye grup amirleri -
nin mühendis olmalarına karar 

vermiştir. Grup amirlikleri ara

sında yakında değişiklikler yapıla

caktır. 

itfaiye grup amirliği lstanbulda 

Belediyeye bağlı sular idaresi· yedi yerdedir. Bundan başka ef .. 
nin ahın ve satım, kira in~aat, j rada mahsus bir de kurs açılacak· 
nakliyat işleri iç.in bir talimatname tır. Kunta nazari ve ameli ders· 
hazırlanmııtır. Talimatname tas· ler gösterilecektir. 
dik edilmek üzere şehir meclisine 
verilmitıir. 

Talimatnamede sular idaresinin 
idare heyetine verilen selahiyetler 
madde, madde zikir ve tesbit edil· 
mittir. 

Söndürülen yangın 

Pangaltıda Efe sokağında Ah· 
met Beyin dört numaralı evinden 

yangın çıkmış, sirayet 

söndürülmüıtür. 

etımeden 

Belediye Zincirli Kuyudaki ar
sada bir asri mezarlık yapacaktı • 

Burada 96 kişinin hissesi olduğu 
gibi yeniden bazı tapulu kimseler 

meydana çıktığından belediye bu 
arsayı almaktan vaz geçmiıtir, 

Şimdi bu arsaya civar yerlerin ıa• 
bipleriyle temasa girişmiştir. Arıa 

sahiplerinden bir k111mı dün bele
diyeye gelerek alıikadarlarla. gö-
rüşmüşlerdir. d' 

Piyango bugün 
Tayyare ~iyangosunun beıind 

keşidesi bugün öğleden sonra 1&• 

at birde yapılacaktır. Bu ketide

nin en büyük ikramiyesi 30000 li· 
radn-. Bundan başka büyük ikra• 

miye ve mükafatlar vardır. Çeki· 
len numaraları sıraya konmuf bir 
halde yannki nüshamızda bula· 
caksmız. 

DEHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

~ 
- I>chri Efendi, ne d~ıiniz? .•• , l ••• Dünyada aık olmasaydı ... 

1 
••• Kadınlft erkek ıeviımeseydi ..• 

j 
... Evlenme zohmeti de ortadan kalk· 

saydı, ne olurdu? 
Dehri Efendi - Ne olacak, ,ı\zızım, 

diinyada a!k o1maaaydı, çocuk arabalaıı 
bomboş kalırdı! 





1-VAKIT 

- -- . -----
--- - _. -..-a......:. Ciizaml -· ---

Bir ••• .... 
Şe • ·(iade ser

Selami ı zzet - bestçe do aşan 
(DilnJdi aa:ymmdan devam w son) lerimiz d nlmışlar, bir daha ıö- hastalar var VAKIT'ın yeni Tefrlkaaı. 128 Y-n: A. MiL 

O ıece •e erteli sin .tdandan rüflDem · 9ler. Ne oluyonunua? Ne- C'. ./. J J t 
seçenleri anlatmıtaJllL Karon DİZ var? .... nuaa •••en bir ıen~ tJO/ ljauan geıen cevap a 
bir ıenci tanıyordu, ommla bq- Öyle ıararmıtbm ki, bayılaca· T.a.ıon firkellnden ahnacak 
bap. resim çıkartmqtı Ye bütün 1 ğımı anladı, telqlandı. paralarla bir haatane Jenı·ıı·ljorda kı· 
banl•rclan benim haberim foktu. Kekeliyerek aordvm: ıapllmaaını latlyor U ~ ••• 

1"tuaçlık, f8phe, feliket kal- - 1910 ela nerede .oturuyorclu· Naci isminde cüzamla llir seaç din 
bimi kemiri orcha. nuz? matb.•mıza ıeldi. X.lldilini biç IMr lhrahim Be, Radomir DJlll&• madıkça bizim daftlllD da -yı 

Ş. d" 'I --W-? Güldü· baatebanenin kabul etmediiiai aö1liycı- '---=•e bunhrı konwı•tuktan IODN ıirmi-.-ktir.,, 
ım 1 ne J:ı.---- • • _ nk telefon ıirbtindea ahuak 250 ilin KUDU --s , __ .,,. ___ ..a-•~ dzetlem - Evet o zaman--~ ~ •!-il mınakkat bir zam•a ü-in ma"•eli· Halil ~1.-dı" (11:!--..l~L.!) -:.... .....-uuı ..... .,.........., •- e· ~, _ __._ una e bir cüz•mhlar butahanesi açıl- -S" ' _..._ ~ -

je bqladua. Samimi ahbaplarımı dık, dedi Erenköy taraf~ o- munu hiitia c:ünmht.. IWDIDlı teklif le beraber Radomirde birletmitti· ricudu ortaclaa kaldmlaWabr. 
arkaıma ıöacil ko1dum, tak:p et· turuyorduk. . ettiiini liyledi. Snaita maallim iken Ondan aoma derhal telpafhmeye Sözlerini ititince (Filipof) ua ..._ 
tirdim. Ahnli hakkında onun - Suadiye cibeJiade mı? ciiaamla olclaia anlaplmca YUiEeaine ai- bir ad'llll ı&ı"-erek Sofya1a çek· diline bir ıır tndi etmekiltediii-
bunun ajmnı aradım. ' - Suadiyeniaı 8ba iç tarafla· ıbayet verilen pnç lıtanbulda "Anado- tili bir telırafnamede Radomirde ni ve fmt bunu llyl_ı.. Wr 

Hiç bir teY ög"renemedı"m nnda.. 
1
luda lcen~iai .aibi birçok ~·:u:: marus kaldıiı muameleyi anlatmıf ı 

. . .. l d O L-.Nn duyabileceii en unduiunu aoylemekte ve cuzam ti 1.. ___ ,_ ed . • , türlü ceaaret eclemeclilba •a ....... 
Birınm aoy e iği ötekinin IÖy· gece, ~· ~ 1 bu .. çan kendin gibi butalar için matla- ve ne sure e lllll"eKet ecetınının b. Omm için (Filipof) & IOIAJ40 

Jediilııe uymu7ordu. Doatlan iyi büyk acıyı d~dum. ~ık ba§ıma ka Wr hastahane açılmuı hem ciizamb. aerian kendiaine bildirilmaini rİ• tu: 
aöylüyorlar, dütmanları bıyık altı ne ıelae, o pce cluydugum acıyı lann n hlm de amumma llbhati nokta- a etmitti. 
imalarda bulunUJorlardL duyamam. , ...... lüsamlu sörmelctedir- Ciiaamlı· e· taraftan lbrah. Bey Sof· 

Bu itlen --·-tim" Bir teaadüfle el'me geçen reıim lann tehir dahilinde .... ı.e.tçe dolaraJa· ır • ette ha'--ımd _..1~ 
·-·~ • k • -LL- • • kadar .. _L,. -- vuıJ n .uııın- ar ~en FAk t •---- L-- • · ba kadmın o zaman ocaı'le çı• nmn umumı -t 1Ç1D ne _.,. ~-,-

a, ....- ~91 nsıyetmı · keli" feci olabilecefini banda mu u diler taraftan U1trumcaya haber 
değ· ımitti. Onu eekiai ıilai aeYIDİ· ~dıiı reıım, hayatımı mahTet• zad1JA izah etıniye liizum görmüyor 'H ıöndererek 150 kitilik lmnetin 
yordum, ...-iYorclum. ltim•dan mıf, genç karımın hayatına malol· ba basta pncia .uiyeti)'le teklifi çok oradan hareketle Cwil:tallp 
kalmamı"1e Knbnıyordua,. hid· muftu. .. • .. dikkate clei• bahayoruz. ıitmeaini emretmifti. Şayet çete-
detl.P~am, kin bailıJ'o.rdum. Şu dunyada ne lar_1P .teaa~uf• r ler Cumaiballda toplanacak olur-
ali~WIMI~ tiil'heden baJabm ze- ler vardır. l9teB~a~enn cil'veıı.. T A K V t M aa, onları o tarikle Sırbiatana ıe-
biıJirfll'dam. - ıttı - • bileceiini ümit ecliyordu. 
. ilk pler o da kızdı, isJan e~- POI•• haDıı=rlera Peıar Pazartesi çıreFakat erteli s\lDÜ Sofyadaki 

tı. Baimp çatırdı. Soma aaadetı· iik 1 l M A R T 12 M A R T rk d l pta lbrahim 
m"zin Jdaldıinaı sörünce, boynu Karag&mr te 24 Zıtkade 25 Zilkade me ez e.n. ıe en~ 
nu bükt6, kadere na p.terdi. kanlı faactise Gua doRıqo 6 19 6,ıs Beye deııılı10rclu iri: 

Ben hazan diifünayordum. Ma· On •ün enel ICanaaümriikt• ~.~.1ı •:.._ 1~ ~ ı:.~ "Bulıar hiildbnetinin 10D IÜD'" 
ıum, pnahaız bir kadma eza yap• • Oftc aanauı ıı,ç4 t.t• !erdeki taYir Ye hareketi kartıaın-
nuı olmaktan lziilüyordum. Fakat Bakkalzade .akaimda oturan Mü- ı ladı aamuı ıs,•t ıs.tt da timdilik bütün harekibmızı ta• 

kerrem hanım İ9111İnde genç bir ka· Atşam aamo 18,lt 8. a-..L ~LL •---LA- e· kanma kartı olan hmcma durma· Yatsı aımuı 19,41 ,941 til eUDGa unı•..-aa o..,..u.-. ;n&• 

yordu, bitmiJordu. dmm yüsünü bahriyeli Salim iki imsak 4.41 4 41 enalerb Radomirden doiruca Sof· 
Artık e•e aelmlJ'Ol'cl-, önü· yerinden jiletle keıip k:ıçmıftı. Yılın ıeçen Jlialcrı 6.'I 66 yaya avdetle bir middet burada 

aıe gelen kadınlarla etleniyordmn. Bahriyeli Salim zabıta memurlan LYılıokalaa " 
301 999 _J beklemeniz daha dojnıdur.,, 

b • dcled"JOl'd tarafmdan ar-.mrken evvelki gece 
kanma er teYI re ı um. anuzm ne ıirmit, bıçağmı çeke- lbrabim Be1 bu haberi almca 
Hiç bir dediiini yapmıyor, bilakis ISTAftBUL BELEDiYESi tabii Cumaiball1a ıitmekten aar-

rek evdekileri tehdide baıhmqtır. 
akaini yapıyordum. aırad• ev~ bul~ Ziya i... ŞEl-J1R T.ı YA T80SU fı nazarla maiyetile beraber Sof· 

O miade ltiriti tabancaımı ~ yafa ıeri clönmüttü. Bununla iM-
Bununla da menul olmuyor- Salimin üzerine &tef etmiftir. Çı· T E M S 1 L L I! R 1 raber Cumaihal&da toplanacak o-

dum. Habıum ! diyeceksiniz. kan kur§unlard n bsbriJeli Salim Bu Akıam lan 150 kitilik kuvvetin orada 
Belki •. Fakat kıskançlık, imanda d k----..1 t saat 19,30 da kendiıini beklemeaini tenbib et• 
akıl fikir lmalmu)'or ki, hem ıiz bacaiın an ve anuuuan yara an- IS T ANBUL mitli. 
de karnmı, bir l9DÇle batbata re· mıf, Cerrahpaf& b'"'slaneıine kal· 

dırılmıttır. Ziya yakalanmıfhr. EFENDiSi lbrahim Bey irfan Efendime-
ıim çıkarmıt ılrüneniz, buna ne b ıeleainitahkik etmeki çin Nene-
derainiz ! Ne hilldbn •erininiz! Yük ara asının altında Yauın: Muııb p 

k ı k llllnUI L--- sittiii zaman oradaki tahki• 
Karımm kalbi her zaman zayıf. a an ız Zade Celil Hl _,.... 
~ lrabnı Nenekop çetelerine memur 

tı .. Bu,00 sllJatlarile itiraf Beyoilunda HaP'•m Külbam U M U M A olan HaHJ', Efendi yuıtaaile ,ap-
ediyor11111· Fena muamelemle, ka· tokajında oturan yedi yqmda 
dmm l lUmünü ,..a...a..._.....__,_ . d ----------- mqb. Bu tahkikat bittikten aonra 

~u--,u.-17v Fatma ııminde bir kız ün 3443 .. v-1---

d·-. u--talandı, ..... mm -:-e 1 F evkalide musamere Sofyada, Uıtrumcacla •e aaaaa-
- n- - ...... .... nuınara ı yük arabumın altında d H ı·ı 

.-:..a - '-ır· -L-a. aL ..... , L. dun" • ( ) M p---... · ü dovo müaademeai emum a a ı 
•·- ... u ~ a7-- uu kalmıt, bacaklanndan hafif au• 12 art __. .eaı IÜD 
,.,. ,a.ıenm "81Dclu. rette yaralanuuttır. Arabacı Ö· akpmı Şebadebatmda Efendi hep lbrabim BMeyin dmai~ 

C .. edia öniilıcle ..ıı!_ ,..nw.:~~~ 1 da tinde bulwmnıttu. illa emeJI 
uu ~ ....... - 111er Yakalamnqtır. M LLET tiyatroaun 

zaman nilaaret Olllaa DMl'DD oldu• Sucunun marifeti müteakıp kunetler ıene Ullrulll· 9M ten•i Tüıkiye koWkJeri. ..-t.:1d!ı ..... _ Halil r1. 
~, ... kanaat ıetircliaa. Bir füpbe fenerde Yıldımn caddeıı·-..ıe caya~ .. ıMCn aonra ._..en-
•- ua Din müubakaaı, .an'atki.r Nqit, N k • d.. .. 
.• ~ ... kendime hayatı zihretmit, oturan Me'---'" efendı0nı0n bir kat di ıene evre opa sen onmUf'" ...-- .._.. • Fahri, Dümbüllü lamail ve Şeyki tü. 
~ ._.,.tına Diba1et vermit- elbiaeıini çalmak iıtiyen ıaka Şe- Beyler tarafından icra edilecektir. 
tim. rafetf n cürmü meıhut halinde J&• Bu .. L-L ~~L li--61 

Amma, ıilpheaa, ne mütlıit bir kal•-·..... muaau.aamn mvaemme ıvw 
...... ~..,.- 1Ç

0 in fevkalide ebeımmi•et Yerili • 
ıüpla.,di ! 81Umle tehdit J 

ıc.r... aLlükten IODra teeelli Sabdmb Halit 'Ye Ahmet dün yor. 

bulmadım. Kendimi ele ha iliim· Haseki cadde.inde SaDnin kahve- ~---------.... 
dea m•'ul tutaıorchma.. Fakat IİDe plerek tabancalaruu çelanit- V A K 1 T 
yeniden dirilecek olaa, atai ezayı ler " Saim ile arkadatı F eysiyİ OOndellk, .,... auete 

çekecelimizi deh~. ölüml• tehdit etmitlerclir. Hiç yü- ı.tabul AaJrara caddeıll. (VAUr> Jurda 
Yirmi aene ı~; aevkaiz, hazin aünden bir tehdit kartıamda ka • 

yirmi eene •• Ben Wr _.._. aibi, lan Saim ve ref:ki ~ 
fGUl'llU bir ac:laa siW Jafl70l'dum. üzerine atılarak ellerindeki taban 

Bir arabk kendime it aradım, calan a!mıılar ve kendilerini de 
Mld-. Çalqtıtp aıbd&fllll)a poliıe teılim etmitlıerclir. 
dost oldum. Evine giderken .. 
Bir ıece beni niDe yemeje clavet Ortaköyde Kiliae ao~ o • 
etti. turan Süleyman efendi evine ıi· 

Gittim Ye kapı aPiP ta kartım· derken enelce araları ıersin bu· 
da kanma ılrclQlm zaman, ne lunan ameleden Y&fU' önüne çı· 
bale ıeldilimi tuanur edemez· karak yeniden kaYpp baflamıt
.:..t"-!_ E•et, '-- d:-:ı-:. 1--ı· ---. ...... "~ ...-ı lar ve neticede Yqar, Süleyman 
paa pmlfb. E•et, karpmda elli efendiyi bıçakla bacaimdan ya • 
:DJIP.cla bir Şilteade nrdı. ralamıt, çocuk y:aJralanmıftır. 

fferecandan tltremejf! batla· Ko-.a1c hırsızı 
W. Heybeliadada bakkallık J'apaD 

lla••• lmm: Andonun diildctnından .Jedi ıite 
- Sblnle pel ,m.ncı cfelı1lz, rakı ye konpk MI• aa ı.. 

Jlc:U. Annem karmwd teyseaiydl. u:ıı ·! t • rlerle hirlllde #Pilil•ıio: 
t ben C RMUa aile- fı1'. 

Ypı lflerl telefonu: Ul19 
!dan telefonu : 11119 

Telgrat adrelll: ı.tanbul - (VAKft') 
Palta lnatuu No. .. 

AllOHll BEDW:U&Blı 

TQrklJe Bcne1ıl 

lM Kr. 11W Ki'. 
100 • 

'°° • 
1IO • 

Hlt • .. . -. 

Bueanada Bulpr komitecile
rinden (Filipof) ta Halil Efendi
ye refakat ediyorcla. Yolda sid• 
lerken iki arbdq IOD Valandova 
müaademeai •e Balıar komiteleri
nin ta'Yll' ve hareketi hakkımla 
müclaYelei efkir etmeie hatla· 
11111lardı. Halil Efendi diyordu ki: 

- "Bulpr çeteleri kancıklık 
ettiler. Müaademe emumda Tiirk 
çetelerini 7iisüdDe bırakıp kaçtı· 
• .... Siyle bir hareket hiç komite
ciliie JÜıflr mı? 

Ba itha•IU'I (Filipof) haklı 

bubnt •e cl..ıtti ki: 

- "(Saaclwld) nia ricada .. 
tadan kallnnad.Jrç~ cliJarND. A • 
caba bö1Je bir ........ ma ftrT O. 
na lldünnek mi iatiJwlu?,, 

- "Pek iyi ~-- ... 
her h:ılde Bulpr h~ -
icraatına bir niha1et ftl'lllek • 
yor. idama mahkGm eclilditfaııp 

dair hir rİ•a1et var. Ama 1-a 
ki yamlıyonım. ıı,t;m,Jld .. 
yet (Sandamld) yi kıor!lmblllltli 
Bulıar hikeaaeti tarafmclaa - ... ) 
IUI ortaya cıbnhmtbr-.ı 

- "Bisiaa .... bi ..... is ...... 
dır. (Sandanafd) ye fırlsuı R...,.. 
ya taraftar oldulrp, W.. 41an 
muhalefet edeceli için 
alribetini en.uı.a
miiltakbel hareklhmız için 
faydab olurcla. Onuıı için 
bir tef biliyonan aöyle de ... ,. 

(Filipof) burada Halil Efendi• 
nin tözünü keserek heyecanlı bir 
ta'Yll'la: 

"-Lllmcbyı çok uatma, .... 
dq toprakların da bl-iı nrdır. 
5ayleclilderimi kendine ekle, _. 
km küa1e19 bir te1 an•abM !.,, tle
mifti. Fabl Halil Ef....ti (~ 
pof)mı ta'ftl .....,.,.._ .. 
difeli bir liMnla 8ls 
den her halele (Suaclamld) 
iclama mahldtm edildiiioi 
makta süçlük plrı -itti- Bir 
mitecinin de bir._. id va 

kim oluna bu lallamün en ima 
zamanda infaz edileceiini 
iindeQ. (Sandauki)nia artık 
sünlerini Jat&dıima fiplıe 
1ordu. 

Halil Efeatli Uetrumcada 
rekoba ıideıkm pnİ ... .,... 

abqtı. Nnrelroha .... ... 
mu Yunaalılann Lia 
rmcla yapmalrta oldukları 

.. ~ldlre .~ ~-
............ SofJaw ..... 
im haıberlenle YU1Mıtbıu- o 
nlicle miiahNr ............... f? .. ~ 

laclıtdan Ye uker talatlt 
bildirildilinclelrt.A.dP 
alon yapılarak ........... 

el~ -- -=· tahlrhnabn laaasi aaldalanla 
lundala~~ 

~ 

OL-OM 
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Bir ·htilili milletin münevverleri yapar : Milletle beraber 
Büyük . adam ö ümü gözüne 

bir vatan kurtuldu, yep yeni 
aldı, fakat 

bir rejim 
bir millet, 
kuruldu 

- <Dao tarafı ı lncJ yıfnda) 

Alma.. feylesofu Niçe diyor ki: 
'Yazdan §eyler içinde sevdiğim 

tek §CY kendi kaniyle yazdandır. 
Kanla yazmak ikanın ruh oldu· 
ğunu öğretecektir. Hep ve yalnız 
okuyan tembellere lanet ediyo· 
rum. Herkesin boyuna olruamk 
hakkı olursabu, gitgide bozar 
yalnız yazıyı değil, fikri de ... 

Evvelce ruh Allah idi. Sonra in
san oldu. Şimdi de halktır. Dağbr 
üzerinde en kısa yol, tepeden te
peye gidenidir. Bu yolu yürüye· 
bilmek için bacak uzun olmak ge· 
rektir. Prensipler (Maximü) tepe· 
li olmalıdır. BunlaTın telkin edil • 
diği kimseler de büyük ve kuvvet
li adamlar olmalıdır.,, 

(Niçe) samimi eserler istiyor. 
Umumi manasiyle eset.. Candan 
iş istiyor. Hep okuyan tembeller; 
önce ıeyirciler, tamaşagerlerdir. 

Bunları sevmiyor. O iş yapılması· 
istiyor. En samimi halkı buluyor 
veonu seviyor. Dağlardan tepeler· 
den bahsederken ilerleyişin teka • 
mül ile değil, ihtilal ile olacağını 
açıkça işaret ediyor. Fikirlerine 
tamamiyle iştirak ederim. 

Alman feylesofu Şapenhavr di

yor ki: 
"Elde etmek istediğimiz her şey 

bize mukavemet ediyor. Her§eyi 
iradesine rağmen yenmek lazım • 
dır. Tarih bize harpten, fitne· 
den batka bir ıey göstermiyor. 
Sulh seneleri kısa fotoğraf pozla· 
rıİıa benziyor; bütün bir piyes ta· 
maıaamda bir defa tesadüf eden 
(Entracte) gibi. insan hayatı ebe-

di bir cidal, bir kavgadır; yalnız 
mücerret fenalıklara, sefalete, sı
kınbya karşı değil, bütün diğer in· 
sanlara kartı da böyle .. Her yerde 
bir kalem bulunur; hayat mütare
kesiz bir harptir; bir kavgadır. O
rada silah elde olunur, 

Hayatın acılarına, yurumegı 
tazyik eden, acele ettiren zama· 
nın sür'ati inzimam eder. Ve :bize 
oluk aldırmaz. Bu, her bir ferdin 
arkasında foraaları kamçılıyan 
gardiyan gibi durur.,, 

Hayat ve ölUm 

Hayat nedir, ölüm nedir?. 
Bu noktayı da ben anlatışıma 

göre size izah edeyim. Bu iki sua· 
le kestirme cevap vermek çok 
müşküldür. İnsanlık kendini anla
yalı bununla uğraşıyor. Hekimle
riyle, feylezoflariyle çalıfıyor. 

Benim suallerim bu sahaya ait de· 
ğildir. İçtimai siyasi hayata taal· 

IUk eder. Fakat bunu bu cihetten 
de tarif etmek mü§küldür. Anlayı· 
tımı, size Türk gençliğine bazı 
misallerle izah edebileceğimi zan· 
nediyorum. 

A - Gazi milletin varlığı tehli· 
keye düşünce ordu müfettişliğin· 
den istifa ediyor, idama mahkUm 

oluyor. Korkmıyor, "ben şimdi da· 
ha kuvvetliyim. yerim milletin si· 
nesidir, milletim için çalı~acağım. 

Ben ve bütün varlığım milletimin 
malıdır. Onun davası uğrunda ça.· 
hpcağım.,, diyor, iarar ediyot ve 
muvaffak oluyor. 

Bugünkü eserler millet" n. ve bu 
f edaUrh~m ve::-imidir. Büyük a· 
dam ölümü g?züne aldı. Fakat bir 
millct, bir vatan kum:ldu. Y ep
yeni bir rejim lamıldu. 

B - R t Bey Mhnda bir Türk 

~~~~~~----~--:-:-~--:-~::-::--~~~~ 

hakikatten ba§ka bir ıey değildir. miralayı büyük taarruzda vazife
sini yirmi dakika geç yaptığından 
dolayı intihar etti. Fakat o ölme· 
di, yaşıyor ve bütün bir vazife 
duyguları yaşıyor. 

C - Nezip muharebesinde ka· 
çışanlara bir Türk miralayı şöyle 

bağrıyor: 

"- Alç:ıklar, kaçıyorsunuz •• 
Geliniz, görünüz, mektepli bir 
Türk miralayı memleket ve millet 
için nasıl ölür, görünüz!.,, 

Diyor ve şehit oluyor. Miralay 
öldü mü?. Hayır.. Onun ölümü; 
haysiyet, şeref, namus abidesi ol
du ve yaşıyor. 

D - Pilevne düştüğü gün Türk 
esirleri hakkında bir Rus gazeteci 
si gazetesine aynen şunlan yazı· 

yor: 
"Giyecek 'Ve yiyecekten mah· 

rum, karlar üstünde yatan Türk 
esirlerinin arasında. dolaşıyordum. 
Bunlar yarım saat sonra ölecek 
zayif insanlardır. Biri ölünce ika· 
lanlar, onun yırtık, yırtık elbisele· 
rini kapı§ıyorlar ve üstlerini örtü· 
yorlar. Bunların yanına yaklaşıyo· 

rum, bir şeye ihtiyaçları olup ol· 
madığını soruyorum. Y anm 
saat sonra ölecek olan bu adam· 
lar benim Rus olduğumu anlayin· 
ca vakarla yüzüme bakıyorlar ve 
şid:tetle: "Hiç bir şeye ihtiyacımız 
yoktur!,, diyorlar. 

Şimdi anlıyorum ki Pilevneyi 
ancak bunlar, bu duyguda adam· 
lar müdafaa edebilirdi.,, (Ali Fu· 
at paşanın Osmanlı - Rus Pilev· 
ne sefer:ne bakınız.) 

Pilevne ka'hramanlan ölmedi • 
Onlar, bütün bir Türk izzeti nefsi 
millisinin şahadet abidesi gibi ya· 
şıyorlar. Size biraz da ecnebiler· 
den misal vereyim: 

Eski Romada bir Romalı ayan 
"Neron,, a yapılmak istenen bir 
suikastta tevkif olunuyor. Kendi· 
sini söyletmek için çok eza ve cefa 
eliyor. Nihayet, "Neron,, "söyle • 
mezsen seni öldüreceğim!,, diyor. 
işkenceden ölüm haline gelen a• 
yan ıu cevabı veriyor: 

- Ben sana öldüremezsin de· 
medim .. Fakat söylememek hürri· 
yetimi elimden alamazsın! .. 

Diyor. Bu ayan öldü mü?. Ha· 
yır. B7r hürriyet abidesi halinde 
yaşıyor. 

Şimdi de yaşadığını zanneden 
bir iki Romalının hayatını anlata· 
yım: 

Romalıların mezar kitabelerin· 
de şöyle bir şey yazılmışbr: 

"Yedim, içtim, kazandım, eğ· 
lendim, her şeyi yaptım. Şimdi 
burada yanımda kar kalan yalnız 
bunlar oldu. Zair sen de benim gi· 
b. ' ı yap .. ,, 

Bu bir hayat mıdır? Nihayet 
bir hayvanın mezar kitabesinde 
de bundan başka bir şey yazıla • 
mazdı. Ve nihayet hayvanın kita· 
besine de "yedi, içti, tepindi ve 
bunlar yanma ikar kaldı!.,, denebi
lirdi. 

Bu mezar kitabeleri neyi ifade 
eder bilir misiniz? Romanın yı· 
kım devrini .. işte benim ölüm zan
nedilen yukarıdaki misallerden 
anladığım hayattır. Hayat zanne· 
dilen mezar kitabelerinden anla· 
dığım da ölümdür.. Romalılara 
ait misaller için Drmy'nin Roma· 
lılar tarihine bakınız. 

Ni9e, Şopenhaverin fikirleri 

Hayatta silah elde ölümü gözleri· 
ne kestiremiyenler; boyun}annda 
zincirle yatarlar, böyle y:ıtanııya 
mahkumdur. Hürriyet için ölümü 
göze kestirmek hürriyete kavuı
manm bir şartıdır. 

Amerikalr meşhur Cefenon her 
yirmi senede mutlaka bir ihtilal 
olması her millet için iyidir, der· 
di. Bunu adeta iman ile söylerdi. 
ihtilali beteriyetin yükselmesine, 
ilerlemesine belli batlı bir vasıta 
ıayardı. 
Schmollere'e göre: 

ihtilalden hoşlanmaz, ona göre 
lazım olan şey, iktısadi içtimai, ai· 
yasi tahrikatı sebepleriyle iyi an· 

Iamaktır. İçtimai kaynatma -
tahammür- fena bir şey değildir. 
Bu felaketler kadar, İyi neticeler 

de verebilir. Buna. 1815 ten 
1848 e kadar süren lngilteredeki 
tahrikat §ahitti. 

f enahk meaeleleri ıyı vaz 
edemenıektedir. Fenalık icabın· 
da 11lahat lüzumunu anlamamak· 
ta ve böylelikle ihtilale zemin ha· 
zırlamaktadır. .. 

ihtilal daima bir tali oyunudur. 
Bir kumardır. Bu oyunda kazanç· 
tan ziyade kaybetme vardır?. lhti· 
lal kurşunu daima hedefi &far, ih· 

tilali her zaman irtica takip eder. 
Bu, ihtilalden daha müthit ve da· 

ha zalimanedir. Fakat mutlaka 
lazım, mutlaka ictinabı kabil olmı· 
yan bir ihtilal yoktur. Her ihtili· 
lin güne, ihtiyaca uygun bir ıala

hat ile önüne geçilebilir. Yokla 

yalnız kuvvetle geçilemez. Tari· 
hin bütün terakkiyatı ihtilal değil, 
ısalahattadır. 

Kanta gelince: 
"Büyük Alman feylesofu ihtila

li h!ç bir veçhile kabul etmez. Bu
na göre ihtilal hakkı mevzuu bah
ıolamaz. 

Binaenaleyh Fransızhmı 93 ka
nunu esaıiler:nde olduğu gibi ih· 
tilali bir hak diye kanuna yazmak 
manasız olduğu gibi, iıtinıali de 
haksızdır. 

Resikarın suiistimallerine kal'§ı 
matbuat kafi bir kuvvettir. Bunun 
tenkitleriyle hem it baımdakiler, 
hem de millet ikaz ve tenvir olu
nabilir.,, 

Kantın bu hususta pek uzun sü· 
ren mütalealarının hulasası bu
dur. 

Fransızlar1n 93 kanunu 
esasisi 

28, 33, 34, 35. maddelerinde; 
bir milletin kanunu eaaıisini, iste
diği zaman tadile, değittirmeğe 
hakkı olduğu, tahakküme, zülme 
mukavemet edeceğini kabul edi

yor. 
35 inci maddes:nde: hüku.met 

halkın haklarını tanımadığı za· 
man isyan, ihtilal halk için ve hal-

kın bir kısnıı için haklann en mu· 
kaddes, vazifelerin en lazmı gayri 
müfarikidir. 

Kant'ın nıanasız, haksız ve teh· 
likeli gördüğü kayitler bunlardır. 

Ben Kant'm fikirlerine ittirak 
etmiyorum. Bu haldan bir kanunu 
esaside zikredilmeıinden belki 
sarfı nazar olunabilir. Belki teh· 
likeli görünebilir. Fakat böyle 
bir hakkı milletlere inkar etmek 
habızlığın büyüğü olur. Millet• 
leri bütün tahakkümleri miıkin 

tevekkül ile kartılaırnağa sürükle • 
mek olur. Milletleri millet ola· 
rak, insan olar~k inkara kadar va
rır. 

1ıin tuhafı fU ki (Kant) Rosoyu 
onun (içtimai mukavelesi • cont· 
ratrat social) i kabul eder, hatta 
tekemmül ettirir. 

Bir milletin diğer millete teca· 
vüzünü kabul ebnez. Milli hakimi· 
yetin hararetli müdafilerindendir. 
Bu prensiplerine göre ,ihtilal hak· 
kı kabul etmemekle tenkuza düıü· 

yor demektir. Çünkü hakkı 
gaspolunan bir millete, varlığı çiğ· 

nenen bir millete hareket ve mu· 
kavemet hakkınr, salahiyetini tanı 
mıyor. 

Vakıa, matbuatı, efkin umumi· 
yeyi, ve hükUmeti tenvir ve ikaz 
için kullanmak tavsiye ediyor. 
Fakat bu çok zayif bir va11tadrr. 
Düıünebiliriz ki milli hakimiyeti· 
tanımıyan bir icra heyeti matbuat 
hürriyetini de tanımaz, ve onu bo
ğar, bu takdirde ne olacak?. 

(Kant) ihtilal değil, 11lahat ta· 
raftarıdır. Fakat kuvvet ellerin· 
de olanlar buna ekseriya, hatta 
damia olduğu gibi hayır derlerse, 
ne olacak. Kant bunun cevabım 
vermiyor. 

Pol Janeye göre: 
"Bir ihtilalin haklı ve ya met· 

ru olduğunu evvelden tesbit eden 
bir mehek yoktur. Bu bir takdir 

meseleıidir. Bu yolda verilecek 
hüküm, tarihi ve felsefi hukuk ha· 
kmılanndan terekküp etmelidir. 

Bir milletin hük\ımetini, hükU· 
met ıeklini değiıtirmek hakkı o· 
lup olmadığını ıormakaızın, de· 
riz ki bir millet kendini muhafaza 
için vücut verdiği müesseseleri uğ· 
runa kurban edilemez.,, 

Jane ~u prensipleri Fransa ihti
laline tatbik ediyor ve diyor ·ki: 

1789 da Fransız krallığı sadece 
kudretten ınahrum kalmamıttı, 

fakat kendi kendini kudretsiz ilin 
etmit; (Etajenero) ismi verilen 
millet mecliıine müracaat etmit· 
ti. 

Krallık her vasıtaya bat vur· 
duktan ve hükumet ebnek imka· 
nını mutlak surette bulamadıktan 

sonra milleti topladı. Bu hareket 
tarziyle mutlakiyetten f erağat et· 

mit oluyordu. Milleti nıes'uliyeti· 
ne ittirake çağırmakla ıeli.hiyet 
ve kudretine de teırik ediyordu. 

Zira nasıl ki meı'uliyetaiz ıela
hiyet olmazsa, ıelahiyetaiz mea'u· 
liyet te olmaz. Millet de, mil

letin en kalabalık kıımı, yani mil
letin çalııkan ve müıtahsıl kısmı 
ki ondan devletin maliyesini kur· 
tarmak isteniyordu. Onun da is· 
tikbal için teminat almağa hakkı 
vardı. 

Netl:e itibariyle üstüne çöken 
manialardan da !kurtulmu! ola
caktı. B~ suretle feodalitenin -
derebeyliğin) mutlakıyet kırallı· 
ğının ilgası (Etajenero) nun da· 
veti münasebetiyle zımnen kabul 
edilmit oluyordu. 

Bu iki nokta Fransız ihtilalinin 
iki maddesidir. Prensip itibariy· 
le yalnız doğru değil, haklı ve 

meırudur. Sonraki hadiselere ge· 
lince gene bunlan menfaat ihtilaf· 
lan, iht;rasat, harici ihtilifat do· 
ğurmuttu. Tahribat, an1aşma, in· 
hiraf derecelerine gelince bunlar 

o meselelerdir ki halleri tarihe 
taalluk eder. Umu.mi takdir hari· 
cinde kalırlar. 

Bugün dahi Franıız ihtilalini 
müdafaa edenler onun bitiia 
safhalarını, vukuat ve kazalanm 
kabule hiç bir veçhile medNr de
ğillerdir .. 

Bu ihtilalin esaıı rejimin ilp.• 
sındadır. Eski rejim ise lrudretaiz. 
lik yüzünden, yerini bırakıyonha. 

Tekamülünde ne hata11, ne cür
mü olursa olsun bu ihtilal haddi· 
zatinde doğrudur., , 

Ben Pol Janenin fikirlerini bi
raz karışık, biraz mütenakız baha· 
yorum, biraz da ameli delildir, 
karıtıkbr. Çünkü vuzuhsuzdar. 

Mütenakistir. Çünkü bir mille
tin nihayet kendi itilaıı, kendi 
maddi ve manevi saadeti için Yii
cut verdiği müesseselerine ._. 

ban verilemiyec:eğini tesbit ettlll 
halde Frasız ihtilalini hükmnetba 
müsaade ve talebiyle yapılmıt bir 
hadise gibi gösteriyor. Onun met
ru ve haklı olduğunu kralın daYea 
tiyle izaha çalıııyor. 

Ya kraliyet, (Etajenero) Ja ig
timaa davet etmemi! ,mü~ 
maliyeyi ortaya koymaımıı oı..,.. 

dı ne olacaktı?. Onun dafttine 
kadar millet bekliyecek, bütün fa
cialara bat mı eğecekti? ... Bence 
hiç bir vakit .• 

(Pol Jane) nin fikirlerini Tmk 
veya İngiliz ihtilallerine tatbik et• 
tiğimiz zaman onları bir lıilıll• 

dan haksız görmek lizıın pi&. 
Zira Türk ihtilali zalim ve paıp 

bir sultan ha lif enin ve onun ...._ 
metlerinin ıonuna kadar yaptık
ları müdafaa.lan ,tecavüzleri Drw 
mış ve muzaffer olmuıtur. l.,m.. 
ler ihtilallerini ve bunlann ..... 
leri olan §artları krallarının, kral 
hükiimetlerinin inat ve müWaa• 
larına rağmen aldı. Kral bfuı
ru kesti. Bunları nasıl izah ...._. 
ğiz. 

(P. Jane) ninen doğru prmeild, 
nihayet bir milletin ıaadeti için 
vücut verdiği müesseselere, o ..U. 
tin kurban edilemiyeceğidir. lca• 
hında bir ihtilali gene bu -
izah ederiz. Eetmek miteJll 
dür. Milletin kurban edilmek Ü• 

zere olduğunu kim takdir eclecek? 

Şüphe yok ki (Lok) un dedill Iİ
bi bunu da kendiıi takdir ect.c• 
tir. 

Nasıl?. Bunun da cevabım .... 
ıin sonuna bırakıyorum. 

Frnasız sosyalist ilimi (Jaa .fo. 
rese) göre ihtilalin adamları ı. 
tına içinde dimdik ayakta dana-
yorlardı. Korkunç boralara 1')ıt 
dırımları içinde gözlerini ...... 

yorlar; korkaklar gibi yiillhıtilli 
burutturmryorlardı. 

Camiaları, iktısadi teki.il .... 
lam hakikatlere giden har .... liır, 
ııtırapları, tahakkümleri, öltimlerl 
hiçe sayan heyecanlı viçdaalar ua 
eder. 

Türk gençliği bütün 
sana emanet ettiği cümhı•9'11• 

korurken sen de sosyalist 1>4 ... •rt·'~ 
rına göre ihtilal fırtmalarr 
dimdik ayakta duracaksın, _ _._. 
ların yıldırımları içinde 
gözlerini kırpmıyacaksın. 

'! ,(Sonu•• 
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DAN BUNDAN 
Kısa Bir Anket 
... - - - -

Mektepli Sporcular 
C. G. ;rtasında 

de bir mi' 
imdat bekli yenler! 

,. 
Cumhuriyet ı ill CeSU r bir tayyarecisi buz denizine inerek 

bir çocukla on bir kişi kurtardı Neleri severler, 
Ben Tankı ıade en yakın bir 

Cloıt, en iyi bir arkadaı 

olarak değil, aynı zamanda 
tam minaaiyle bir ıporcu olarak 
taDJl'llD· Tarık, sporun bütün fU· 
belerinde çalıpnıfhr ve ıporu ·bir 
ihtiras olarak değil, bir zevk ola· 
rak tanır· Tank muntazam itlen· 
mit vücudu ile tam bir ıporcudur. 
Tanim bütün ıporlarda emeği ol· 
duğu için; "nereden, hangi ıpor· 
dan?,, batlıyay:rıı:n diye tereddüt e· 
derken o anlatmağa baıladı. 

"- Bir kaç ıene evvel futbola 
merak ettim ve Fener bahçe ikinci 
takımında oynadım. Belki bugün 
için terakki ebnit ve birinci takım· 
da yer almıı bulunaca:ktnn. Fakat 
o ııralarda ameliyat olmam icap 
etti. Fut bolu bırakmağa mecbur 
oldum. Bundan aonra bokta bqla· 
dllll1 ve bok.ör (Franki) den bir 
ıene boka derıi aldım. Şunu da 
ilive edeyim ki ibu ıporu yalnız 
sevk için yapıyordum. Profeıyo· 
sıel•olarak çahtmağı hatmma bile 
ıetirmedim. Bugün boksu bırak· 
11Uf olınakla beraber gene çalrıı· 
yorum 

- Denizcilikte de çalııtmız 
mı? 

- Tabii aen de biliyorsun ya? 
Bu tu·bede de eıaalı çalı§tım ve 
gen çalı,ıyorum. Bunu belki bir 
ıp0r olarak değil, fakat muhitin 
icap ettird1ği bir zevk olarak yapı• 
yorum. "Heybeli Ada,, 9üpheıiz 
ki deniz sporları için en münasip 
bir yerdi ve Büyükderede yapılan 
"Lido,, nun Heybeli Adada yapıl· 
maıı daha doğruydu. Fakat Şirke· 
ti Hayriyenin menfaatine o ,ekil 
uygun geliyordu. Heybeliada her 

nasd çalışırlar? 
_,.,.ÇOK .n.. 

• ..=rnıdan ve eğrilip bükülme
den havanın iyi vey:ı fena ola • 
:ı neticeleri çıkarılırmış. 

Bugün olduğu gibi bundan yüz 
~ evvel de veremle mücadele 
l 

ek i(:in bin türlü çarelere teves-
dilirmit. Bir bp kitabında dok 
ırdan birisi "verem tehlikesi -
arşı sümüklü böcek,, serlıivh;ı.
ında verem hastalarına karşı 

p bir tavsiyede bulunuyor. Bu 
ıor hutabrına sabahleyin kah 
dan bir saat evvel henüz ka
ndan çıkmış olan bir sümüklü 
.. ve akşamları yemeğin üstü· 
z:ı bir sümüklü böcek yenme
\vsiye ediyor. Bu mikta·r ya

za~vaı günde 24 ten 30 sümük
mi-eğe kadar çıkarılına verem 
lıtı. ğı geçermi,. 
adt e o e.ki kit:ıba na.zaran yağ 
en 1 törlerinin, artistlerin ve mu 
·bir rin, avukatların, f&pkacıla
yazı'darm:ı.ların, terzilerin hiz· 

B rin ve ahçıların göğüı huta. 
yapa ka.rıı fazla istidadı olur .. 
iyi ·'lbuki :ırabacılar, gemiciler, 
Yellır, hamallar, kapıcılar ve 
kimttarıcıbr vereme tutubnaz
de ö Bunun neden böyle oldu -
devrından yüz sene evvel ya,a
Arkı o doktora sormak lazım 

başla 

D insanların en ziy:ıde met
bu te !dan ilaçlar cildin ve aa.ç· 
tını. ' :ıaf azaıı için icat ettikle
zevkl r ve saç ilaçlarıdır. Bun

Ta1tene evvel bir cilt kremi 
rim. ! bir adam diyor ki: "Bu 
parkeı i beyaz yapar ve kurak .. 
di. ayı hiııl olan buruşuk

te eder!,, G1liba. 0 za-

--------------. .. .tki buruıukuklarm ihti-
/ s t i k l a ı L ; .-ki kuraklıktan c ! ) ileri 
-- - - -----ği zannolunuyordu ! 

G •• 1 B Eski adamlard:ın biriıi de saç· UZ e ·ın muhafazası için bir ilaç tav-
1ye ediyor: 

letikli.l Lisesi ikbsat talebe g· "30 gram temizlenmit öküz ili
celf!rinin onuncusu bu çarpar' ği, 24 gram fındıkyağı, 16 gram a~ 
ak§A.1111 yapılmıttır. Merasime Yt yağı alarak bunları bir arada e• 
ti.idil mD'fİle bqlammt, bunu ritiniz ıonra bu haliteya 32 gram 
hurir ve muallim Kemal Emin İyi cinıten konyak ilave ederek ka
yin (Tiyatro) mevzulu bir il rı!tırınız.,, 

feranıı takip etmittir.- Saçım olmadığı için bu ilacı tec· 

Alaka ile dinlenen bu kc. rübe etmek iıterim ama, ayı ya·ğını 
ra!Mlan aonra talebeden Feth nereden bulmalı? Sonra iyi cinı· 
fendi tair Ömer Beclrettin E • ten konyak elime geçecek olsa, o
(ltÇi kadmhr) iıimli tiirini r nu haricen iıtimalden e._.vel dahi • 
muttur. ı· len istimal ederdim! 

S r Dedikoducu oma mektep cazı munt& • 
kıyafetleriyle gayet güzel bi e
parça çalmıt ve talebeden Hı"'· 
Efendi bir monoloi söylemi~~-

yedinci ımıf talebeaindeı t' 
l• 

mon Atıf Efendinin yazdığı .. 
J'af dönümü) iıimli komed; ~e 
çUkler tvafmdan temsil ecl 'e-

tir. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar· m~t~ha111ıu 
Cuma ve pazardan batka günlerde 

öileden sonra saat 2i den 6 ya kadar 
latanbulda Divanyolunda (118) nu· 
marah huauıi kabinesinde hastalarım 

kabul eder. 

çen cuma gü~t 
. d h .Jı 
rın en ,. aylık 
Ha&an bir ay evvel donuk şi· 
ı cıenizinde kazaya uğrıyan Çel-

yuıkin gemisi mürettebatının aki· 
beti o gündenberi mübhemiyet j. 
çindedir. Son haberlere göre ge· 
miyi hoıaltıp buzlar üzerinde ka
r:ırgih kuran kumandan ve müret
tebat her gün yeni bir tehlike ile 
karşılaşmaktadırlar. 

Netekim bunlar tarafından ü
zerinde kulübeler yapılan buzlar 
p:ıtlamıya başlamıştır. Bu patlak· 
lardan biri 50 yarda genişlemiş ve 
kulübelerden birini ikiye ayınnı§
tır. Son bir haberde yeni baş gös
teren bu tehlikenin şimdilik önü
ne geçildiğini bildiriyor. 

"Çelyuskin,, geçen sene 16 tem
muzda Arhangel' den hareket et· 
mit idi. Gayesi buzlu deniz yolla-

riyle Vl~div~stok'a. v~rmak v~ hu ı sur kaşiflere y:ırdım etmenin im· j de bebe vardı. Bu dört aylık bebe 
suretle !•malı Rusya ıle Bahrımu· kansız olduğu zannediliyordu. Hal "Çelyuskin,, de doğmuftur. 
biti kebir arasında yeni bir gemi buki ik cesur tayareci fevkalade Kısa nutuklardan sonra tayya. 
yolu tesis çarelerini tetkik etmekti. feci şerait dairesinde yola çıkmış, re hareket etmiş ve iki saatlik bir 
"Çelyuskin,, bir ay evveline kadaı· bora ve sisler arasında uçar::ık ka- yolculuğu müteakip Wellen sahil· 
yoluna arız:ısız devam etmiş ve bir zazdelerin bulundukları mahalle lerine inmiştir. Kadınlar ve ço
ay evvel ansızın büyük buz parça· yanaşmış ve bunlar ar:ısında bulu- cuklar derh:ıl hastahaneye yatırı!· 
ları arasına düşerek Wellen sahil· nan 9 kadın ve iki çocuğu kurlar· mışlardır. "Çelyuskin,, yolculann
lerinden dört yüz mil uzakta b:ıt.. mışlardrr. dan 12 kişiyi kurtaran bu tayyare 
mıttır. Mürettebat tehlikeyi vak· Kazazdeler kurtuluştan ümidi Sovyetler tarafından inıa edilen 
tinde gördüğünden buzlar üzerine kesmiş olmakla ber:ıber etrafı araş byyarelerinin en büyüklerinden· 
çıkmıyaı ve erzaklarını da gemiden tırmışlar ve tayarenin inebileceği dir. 
çrkarmıya muvaffak olmuşhr ve iki yüz metrelik bir saha bulmuş· Hava müsait olduğu takdirde 
buzlar üzerinde karargah kurmuş· )ardır. Fakat az zaman sonr:ı bü.. k:ı.zazdelere daha iki tayyare gön· 
lardır. Yalnız mürettebatatn bir yük bir hayret içinde motörün gü· derilecektir. 
nefer boğulara•k ölmüştür. 90 ki- rültüsünü işitmişler ve bir kaç da- Profesör Şmit kazazde mürette· 
§İ de yakayı kurtarabilmiştir. lkika sonra da tayyarenin inmesini 

1 

batın manevi kuvvetlerinin çokkuv 
Sefer heyeti reisi Prof. Şmit me· seyretmişlerdir. vetli olduğunu telsizle bildirıni§tir. 

seleyi derhal telsizle Moskovaya Pilot Lepidovski ile rasat Petro· ı Resmimiz kazadan bir kaç gün 
bildirmiş ve imdat istemiştir. Bu- vun muvaffakiyetinin derecesini evvel "Çelyuskin,, i, buna son pos· 
nun üzerine Sovyetler hükumeti İ• .anlamak için bunların tahtassıfır 1 tayı veren tayareyi, kızan çeken 
ki büyük buz kıran gemisini yo• kırk derece soğuk olduğu bir za· 1 iki neferi ve köşede de Profeıör 
la çıkarmıştır. Bunlardan "Sta· mand-ı ekseriya bora ve sis içinde , Şmidi göıtermektedir. 
lingrad., Petropavlovsk'dan, 7 b.y- 400 kilometre uçtuklarını göz önü· J Kurtarllmıtlar 
yareyi hamil olan 4'Smolensk,, te 1 ne getirmek lazımdır. Tayyare i· Moskova, 10 (Aşm:ı) - Aıt· 
Vladivostoktan hareket etmişler. ner inmez Profesör Şmit kadınları rahdan alınan h:ıbere görl", H er 
dir.. ve çocukları tayyaTeye binmiye denizinde buzlar üzerinde kalmış 

Daha. bir iki güne kadar bu ce- çağırmıştır. Bunlar ar~smda bir j olanÜ.rın hepsi kurtarılmıştır. 

Saba şehri 
keşfedildi 

Paris, 10 (A.A.) - Arabistan 

üzeri.nde bir uçuş yapan muharrir 
Andre M:ılraux ile ihtiyat yüzbaşı-

larından tay::.reci Corniglion Moli· 
ni, Cibuti'ye dönmüşlerdir. Ora

dan lntransigeant gazetesine gön· 
derdikleri bir telgrafta !Unlar var .. 
dır: 

"Me§hur Sab:ı şehrini keşfet

tik. Yirmi kule veya mabet henüz 
yıkılmamıştır. Şehir Rubetul Ha-

li' nin şimal hududundadır.,, 

Moskovada Tahta otomobille 

Sovyetler sarayı 
dünya seyahati! 
Her giın yeni bir devrialem ıe

y:lhatinden ve seyahatten bahse
dildiğini işiden ve okuyan okuyu• 

cularımız acaba tahta otomobil ile 
dünya seyahatine çıkıldığını işitti
ler mi? 

. Avusturyalı bir mühendis en 
: kuvvetli Avusturalya ~ğaçlarından 

yapılmış bir otomobil ile devri a
lem seyahatine çıkmıştır. 

İngiliz g :ızetelerine bakılır ise 
hu otomobilin, hatta, motörü bile 

ağa~tan imiş. Yalnız bu ağ:::.ç muh
telif ameliyelerden sonra demir 
kadar kuvvetli bir hale getirilmek-

' tedir. Avusturalya hiikumeti bu 
garip sey:ıhatin bütün masrafları• 
nı deruhte etmi;:tir. 
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Bir ihtilili mill_e_t_in_m_ü_n_e_v~, e rı ]I 
Büyük. adam ölümü gö'~.!!i!i!!Me!!!!!rs~in!!!!i!!!de~~ 

Velayet, vesayet 
hukuku 

ve 
• 

bir vatan kurtuldu, ye~ kollu 
... <S-. tanb 1 inci l&yıfada) 

mır as •• 
Vekiller heyetince hazırlanan yeni 
nizamnameyi aynen neşrediyoruz 

2-

Alma.. feylesofu Niçe diyor ki: 
'Yazılan şeyler içinde sevdiğim 

tek teY kendi kaniyle yazdandır. 
Kanla yazmak kanın ruh oldu· 
iumı öğretecektir. Hep ve yalnız 
okuyan tembellere linet ediyo· 
rum. Herkesin boyuna okuamk 
halda olunabu, gitgide bozar 
yalnız yazıyı değil, fikri de ... 

Evvelce ruh Allah idi. Sonra in-
1&11 oldu. Şimdi de halktır. Dağhr 
üzerinde en kısa yol, tepeden te
peye sidenidir • Bu yolu yürüye
bilmek için bacak uzun olmak ge· 
rektir. Prensipler (Maximü) tepe· 
li olmalıdır. Bunlarm telkin edil· 
diği kimaeler de büyük ve kuvvet
li adamlar olmalıdır.,, 

miralayı büyük taarruzda vazife· 
sini yirmi dakika geç yaptığından 
dolayı intihar etti. Fakat o ölme
di, yaşıyor ve bütün bir vazife 
duyguları yaııyor. 

C - Nezip muharebesinde ka· 
çı§anlara bir Türk miralayı §Öyle 
bağnyor: 

"- Alçiklar, kaçıyorsunuz •• 
Geliniz, görünüz, mektepli bir 
Türk miralayı memleket ve millet 
için nasıl ölür, görünüz!.,, 

Diyor ve tehit oluyor. Miralay 
öldü mü?. Hayır.. Onun ölümü; 
haysiyet, şeref, namus abidesi ol
du ve yaşıyor. 

D - Pilevne düştüğü gün Türk 
esirleri hakkında bir Rus gazeteci 
si gazetesine aynen §unları yazı· 

(Niçe) samimi eaerler istiyor. I yor: 
Umumi manaıiyle eset .• Candan "Giyecek :ve yiyecekten mah· 
it iatiyor. Hep okuyan tembeller; rum, karlar üstünde yatan Türk 
önce ıeyirciler, tama§agerlerdiT. esirlerinin araımda dol&§ıyordum. 
Bunları sevmiyor. O İ§ yapılması· Bunlar yarım saat sonra ölecek 
iıtiyor. En ıaıniml balkı buluyor zayif inaanlardır. Biri ölünce ka
veonu ıeviyor. Dağlardan tepeler· tanlar, onun yırtık, yırtrk elbisele
den bahsederken ilerleyiıin teki • rini kapı§ıyorlar ve üstlerini örtü· 
mül ile değil, ihtilal ile olacağını yorlar. Bunların yanına yaklaııyo· 
açrkça İ§aret ediyor. Fikirlerine ruın, bir ıeye ihtiyaçları olup ol· 
tamamiyle iıtirak ederim. madığıru soruyorum. Yarım 

Alman feylesofu Şapenhavr di- saat sonra ölecek olan bu adam· 

yor ki: 
"Elde etmek istediğimiz her şey 

bize mukavemet ediyor. Herşeyi 
iradesine rağmen yenmek lazım • 
dır. Tarih bize harpten, fitne· 
den bafka bir teY göstermiyor. 
Sulh seneleri kııa fotoğraf pozla· 
rma benziyor; bütün bir piyes ta
mataımda bir defa tesadüf eden 
(Entracte) gibi. insan hayatı ebe· 

di bir cidal, bir ·kavgadır; yalnız 
mücerret fenalıklara, sefalete, sı· 
kıntıya karJı değil, bütün diğer in· 
sanlara kartı da böyle •. Her yerde 
bir kalem bulunur; hayat mütare
kesiz bir harptir; bir kavgadır. Q. 

rada silib elde olunur. 
Hayatnı acılarına, yürünıeği 

tazyik eden, acele ettiren zama
nın sür'ati inzimam eder. Ve bize 
aoluk aldırmaz. Bu, her bir ferdin 
arkumda fonalan kamçdıyan 
gardiyan gibi durur.,, 

Hayat ve 81Um 

Ha7at nedir, ölüm nedir?. 
Bu noktayı da ben anlatı§ııma 

göre ıize izah edeyim. Bu iki ıua
le keıtirme cevap vermek çok 
müıküldür. lnıanlı'k kendini anla· 
yalı bununla uğrqıyor. Hekimle
riyle, feylezoflariyle çab§ıyor. 
Benim ıuallerim bu sahaya ait de· 
iildir. İçtimai ıiyaai hayata taal

lük eder. Fakat bunu bu cihetten 
de tuif etmek mü§küldür. Anlayı
pmı, ıize Türk gençliğine bazı 
IDiaallerle izah edebileceğimi zan· 
nedi yorum. 

A - Gazi milletin varlığı tehli· 
keye düıünce ordu müf ettifliğin· 
den iıtifa ediyor, idama mahkiim 

oluyor. Korlmııyor, "ben §İmdi da· 
ha kunetliyim. yerim milletin si· 
neıidir, milletim için çalııacağım. 

Ben ve bütün varlığım milletimin 
malıdır. Onun davası uğrunda ça· 
lqacajım.,, diyor, nrar ediyor ve 
muvaffak oluyor. 

Buaünkü eserler millet· n ve bu 
f edaUrlı!m ve:-imidir. Büyük a· 
dam öliiınü ı?züne aldı. Fakat bir 
millcl, bir ntan kum:ldu. Y ep
Y9'1İ bir rejim kuruldu. 

B - a._ Bey admda bir Tüdı 

lar benim Ruı olduğumu anlayin· 
ca vakarla yüzüme bakıyorlar ve 
şid;letle: "Hiç bir şeye ihtiyacımız 
yoktur!,, diyorlar. 

Şimdi anlıyorum ki Pilevneyi 
ancak bunlar, bu duyguda adam
lar müdafaa edebilirdi.,, (Ali Fu· 
at paşanın Osmanlı - Ruı Pilev· 
ne sefer:ne bakınız.) 

Pilevne kahramanları ölmedi • 
Onlar, bütün bir Türk izzeti nefsi 
millisinin şahadet abidesi gibi ya· 
§tyorlar. Size biraz da ecnebiler· 
den misal vereyim: 

Eski Romada bir Romalı ayan 
"Neron,, a yapılmak istenen bir 
ıuikaatta tevkif olunuyor. Kendi· 
sini ıöyletme'k için çok eza ve cefa 
eliyor. Nihayet, "Ner.on,, "söyle • 
mezsen seni öldüreceğim!,, diyor. 
lıkenceden ölüm haline gelen i· 
yan fU cevabı veriyor: 

- Ben sana öldüremezsin de· 
medim .. Fakat söylememek hürri· 
yetimi elimden alamazsın! .. 

Diyor. Bu ayan öldü mü?. Ha· 
yır. Bir hürriyet abideıi halinde 
yafıyor. 

Şimdi de y&§adığını zanneden 
bir iki Romalrnm hayatım anlata· 
yım: 

Romalılarm mezar kitabelerin· 
de şöyle bir şey yazılmıştır: 

"Yedim, içtim, kazandım, eğ· 
lendim, her ıeyi yaptım. Şimdi 

burada yanımda kar kalan yalnız 
bunlar oldu. Zair sen de benim gİ· 
b. ' ı yap .• ,, 

Bu bir hayat mıdır? Nihayet 
bir hayvanm mezar kitabesinde 
de bundan başka bir §ey yazıla • 
mazdı. Ve nihayet hayvanın kita· 
besine de "yedi, içti, tepindi ve 
bunlar yanma kar kaldı!.,, denebi· 
lirdi. 

Bu mezar kitabeleri neyi ifade 
eder bilir misiniz? Romanın yı· 
kım devrini .. lıte benim ölüm zan
nedilen yukarıdaki misallerden 
anladığım hayattır. Hayat zanne• 
dilen mezar kitabelerinden anla· 
dığım da ölümdür.. Romalılara 
ait misaller için Drmy'nin Roma• 
lılar tarihine bakınız. 

)liçe, Şopenhaverin fikirleri 

hakikatten ba§ka 

Hayatta silah eld~ nayet 
ne keatiremiyenler; .. 
zincirle yqarlar, boyı.__ 

(Baş tarafı dünkü sayımızda) ne yüklediği vazifeleri yapmadıkları ıu· 

rette dördüncü dereceye kadar kan hı ... 
mahkUnıdur. Hür~y~t iÇt~den 
göze kestirmek humyete k&'t-. 
manm bir ıartıdır. 

Sicil defteri, sıra numarası, terekesi sımları keyfiyeti sulh hakimine ihbar :1 
n.. yu ıocial) İ kabul eat:n,;";mJeri, esas müdahalesini talep edebilir. lhb:ar üzeri· 

Amerikalı methur Ceferıon her 
yirmi senede mutlaka bir ihtilal 
olmaaı her millet için iyidir, der
di. Bunu adeta iman ile aöylerdi. 
ihtilali be§eriyetin yUkıelmesine, 
ilerlemesine belli batlı bir vaaıta 
sayardı. 
Schmollere'e göre: 

İhtilalden ho§lanmaz, ona göre 
lazım olan !ey, ikt11adi içtimai, ai· 
yaai tahrikatı ıebepleriyle iyi an· 

lamaktır. içtimai kaynapna -
tahammür- fena bir §ey değildir. 
Bu felaketler kadar, iyi neticeler 
de verebilir. Buna 1815 ten 
1848 e kadar ıüren İngilteredeki 
tahrikat ıahitti. 

F enahk meseleleri iyi vaz 
edememektedir. Fenalık icabın· 
da ıslahat lüzumunu anlamamak· 
ta ve böylelikle ihtilale zemin ha· 
zrrlamaktadır. .. 

ihtilal daima bir tali oyunudur. 
Bir kumardır. Bu oyunda kazanç
tan ziyade kaybetme vardır?. lhti
lil kurıunu daima hedefi &far, ih

tilali her zaman irtica takip eder. 
Bu, ihtilalden daha müthit ve da-

ha zalimanedir. Fakat mutlaka 
lazım, mutlaka ictinabı kabil ohm· 
yan bir i>btilıil yoktur. Her ihtila· 
lin güne, ihtiyaca uygun bir 11la· 
hat ile önüne geçilebilir. Yoksa 
yalnız kuvvetle geçilemez.. Tari· 
hin bütün terakkiyatı ihtilal değil, 
11alabattadır. 

Kanta gelince: 
"Büyük Alman feyleaofu ihtila

li hiç bir veçhile kabul etmez. Bu
na göre ihtilal halda mevzuu bah
ıolaınaz. 

Binaenaleyh Fran11Zhrm 93 ka
nunu eaaıiler:nde olduğu gibi ih
tilali bir hak diye kanuna yazmak 
manasız olduğu ıibi, iatinıali de 
haksızdır. 

Resikirın ıuiiıtimallerine ka111 
matbuat kifi bir kunettir. Bunuu 
tenkitleriyle hem it bafmdakiler, 
hem de millet ikaz ve tenvir olu
nabilir.,, 

Kantın bu huausta pek uzun ıü
ren mütalealarmm hulaaası bu. 
dur. 

tekemmül ettirir• 'f 
1 
ne sulh hakimi küçüğün menfaatine uy 

Bir milletin diğer millete teca• · gun tedbirler ittihaz eder. Velayeti 
vüzünü kabul ebnez. Milli hakimi· nez'i için sebep bulunup bulunmadığı 

t • ·b ti• "daf'len"ndendir. 
11 

hakkmda tahkikat yapar ve icabı hal ye ın arare ı mu ı ı~- .. . ahk · k f" · ·· 
B • 1 • .. 'ht•tA l hak· . gore asliye m emesane ey ıyetı muta 

u prenııp erıne gore ,ı ı a ut l · 1 b"ld" · 
easıy e ı ırar. 

la kabul ebnemekle tenkuza dütü· Velayetin hitamında hesap varakası 
yor demektir. Çünkü hakkı ~11 verilmesi ve malların teslimi: 
pıpolunan bir millete, varlığı çiğ· ~:~ . ~~~de 23 - Ana, bab.a velayetlerin: 

1 
bıttıgı zaman malları reşıt olan çoc.'ı 

nenen bir millete hareket ve mu· ra, veya vaıi tayini ıebebile velayetleri~ .., 
kavemet hakkım, aalahiyetini tanı ef· bulmuşsa vaıiye teslim ve zamanı idaı 
mıyor. ?-~- (erine ait hesap varakası tevdi ederler 
- Vakıa, matbuatı, efkan umumi· u- Evliliğin zevaliyle ana ve babadan bi 
Yeyı . ._ &··ı-"\._et• t · ·ka rinin velayeti altmda kalan çocuk, reş; , .. e U•vm ı envır ve ı z . . . . 
• • :'1--11 ak • d' olduğunda veyahut vaıı tayım sebebd 
ıçın 'au anm ~vs~ye e ıyor · eke velayet bittiğinde mallar, verilen müfre 
Fakat bu çok zayıf bır vaaıtadır. ı ve- dat defteri veçhile, retit olan kimseye v 
Dü§ünebiliriz ki milli hakimiyeti• ya vasisine teslim ve eksikler tesbit olu 
tanımıyan bir icra heyeti matbuat aJı nur. Hakim tarafından lüzum gösterildi 
hürriyetini de tanımaz, ve onu bo!t n~~ ği hallerde vasi, veli aleyhine dava açar 
ğar, ·bu takdirde ne olacak?. an OÇONCO BAP 

(Kant) ihtilal değil, ıslahat ta 1 1NC1 FASIL 

raftandır. fakat kuvvet ellerİnJ(8ER . VESAYET iŞLERi . 
d 1 1 b k . h tl V ası ye yapılacak defter veçhıle mal 

e o an ar una e ıerıya, a larm teslimi: 
damia olduğu gibi hayır derlerat Madde 24 - Vesayeti müstelzim bal 
ne olacak. Kant bunun cevabırve mi- lerin sulh hakimine bildirilmesi üzerin 
vermiyor. ı mec· kanunu medeni hükümlerine göre tayi 

P ı J •• • ıapıla· olunacak vasi hakim veya bulunduraca o aneye gore. . ~ 
· ·ası ya· ğı mümessıl hazır oldugu halde mallan 

•'Bir ihtilalin haklı ve ya me bütün defteri yapılarak işe başlathnbr. Vesaye 
ru olduğunu evvelden tesbit edtooıya· ı::ltrnd1tki kimse temyiz kudretini haiz v 
bir mehek yoktur. Bu bir takcl evrak imkan da mevcut ise defter yapılırke 
meıelesidir. Bu yolda verileclaz.ıbr. hazır bulundurulur. 
h ··küm ta 'hi f lsefi hukuk b;akıp o- Deftere küçüğün veya mahcurun men 

kımu 1 ' d rı ve ~ tm r d' l konuı·. kul mallarmm nevi adedi, muh~ 
arın an tere P e e 1 u kıymeti, aıra numarası altında yazılac v 

Bir milletin hükUmetini, hü}layet ve gibi gayri menkul mallan da bunlan tak 
met teklini deği§tirmek hakkı Bu zap· yit eden ayni haklar varsa onlar da deı 

., ks numara· cedilmek üzere kezalik ııra numaras 
l~p ~l~adı~mı ıo~~ ızm, ':endisine altanda ve tapu kayıtlarile beraber yazı 
rız kı bl1' mıllet kendım muha~t ve vasi br. 
için vücut verdiği müe11eselen yazılanın, Senet ve kıymetli eşya ve nakil: 
runa kurban edilemez.,, il ve ala· Madde 25 - Senetler, kıymetli eşy 

j b prenaipleri F rana a 1 tayin
4 

o- mühim vesikalar ve sair buna mümasi 
Hı· ane .ub'k d" d" .aınetgah- şeyler sulh hakiminin murakabesi albn 
..., ıne tat ı e ıyor ve ıyor •J • mu d . b' k B 1 bö' 1 

carı a· a eman ır yere onur. un ann y 
1789 da Franaız krallığı .. , kararlar muhafazası veıayet işlerinin görülme 

kudretten mahrum kalmamış~olunur. sine nıani teşkil ediyorsa icabında vasi 
fakat kendi kendini kudretsiz ilin .. a~aı·ı den teminat alınarak kendisine verilebi 

(Et . ) • . .1 
1ave lir. Küçüğe veya gaibe ait nukut enıla 

etmit; aJenero ıımı verı en .1...n t b k .. d "lir , . ,,. ve ey am an asma gon en . 
millet meclııine müracaat etmış· 
ti. 

Krallık her vasıtaya baş vur· 
duldan ve büldbnet ebnek imki· 
mm mutlak aurette bulamadıktan 
aonra milleti topladı. Bu hareket 
tarziyle mutlakiyetten ferağat et· 

nıit oluyordu. Milleti ••'uliyeti· 
ne iftirake çaiırmakla selabiyet 
ve kudretine de tetrik ediyordu. 

Menkul ve gayri menkul malların sa 
nill tılması ve şekilleri: 

.. Madde 26 - Vesayet altında bulun 
VUC\. • . • . il . <ımsenın servetını te,kil eden ma ar 
tın l(.•kli, ahval icap ettirmedikçe değiştiril 
bmdaez. 
izah ~ncak vesayet altmdaki kimseni 
dür. enfaati icap ettiği takdirde menkul e 
zere el' ıulh hakiminin talimatı dairesind 

h 
.ılır. . 

Şüp e 

Franaızlar1n 93 kanunu Zira nuıl ki mea'uliyetaiz aell-
b. b ~ayri menkuller vesayet altında 

1 un,senin menfaati icap ettiği takdird 
tir. l hakiminin izniyle satılır. Sah! asi •aalal biyet olmuaa, aelihiyetaiz mea'u· 

28, 33, 34, 35. maddelerinde; liyet te olmaz. Millet de, mil
bir milletin kanunu e1a1iıini, İlte- Jetin en kalabalık lmmı, yani mil
diği zaman tadile, delittinneie letin çalıtkan ye müatalwl kısmı 
hakkı olduğu, tahakküme, zülme ki ondan devletin maliyeaini kur
mukavemet edeceiini bbul edi- tarmak iateniyordu. Onun da is· 
yor. tikbal i,.in teminat almaia hakkı 

35 inci maddea:nde: hüktmet Yardı. ~ 
halkm haklarmı tanımadığı za. Netl:e itibariyle üıtüne çöken 
man iıyan, ihtilal halk için ve hal- mi.nialardan da kurtulmuş ola
kın bir kıımı için hakların en mu· caktı. B~ suretle feodalitenin -
kaddea, vazifelerin en lizmı ıayri derebeyliiin) mutlakıyet kırallı
müfarikidir. iınm ilıuı (Etajenero) nun da-

Kant'ın manaaız, bakaız Ye teh· veti münuebetiyle zımnen kabul 
likeli gördüğü kayitler bunlardır.. edilmit oluyordu. . .. . . 

Ben Kant'ın fikirlerine ittirak Bu iki nokta Fransız ihtılllinın 
etmiyorum· Bu haldmı bir kanunu iki maddesidir. Pre111ip itibariy· 
esaside zikredilmeıinden belki le yalnız doiru delil, haklı ve 
sarfı nazar olunabilir. Belki teb· metrudur. Sonraki bidiıelere ge· 
likeli görünebilir. Fakat böyle lince ıene bunlan menfaat ihtilaf· 
bir hakkı milletlere inkar etmek lan, iht~raaat, harici ibtilifat do
haksızbim büyülü olur. Millet· immutbL Tahribat, anlatma, in· 
leri bütün tahakkümleri mialda· türaf clenalerine plince bunlar 

Naaınahkemesinin tasvibi üzerine mü 
ıin ıoıP olarak açık arttırma usulüne ri 

F edilmeksizin iki tarafın rızaaile 
rnalabilir. ihale karan sulh hakimini 

reae) &Jkiyle tekemmül eder. 
hna içiukarda zikrolunan satışlar, sulh h 
yorlardnin idaresi altında olmak üzere t 
dınmla katibi tarafından ve açık artb 

iyle yapılır. Satışta küçüğe, mal 
yorlar; ve gaibe ait parayı ahız ve ka 
buruttuk üzere emlak bankasının tahsilcla 

Caınındurulur. (Bankanın ıubesi bulu 
tam baın yerlerde ıabş bedelleri sulh hak 

t 11n mes'uliycti altında mahkemen" 11 ırapı · d h f l k nih h' ıesın e mu a aza o unara ay 
ıçe l&si günü malsandığına yatırılır. 

eder. sandıklannca hemen en yakın Eml" 
TürJ!kası şubesine ,gönderilir. Bu bapt 

lana e'Jhurdan ıulh hakimleri ve mah 
korurll: memurları meı'uldürler.) 

3akim, her vak'•da vesayet 
rına ltnan menfaatle~ uygun olmak 
dimd~ aabı ilanlaruım ııe MJretle nep0l 
ların •iını ve aatıı fartlal'liu teabit ede 
gözl~ri'ar gayrimenkul ise kıymetleri ehi 

'eye takdir ettirilir. 



1Jedi/toda 

Doktor değilim ama .. 
üz sene evvel en mühim verem ilacı 

bol bol sümüklü böcek yemekmiş ... 
Be• doktor değilim amma, tıb
ı,uıün ne demek olduğunu a-

'"'ı yakan biliyorum. Şimdiki de
. de tec:hwi Jemek Röntgen ile j .. 

· iai, dıtınuzı çıkarttırmak, yani 
ili uzuvlarrmızın fotograf larını 

dırtJllak, Çetit çeıit elektrik alet
ile yanmak, terlemek, türlü tür-

. cerr.eıh makaslarile içimizi, dıtı
zı parçalatmak, bilmem kaç san 

· crasnına ve mili gramına kadar 
mtiif olan ve env:unın adedi
. -..Jı Allah bilen bir takım 
,..~ratı yutmak veyahut su
d-lataTak içmektir, bu ted-

. _ _._. .. batlıcaıı olan t · ı·-n ... •· emız ıge, 

e sene temizliğe fevkalade dik
etoıektir. 

Bir zamanlar ne iyi idi! O de
irde ele tıp için çalıtan ve uğr::.• 

11 had ve hesabı yoktu. Ne 
Rötıen) bilinirdi, ne de insanla· 
a tüt"lü türlü müstahzarat içirilir
e yutturulurdu. Birinci ilaç ıü
ük, ikinci ilaç sülük ve üçüncü 
li.ç sene sülüktü. Bugün sülüğü 
örsek çirkin bir h _yvan diye mi
etll~ bulanır. Halbuki bizde bun .. 
an kırk elli •ene evvel, Avrupada 
üı: ,ene evvel sülük bir devayı 

·ı idi. Memleketimizde bugün ar* ıiilük kullanılmıyor diye bir id
iad• bulunamayız. MMaadımız 
üliiiün vakti)e her derde deva o
arak tavsiye edilmit oldugunu an
attnaktır. 

Sülüğün devayı kül olduiu z.., 
larda mevzii iltihaplarda, di,, 

lale Ye bat ağrılarında, basur iı
ır:ıpların da ve hatta cinnet alii
inde sülük tutulması tavsiye e
ilirdi. Bu canlı deva bizim tnem

ekete tatlı sularda, göllerde, dere
erde aranılarak avlanırken Avru
ada ıülük yetittirınek için fenni 
üeıseseler yücude getirilmitti. 
atta bir doktordan itittiğiıne ba
lacak olurs::ı, ıülük tedavisi Al -
nyada bundan yüz sene evvel o 

adar tu:münı etmif ki Berlindeki 
üyük (Charite) hut:ıneıi haata
an için bir aene zarfında elli mil. 
on ıülük sarfetmittir. 
Almanyada vaktile pek aıakbul 

tan sülük ted:ıvisi hakkında bir 
ok kitaplar da yazılmıştır. O za

nlarda ıülük diier ilaçlar gibi 
zanelerden tedarik ediJirmif. 

luı eczacılar sülüğü daha ucuza 
-..ı etmek için biznt •ülük yetit· 
lirirlermiı. Fakat ıülük ticaretinin 
~ yiizden ıekteye uğradıimı ıö . 
"en büyük ıülük tacirleri eczacıla· 
"ta sülük havuzlarını gizliden ıi2· 
~Je tahrip ederler, İçindeki h:ıy

• Bir de ıülük barometre yerine 
ıeçermif. Sülüğün ıuyun içinde yü 
zerken vücudunu az veya çok kı

vırmasından ve eğrilip bükülme
sinden havanın iyi vey:ı fena ola -
cağı neticeleri çıkarılınnı§. 

Bugün olduğu ıibi bundan yüz 
sene evvel de veremle mücadele 
etmek ~İn bin türlü çarelere teve ... 
sül edilirmi9. Bir bp kitabında dok 
torlardan biriıi "verem tehlikesi -
ne kartı ıümüklü böcek,, aerlavh3.
ıı altında verem haıtalarına karıı 
garip bir taYıiyede bulunuyor. Bu 
doktor h!lltahrına sabahleyin kah 
valtıdan bir saat evvel henüz ka. 
buğundan çıkmıt olan bir sümüklü 
böcek ve akıamları yemeğin üatü
ne kez'l bir ıümüklü böcek yenme
sini tavsiye ediyor. Bu miktaır ya
vaı yavat günde 24 ten 30 sümük· 
lü böceğe kadar çıkarılırsa verem 
hastalığı geçermif. 

Gene o eaki kit:ıba naızaran yağ 
fabrikatörlerinin, artiıtlerin ve mu 
gannilerin, avukatlann, f&pkacıla
rın, jandarm:ıların, terzilerin hiz
metçilerin ve ahçıların ıöiüı hasta 
lıklarına karıı fazla istidadı olur .. 
muf, halbuki ::ırabacılar, gemiciler, 
paıtacılar, hamallar, kapıcılar ve 
dam aktarıcıhr vereme tutulmaz
lannıı. Bunun neden böyle oldu • 
ğunu bundan yüz ıene evvel yap
mıı olan o doktora sormak lazım 

gelirdi. 

Bir de imanların en ziyade mct
gul olduklan ilaçlar cildin ve aaç

larm muhafazaıı için icat ettikle
ri kremler Ye saç ilaçlarıdır. Bun
dan yüz sene evvel bir cilt kremi 
icat eden bir adam diyor ki: "Bu 
krem cildi beyaz yapar ve kurak .. 
lılctan dolayı hiııl olan buruşuk
lukları izale eder!,, G:ıliha o za
man yüzdeki buruıukukların ihti
yarhktaki kuraklıktan ( ! ) ileri 
ıeldiği zannolunuyordu ! 

Eski adamlaırd:ın biriai de saç· 
ların muhafazaı1 için bir ilaç tav
siye ediyor: 

"30 gram temizlenmit öküz ili
ği, 24 gram fındıkyajı, 16 arama
YI yağı alarak bunlan bir arada e
ritiniz ıonra bu haliteya 32 ıram 
iyi cinıten konyak ilive ederek ka-
rı!tınnız.,, 

Saçım olmadığı için bu ilacı tec· 
rübe etmek iıterim ama, ayı yağını 
nereden bulmalı? Sonra iyi cinı· 
ten konyak elime ı~ecek olsa, o
nu haricen iatimalden eYvel dahi -
len iıtima 1 ederdim! 

Dedilcoclucu 
"-nok]arı zehirli maddelerle ze- ~==~~=~-=:=-~~-~~ 
~irlerlermit. Bu ıayede aülük fiya- D O K T O R 
tının yükselmeıine 111uvaffak olur· Hafız Cemal 
'-mıt· Dahili haıtalıklar· m~t~ha11111 

l)etnek ki bir zamanlar ıülük ti· 
. · d · . C.,.... ve pazardan batlı• günlerde 

taretının e P•Y&lall varmıt ve ın· öjldıa sonra saat 2} d• 6 ya kadar 
'-tlar ticaretin bu f ubeainde de 1 .t.nhr'd• Divan1oJuada ( t 18) nu
'-rbiTlerile mücadele etmekten ıe- _... husuıi bhi....U.. hastalarını 
li duraıularmıf. bl.I eder. 

Sülak havuzlannda yetittirilen MGQenbM telefon numarası 22398 
'iilükler, bir rivayete ıöre, yirmi Kıtbk ikametPJa telefonu 42519 

'ene yatarlarmıı -.e dikkat ve ihti
-.aın ile büyütülürlenniı. K•n e· 
'-en sülüklerin kuaturubnuı ıçın 
~,it çetit metotlar -.annıı. Büyük 
'anemin kamı kt ~ıa dolan aülük .. 
lere tuz yediMrek kuaraırdutunu 
~ ı~ h!\tırll)·orum. Kamı botal
~hın eil~ler bir mücldri Mllra 
~.,._.,...... 

Sadri Etemin küçük 
Hikayeleri 

Kitap laaJiade basılıyor, 
yakıada çıkacakbr. 

Remzi kitıpbanesi: SO k1..ru 

9-VAKIT 11 MART 1934 -

.,UNDAN BUNDAN 
Buzlar ortasında imdat bekli yenler! 
Sovyetlerin cesur bir tayyarecisi buz denizine inerek 

dört aylık bir çocukla on bir kişi kurtardı 
Bundan bir ay evvel donuk ti· 

mal denizinde kazaya uğrıyan Çel
yuıkin gemisi mürettebatının i.ki
beti o gündenberi mübhemiyet i
çindedir. Son haberlere göre ge

miyi botaltıp buzlar üzerinde ka
r:ırgi.h kuran kumandan ve müret
tebat her gün yeni bir tehlike ile 
karşılaımaktadırlar. 

Netekim bunlar tarafından ü
zerinde kulübeler yapılan buzlar 
p1tlamıya ba!lamı!lır. Bu patlak· 
lardan biri 50 yarda genitlemi§ v~ 
kulübelerden birini ikiye ayınnıt
tır. Son bir haberde yeni baş gös
teren bu tehlikenin timdilik önü
ne geçildiğini bildiriyor. 

"Çelyuskin,, geçen ıene 16 tem
muzda Arhangel'den hareket et
miı idi. Gayesi buzlu deniz yolla

riyle Vladivoıtok'a varmak ve bu ı ıur kitiflere y:ırdım etmenin im- j de bebe vardı. Bu dört aylık bebe 
ıuretle !İmali Rusya ile Bahrimu.. kanıız olduğu zannediliyordu. Hal "Çelyuıkin,, de doğmuıtur. 
biti kebir arasında yeni bir gemi bu ki ik cesur tayareci f evkalide Kın. nutuklardan sonra tayya
yolu teıis çarelerini tetkik etmekti. feci ıerait dairesinde yola çıkmıt, re hareket etmİf ve iki aa&tlik bir 
"Çelyuıkin,, bir ay evveline kadar bora ve sisler arasında uçar:ık ka- yolculuğu müteakip Wellen ıahil· 
yoluna arız:ısız devam etmiş ve bir zazdelerin bulundukları mahalle ]erine inmittir. Kadmlar ve ço
ay evvel anıızın büyük buz parça- yanaımıt ve bunlar ar:ıaındaı bulu- cuklar derh:ıl hutahaneye yatınl· 
ları arasına düıerek Wellen aahil- nan 9 kadın ve iki çocuğu kurtar- mışlardır. "Çelyuıkin,, yolculann
lerinden dört yüz mil uzakta b:ıt· mıılardır. dan 12 kiıiyi kurtaran bu tayyare 
mı9tır. Mürettebat tehlikeyi vak- Kazazdeler kurtuluttan ümidi Sovyetler tarafından İDf& edilen 
tinde gördüğünden buzlar üzerine kesmİf olmakla ber:ıber etrafı ara§ hyyarelerinin en büyüklerinden· 
çıkmıyaı ve erzaklarını da gemiden tırmışlar ve tayarenin inebileceği dir. 
çrkarmıya muvaffak olmuşbr ve iki yüz metrelik bir ıaha bulmuş- 1 Hava müsait olduğu takdirde 
buzlar üzerinde karargah kurmuş· )ardır. Fakat az zaman sonr:ı bü. kazazdelere daha iki tayyare gön· 
lardır. Yalnız mürettebatatn bir yük bir hayret icinde motörün gü- derilecektir. 
nefer boğularaık ölmüttür. 90 ki- rültüsünü işitmişler ve bir kaç da· Profesör Şmit kazazde mürette
ti de y.a:kayı ikurtarabi)miıtir. ikika sonr:.\ da tayyarenin inmesini batın manevi kuvvetlerinin çokkuv 

Sefer heyeti reisi Prof. Şmit me· seyretmişlerdir. vetli olduğunu telsizle hildirmi§tir. 
seleyi derhal telsizle Moıkovaya Pilot Lepidovski ile rasat Petro- Resmimiz kazadan bir kaç gün 
bildirmit ve imdat istemiştir. Bu· vun muvaffakiyetinin derecesini evvel "Çelyuıkin,, i, buna aon pos· 
nun üzerine Sovyetler hükumeti i- anlamak için bunların tahtassıfır tayı veren tayareyi, kızan çeken 
ki büyük buz kıran gemisini yo· kırk derece soguk oldugu bir za- iki neferi ve köşede de Profeaör 
la çıkarmıttır. Bunlardan "Sta- mand'l ekseriya bora ve sis içinde Şmidi göstermektedir. 
lingrad,, Petropavlovsk'dan, 7 hy- 400 kilometre uçtuklarını göz önü- Kurtar1lm19lar 
yareyi hamil olan "Smolensk,, te ne getirmek lazımdır. Tayyare i- Moıkova, 10 (Atma) - Ast· 
Vladivostoktan hareket etmişler. ner inmez Profesör Şmit kadınları rahdan alınan h:ıbere gör l- er 
dir.. ve çocukları tayy ıreye binmiye denizinde buzlar üzerinde kal ış 

Daha bir iki güne kadar hu ce- çağırmıştır. Bunlar arsında bir olanlhın hepsi kurtarılmıttır. 

Saba şehri 
keşfedildi 

Moskovada Tahta otomobille 
dünya seyahati! 

Pariı, 10 (A.A.) - Arabistan 

üzeripde bir UÇUf yapan muharrir 
Andre M:ılraux ile ihtiyat yüzbaşı-

larından tay:ıreci Corniglion Mali
ni, Cibuti'ye dönmüılerdir. Ora

dan lntransigeant gazetesine gön
derdikleri bir telgrafta !Unlar var .. 
dır: 

"Methur Sab"l şehrini ketfet· 

tik. Yirmi kule veya. mabet henüz 
yıkılmamı§tır. Şehir Rubetul Ha-

li'nin şimal hududuncladır.,, 

Çocuk doğmasına karşı 
sigorta! 

Yangın, kaza vesaire gibi teh
likelere karşı ıigorta y:ıpıldığını 

Sovyetler sarayı 

hepimiz biliyoruz. Fakat "çocuk 

doğmuı tehlikesi,, ne kartı sigor-
ta olduğunu hiç kimıe ititmi! de- Moskovada yapılacak Sovyeller 

sarayının planı h:ızırlanmıt bulu
ğildir. lıte bunu da, ıarabetler di- nuyor. Reı'mde gördüğünüz gibi 
yarı lnıilterede bir sigorta kum- kuleye benziyen bu kat kat sara· 
p:ınyuı teais etmif. Çocuğu do· yın tepesinde Leninin bir heykeli 

1 ianlara \azmina.t vermiye batla· bulunmaktadır. 
mıı. fakat lngiltere hükUıneti bu Heykel, kromyum ile kaplı o-
peit eiprtayı da "gayri ahlaki,, lacaktır. 

diye •--ittir. 1 Kule 800 kadem yüksekliğin-

Her giın yeni bir devrii.lem ıe

y'.!hatinden ve seyahatten bahse
dildigini işiden ve okuyan okuyu· 

cularımız acaba tahta otomobil ile 
dünya seyahatine çıkıldığını ititti· 

l ler mi? 

. Avusturyalı bir mühendis en 
kuvvetli Avusturalya :ığaçlarından 

yapılmıt bir otomobil ile devri i.· 
lem seyahatine çıkmıştır. 

lngiliz g:ızetelerine bl\kılır iıe 
bu otomobilin, hatta, motörü bile 

ağaitan imiş. Yalnız bu ağ-:.ç muh
telif ameliyelerden sonra demir 
kadar kuvvetli bir hale getirilmek-

tedir, Avusturalya hükumeti bu 
garip sey::ıhatin bütün masraflan
nı deruhte etmi~tir. 

Madritte bir tevkif 
Madr"t, 10 (A.A.) - Sosyalist teıld-

ı:tı reiıi, 

dilmİ§tİr. 

dir. 

sabahleyin erkenden tevkif e

T evkifin esbabı malU... deiiJ-

dedir. Bu heykel dünyanın en 
yüksek heykeli olac:ıktır. Ameri
kanın hürriyet abideai bile bu ka· 

dar yüksek değildir. 



10--VAKIT 11 MART 1934 

,.
0

ırmelıi K 1.1ııııııııı11ııııı11ınıııııııı1111 

uıııım ııı1111111ıımııı 1111 Haftalık Radyo 
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wıuııınııu ~tnnıııııınım ••. ırnııııınıııı1HJ111uııınımıııııın1 e il' 

ınasal, aJans haberleri, 19,30 Türk musiki t lif neşriyat ve ajans haberleri, 21 ,30 
- 43 - YAZAN: S. VArt Diri~ ISTANBUL: 18, Plak, 19 mııhtelif r.eşriyatı (Eftalya Sadi Hanım Sadi Bey radyo orkestrası tarafından dans musı 

K ld 
. ., S k neııı.r'Lyat, a1·ans haberleri, 19,30 Tilrk Refik Bey), 21 ajcıns haberleri ve borşa ki i. 

- Tam gece yarısı. Ben kendi

sine saat altıda uğradım. Ve bi&

Iikte ~ıkhk. Y ~mck yedik. Gemi· 

nin hareket vaktine kadar resto

randa oturup konuştuk. 
- Hangi restoranda yemek ye• 

diniz?. 

- Adını pek hatırhyamıyorum. 
Restoran, kü~ük ve gapaca bir yer 
deydi. Belki adı da yoktu. Mis Do 

rjrıin bildiei bir yerdi. Arkada!la• 

rından b:ri ıma ~avıiye etmiı ! 
- Fokat verdiğiniz pu malıi· 

mat biraı müphem. Bununla ibe· 
rp.ber tefekkür ederiz. Ben hemen 

Ncvyorka dönüp Miş Doriıin hiz· 

metci.ııiyJ~ konµıacağım. Bu kadı· 
nın iımi neydi?. 

- Miı An11i! 

Ve b:r z ~ii§ündükten ıonra: 
- Miıter Van 1 dedi, J:>u itin 

son ıferece ı:iddj oJduğu anlatılı
yor. lıterıeJ)iz ben de ıize refa· 

k t edeyim? •. 
- Çok iyi olur!. 
Kalktık ve hep birlikte çıkarak 

otomobile atladık. Ve Nevyorka, 

onların yolda bir lokantaya uğrı· 
yarak acele acele karnımızı doyur 

duk. Ondan sonra Mis Dorisin a· 

partımanına girdik. 

Dorisin hizmetçisi Anni genç, 

kara sa.çir, bir kadındı. Kendisi 

ziyaretimizden ürker gibi idi. 

Mister Julyos ona baktı ve: 

- Anni, dedi, dinle! Mis Dori
sin köpeği kaybolduğu halde ha

na niçin haber vermedin? 

Anni cevap verdi: 

-Köpeğin kayboluıu beni kor

kuttu. Onun kaybolması yüzün• 

den muahaze edileceğimi biliyor

dwn. Her gün onun geri dönmesi· 

ni bekleyip duruyordum. 

Vans aordu: 

- Mis Anni, köpek ne zaman 

kayboldu?. 

- Mis Dorisle Mister Julyoa 

birlikte çıktılardı. Ben de onlar 

dan sonra köpeği görmedim. Ha• 
nımla efendi ıaat altıda çrkmış· 
lnrdı. 

Van&, Mister Julyoaa bakarak 

hafifçe gülümsedi. Fakat Julyos 

un ·bir cevap vermesinden evvel 

Mis Anni: 

- Hayır, hayır, dedi, nat altı 
değildi. Dokuzdu. 1kiaine sekiz • 

den sonra yemek vermi§tim ! 
Julyoa gözlerini yere dikti ve: 

- Evet, evet! dedi. Anninin 

dediği doğrudur. Ben saat altı 
san.-:nıştım. Fakat §İmdi hatırla• 
dım Evet, Anni o akşam bize mü· 

kellef, mükemmel bir yemek ha· 
zırlamıştı. 

Julyos daha sonra Yansa baktı 
ve: 

- Afefderainiz, dedi, demin 

yamlmııım ! Daha doğrusu birden 

bire ifşaatta bulunmak istemedim 

bununla beraber ben Mis Doriai 

alıp baıka bir yere götürmek, ona 

orada yemek yedirmek istemiş· 

tim. Fakat Anni yemeği hazırla· 
mı§ bulunuyordu. Onun irin biz 

de dışarı gitmekten vazgeçtik. 

Vana bu izahları kabul etmiş 
gibi göründü ve ~rdu: 

- O akşam buraya uat 
geldirizdi 1 

kaçta 

Julyos bircı; ,.:ı,ür.J~. Fakat o· 

?:ı.:ın ce\·ap vermesi: der. evvel An

ili cevap Tetdh 
- Saat altı değildi. 
- Mis Doı:A orada mıydı?. 
-Ha.yu 

- açta ge ı.. e ize doğru :. 
musiki neşriyatı, (Kemani Reşat B. taıı- f!,30 radyo orkestrası. VARŞOVA, 1415 m. 16,40 Plak -

mu?. huri Mesut Bey, Vediıı Rıza Hanım), ANKARA: 12,30 Ankara Pa}a~tan müsahabe, ı 7J55 Polonya klasi~ musiki· 
öteberi alı• Zl,20 ajans vı: borsa haberleri, 2J,30 nakil, 18 orkestra, 18,40 alaturka saz, sinden mürekkep kom;er, 18,50 müı;a· 

Bedriye ~asim Hanıl'I}ıp iştirakiyle dans ~O ajans haberleri. habe, l 9 konferans, 19,20 Vilnadaıı 

- Evet. Kendisi 

yordu. 

- Ac ba nerelerden nht veriş 
ediyordu?. 

Gene Anni cevap verdi: 

- Bilmiyorum. 

Yans tekrar 5ordu: 

- Hnnım yemek yerken köpek 
yanında mıydı?. 

- Evet efendim. Ben ııofraya 

hizmet ediyorken köpek de etr f
fımda dolaşır. 

- Peki, hanımJıı Mister Julyos 

s;ıkıp g'ttjkten ıonra köpeğin giz

lenmcıinc ne mana veri yonun?. 

- Hiçbir mana veremedim. Kö 

~ği her yerde aradım. Onun so· 

kağa sıkmasına imkan yoktu. 

Çünkü kapı kapalıydı. 

- Peki, köpek arka taraftan 

çıkmıı olamaz mı?. 

- Olabilir, fakat evin avlu11u 

var. Köpek oraya gitmiş olaydı, 

onu kolayJıkla J,ulurdum. 

- Bu e-yle Mister Ar§erin evi 
arasındaki bo§luğa baktın nıı?. 

- Baktım. Fakat, onun oraya 
çıkmaDına imkan yoktu. 

- Peki, sizin köpeğin avluda 

koşup gezmesine müsaade etmi

yor muydunuz 7. 
- Ediyorduk ve mutfak kapısı 

nı açık bırakıyorduk. Bu sayede 

istediği gibi gidip geliyordu. 

Yans, bir lahze bir ıey demedi. 

Sonra ciddiyetle sordu: 

- Mis Anni, köpeği tam aaat 

kaçta kaybettiniz ve aramıya ha§" 

}adınız?. 

- Size derhal cevap verehili· 

rim ! Köpek, Mis Doris ile Mister 

Julyosun çıkmalarından sonra 

kayboldu. 

Onlar saat dokuzda gittiler. 

Ben ltöpeği aramıya batladığıım 
zaman saat dört buçuk vardı. 

- Mia Anni, köpeğin kaybol· 

masma ne mana veriyorsunuz?. 

- Hiçbir mana veremedim, e

fendim! Köpeği arayıp da bula

mayınca aklıma ilk gelen şey o
nun ~lınmış olmasıydı. Mağaza 
çıraklarından birinin onu ahı> gö
türmesi muhtc.meldi. Fakat dü

şündüm. Saat yedidenheri bize 
bir kimse uğramamı~h. 

Vans Miater Julyosa döndü ve 

musikisi. VA~ŞOYA, 141G m. ı 7,55 Solist nakil - mj.isahabper, 21,0S hafif orkec;· 
ANKARA: 12,30 Ankara Palastan konseri, ıa1so miinhıbe, l9,20 piyang tra musikisi, 21 ,40 musahabe, 2210Ş Mi 

nakil, 18 viyononsel konseri, (Edip B. ile şonatlar, 1 ?.SO plak jJc h;ıfif ınıışiJtj, lanoda SJtaia .operasından paklen "Palcc; 
tarafından) 18,10 alamrka sa.ı; 20 ajans 20 mµ~habe, 20,25 aktüalite, 20,40 spor trina,. operasından sahnelerden ibaret 
haberleri. ve saire, 21,05 "Kadın düşmanı.. isimli konı; r, müteakiben milsahabc. 

VARŞOVA: 1415 m. ı 7 Çocuk ne~ri· Eysler'in ilç perdelik o~~I"~t tems~li , ~3 BUDA PEŞTE, 650 m. ı 7 Hu bay a 
yatı, 17,30 pliik - müsahabe, 18,1.S p 0 • pUik, 23,30 da~s.n:u.sıkısı, 2f müsahabc rayında? na~il - müsah;ıbc, 19 Beli 
piller Polonya muı:ikisi. 19 mü:;ahabe. 24,05 dans mµşıkıs~nın devamı. Recz Sıgan takımı. 20,10 konferanf 
19,40 piyano konseri - müsabe, 20,40 BUDAPEŞTJ;., 550 m. 17 Ufacıklara 20,30 operadan naJden ranz ı;rkel'in e;ıcr 
Tiyatro havadisleri, 20,50 tcnfonik kon- mahsuı:; neşriyat, 18, Telefonkcn gra- lerindcn "Hunyadj Laszlo., ismindel;i o 
ser. 21,50 haberler, 2ı Föyton, 22.15 mofon plakları. l8.50 dans. 19,20 piytı.no pera temsili. müteakiben hafif ve miınte 
Lcmbegten naklen nı:ıeli negriyat, 23,15 konseri (Vladigerov bizzat kendi eserle- hap bir konser. 
spor }Jabcrlri, 23,25 dana musikisi, 24 rini çalacaktır), 19,50 müsahabe, 20,30 ViYANA~ 507 m. 17,40 Kadına ait 
mütıahabe, 24,05 dans musikiıinin deva- Peşte opera binasından naklen tiozır- ı nc riyat. 18 teknik neşriyat, l.8,15 piy'1 
mı. tın "Figoronun düğünü., opera temsili, rıo konseri, 18,35 şarkılar ile hafif parç(I• 

BUDAPEAŞTE: 550 m. 18 Çift pi- müteakipen ~igan musikişi. la.r, 19,0S iktısadi neşriyat, 20,05 ra<3yo 
yano refakatiyle Macar ~nrlaları, 18,4Cı VlY ANA, 507 m. 17,20 Genç kııl$ıta or~~strası tarafından hafif mu&iki, 22 

konrerans, 19,10 Farkas Sigan takımı, mal)sus ne~riyat, 17,40 çocuk mürebbi- Mılanodan naklen Palestrina konseri. 
spor haberleri, 20,15 Dr. Baııpcey rcji1>i yeterine tavsiyeler, 18,20 halihazır /\.- 23,45 a~pm habe.rleri. 24 kar haberleri. 
tarafından kanşık bir akşam nc§riyatı vusturyah besteklirlarmın eserlerinden 24, l 5 plak konsen. 

_spor haberleri, 22,25 piyano refakatiy- parçalar. 19,10 göz natıl iyi muhafaıa BOKREŞ, 364 ve 1876 m. 13 Borsa 
le tagannili konser, 23 caz musikisi 24 edilir, 20 Popüler Avusturya operal~rın- - pllk. 14 haberler - pl·k, 17,15 çocuk' 
Trio kahvehane musikisi. dan par~lar, 21,15 Paula Grozger kendı neşriyatı, 18 Dinico orkestrası, 19 haber· 

ViYANA, 507 m. 18 Plak_ müsaha- eserl:ri~d.en •. 22,30. "Beethhovenin tec;-ü- ter, 10,20 Dinico takımının lı:onşere de· 
be 20 şarkılar ve hafif musiki parcaları belen,, ısımlı tems~l. 23 akgam haberle- varpı, 10,50 üniversite radyosu, 20.10 
20:55 ııaııt ayarı ve saire, 21,10 Gö;heniı~ ri, 23,~5 Sen Florian A kilisesinden org konferans, 20,30 Rumen operasındnn 
eserlerinden "Torquiato Tasso,, isimli konserı, 23,45 dans plakları. naklen temsil. 

temsil, 23,10 akşam haberleri, 23,35 BOKREŞ, 364 ve 1875 m. 13 Borsa BRESLAU, 316 m. 20 Flüt musikisi 
Holzer takımı tarafından akşam konseri. haberleri - plak, 14 haberleri - plak, 21 günün kısa haberleri, 21,10 karısılc 

BÜKREŞ, 364 ve 1875 m. 11,30 Ruhi 18 Motoi orke~trası tarafından konser. ne§riyat, 23 haberler _ karışık neşri;a, 
neşriyat, 11,45 Ruhi musiki 12 plak, l3 20 üniversite dersi, 20,20 plak. 20,45 tın devamı. 
plak, 11 haberler, 14,20 plak ı 7 köylU konfer~ns, 21 radyo orkestrası tar~fın~:ın 16 mart Cuma 
neşriyatı, 19,15 orkestranın devamı, 20 senfonık konser, 21,45 Romanya uzeruıe V R OV .. 
üniversite dersleri, 20,20 plak, 20,45 kon- Fransız veya Alman lisaniyle konferans, A Ş A, 1415 m. 17,40 musahabe. 
ferans, 21 Melle Valatin Cretoiu tarafın- 22 senfonik konserin devamı, 22,15 ha- 17,55 c~z Aork:strası tarafından konser 

berter 18,50 zıraı musahabe, 19 mektepli icitı 
dan sar kılar, 21,20 radyo orkestrası, 22 · k f 19 20 ·ı· k ~ 0 .. BRESLAU 316 K on erans, . tagannı ı onser 19 4 konferans, 22,15 radyo orkestrası, 22,45 , m. 19 uartet tara- lak H f"f . . . ' . .' 
son haberler. fından a§k §arkıları, 20 milli ne~riyat, 2 J hp b ( a 1 musıkl) • .20 muhtelıf rnuı;a· 

·· ·· k h b ı · 21 10 .. h 11 a eler, 21,05 senfonık konser 21 ıs 
BERSLAU 316 17 Haf.f usı·kı' gunun ısa a er erı, , umumı a t • , 

• m. ı m d .. . . . Varşova filharmonik heyeti tarafındaıt 
- mUsahabe, 19 "Cchneestrumballade., ansları, 22,10 Werkverrat,. ısımlı skeç bü ilk konser 23 .. · . • 
· · · · - haberler ve saire, 24 dans ve eğlence· Y • ,40 dans musıkısı, 2 
ısımlı bır skeç, 19,40 haberler, 20,30 . . . müsahabe, 24,05 dans musikisinin deva· 

mı. Berlinden naklen Avusturya hakkında 1ı musıkı. 
mütenevvi musikili neşriyat, (İstirahat- 14 mart Çarşamba 

A . BUDAPEŞTE, 550 m. 18 Konıeı. 
lerde müsahabeler.) ISTANBUL: 18 Plak neşrıyatı, 18,30 18 30 k f 19 L B k 19 3o , on erans, en a er cazı, , 

12 mart Pazartesi Fransızca ders, 19 Monoloğ Muamnıer St d . 19 55 21 10 k · . . eno ersı, , spor, , anşıı~ 

lSTANBUL: 18 Plak nşriyatı, 1830 B7,Y tarafı~~an, ~Jans haberlerı, 19•30 konser ve müsamereler, 22,30 Budapeştt 
Fransızca ders, 19 Suat İsmail Bey tara- Turk musıkı .neşnyatx (Ekr~m Pry Hu- musiki heyeti tarafından konser (operet 
fından konferans, ve ajans haberleri, şen Bey Scn•ıha Han~m :'ecıhc H?~ını parçalar), 24 Sigan musikisi. 
19 30 Türk musiki neşriyatı (Ekrem B. Servet Hanım), (Şehır tıyatrosu verılırse 
R~şen Bey Cevdet Bey Saim Bey Şeref !alnıı: ajans haberleri ve plik, 21,20 a- VlY ~NA, 507 m. 18,05 Kadın saati• 
Bey Bclma Hanım Vecihe Hanım Nedi- 1ana ve borsa haberleri, 20,30 Necip Ya- 18,SO .Pıyano parçaları, 19.05 seyahat"" 
me Hanım), 21 ,20 ajans ve borsa haber· kup Bey orkestrası tarafından muhtelıf ecncbı ne§riyatı, 19.20 ha~ta sporları: 

l 
· 21 30 N . y k Bey orkestrası eserler. 19,30 konferanslar, 20,05 ılk bahar za 

erı, , ecıp a up 
tarafından muhterf eserler. ANKARA: 12,30 Ankara Palasta.1 mantarına ait şarkılar, 21,15 habcrlef• 

ANKARA- ı A kara Palastan nakil, 18 orkestra refakatinde keman 21,30 aktüalite, 21,45 askeri konsefı 
k·ı 18 1 • 12,30 l~ 45 dans musi- konseri, 18,40 dans musikisi, 19,15 gra- 22,50 akşam haberleri, 23,05 akşam kon' 

na ı , a aturka saz, • of seri 
kisi, 19,20 alaturka saz:, 20 ajans haber- m on, 20 ajans haberleri. · 
lcri. VARŞOVA, 1415 m. 16,40 piyano BÜKREŞ, 364 ve 1875 m. 13 Bors' 

VARŞOVA 
1415 

m. 16,55 Caz or- konseri, l 7,10 çocuk nC§riyatı, 17,40 mü- - plak, 14 haberler, 14,20 plak, 18 rad· 
k 

17 40
' F zca ders 17 55 sahabe, 17,55 Popüler Polonya musiki- yo orkestrası, 19 haberler, 19,20 habeı• 

estras!ı'· k ' lr8an3s0ı plak il; Gı·t'ar si. l 8,50 müsahabe 19 20 hafif musiki - ler, 20 üniversite dersleri, 20,20 plıi"• 
tagannı ı onser • ' ' 20 45 ·· 
k il f ' ·~· i 18 50 müsaha müsahabe, 21,05 klasik konser 21,4.> 1 mutalca, 21 filharmonik takımı ta• 

b
s o lo9n2vc odrg mu~kı. ı~ , 2~ miı""'habe. Föyton, 22,0S Vilnadan nakil ~3 plak rafından senfonik konser, 22 mütalcll• 
c, o o a musı ısı, .... ' . , 22 15 r 'k k . d 5 

21 S 1 
. den mü kk (Salon musıki&i), 24 05 dans musikisi. , sen onı onserın evamı, 22,4 

, O Holanda eser erın re ep ' haberler 
senfonik konser 22 ınüsahabe, 22,15 er- BUDAPEŞTE, 550 m. 18 Keman · 

sordu: kestra ile hafif :nusiki. 23 plak, 23,20 konseri, 18,40 lta1yanca ders, 19,ıo o- 17 mart Cumartesi 
- Siz ibu İakoç köpeğini nere· dnns mu::ıikisi. 24 ınüsahabe, 24,05 dans deon ve Parlop~on pl~.kları, 20,30 ''Kar- VARŞOV A, 1415 m. 17155 Par is şat' 

den almı~tımz? • musikisinin devamı. thago harabclerınde,. unvanlı tarihi kon- kılar 18 50 · • " h b 19 20 S e· .. 
1 1 

ı, , zıraı musa a e. , ın 

- Ben onu Mister Bisbiden al· BUDAPEŞTE 550 m. 17 Kadın ferans, 21 guz:e sanat ar akşamı, 22130 tananın eserlerinden tirio piyano konse' 
mıştım. O zaman beş aylıktı. Da .. neşriyatı, 18,40 At:.nanca ders, 19,10 sahi· haric~ _bi~ bakış, 2~·~~ haberler, 23 ·a- ri, 20 muhtelif söıı:ler ve konferansın<: 

binin sesi plAkları, 20 neşeli müsahabe, gannıh Sıgan muııkısı. 21,30 piyano refakatiyle tenor mugao1'11 

ha ıonra Mis Dorise hediye ettim. ı 20,30 filharmonik takım tarafından bü- V YANA, 507 m. 18,20 Tagannıli d'Agostino Ca nvecci tarafından 11arkıl"' 
Mis Doris, köpeği çok sevdi ve o· yük konser, 23,10 lmre Magyari Sigan konser, 19,10 tarihi konferans, 19,55 (opera havaları), 22.20 Chopinin cserte' 
nu teşhire karar verdi. Ben bu ha· takımı, 24 Mandits cnz takımı. Fr. ders, 20 eski ve yeni dans parçaları rinden mürekkep konser. 23 tıbbi frııl'l' 
rekete muhalefet ettim. Fakat mu ViYANA, 507 m. 17,55 Bertha Pa· (Holzer, Carli Gaudrio takımı), 22 haf- sızca konferans. 23,15 dans musikisi, ı4 

halefetim para etmedi. nitschek tarafından piyano konseri, 18,10 tan'.n haberleri kmali, 22,30 şark:lar ve mUsahabe - dans musikisinin devaınt· 
Vans: tiyatro kritikleri, 18,40 muhtelif sözler hafıf havalar, 2.3 akşam haberlerı. 23.15 BUDAPEŞTE, 550 m. 17 Çocuk rJlll' 

- Fakat, dedi, köpek te§hİre 
ve dersler, 19,25 "Nürnebrgli musiki üs- orkestra konserı. salları, 18 radyo konseri (TaganniJi)ı 
tadı., isimli Wagnerin opera temsilini BOKREŞ, 364 ve 1875 m. 13 Borsa 18,30 amotör neşriyatı, 18,50 opera 01• 

layıktı. Onun için Mis Dor· ele bir• operasından nakil. haberleri - Plak, 14 Haberler, Plak 18 kestrası tarafından konser. 20,15 Stild· 

likte Prcntisc gittinizt. Köpeğin BOKREŞ, 364 ,.e 1875 m. 13 Borsa radyo orkestrası, 19 haberler, 19,20 rati- yodan tiyatro par_çaları, 21 tiyntrod.ı11 

kıllarını kırktırdınJz. Ondan son .. haberleri - plak, 14 haberler _ plak, yo o.rkeııtrasını; devamı, ~o. üniversite nak!en bir temsil, 22 haberler, 22.30 ıı:: 
ra köpeği kendi namınıza te§hir 18 Mtz;ner kuartet takımı, 18,30 Melle, dersı, 20,20 plak, 20,40 mu~ıln ~akkınd~ kerı konser, 23,40 Beta Racz Sigan ta1' 
ettird"niz !. Pia tgy tarafından taganni (Çek, Yugos- konferans, 21 M~dam Aurelı~ CLonco Pı- mı. . . 

- Fakat benim namımın ve- lav, Bulgar ve Rumen musikisi,) 19 poı tarafından pıyano ~onserı, 21,45 koıı- ViYANA, 507 m. 18 Hafif senfooıl> 
piyano konseri, 19,45 hitabe, 20 üniver· ferans, 22 Serhan tassıon t.arafından şar· nıusiiki , 18,50 konferans, 19,40 spor ,ıı· 

ri.~diğ~i~den habe~:~ ~oktu. !.ak~~ site r.ıdyosu, 20,20 plak 20,45 konferans, kılar, 22,20 keman ko.nserı, 2~·45 hah.er- portajı, 20 Betthovenin eserlerinden pcr 
kopegın a11ıl aahıbıydım. Kopegı 21 radyo orkestrası, 21,45 konferans, 22 lcr, 24 Cina lokantasından hafı{ musikı. piller piynno sonatları, 20,45 küçük 11:ı· 
Miı Doris:n namınn kayddettir- !radyo orkestrası, 22,45 son haberler. BRESLAU, 316 m. 20 Tagannili kon- berter, 21,05 "Her tarafa seyahat,, isiıtl. 
meyi unuttum. Çünkü M'ı Dorisin BRESLAU, 316 m. 17 Hafif musiki, ser, 21 Alman halk tarlaları, 23 haberler, 1i dört sahneli bir skeç, 22,20 son haber· 
beni dinleıniyerek köpeği teşhir 19 müııahabc, 20 Brahmsın eserlerinden ve saire, 24 gece musikisi. ler, 22,45 akşam konseri. 

etfreceğini zannetmem:ştim. tagannili konser, 21 günün kısa haberle- 15 mart Perşembe BOKRES 364 ve 1875 m. 13 Borsıı 

V h . t • k d" d'·. ıi, 21•30 senfonik halk konseri - haber- lSTANBUL· 18 Plak neo:.riyatı 19 - plak 14 haberler 14 20
1

plak ı1,ı 5 nns, ız.me çı ıza on u. . .1•• • =< • • • • ' .19 
_ Anni ! dedi Mis Doria ne çe· lcr, 24 dans parçaları ve hafıf musı .ı. Selim Sırn Bey tarafından kenferanı, çocuk neıriyatl, 18 radyo orkestrası •.. .• 

't d d k h '. 11 , 13 mart Sah ajans haberleri, 19,30 TUrk musiki neşri- haberler, ıg,20 radyo orkestrası, 20 uııı 
§l u a oyası KJ anır.· ISTANBUL: 18 Plak neşriyatı, 19 yatı (Kemal Niyazi Bey Hayriye Hanım veraite dersi, 20,20 plak. 20,45 pliik .,,,.. 

(Sonu yarın) Mesut Cemil Bey tarafından çocuklara Mahir Bey Müzeyyen Hanım), 21 muh· konfeıan&, 21 Varıovadan naldl. 
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Kahramanca mücadele 
•• 

Oksürenlere Katran Hakkı Ekrern (13854 

cik gemisi Fransızların Gaulix'i ı .. ---------.. -•ıl 1•111111----------------------ır• 
idi. Ağırbirmermibuharpgemi- Vapurculuk Merkez Kumandanlıg>Jı Satınalma 

... {Bat tanb 1 üncD uyıfada) 

bir meralı: uyandınnıt ve fevkalade dik 
katle ta.kip olunmuıtur. Biz de bu batı· 
ralanndan bizi alikadar eden kısmı nak· 
}ediyoruz. Bu hatırat beş on gun de 
vam edecektir. Bu büyiık zaferin yıl dô· 
nümüne yaklaıtığımız sırada, o zaman 
bize düşman olan kuvetler kumandanla· 
rının yazılarını okumanın müstesna bir 
zevk ve heyecan vereceğine kaniiz: J 

aini delmit ve onu su hattının al· 
tına indirmişti.· Türk Anonim Şirketi Komisyonu ilanları 

Fransız gemileri ilk önce yakla- lstanbul Acentahğı ------• 
şarak, kaleler uzun bir sükUttan Liman ban, feleft>n: 22925 Hastahaneler ihtiyacı için I Maltepe Askeri lisesine ait 
&0nra, A hattındaki gemilerimizin -----------11 5500 çi~t terliğe kapalı zarf m 1200 çift köhne potin, 3 adet 
bombardıman ile hiç bir haaar:ı Karadeniz yolu d~ ~~rııen fiat pahaıı görüı- dış ve 3 adet iç otobüs ıastiği-
uğramamıı gibi yeniden faaliyete dugunden pazarlıkla alına- nin 2 - 4 - 934 Pazartesi 

- 1 - geçince, it:raf ederim ki, biraz en· Millet vapuru caktır. Pazarlıkla 14/3/934 
llMART Ça b ·· 

1915 ıeneıinin tubabnda, Ça- di~elendim. Çünkü Fransızların rşam a gunü saat 14 de 
nakkalede ilk mermi, 1916 senesi- köhne gemileri iyi bir muhafaza Pazar günil saat 20 de yapılacaktır. Taliplerin belli 
nin ikinci kanununda son mermi altında değildi. Bununla beraber Galata rıhtımından kalkacak. gün ve saatte Tophanede 
atıldığı zaman hazır bulunduğum bu gemiler, cesaretle dövüflllÜf, Gidışte Zonguldak, loebo u, Merkez satınalma komisyo-
gibi arada vuku bulan bütün ımu- müth"ş bir alet mübadeleıinden Ayancı -c, Samsun, 0 y~, Ordu, nuna gelmeleri. (920) (1097) 
harebelerde de hazır bulunarak sonra kaleleri ıusturmağa ve on- Giresun, Tirebo u, Görele, 

.y. .y. .y. 

biribirin.i müteakip deniz hareket· lara hakim olmağa muktedir oldu- Trabzon ve Rizeye, dön0$te 
)erine kumanda eden üç amirale ğumuzu gösterdik. bunlara ı iveten Of ve Sür· 

erkanı bahriye reisliğ:ni yaptım. 1 * * * meneye uğr:ır. 
Çanakkale boğ:ızınm kalelerinden Öğleden sonra saat 4, 11 de in- liil-•ı _________ _. 
açılan ate§ler albnda saatlerce felexible'in yandan bir torpil ye· Üsküdar Hukuk Hakimliğin· 
kaldım ve sahillerde devam eden diği haberi alındı ve bu gemi harp den: Osküdnrda Bağlarbatınd:>. 
k~hramanca mücadeleyi gözetle - hattından geriliyerek boğazdan 124 numaralı hanede sakin Zara 
dım. çıktı ve Tenedoya doğru ilerledi. reisy:ın efendi tarafından Oskü .. 

Bum·· d 1 S t 414 t 1 · ·hı ,. darda Bağlarbatında Vangm ba-uca e eyi takip eden ve bin aa , e rresıstı e ın yan· 
)erce k ı d .. " f d ·ı b. ğında gemici Ohan:s sokağında as erin mahvolmasiyle neti· a ıgı ve sag tara ın an yefı ır 
c.elenen büyük muharebeyi .eyret· bayrak yükselttiği görüldü. 25 numaralı hanede sakine ma· 
tım 11 · dam Malvine aleyhine ~çtığı bo-

. erıdeki hatlarda bulunan Buda onun sağ yanından bir tor· 
vaziy t' 'd " ıanma davasından dolayı tayin o· 

e ı ı are eden, bilfiil haroe· pil yediğini gösteriyordu. Verdi-
den k lunan günde m:ıhkemeye gelmedi .. 

as erler arasında ya,adım. ğimiz iıaretlere cevap alamadığı· M k ğinizden müddeinin talebile hak· 
u aveınet görmeden vuku bu- mızd~n, bu gemi de kRDJldayacak 

lan ·· h kınızda gıyap kararı ittihazla tah· 
uç ta liyeyi hazırlamağa yar· halde olmadığından am:ral Wear d · kikat 17 - 4 - 934 a-ılı saat 14 

mı ett ğim gibi bu tahliyelere ne· muhribinin ona yaklatmasını ve 
zar t · de talik kılınmakla yevm ve ıaati 

e ettım. vaziyeti anlamasını emretti. Son-O mezkurda yine gelmediğiniz ve is· 
zaınan da, bu zaman da 1915 ra lrresistible, mümkünse boğaz· 

ıcn sinin 4 nisanında İngiliz do· dan çıkması Ocean gemisinin, la· 
tima kılman tahitlcrin tar _feyn 

nanmnsının boğazları ordunun zımsa onu çekmesi için itaretler 
beyninde şiddetli geçimsizlik mev· 

. ' cut olduğu ve karılık vazifelerini 
zay atına niıbetle daha hafif za- veradi. d . yapma ığınız ve gayri metru mü-
yıat ile zorhyabileceğine, ve Türk Wear muhrib'nin hareketini la· 

A 
nasebette bulunduğunuz ve bade-

- iman donanmaaını imhaya rusut ediyorduk. Çok geçmeden 
k

,. f m::ı. birliğin idamesine imkan kal· 
a i gelecek kuvvetle Marmarayı bu muhrip, insanlarla dolmuf ola-

b 
madığı ve kabahatin sizde olduğu 

geçe ileceğine kani idim. Bu ka· rak dönüyor, biz de bu hale kızı· yolundaki tahadetlerine kar§ı teb-
naatimi sarsacak hiç bir şey yok· yorduk. liğinden itibaren 15 gün zarfında 
tur. Saat .4,SO de Wear 28 zabit ve bir itir:ızda bulunmadığınız tak-

Bu muvaffakıyeti kazanmakla 582 -ı_ • k G El" 
Türkiyenin, Anadolu ile Rume!in~ asn.erı tafıyara uen ıza· dirde §ahadatı mezkiireyi kabul 

bete yana§tı. Gelenlerin amirin· eylemiş addiyle icabı kanunisi 
deki orduları arasındaki denı'z yo· d l · t"bl ' · b. t ·1 yedı· en rres.s ı e m ır orpı • icra kılınacağı gibi bir dah:ı da 
lu keıilecek ve bu ıuretle bütün gwı"nı', kaptan ile zabitlerin bir kıs· h ma kemeye alınmıyacağmıza dair 
harp üzerinde kat'i bir tesir yapa· mı on go"nu'" llü ile birlikte geminin 1 k h 
cak bir zafer kazanılacaktı. · · d k ld .. ·· w d'ler B l 

yazı an giyap ararı ikametga ını· 
ıçm e a ıgını ogren 1 • un ar zın meçhuliyeti hasebiyle mahke· 

* * * geminin geri çekilmesine yardım e- me divanhanesine talik kılındığı 
..1915 yılının 18 mart günü, Ça- deceklerdi. ou,man, lrres· stible'in gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de 

nakkale boğazının istihkam ve ka- vaziyetini görünce, uzun za.man· ilin olunur. (10771) 
lelerine hücum için en JDÜsait ha· dan sakin duran bataryalarını ha· 
vaı ile doğnıuftu. Fevkalade he- rekte geçirmiş, onun üzerine ateı ZAYl 
y~can içindeydim. Büyük bir ordu açmıt, Wear muhribinin mürette- Mühürümü kaybettim. Yenisi· 
bı~e yardını İçin toplanıyordu. A· batından bir ın'ktarı maktul düt - ni al-:cağımdan es!dsinin hükmü 

~-ıral Carden'in bu orduyu tahdit mü§, 18 i yaralanmı,tı. yoktur. 
ıç n verdiği talimat kaldırdmıftı. lrresiıtible gemisini kurtarmak Bcyoğlunda Sakızağaç, Paşa-
Amiral de Robek'e adeta tam bir ve sudan çıkarmak icap ediyordu. bakkal, 18 No: Basil Halil, posta 
ıerbesti verihni,ti. Asıl iş başlı- Amiral, ona gitnıek ve ne yapıla· ve telgraf mütekaidi . 
yordu. cağını anlamak için bana müaaade § Adapazarı Türk Ticaret Ban· 

Bu nı · kasındaki hesabı cari cüzdanımın 
. evsıınde ıtık, ancak geç bir etti. 

~akıtte ,nıüıtahkem mevkilerle lrresistible'e Vear muhribi ile tatbik mühürünü kaybettim. Yeni· 
ınetıul ol- w •• • • F ka d yakla•tık. Onun altı pusluk mer• sini çrk rtacağımdan hükmü yok-l l aaaaga musaıttı. a t ı§ :r 

ka e ere karıı dah1 erkenden ha- milerle mütemadiyen dövüldüğü· tur · 
eket · k Devlet matl)aası memurlanndan 

r e 1nı in d V · t ·· nü gördük • . var ı. azıye mu· Saffet 
hımmatımızı İsrafa müsait ol- Irre11istible'in üzer1nde hayat e· 
ınadığnıdan, sonra havadan, •ya- .. ·· · d S 5 20 d seri gorunmıyor u. aat , e 
hutdcenahtaa ketifler yapılmadı - Wear muhribi ona yakla,tı. Bu 
ğın an, havanın açılmumı ve a- harp gemisinin kaptanı, gemiyi 
tef ~~en ıeınilerin kaleleri layıki- bırakmağa, Ocean ile dönmeğe ka· 
le gormesini beklemek lazım ge- r:ır vermi§tİ. Ocean, lrresistible'i 
)iyordu. Zaten aa.ıat ( 11) e kadar çekip götürmek te istemiyordu. 

-

Askeri Baytar mektebi icin 
iki adet nakliye arabası pa
zarWda alınacaktır. Pazarlı
ğı 13/3/934 Sah günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
taliplerin belli saatte Topha
nede Merkez satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(919) (1098) 
• .y. • 

Maltepe Lisesine ait 165 
kaputa aleni münakasasında 
talip zuhur etmediğinden pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 14/3/934 Çarşamba günü 
saat 15 de yapılacaktır. Ta
liplerin belli gün ve saatte 
Merkez satınalma komisyo
nuna gelmelerL (921) (1100) 

.y. •• 

Harbiye mektebi için id
man salonunda kullanılmak 
üzere iki adet tahta beygirin 
pazM·lığı 14 - 3 - 934 Çar
şamba günü saat 16 da icra e
dilecektir. Taliplerin belli sa
atte Merkez satınalma ko
misyonuna gelmeleri. (1120) 

•• .y. 

Tophane fırınında tera
küm eden "1200,, kilo ekmek 
kırıntıları aleni müzayede ile 
satılacaktır. Müzayedesi 2 -
4 - 934 Pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Taliple
rin belli gün ve saatte Merkez 
satınalma komisyonuna mü· 
racaatları. (925) (1118) 

• • • 
Topçu atış mektebine ait 

marangoz, tahkim, inşaat 
malzemelerile sandalya, ma· 
sa gibi 123 kalem köhne mal
zeme ve eşya aleni müzayede 
ile satılacaktır. Müzayedesi 
2 - 4 - 934 Pazartesi günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 

Taliplerin belli gün ve saatte 
Merkez satmalma komisyo
nuna müracaatlan. 

(931) (1119) 

1 

Sel inik 

günü saat 16 da aleni müza
yedesi yapılacaktır. Taliple
rin belli gün ve saatte Mer· 
kez kumandanlığı satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(924) (1122) 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için muhtelif valt 1850 adet 
Osram veya Filips marka a
leni münakasa ile alınacak
tır. Ampullerin münakasası 
4 - 4 - 934 Çarşamba günü 
saat 15 de icra edilecektir. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün taliı>lerin belli gün 
ve saatte l\'.lerkez satınalma 
komisyonunda hazır bulun-
maları. (930) (1123) 

• • • 
Kuleli lisesinde mevcut 

2633 çift :potin teahhüdünü i
fa edemiyen müteahhit namı 
hesabına aleni müzayede ile 
satılacaktır. İhalesi 2 - 4 -
934 Pazartesi günü saat 16,30 
da yapılacaktır. Taliplerin 
belli saatte Tophanede Mer
kez satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (926) (1124) 

* * * 
Askeri Baytar mektebine 

ait 20 adet eğe, 5 adet yarım 
yuvarlak eğe, 4 adet tırnak 

törpüsü, 3 adet gemici fen eri, 
1 adet pülverizatör arkalık
tan ibaret beş kalem malze
menin 2 - 4 - 934 Pazarte
si günü saat 15,30 da aleni mü 
zayedesi yapılacaktır. Talip. 
lerin belli gün ve saatte Mer
kez satınalma komisyonuna 
müracaatları. (929) (1125) 

• • • 
Harbiye mektebi talebele

ri ihtiyacı için 300 çift jimnas-
tik ayakkabısının aleni mü
nakasası 4 - 4 - 934 Çar
şamba günü saat 14,30 da ic
ra edilecektir. Nümune ve 
şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli 
gün ve saatte Tophanede 
Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (923) (1121) 

il 

Bankası 
beklemek İcap ettiğini biliyorduk. lrresistible'in kumandanı hak· 

Saat on auçukta on harp gemisi 1ı idi. Çünkü zab.tlerini ve asker· 
boğaza girdi. Bunlara küçük ge- lerini, alete maruz etmekten hiç 
ınilerlç Wear nıuhribi Tefakat e-diyordu. bir şey kazanılamıyacaktı. Bu 

gemi, gitgide karaya oturacaktı. 
Colne ve Çelınur bunların ileri· Bu gemiyi torp!llemege karar ver· 

sinden gitmekte ve torpilleri tara· dim. Onun düsman eline düşme· 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhanbey hanında 
kiralık odalar 
vardır. Talip il 
olanlar VAK iT 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 3D. OOtJ. 000 frank 
idare merkez1 : 181 AN BUL 

maktaydı. sini akla getirmeğe imkan yoktu. 
Boğazın iki tarafından havan (Devam edecek) 

ve ·~-h-~ !opl~rı ~uhripler)e fıarp ------------
geını ~rının uzerme ateı açtılar. 

Ru:.ılar d_!l ikinci derecedeki ailih
lariyle bunlara karşılık verdiler. 
Öğleden sonra saat ~ ,45 te bü

tiin iıfhkimlar bilfiil ıuıturulmut~ 
tu. Ciddi bir hasara uğrıyan biri-

Tıfo ve Paratifo ha ıalıklarına nıtul 

mamak ıçin tesirı çok kafi muafh etı 
pek em n hır aşıdır Her ec~ane ve 

roların l:ı bul nur 13894 

idaresine 
caat 

1 

•• .mora-

T .. l · e eki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ~e lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin • Adana 
Vunanlstendakl Şubeleri : 

SeUlnlk. Kavıtla. Atlna. Pire 

1 :11ııı t ' ' 

111 ' ' ıtl ' 
t 1 ı l ı, 1 

1 1 i"ı 



Herek ve esane 
F abrikalannın 

Sağlam Kumaşlarından 

Her ye ygun 
Hazır Kostüm 
Ismarlama Kostüm 
Ucuz Halk Kostümü 

Fantazi Kostümlükler 
--. Y . ı· M· .. , ......... · .. ~·;.!5."'.. ·;ı;-;ı~· <· ··::··.· .. ' _· ·p· -,. ·: ···,:··· · ,'.. ·· ..... ··.,· · . er ı . ,,; :a .. a·r' . a·Z-arı 

. . . . . . . - . • ... ,'. I . . 

-
Tt:JQKiVE 

• llRAAT 
BANKA51 -- -

Ankara Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli kqfi 35373 lira 7 l kuruıtan ibaret olan Polatlı • 
Haymana yolanda 20 menfez 4 kilometre ıoıa, 2590 metre 
mlrabbaa idi kaldınm inıaıile 5000 metre mik'ap taı ibıan 
ıeraiti dainıiade kapalı zarf maliyle 21 gtln mllddetlc mDnaka
saya konmaıhlr. 

2 - ihale 19 Mart 934 Pazarteai günü ıaat 15 te Ankara 
Vlllyeti daimi eacllmeaiade yapılacaktır. 

3 - Enakı kqfiye •e projeleri g&rmck ve fazla maliiınat al• 
mak iıteyenler her rOn Ankara Villyeti Nafia Bat MObcadiıli-
tine m&racaat edebilirler. (1010) 

1 ıatanbul Belediyesi llAnları 1 ...__ ______ _ 
Emin&ntl Kaymakamlı~ndan: Belediyenin alacağından dolayı 

talıb hacıe ahnan Uç tahta maıa maa arui OD iskemle iki bakır 
tencere bir ayna bir portmanto bir mermer ıu deposu Martın 
13 GDcll Sah rlinll çarpda Mezat idareainde aatalıcağı ilin olunur. 

(1130) 

Eylpte klin Sokullu KOtOphaneıi binaıi kiraya Yerilmek 
üzere mlisayede mtlddeti 12/3/934 Pa11rteai Klnüne kadar tem
dit eclilmiıtir. Talip olanlar ıeraiti anlamak Dıere Leyazım Mli· 
dlrl&tlne, m&11yedeye girmek için de 3 liralık teminat mak· 
baıa ile o rDn 11at on bete kadar Daimi Enciimene mUracaat 
etmelidirler. (10351 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Ciu ye ma•ldi Mubammea Kira mlddeti 

Ali Bey k&yDade Çoban çeımede 
etki cephanelik anbarlarile 2757 
metre •arabbaı aralİ 

Klfdhaaede Çatlayan k3tkll lrar
t111nda mandra •e ahırlar yamnda 
13785 metre marabbaa arazi 

Kltathanede dere boyaadaki ıeyir 
mabaltt •• kahYe ocaklan 

kiraıı 
150 

205 

S ıene 

! HD8 

581 1/51934 • ill Sl/10/934 

Yakanda cinı ye me•kileri ya111ı yerler hizalanadaki mUddet 
ye bedellerle kiraya Terilecekleriadea isteklilerin 25/3/934 Pa· 
ıar gtıal ıaat 14 te pey akçelerile mllracaatları. (M) (1018) 

Adana Belediye Riyasetinden; 
Beledi1e kimyabaneaiae maktui Te müfredatı ıartnameaiae 

ballı U.tede ya11b allt Ye edentla maalicenin mllbayaııı ka· 
pıb ıad uaulile mlaakaaaya koaulmattur. 

lbalui Marba 31 inci Camarteai gilau 11at onda icra edilece
pdea taliplerin o ıOn tekliflerile bırlikte Belediye eacllmenine, 
ıartname ye liateyi almak iıteyeaterin Belediyeye mllncaatlan 
illa olunur. (1105) 

Denizyolları 
lıtanbul Aaliye birinci ticaret 

mahkemeıinden: 

ıtLETMESi 
Acenteleri Karalloy KôprilbaŞl 
rrı.42362 "irkea Mühürdauadr-

-- Han Telefon 22740 --11 
Iskenderiye Yolu 
IZMIR Tapuru 

13 MART 
S A L 1 11 de Galata nb· 
bmıadan 1'alkac:ak, dopu 
lımir, Pire, lskenderiy'ye gi· 
decek ye d6aecektir. (1126) 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 12 

MART 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıbbmmdaa kalkacaktır. (1128 

lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 12 

MART 
Pazartesi 16 da Sirkeci 

Galatada Okçumusa m•hallea'in· 
de Şithane yokutunda 79-81 nu• 
maralı maiazada otomobil i.lat 
ve edevati ticaretiyle ittiial eden 
Kostantin Daıira ve Jorj Duira 
tirketinin alacakhlariyle yapbjı 
konkordatoya müteallik bütün ev• 
rak bu bapta komiserin tanzim et• 
tiği mutaleaneme ile birlikte 
mahkememize verilmittir. Bu ite 
bir karar vermek için 14 -3-
934 tarihine müsadif çarıamba gÜ• 

nü ıaat 14 te bir celıe yapılacak 
ve itiraz edenler haklarını müda· 
f aa için bu celsede hazır bulunabi· 
leceklerdir. icra ve ifliı kanunu• 
nun 296 mcı maddesi mucibince 
keyfiyet ilan olunur. (14264) 

lıtanbul Asliye 1 inci Ticaret 
mahkemeıinden: Cemil ve Ali Bey 
ler tarafından 12 - 10 - 933 ta
rihinde T. A. 20 sefer No: ıile lı
hnbuldan Kalasa hareket eden A
vantino vapuruna yükletilmit olan 

nbtamındaD kalkacak doğru A. G. markalı yirmi çuvalda 1147 
lımir'e gıdecek Ye d6necektir. kiloluk Çüven kökünü havi 319 nu--•lt.:-' f 1129) maralı konıimentonun z3yi oldu-im___________ ğu iddia olunmakla ticaret kanu• 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAAAT-~Oi;R 

nunun 638 inci maddesinin son 
Emniyet Sandıiı müdürlüğün- fıkralarına tevfik:m itbu konti· 

den: mentonun 45 gün zarfmda bulan 

iLAN 

tarafından mahkemeye ibraz olwı
Seniha H:uınn Aiuıtoı 93l ta- m:uı ve ibraz edilmediii takdirde 

rihinde 1&ndığmuza bmlktığı pa· bu müddetin hitamında iptaline 
ra için verilen 16313 numaralı tev· karar verileceği ilan olunur. 
di eenedini kaybettiğini aöylemit· (10762) 
tir. Yeniıi verileceiinden eakiıi· ---

5
-ah-i_bi_:_M_E_H_ME __ T_A_S_l_M __ 

nin hükmü olmıyacaiı ilin olu· Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 
nur. ,(10763) :V AKIT Matl.uu - 1 ........ 


