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Devlet Italyadan Macaristana 
ŞUrası silih kaçırılıyor! 

Deavi dairesi kazai vazi
feyi haiz bir mahkemedir ilk parti olarak dört harp tankı 

Bund:ın bir müddet evvel B. M. yİrmİ altı Sahra to. pU gÖnderİ)mİŞ •• 
Meclisinin umumi müzakereleri ea-

~mda ~e9let ŞU..ası deavi daire- Belant. 13 (Huıuıi) - Bundan bir rinden aldığı atatıdaki telgrafı neıredi~ 
s~ veı:ılen kararların yeniden kaç_.... evvel bütün Avrupa efkin umu yor: 
tetkık edılip edilemiyeceği sure· miyeaini uzun zaman itsal eden ve orta "Belyak'tan alman haberlere söre 
tinde bir prensip meselesi meyda· Avrupa devletleri münuebetlerini çok ltalyadan Macariıtana ıilih bçakçdıtı 
na çdanıttı B l •pt•da bir sersinleıtiren Hirtenberg ve Sengotar hakkında yeni bir badiae ortaya çdnnek· 

. umeseeıı dil"" ·tıd muhtelit .. I . ha ae ennr, yanı ya an, muahede- tadır. 
encumene havale ~un ler mucibince ıilihlanmaıı yaıak olan Bundan dört gün eni ltalyadan Ma-

:~:t oradl. uzun uza~ı!a tetkik. e- ~~atana ~açak~hk ~ol~yla ıilih ve cariıtana •?~de~len ealeba ve miilaim· 
kten sonra tefkılatı esasıye muhunmat gonderılme11 ııleri yeniden mat dolu bınncı tren 8 martta ltalyadan 

kanunumuzun bu hususa dair olan canlanmak üzeredir. Avuıtu~aya seçmiı ve içinde ailih ve 
ahklnunm t.feiri icap edip etme- Bugün çıkan "Politika,, sazeteai bu 
?eceline karar verilmek ve · icap mesele hakkında A vuıturyada Cratz tela· (Devamı 11 inci saytanm ıs inci .utununda) 

eltili takdirde uaulen tef ıiri cihe
tine aidilmek üzere mütehaasıı en
cibnen eıf ati le tetkilatı ea:ııiye en· 
ciimenine sevkolunmuttu. 

Roma 
milli.katı 

Hipodrom 
bulunmadı! 

Çanakkale Harbinde : 4 
"-2 -- ~ ~ - - - -

Bütün •• gece suren 
Türk taarruzu .. 

Tiirk taarruzu çok müthişti. Türkler 
alicenabane hareket ediyorlardı 

Bir kaç ıün evvel teıkilitı eaa
aiye encümeni toplanarak bu me
Hlenin tetkiki ile metsul olmut· 
tur. Encümen d&t saat kadar de
vam •elen hararetli bir müzakere
den sonra ekseriyetle ıu iki e•:uı 
tespit etmiftir: 

M. Dolfus görüşmelerden Bulunan temellerin bu ÇaaakkaWela Wiyük Türk zaferini anı.tan tqiliz amiralleri erüm harbiye 

beklenen neticeyi anlattı yerle alakası görülmüyor reiai Rasen ~•'ia hatıralanm neıretmiye c1...... ediyoruz. Okuyuculanmıa 
busün dönlincü nznnıin .atma aa,dada bulacaklardır. Bundan aonnki latm1 

1 - Dwlet Şfiraaı deavi claire
einclen çıkan kararlar kasar mahi
,.-ıedir. 

'- - OevJet Şarası deavi .l-~--~ bir ~ 
mahkemedir. Ba karaniı &• 

•11 noktai nazardan ehemmi eti 
bü-~...... ' ııuuur. 

Bir kere timdiyekadar B. M. M. 
&rzu1'.J encümeni fu tarzda bir u• 
sul ıakip ediyordu: 

Eter Devlet ŞU..uı deJ.vi daire· 
sinden verilen kararlar teıkili la· 
rafeyn edilerek verilmiı ise bunu 
le.azal mahiyette telakki ede ek 
tetkik etmiyordu. Ve eğer eV:ak 
ü~rine tetkikat yapılarak verilmit 
1>~r kar:ır mevzuu bahis iae o va
kıt bunu tetkik ediyor, icabında 
bu kararı nakzeden yeni bir karar 
veriyordu. 

Mehmet ASIM 
(Devamı-& Unca aayfan:n ı inci aütununda) 

M. DOLFUS 

Roına, 14 (Huauıl) - Avuıtur

ya &apekili M. Dollfuaa dün ak
talll bur•l.Ya vasıl olmuıtur. 

Avusturya bqvekili, mutat veç

bile, burün ltalyan krallarının ka
birlerini ve ondan sonra da meçhul 

fX, amı 13uncü sa\ ıtanın Iincı sütununda 

Edirnede ilk 
kostümlü 

defa 
balo 

Edime Anneler Birlığinin eğlencesi de . · · n muvaffakıyet kazan an luyıfedenn sahıplen 
- Yazısı il inci sayıfınm 4 üncil sütununda -

~ulboahmet meydanından bir köşe 

Belediye tara.fmdan Sultanah· 
met parkmm köteainde yapmıl
maaına karar •erilen yer altı apıo 
tesaneaini yapmak, kanalizasyon 
tirketine havale edilmitti. 

Şirket iıçileri, bu it için yeri b· 
zarken, bazı temel tatlan ıörmüf• 
lerdir. Ayni zamaiıda çanak, 

çömlek kabilinden bir kaç feY bu
lunmuıtur. 

<Devamı 11 inci aayfanın 4 üncü atıtununda) 

Elim bir ziya 
Kurukahveci Hulôsi Bey 

vefat etti 
Alb aydenberi lsvlçrede Park 

- Sanatoriumda tahtı tedavide 
bulunan Kunıkahveci Mehmet E
fendi mahtumlarından Hulusi B. 
lüzum ıörülen bir ameliyat neti
cesinde vefat etmitlir. 

Cenazeıi Erenköyündeki kötk· 
lerinclen 16 Mart cuma günü saat 
10 da ihtifalitı liyıka ile kaldırı

larak Cadeboatam iskelesinden 
hareketle Enıinönünde Balıkhane 
ittiaalinde Rali iskelesine yanaııla
c:.aktır. Oradan Eyübe götiiriile • 
rek aile kabrisıanma defnedile • 
cektir. 

da amiral, Wr lnsitiz deniz alb ıemiaininÇanakkale boğazından naarl seçtii\ni 
"Marinaran ..... ..._ ulabmktacbr. 

Şehir Mecluinaeki Müzakereler 

Gazi Hz.nin itıfetleri 
Dilde yapılacak kötkiin parasının Belediye ihtiyaç
lanna sarfedilmesini emir buyurdular - ilk mektep 

hocalannın kıdem zamları kabul edildi 

VALl BEY ŞEHiR MECLiSiNDE lZAHA r VERiYOR 

latanbul Şehir Meclisi dün bi- belediye telefonlarına ait olanla
rinci 1'eİa Tekili Sadettin Ferit Be- rın belediye haahneleri itlerinde 
Yİn reialiji albnda iki usun celse (Devamı 6 mcı aaytanm f ünctı .ııtunundaJ 
süren bir toplanb yapb. .. 

ilk celsede bazı müteferrik it· ilk tahsil meselesi 
ler kollllfUldu, mubtarlıklann liğ-
Yından sonra onlarm vazifeıi be
lediyeye verilmitti. Bu itlerin gö
rülmesi kartılıiı olarak alınacak 
tarife mülkiye encüsnenince tetkik 
edilmitti, bunun müzakereıi buıü
ne bırakıldı. 

Takaim bahçesinin bet sene, Be 
bek bı.lıçeıinin on sene müddetle 
kira,. çıkarılması için isin istiyen 
belediye reialiii teskeresi okundu, 
kabul edildi. 

Telefon flrketinden 
al111acek para 

Fırkada bu iş için bir ko
misyon teşkil olundu 
Ankara, 14 ( Husuıi) - Halk 

fırkası grup idare heyeti tarafın
dan ilk tahsil meaelesini tetkik et
mek ve bir rapor verilmesi için 
yirmi sekiz kitilik bir komisyon 
tetkil edilmittir. Yann (Bqün) 
ilk toplantıımı yapacak olan ko • 
miıyon izaaı araıında Damar, Be
sim Atalay, Akagündüz, Rasih, lb. 
rahim Tali, Hasan Reıit, Aziz 
(Erzurum), Nafi Atuf, Refik 

Telefon tirketinin abonelerine Şevket, lamet (Çorum) beyler m• 
ıeri •ermesi lizım ıelen paradan lunmaktadır. 

AlJaşlı l'e Kira~ılar.ı .Mevsimill En GüZel Milli-ROmaiııdır 
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Yunanistan ve Balkan Misakı Harp olursa Fransadaki 

Meclis hariciye encümeni Japon)'a mı,Sovyet Staviski' den kim erin 
Rezalet 

Misakı tasvip etti Rusya mı kaza- para aldıg~ ı tesbit olundu 
nacak? 

M.Venizelosun muvazenesini kaybet
miş olmasından şüphe ediliyor! 

Londra, 14 (A.A) 
Marley demiştir ki: 

Lord 

"-Eğer Japonya ile Sovyet 
Rusya arasında bir harp patlarsa, 
oyuncu olsaydım yediye karşı bir 
obrak Sovyetlerin zaferi lehine 
bahsa girişirdim. 

Atina, 14 (Huıusi) - Dün ha-ı zalanan Balkan misakını ittifakla 
riciye encümeni tekrar toplanarak tasvip etmiştir. 
Balkan misakının tasdiki için ek· M. Venizelosa hücum 
seriyet namına encümen reisi M. Atina - M. Venizelosun Bal-
H:ıcisko ve akalliyet namına M. Ek 
sindariı tarafından hazırlanan es· 
babı mucibe mazbatalarını tetkik 
ve müzakere etmiştir. 

Japonyamn şüphe götürmez 
askeri kabiliyetini tanımakla bera· 
her bu işçi lord, Sovyetlerin zafe
rini ezici derecede yüksek olan 
havacılığının temin edeceğini 

söylemektedir. 
Encümen ekseriyeti tetkil eden 

hukumetçi mebuslar, hükumet a· 
leyhine ıiddetli tenkitler ihtiv.:ı e
den ekalliyet mazbatasını reddet-

mi9tir. 

Ekıindariı tarafından tanzim e
dilen mazbatanın reddedilmesi Ü· 

zerine muhalif fırkalar reislerin
den M. K:ıf andariı, M. Papanaı· 
t:ısyu, M. Venizeloıun nezdinde 
toplanarak ekalliyet namına yeni 
bir mazbata tanzim etmitlerdir. 

Bu mazbatada, hükumetin B1l
kan misakı meselesini fena bir su
rette tedvir ettiği beyan edildikten 
sonra, Yunanistanı her hangi harp 
sergüzeştinden kurtaran hükllme
tin tebliğinden ve bu tebliğde 
Bul~3.riıtanın da misaka iştiraki 
lüzumundan bahsedildiğinden do-
layı muhalifler namına 

memnuniyet edilmektedir. 
beyanı 

Muhalif fırkalar reisleri tarafın-
dan tanzim edilen bu mazbat.ı 

projesi, dün gece hariciye nazırı 

M. Maksimosa tebliğ edilmi,tir. 
Bugün hariciye encümeni tekrar 
toplanarak mazb1ta hakkında ka
ti kararını verecek ve öğleden son
ra Balkan misakını berayı tasdik 
mebuaan meclisi heyeti umumiye
tine aevkedecektir. 

Hariciye encUmeninde 
Atina, 14 (A.A.)- Hariciye 

encümeni 9 Şub1tta Atinada im-

Fransız Ticaret heyeti 
Londrada 

Londra, 14 (Hususi) - Güm
rük ve ticaret meseleleri hakkın

da lngiltere hükumeti ile temasta 
bulunmak üzere Londraya gelmiş 
olan ve Fransa ticaret nazırı M. 
Lamurö'nün riyaseti altında bulu
nan mürahhaa heyet bugün saat 
on birde ticaret nezaretinde mü• 
zakerede bulunmağa başlamıştır. 

Çocuk kaçakcısı 99 
sene hapse mahkum 

Nevyork, 1,;4 (A.A.) - Çocuk 
kaçakçısı Bangiart, Şikago da 99 
sene hapıe mahkiim edi!miştir. 
Kendisi John Facton'un kaçırıl• 
ması itinde methaldardı. 

Bangiart'ın suç ortağı dün kat
ledilmittir. 

Boşanmak istiyen yıldız 
Londra, 14 (A.A) - Sinema 

artisti Lora Laphnt, Riga mah-

kemesine müracaat ederek oyna • 
dığı filmlerin bir çoğunu idare e
den kocası William Sayterden ay
rılmak istediğin bildirmiş ve talak 
davaıı açmıftır. 

kan misakı aleyhine vaziyet .alma
ıı ve Belgratta çıkan Politika ıa
zeteıinin ne9riyatına cevaben yaz· 
dığı ilk makılede ıiyaıi f rrkalar 
reislerinin içtimaında cereyan e • 
den mahrem müzakereleri if!a et
mesi, Atina siyasi mahaf ilinde, de
rin bir infial uyandırmıştır. 

M. Venizeloı ııibi, harici siya
sette, şimdiye k'ldar mahir telakki 
edilen bir adamın böyle fahit bir 
hata yapması, hük\imet gazetele· 
ri tarafından Yunan menafiine 
muzır bir hareket olamk telakki 
edilmektedir. Bu hal batta nim 
resmi Katimerini gazeteıi olmak 
üzere bütün muvafık gazetelerin 
kendisine çok şiddetli hücumlarda 
bulunmaıına sebebiyet vermekte· 

dir. 
K.-ıtimerini gazetesi, M.. Venize-

los, Balkan misakı hakkında cere· 
yan eden mahrem müzakereleri if
şa edecek olduktan 90nra ıiyaıi 
fırkalar reislerinin hükumetle :ıra· 
larında cereyan eden müzakerele
ri if!a etmiyeceklerini taahhüt et
miye ne lüzum bulunduğunu soru
yor ve bütün komıu devletlerin 
Yunanistana emniyet ve itimatları 
kalm'ldığım yazarak bu neticeye 

Japonyanın harp bUttjesi 
Tokyo, 14 (A.A.) -Ayan :mec

lisi rekor teşkil eden bir bütçe ka· 
bul etmiştir. Bütçede bahriye için 
487 nıilyon, ordu için 449 milyon 
yen tahsis edilmiştir. 

Gizli müzakereler bitti mi? 
Ht.ı~bin, 14 (A.A.) -Tokyoda 

Jap-0nya ve Sovyet Rusya arasın
da gizli olarak cereyan eden mü
zakerelerin neticesinde, Sovyet 

Ruıyanın şarki Çin şimendiferini 
135 milyon yen mukabilinde Man-., 
çukuya •'lttığı hakkında musur ta· 
yialar dönmektedir. Şimdiye ka

dar 1bunu teyit eden hiç bir malu
mat almmamıttır. Fakat bir müd

detten beri burada timendif er iş
lerine müteallik olaıı:ık Ja.pon ve 

Sovyet memurları arasında hüküm 
süren gerginlik şayanı dikkat de
recede ozamıştrr. 

iş kanunu 
varıyor: 

"M. Venizelos ya müvazenesi- Ankara, 14 (Huıusi) - Yük· 
ni kaybetmif, yahut ta Yunaniıta- rsek iktııat mecliıinin ha~ırladığı 

1 hu"· nı zarara ıokmıya kastebnittir. E- it ve orman kanun layiha a~ı 
ğer müvazeneıi bozuhnut iıe aile- kumete verilmittir. 
sinin, Yunaniıtanı izrar etmiye 
teşvik etmi9 iae, o zaman da Yuna· 
nistanın kendisine kar91 tedbir al-
maıı lazım gelir.,, 

Dolandırıcı banker Yu
nanistandan kovuldu 
Atina, 14 (Huıuıi) - Ameri· 

kah banker lnzul yarın Semplon 
treni ile Yunaniıtanı terkedecek
tir. ·İnzul hududa kadar siyasi 
polisten iki memurun refakatinde 
gidecektir. lnzul'un nereye gide· 
ceği belli değildir. 

Fransa hariciye nazırı 
Varşovaya gidiyor 

Vartova, 14 (A.A.) - Fran
sız hükUmeti hariciye nazın M. 
Bartunun iki müttefik milletinin 
tefriki mesaisine hadim olacağı 
ümidiyle nisanda reımen Varşo • 
vayı ziyaret edeceğini hariciye na• 
zırı M. Beck'e bildirmiştir. M. 
Beck verdiği cevapla Lehistan hü
kumetinin bundan pek ziyade 
memnun olacağını ve ziyaretin tü· 
mulü hakkında. M. Bartunun nok· 
tai nazarına ittirak etmekte oldu· 
ğunu beyan eylemittir. 

Barut inhisarı 
Ankara, 14 (Hususi) - Barut 

ve patlayıcı maddeler inhisarı ka .. 

nununun tadili hakkındaki layiha. 
Büyük Millet Meclisine verilmiş • 

tir • Bu maddelerin memlekette 
imali itini askeri fabrikalar göre· 

ceklerdir. Bu fabrikalar da Yapı
lamıyanlal', lüzum görülürse ha .. 
ı-içten getirilecektir. 

Kazanç kanunu 
Anıkara, 14 (Hususi) - Kazanç 

layihası encümen tarafından mec-

lise verilmiştir. Layiha cumartesi 
meclis umumi heyetinde görüşü .. 

lecektir. Maliye vekaleti kanu

nun tatbikatına dair talimatname 
hazırlanmaktadır. 

Maarif vekili 
Ankara, 14 (Huauıi) - Maarif 

vekili Hikmet Beyin cuma günü 

lstanbula gideceği, ayın yirmi Ü· 

çünde buraya döneceği :söyleni
yor. 

. 
Yeni mebuslann tahlif 

lran elçiliğinde balo merasimi 
Ankara, 14 (A.A.) - lran ta- Ankara, 14 (Huswt) - Yarın 

hının doğum yıl dönümü münase- (bugün) toplanacak olan Büyük 
betiyle yarın ak9am lran elçiliğin- 1 Millet meclisinde yeni meb'uaların 
de bir balo verilecektir. 'tahlif meraıimi yapılacaktır. 

o 

Dolandırıcının hangi mebus ve nazır
larla münasebette olduğu anlaşılıyor 

. Paris, 1~ (A.A.) - Staviski tah- ı tetkikattan sonra bugün lzere gön
klkat komısyonunda avukat Gibo- derilmiş ve bu şehir kabristanına 
ut Ribaud, "La Volonte,, gazete- gömülmüştür. Cenaze merasimin
sine umumi tahrir müdürü olarak de maktulün aile efradı ve adliye 
sokulduğunu, M. Dubarry'nin 7 erkanı hazır bulunmuşhrdır. 
-2-933 de kendisini M. Bonnet Hükiimet, Staviski hadisesi do· 
kaleımi mahsusuna memur ettirdi.. layısiyle bir iftiraya uğrayıp azle· 
ğini söylemişti. dilen polis müfettişi M. Boni'yi M. 

Staviski ile tanışan ve görüşen Prensin katli hadisesini tahkike ve 
kimseler arasında, Gibod - Ri- katilleri bulmıya memur etmiştir. 
baud, bir buz makinesi meselesi M. Boni yakında vazifesini hüs· 
için Diagne ile M. Proust olduğu- nü suretle nihayete erdireceğini ve 
nu söylem ittir. müspet neticeler elde edecğini sÖy• 

Staviıki kendisine, M. Bonnet !emiştir. 
ile Stresada bir yemek esnasında -----------
tanıştığım söylemişti. Meclis Reisımızin 

Staviski oraya nafia programı kerimesi Hf. 
Ankara, 14 (A.A.) - Büyük 

Millet meclisi reisi Kazım Pata 
Hazretlerinin kerimesi Hf. nin ev
lenme merasimi yarın (bugün) ya
pılacaktır. 

hakkında görüşmiye gitmişti. Ve 
M. Bonnetin şayanı hayret bir 
şahsiyet olduğunu söylemi,ti. M. 
Guibaud - Ribaud, Staviskinin 
kendisine M. Durand, M. Guenil • 
le M. Baretyon ve M. Flandinden 
hiç bahsetmediği fo.kat M. Pierre Ankara - Istanbul 
Cot ile tayyare aipari!i için, hava hava postası 
nazırı, kalemi mahıuı müdürü M. Ankara, 14 (Hususi) - Ankaııı 

ChaHagne vaaıtasiyle münase- ra - İstanbul hava posta seferleri 
bette olduğunu söylemİ!tir. cumartesinden itibaren haftada üç 

M. Guiboud - Ribaud, M. Bon- gün yapılacaktır. Cuma günleri de 
net ile münuebata Jerome Leog is burada gezinti uçuşları yapıla-
minde birisiyle gi;diğini, fakat

1 

' caktır. ,. 
Streaa bulutma11nın M. Bonnet 
için bir tesadüf, Staviski için iae 
bu tesadüfün hazırlanmış olduğu
nu scylemiştir • 

Paris, 14 (A.A.) -Guiboud -
Ribaud, dün demitlir ki: 
"- Kimse Alexandre ile Stavis 

kinin ayni ,ahıı olmadığını bilme
mezlik edemez. 

Guiboud - Ribaud komisyona 
Macar bonoları meselesinde, Sta
viıkinin hariciye ve ınaliye nazırı. 
larının kendisine yardım ettiğini 
söylediğini bildirmiş, fakat tahki
kat neticesinde Staviskinin maliye 
nezaretnden iyi karşılanmadığı 
hiasine vardığını ilave etmiştir. 

Giuboud - Ribaud, Staviskinin 
bir çok belediye müsteşarları ve 
M. Tardieu hükUnıeti esnasında 
dahiliye nezareti ile gazeteci Ca· 
mille Aymod vasıtasiyle değil, 
doktor Cachet vaaıtasiyle müna• 
sebette olduğunu da söylemiştir. 

Paris, 14 (A.A.) - Tahkikat 
komisyonu, Staviskinin muhtelif 
bankalara çektiği 1800 çeklik bir 
liste neıretmektedir. Bu çekler• 
den kimlerin iıtif ade ettiği ma· 
lU.mdur. Ve isimleri evvelce bildi
rilmitti. Bunlar•n arasında banke. 
Depardo, mebua Bonnaure, "La .. 
V olonte,, gazetesi vardır. 

Paris, 14 (A.A.) - Mebuı Sca· 
pini bir takrir vermiştir, Bu tak • 
rirde aon hadiıelerin efkarı umu-. 
miye ile buııünkü parlamentoda
ki müme11islleri arumda bir ta· 
lak hali mevcudiyet görüldğü
nü söylemekte, DUmerg hükUmeti 
intihap kanununun müzakerat ruz 
na.mesine müstacelen koyınağa da· 
vet edilerek reisicümhura meclis
lerin feshi için teklif yapılmaaı 
hususunda israr edilmektedir. 

Fhriı, 14 (Huausi) - Maktul 
M. Prensin cesedi dün yapılan son 

Trenlerde bayram tarifesi 
Ankara, 14 (Hususi) - Anka· 

ra-İstanbul treninin hareket sa
atlerindeki değişik1ikler nıartm 

yirmisinde, tenzilatlı bayram ta
rifesi de ayın yirmi üçünde başlı .. 
yacaktır. Tenzilatlı tarife on gün 
içindir. 

.. 

Bir Japon tor-
pitosu battı 

Tokyo, 14 (A.A.) - Ja
ponya filosunun en moderns ha
fif gemilerinden biri olan Pomot• 
surunin hayatla k~lan 3 tayf ası ar• 
k.:ı.datlarındnn sekiz kişinin maki· 
ne dairesinde henüz hayatta olduk 
!arını bildirmişlerdir. Tahlis işiyle 
meşgul olanlar bunları kurtarmak 
ümidile teknesinde delikler açarak 
haw1 ve ziya vermiye çalışmakta• 

dırlar. 
Felaket Japon deniz mütehas· 

sıılarını pek ziyade ta§rrtmıtlır. 

Çünkü, Japonya ikinci deniz proğ· 
ramı mucibince Pomotsuru gibi on 
altı gemi daha inşasını dütünüyor-

du. 
Londra, 14 (A.A.) - Bir ta

lim seferi esnaıında birdenbire 
kaybolup kendisini aramağa gön• 
derilen bir gemi tarafından Omur• 
gaıı havada bulunarak en yakın 
limana çekilip getirilen T omotau• 
ru isimli Japon torpidoıununu uğ· 
radığı bu facia hakkında bir çok 
İngiliz gazeteleri mütalea yazmak 

tadırlar. 
Manchester Guardian, faciayı, 

ağırlığına torpidonun büyük top• 
larının fazla ağırlığına atfetmek· 
tedir. 

527 ton1uk T omotsuru torpida
sun.un 5 pusluk 3 topu vardırki, 
bu pek fazla görülmektedir. 
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Disiplin ve denizler 
Utia ....ıelsetlerinen Akdeniz ... Bizde, bir J'eN çivi oban ., pla-

hilleria ..... _..1.-den bablederk• · b 1 • ı 1 M h ) k • J • hr, derler. Yımlan dört lmcalmtlaki 

~::=::;:=en çok müstait Mesken edel en r G- "*"z·- Hz----- 1 u tar ı iŞ en =· ~~ ö'::e -::~= 
olanı...-. • a ı . . ki muvakkaten çelrıJmelan lim ptiyor • 

• .....,.~ Fraa~c1an, ltalyadaa Muallimler Ankaraya hır Beledıye tarafından alına- Bu rnuvakaten çakıı ne kadar fa:rclah İM, 
nriuller ptirirler. şimal milletlerincı- heyet gönderecekler GenrJix-e büyük cak ücret ve harçlar ıünü seçince ~·~p •blmuı 0 w. 
me..ı& l~v1ablardan, Almanlar- ~ 5 faydalı olan ha çavilw, çok kere M• 
c1aa, .............. bahsederken orada ni- 11k mektep muallimlerine veril· bir iltifatla Belediye, muhtarhklann liğvuı• tinde çıkanlmıyor. 
zamm. cliaiplinin büJiilc bir rol oynadıjı mesi lizım gelen ve iki tene için dan sonra belediyeye intikal eden Biran, söze hoı aörüaea ıqler, sl-
aöyleaİr• Meaeıa Fran1ada lranunlarm tecil edilen meaken bedellerinin bulundular hizmetler mukabilinde alınacak nün birin&, söze hab)'or. 
taQildn~~ zaman zaman taılma- kaldırıldıiı ve son üç taksitle öden ücret ve harçlar için bir t-ırife ha• Cümhuriyetin onunca yılım katlaJa. 
hklar, ~ oldu-.. ı .. .nıterede clil..I! • mal.A-d 1 Haber aldı~ımıza oöre Cüm- 1 --L dik edibn k.. mak için, tehrin her tarafma afifler,. .. "8isani h- . ·- ·-· meainin emre . :U'lii ""' ur. .. • • zır IJlll'llA tu e uzere te- bnlclı. Bu afitler o mutla cüniima-
__ .!..Jr; ~ete rafınen tqlanlıldar ol- t b I ·ıa ti lriitçe.aİDİD darlığı bur reiıimiz Gazi Hazretleri, h" l" • • t' Plf • 
.....,...., -unan verdiii ıeniı hürriye- an u vı ye yapılan bir rı'ca uz·· erıne· Fener- il' mec ıııne vermıt ır. ze, hareket" fikir vereli. Fakat niba· 
ti kiiltirün •llhaıkı bir L-t hal" d ub • dolay11ile beledi7e daimi encüme-- Bu tarifeye göre, • kendilerini yet zamanla, J•imarla, karla, fırtma 

, • • um lft e m 8 n• af d k babç d • L!-- -fua ettiji IÖJ'lenir. ninde maarif vek" ı tar m an te e ıtadyomu ile, ört WHC- nüfuı ıiciline yazdırmamıt olanla• ile afiıler yırtıldı, yıprandı tolda. 
• lif edilen bir taksitin bütçe proje-- ıinden ÜÇÜ Galatasaray ldiibüne ra verilecek ilmühaberlerden, ken- O günler söze hot cörünen te1ler, 

--•-~~-~~ayı bir coirafya meleleai o1 .. ıinden çdnnlmaıı üzerine alika· geçmit bulunan Taksim stadyo- diıinden bet tene haber almamı• ~ki .. v~ ifad~.ı=--ttiler· 
ı-.a ...__ doiru deiilclir. Bunu insan darlarm tqebbüıata giriş.tiğini muna birer büıtlerinin konul• lk 1 • • "lecek il üh çır n ıoranme.s u • 
toplululclarnuı; 

1 
irdi~ L--ı 

1 
d O yıan as er er ıçın ven m a• Belediye, buaJan ortadan bldanmla 

mak daha eç •• UGlll e er •ara· yazmıtıık. jrendiğimize göre, muma müsaade buyurmak ıu· berlerden, 12 ay hizmetle ve ken• baıladı iyi etti. 
- clofru olur. dün meaeleyi ehemmiyetle tetkik retiyle ıençliğe kartı büyük bir di hayvaniyle ıüYarilite talip olan· O günlerin habnw olan INr ıqı. 
..... ~"':.!~~r=n•n 1 ·~~ için hir komi.yon teıekkül etmit- teveccüh ve iltifat göıtermitler· lara verilecek binicilik tehadetna• daha var ki, aöze çirkin göriiaiiJ•: 
ti: N~daa nizama.~.:= tir. Komisyonda latanbul C. H. F. d" me.inden aile barcirabı hukuku- Cfimhariyet meyclanmcla, elektrik tirb
lııir ba;rli lereclclitler, bir hayli ka:rnat- idare heyeti reiıi Cevdet.Kerim B., 1.-... •_r·-..--....__.. __ _,_ _ _.._.I na esas~ ilmübaberlerden, :::ti.ahide etnıfında yapbiı elektrik 

........ ~r. Yalnız Jqil--. bir muall~ler birliii reiıi ordinaryus Telef on ıulh hakimleri huzurunda görüle- Bu teaiaa- --1: +=;, ... - L!- .ll-L-
-.-... L!~ 0 

• 
0 ..t_L- L_tee C:.-k' Be ali l UU ,,-..-u - "''"' ..... -

...._tılı oL:a::c...:a•!...-ih;;& M. -r ıp ., '9u im er birliği u· cek davalar için yeki}etname im- kalclmlmamaam Wedi,.e meclisi karw 
d~ 011118 bir teldLle 'eltekkulı etmit ve mwnl kltmi nıfzırrahman Raıit cak zaamı tuclik etmekten 25 kurut altına alclı. Bu karara itiraz edecek deii· 
kökunü daha ..w Wr _,.. ... ..._,br. B., Şehir mecliıi azasından bazı· Şirketinden alına harç alınacaktır. liz. Anc:alc. cümhariyetin onuncu :rsJıa.. 

Nianı fila\; ._. ..... hareket, ve 
kendini bü,ak uı i,.t prkmm bir par
ç.11 tay .......... laıldk sanayi hareke
ti.ün neticeeW&. Banu on sekizinci as
l'llıa ..,.D..,_ tam.men gösterir. Mab
.,.t Etat :Beyin inlcrlip kürıüıüncle bi· 
~ cleaainde fikirlerden bahaettiii E· 
din.burs iniYer1iteai profesörlerinden 
8irnie ATl'llpa ikbaat tarihinde llu nİ• 

ları bulunmaktadır. paralar Dojum vukuatı için verilecek ~ b ha: kala:!. ~na bu :.; 

Hükumet nezdinde meıken be- Telefonu olan Şehir Mecllai ilmüb:d>erlerden, batka bir yere :::. n, zevkle az yapılmq 1 oım..":' il~ 
delleri takıitlerinden birinin bu lzalaranın hepal hlaselerlnl nakledilecek hayvanlara verilecek znnclı. Halbuki, abiclenia etrafındaki 
ıene ödenmeai için teıebbüaata ıi· BeledlyeJe bıraktdar ilmühaberlerden onar kurut alına• elektrik teaitatı, üstüne penbe aıı t.o. 
riımek üzere bir heyet yakında Telefon Şirketinden aimacak cakbr. yan Yurulmaı tahtadan IMnttir. Yai-
Ankaraya ıidecektir. mar w kar, ha tek kat ap boyaaam .._. 

paraların hastahane pavyonu in· Mütekaiclin. itam, aramil llM4!'" daha aı)'ll'dı. Manzara biitin bütün p. 
Hukuk Fakültesinde 

imtihan usulleri ............... tö:rle temas eder: 
ı inci ...... Wırib kunmya te Hukuk Fakükesinde imtihan u• 

leMıla ..._:-aı -- sulleri d,...i•mif, ikmal imtih:mları • ...,,..._,.., - n ma aanayicil.. -• ,. 
rilMle • ~ ve ifçiler uıulü kaldınlmıttır. 
meali W. ...._,.._ taatıer•ek kendi o- EylCll ayı içinde yapılan imti· 
caldarmm llWntW ,.. ile türika ni· hanlara ancak 11hhi mazeretlerin• 
............ talai -...ıc iateaaedildai .. 
'- t11abüler -....ı. uiramqtı. den dolayı haziran imtihanhrma 

Anc:alc makinenin icadi le amele -.. ittiraık edemiyenler ıirebilecektir. 
!.tten vazgeçti. El il: çalr~an amele Haziran devreıinde bütün imtihan 

._ ........... 111iıııp llot ,_. - · ~aJen maz~ 
tiif ,.,.~Bata P" !rmr• ..ınt • l'et ~· ıaıe'be;l'iflf devresib
llaın ınecltur ..... tir ~ çalqma. de tekmil derslerin iaıtllwıhrım 

Fabrikadan~ Wr yede ~tına- vermek mecburiyetindedir. 
111ıt ollıa ...... O O O ai1 A . ...,..,, en amele-
._ fa~ dl .......... ne kadar güçlükle ::!.:-' awuı.u .,,....... imkan .. 

Binlie'n,Uı (ilsrini llİlim ..._-.!!_, . . 
L_ """1111111CU lf 
... ,.atmda ela 11e bela.- c.nlı olar_._ _ .. 

- aora)01'\lz. 

Bizde de elden, alete, üetten maki· 
lleye dojra ilerli1en hareketin -

Şehir bütçesinden 
yapılacak yardımlar 

BelediJ• 934 aeneai bütçesinde 
Darüuef akaya 15000, Hilaliah
mere fakir çocuklar iateıi için 
2900, Halkevine 30.000 lira vere
cekt:r. Diler bazı crmiyetlere bu 
..- .,ardon edilemiyecektir. 

svpaa tarafı • • en soııe 
-=--'-! -~ı::L ~- naza-. ... Oıküda d b. bakı ..,_ ·~- •• iç iiziatüaiWir. 11 a ır m 
......'!n ..... inler eclen •1Ma, mekan mef. yurdu açılacak 
1.lnun u ha~ ......._ m.a llfflediye bu aene Osküdarda· 
di . un bir miaa&c&r. 8-.a nizamlı, fd Wr ... L 

aıplinli h~nta Iİrİfİ • ...._. siçtiir. • mu_gerriae dört bin lira ~ 
~ :ravq W111.ı1wu. ~ IMr Wife fiJel Wnır edilerek bu yurda tab

Şimdi - ~ her.. ya- •İa eclil~ktir. 
....... Wr ...... yi .- is..U.. - ..... ~-

. ... ,..._ ... _ ........ ........,. .. ...-. Antakıa ltawallal fttkl•I 
lini :... ..... Wzim ltılaü .... ... ,., ............ 
~ ter4- ._... • ~ -.k Antakya, lakenclerUD ve havali· 

F*-t ...: ...... ..:::~ ıi Türkleri Yatdan Birllji önü· 
le, ı....,... aan ile '4leiiJ, _. ı..,.... müzdeki 18 mart cuma giiDU saat 
......_~-........... 14telltailhal~'8Duml 

sa.t EteM bir toplanlı yapa.caktır. 
• 

1 ı E 
1 • 

ıaaına tahıiı edilmeıi yolundaki ları için verilecek yoklama ilmuba- :ıe çirkin ıörüaiiJor. 
cereyan t pek yakında kuvveden berlerinden, 200 kanıt kadar o- Bu teaitata ,,. elektrik tirketi nlk 
fiil aahuına çıkacaktır. Abon~ !anlardan bir feJ' a~r. boya vurdurmalı, yahut beledi,., filreee 

bu iti ;rapllnnahdır elerim. 
lerin hi11elerini belediyeye terk· 499 kuruta kadar olanlardan S 

1 
lzaet 

etmelerini temine bir kolaylık ol· 10, 2499 kuruta kadar olanlardım e imi 
mak üzere helecliyece bir mektup 20, 4999 kW'Ufa kadar olanlar
nllmuneıi hazırlandıjmıyazmıttık. dan 40, 7400 kuruta kadar olan· 
Dün kaymakamlıklara ve nahiye l:ırdan 50, daha fazlumdan 75 • 

ispanya ha:tı 
Erzurum vapuru ilk 

seferi yapacak 
müdürlüklerine dağıtılan bu 100 kurut alınacaktır. 
mektup sureti töyledir: Diğer hizmetlerden harç alın• 

''Telefon ıirketinden iadeai la• mıyacaktır . Yelkenci zadeler ve Bulıar va
pur kumpanyuuım bi,I~ ~~ 
radeniz ile lıpanya limanİan ara
ımda doğrudan doğruya bir hat 
teaiı ettiklerini yazmıttık. Hatta 
tahaia edilen itk vapur (Erzurum) 
dur. Erzurum Karadeniz limanla
rma, Vama ve Buraaza up•dık
tan sonra 22 martta lataabala p • 
lecek Ye dotruca Banilonaya ıi. 

~ ~ telefon abonelerine 
aıt Gcretin tehir baatahanelerin
clen birinde bir pavyon İDfUIDA 
veya hastahaneler itlerinde kulla· 
nılmak üzere latanbul belediyesi· 
ne terk ve teberrü eylediğimizden 
belediyece bu paranın tirketten 
takip ve tahıiline mezuniyet ver
dim.,, 

Dün tehir meclisinde de riyale"' 
te Muhiddin Beyin imzasını btı· 
yan bir tezkere verilmittir. Bunda 
belediye nıüe11eaatımn telefon üc· 
retlerinin haatahane itine terk ve 
teberri edildiği bildiriliyordu. 
Bundan 90nra azadan Necip Bey 
de tehir meclisi izalarmdan e.,_ 
lerinde, yuıbanelerinde, müesse
selerinde telefon bulunan izala· 
nn da biuelerini miiftereken terk· 
etmelerini teklif etmittir. 

Telefonu olan azalarm hepıi 
müttefikan hiaaelerini belediyeye 
bıraktıklarım ıöylemiılerdir. Cu
marteai ıününden itibaren mek
tuplar kaymakamlıklardan ve na• 
hiye müdürlüklerinden almacaJc• 
tır. 

SurfYe ve Flltnln ile 
ticari mUnaaebetlerlmlz 
Suriye ve Filiatin ile ticari mü• 

nuebetimizin arttmlmuı için ali· 
kadarlar tetkikatta buhmmakta • 
dır. 

Eaaaen bugün Tel - Avyoda 
kurulacak sergiye ittirak için topı
lanacak olan tacirlerin bu husus
ta ta fikirleri alınacaktır. 

Ankaz arasında 
Yanan adliye ıarayı enkazı ara• 

ım..t.ıri araıtırmaya dün de de
vam olunmuıtur. DuY&rlarm yık • 
tırılmaıı iti, daha hqlamamıfbr. 

Tütüncülük kongresi 

decektir. 
Giderken Marıilyaya Ye~ 

limanlarına uiraımyac:alrtm~-.. 
cak döniifte Manilya ile 
Tiryeıte Ye Pire limanlarma utn;. 
yarak Karadenize ıeçecek •e 
Trabzoaa bclar ciclecektir· Vapu
run bu 10leuhıiu 20 sün d..
edecektir. 

Konferans 
ı ircle 1 

__ 1_ l t " Halkevinden: 
zm top &Daça& o an U• 16 Mart cama - .. aut (20,30) 411 

tüncüler konınfline latanbul na • Tepebafı Meıruti~cleaindeld E.-... 
mına ittirak ecldecek üz rirra ile Beyotlu lmmmtla Mimar Samila a., ta
iki tütün tacirinin -.ı.n latan-~ lrir .,.,_ ......._. w ._. 
inal Yil&yetine biWliil...... 1i1 .UM•...._. (hcialw) .... 

B ~.:....-t..1... __ ı .. u. b~:ı.. ... t...-_ .... tir. 
u llRIHUIJlllU .... .,. ..-~~- ~ .......... BeJOilg --- Ala,. 

w ticaret --M• ........ •ötk• ıdare mmmrlaklanncla ~ 
Mubaia le7 de ı.ıre ~ir. ielUilirler. Çocuk kahal '""'*• 

'. 

DEHRt Efendi Nasıl 
( 

Göröyor? 

t0oı ... Buna raimen gene bir arada 
pçinebiliyorlar. Bamın um ne-

?-
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Devlet şurası 
Daavi dairesı kazai vazi
feyi haiz b · r mahkemedir 
-- <Bafmakaleden denm) 

Şayet encümenin karaTı 
mecl:ı heyeti umumiyeıine 
arzedildikten sonra bir ay 
zarfmda hiç bir itiraza uiramazsa 
hükmü k"".tiyet keıbediyordu. 

Teıkilitı esaıiye encümeninin 
ekaeriyetle verdiği bu karar deavi 
daireıinin her türlü hüküm ve ka
rarlarına tamil olduğu için mecliı 
heyeti umumiyeıince taıvip edil
diği takdirde deavi deiresinin bir 
kııım kararl ;rmı ayırarak idari 
mahiyette telakki etmiye ve bu ıu· 
retle bu kararları yen' den feah Te· 
ya tadil etmiye imkin kalmıyacak
tır. 

Halbuki eski adliye vek:li Yuıuf 
Kemal Bey arzuhal encümeninden 
daha ziyade ileriye gidiyor,DeTlet 
Ş\irasının kaza salahiyetini haiz 
olamryacağr, kararlarının bma

men idari mahiyette bulunduğu 
ve binaenaleyh B. M. Meclisinde 
tetkik edilmekle beraber fesh ve 
tadil de olunabileceği fikrini mü· 
dafa ı. ediyordu. Bu fikri ispat 

için de teıkilatı esasiye kanunun
da Devlet Şuruının tetkiline dair 
olan maddelerin icra faslında ya
zrldıiını delil diye göıteriyordu. 

Binaenaleyh te§kilitı eı~siye 
encümeninin ekıeriyetle verdiii 
karar Yusuf Kemal Bey tarafm· 
dan müdafaa edilen bu noktai na· 
zarı da reddetmiı oluyor. 

Yuıuf Kemal Beyin noktai naza 
rına kartı eaki iktıaat vekili ve An· 
kara Hukuk fakültesi idaro profe· 
ıörii Mustafa Şeref Bey Devlet Şu
raıı deavi daireıinin idari daval 1· 

n bal vaz~f eıiyle mükellef bir ihti
sas mah 'tem esi olması tezini illi· 
zam ediyordu. 

Bunun için Muıtafa Şeref Bey 
teıkilatı eaasiye encümeninin mü· 
z:ıkerelerinde dahi bulunmuı ve 
kendi noktai nazarını iırarla mü· 
dafaa etmittir. Ve bu müdafaalan 
ile yukarıda teıpit ettiğimiz kar:.· 
rın verilmesine müeaair olmuttur. 

Tetkilib eauiyo encümeninin 
ekseriyetle vermit olduğu karann 
esbabı mucibeıine gelince, bu da 
tu ıuretle huliıa olunabilir: 

T e,kilitı etuiye kanunumuz 
muc:bince Devlet Ş\iraaına verilen 
vazifeler iki kısımdır. Bunhrm bir 
kıımı idari ve iıtiprl mahiyette
dir. D' ı~ kımıı da kuat mahiyet• 
tedir.Ancak idari "t'e iıtiıari olan 
Devlet Ş6raımm galip vasfı naza• 
rı dikkate alınarak teıkilitı etui· 

Yaz .. n 
M. S. 

Halkevinde 
Yeni faaliyet mevzulan 

tesbit edildi 
lstanbul Halkevi muhtelif !U• 

helerinin yeni faaliyeti icin dün 
öğleden sonra Halkevi merkez:n

de fevakalide bir toplantı yapıl· 
mııtır. Bu topl:ntıda muhtelif ıu· 
belerin komite azaları da hazır 
bulunmutlur. 

Umumi vaziyette görüıülen e-

1&1 mevzular teıbit edilmit ve bu 
yolar üzerinde faaliyette bulun· 
maıı kararlqmııtır. 

9 muhtelif ıubenin kendi prog· 
rımlan dairea:nde çalıımuın.ı 

ıöıteren (Yeni Türk) mecmuası 

da bu aydan itibaren daha munta· 
zam ,ekil de neıre baılayacaktır. 

Dünkü toplantıda mecmuanın 

ne suretle intipr etmesi lazım 
geldiği de tetkik edilm:ı ve bu hu-

ıutta ta eaaı noktalar teıbit edil
mittir • 

yenin icra faalına yazılmrttrr. 

Netekim t~kilatı esasiye kanu· 
nunun (51) inci maddesinde Dev· 

let ŞQrasınm kazai vazifesinden 
b! hıedilirken "idari dava ve ih

tilafları rüyet ve hal etmek üzere 
bir ŞOrayı Devlet te!kil olun~cak· 
tır.,, denilm:ıtir. Buradaki (da· 
va) kelimeain'n bugünkü canlım .. 
nası "bir mahkeme huzuruna bir 

ihtilafı teTketmek,, demek olduğu· 
na göre bu tabirin istimali de dea· 
vi daireıinin k:ızai u.lahiyeti haiz 
bir mahkeme olduğuna delilet e
der. Nihayet Devlet Şuraımı teı· 

kil eden kanunun (341) inci mad· 
desi vaziyeti daha ziyade tavzih 
ediyor: Çünkü bu madde mudbin· 
ce idari ve istit:ıri vuifeıi dolayı· 
ıile Devlet Şurasının tetkik edece-

ği meseleler batvekiletten havale 
olunur, fakat kazai vazif~i 
dolayısile tetkik ve hal edeceği ih· 
tilifbr alakadarlar tarafından 

doğrudan doğruya arz ve sevkedi· 

lir. Binaenaleyh Devlet Şiıraıınm 
idari ve iılitari bir vazife ifa eden 
kısmı ile kazai vaz · f e ifa eden 
kıımmı birbirinden ayırm '1k ve 
ıene teıkilitı esasiye kanunu mu· 
cibince alelUınum mahkemeler ve 
bunlann kararları neyse de-:.vi da· 
ireıinden çıkan kararlan da aynı 
'ftziyette tutmak lazımdır. 

Mehmet Aaım 

Yanan maaş 
Maaş katibi tarafından 

ödenecek 
lıtanbul adliye sarayı yangını 

sırasında mezun bulunan İstanbul 
birinci ceza mahkemesi izaamdan 
Ertuğrul Sait Beyin maaıı yan· 
mıı, bundan dolayı maaı sahibi, 
bir dava açmııtı. 

Bir müddttenberi Sulta.nahmet 
ikinci ıulh hukuk mahkemesinde 
görülen bu dava, dün neticelen· 
mittir. Mahkeme, dava edilen• 
lerden adliye mutemedi Asım Be· 
yin, maafı maaı katibi Fatin Be· 
ye uıulü daireıinde teslim ettiii 
anlatıldığından, davacının Asım 
Bey hakkındaki müdahalesinin 
men'ine karar vcrmiıtir. Dava e
dilenlerden maa! katibi Fatin Be
ye gelince ,Fatin beyin, mMtı 
kendisi saklamayıp bu huıusta 
mes'ul mevkide bulunmıyan katip 
Sırrı Beye bıraktığı noktasından, 
parayı ödemesi lazım geleceği ne· 
ticeıine vanlmı,tır. Mahlceme 
kararına göre, Fatin Bey, Ertuğrul 
Sait Beye doksan dokuz lira, kırk 
bet kurut ödiyecektir. 

Muhalceme masraflarının da 
Ertuğrul Sait Beyle Fatin Bey ta· 
rafından yarı yarıya verilmesi ka· 
rar altına alınmı!lır. Kararın 

temyizi kabildir. 

Poli• haberleri 

Feci bir kaza 
Kibrit Şirketi fabrikasında 

çahpn 18 yqmda Halit Muhsin 
makineye vücudunu kaptırmıt 
saA taraf kaburıa kemikleri kı· 
nlmıflır. Halit Mubıin Alman 
haıtahaneıine kaldmlmıftır. 

Düşüp yaralandı 
Beyoğlunda Lonca aokaiında 

41 numaralı evde oturan duvar· 
cı uıtuı Kirkor, Pangaltıda Bi
lezikçi sokağında Corcinin yapı· 
sında çalııırkcn düımüf, yara. • 

lanmıttır. 

brar ve Ci•kmak ta,ı 
Beyoğlunda Nalbant aokaiın • 

da 56 numaralı evde oturan kah
veci Ahmedin evinde arama Y&• 

pdmıf, 110 ıram esrar ile 18 Ç&k. 
mak tatı bulunmuıtur. 

Se.klz lirayı Ciaıını.-ad.• •• 
Erenköyünde Etem Efendı cad-

deain:!e bakkal Ali Efendinin 
dükkanına si gara almıya gelen 

Günün siyaseti 

Tekerlekler! 
Dalaylamasının ansızın ölümü )'Üı:Ün• 

den •on günlerde gazetelerimizde sık •ık Müsabaka adı anı!ıı:ı Tibctin ayda bir çıkan bir ga-
zetesi de vardır. Aadı: "Dünyanın her 
köıesini ayc!ınlatan ayda,, dır. işte bu 

Adliye için yeni zabıt gazete son nüıhasında, yalnız kendi de .. 

katipleri alınacak ğil, bütün Tibet diyarır.ı §Creflendiren 

ı t b 1 ··ıh k t' hk bir fikri ortaya attı ve bütün dünya bulı-
1 an u ve mu :ı a ı ma e• .. .. .. .. 
, . d dl' d . I . d l rarunı l:okunde:ı sokup at~:;ak çare bul-

m~.enn e ve a ı~e aıre erm e du. Bu çare tekerlekleri ilga etınek ve 

munhal bulunan bıner kurut ma· insanları tekerleklerin şerrinden kurtar
atlı zabıt katiplikleri için, yirmi 1mak! 
mart ıalı günü saat on dörtte yeni J Tibetli mealektaıımıza kendi memle-

oatahar.e binasında müddeiumu• ketinin i§Sizlik derdinden zerre l:adar §İ· 
P 'l'k d · · d .. b k · t' kiyet etmediğini, Tibetli çiftçilerin gün-
mı ı aıreaın e musa a a. ım ı· . I . de sekız ıaat ça!ıştıkls.rını anlatryor ve 
ham yapılacaktır· mtıhanda ka· bütün bu feyz ve ı-efahın, tekerlekli ''a· 
zananlar, namzet olarak tayin edi· edaları kullnnmaktan ileı-i geldiğini söy
lecek1erdir. liyerek bütün dünyacın ~u tekeı·lek mu· 

Zabıt katibi olmak istiyenler, sibetine biı· tekme atmasını tavsiye edı-
. k d"' d"" .. yor. 

memurın anununun or uncu ,.0 .. h k" · · d ı t 
u:ıya:ıın er o~eıını ay ın a an 

maddesindeki vasıf ve ,artları ha· ayna rafikmuzın ba .. muharriri Tarçın 
d . ._ 1 " :r 

iz olacaklardır. Mektep taı IK• Baba diyor ki: 

na.me veya fehadetnameıi, nüfus f "Tekerle!cli vasrtalann kullanılması, 
cüzdanı hüsnü bal vuakuı, dört istihsalin artmasına •ebep oluyor, istihtal 

f f ' k • · 1 · ve ec· lartmca daiılamıyor, dağıtamayınca İ§· 
otoıra ,aı erı vazıyet erı · l"k L- .. • 0 h ld k ı k . . klund sız ı IHlf gosterıyor. a e le er e • 
ne'bıylc evlı olmadıkları ha a leri durduracak ve atacak olursanız issiz-
veaika ıöstererek, istida ile müra· lik llertaraf olar, refah başlar.,, • 
caat edenler, imtihana girebile • Tarçın Baba meslektaınnızın bu filu i. 
ceklerdir. İstanbul adliye encÜ• yaban·ı ntılacak mahiyette değildir. Çün 
menine yapılacak müracaa.tlar on llrii ıarkta da, gnrpte de bu fikre doğr 
Sekı'z mart pazar enin·· k ' na bir gifü vardır. 

·- u a §&mı M ı· h G d y ' 

k d k b 1 1 kt ese ~ met qr an ı, aşagı yu :ın 
a ar a u o unaca ır. bu f'k' deci' 

ı ır ır. 

lmtihan1 güzel ve çabuk yazı, 
zabıt tutmak uıulü, adli mevzula- Garpte Hitlerciler de, bu yola Jökül-

müı 111yıhrlar. Çünkü Hitlerciler bir çok 
ra dair bir müsvedde ,zabıta. vara· iılerde baaünün ilminden, bugünün fen· 
kası, davetiye, celpname, ihzar, ni teı..Jıkiainden on dokuzuncu asnn il· 
tevkif müzekkereleri, dava zaptı minen tekniğine dönmeğe batladılar. 

tanzimi ,beyan kabulü, tebliğat u· Sebebi yirminci asır ilim ve irfanı:u 
ıulleri ve adli harçlar üzerinden kendilerini sosyalizme aürüklemesindcn 

yapılacak imtihana girenlerin bu lkorkmalandır. Hatta bunlann hazan 
sahadaki 'vaziyetleri ıözden geçi• ö_yl_e bir takım hareketleri var ki kendile· 

'1 k · nnı on dokuzuncu asırdan kurunu vus· 
rı ece ltr. taya atlabyor! Zaten insan gerilemei 

Daktilo makinesiyle yazı yaz· baılayınca onu durduracak bir ıey yok
mağı bilenler tercih edilecekler• tur. Kurunu vustaya dönen insanlık ta 
dir. iPtidailiie kadar vanr da ne yaptığını 

anlıyemaz. 

.----------·--:, Onun için Tibetin mukaddes dağları 
Sumer Sinemada , baıı?J. uz~n, derin. t~ekkürı~e. dal•· 

• . J rak ınsanlıgın saadetını tekerlegı ılga et· 
l ~~skl Artıstık 1mekte bulan Tarçrn Baba, zahretli r;e-

Dlln A lııamdan beri lrilemelerdense, birdenbire tarihten ön· 

ı• h ceki devre dönmeyi temin eden fikirlc-
Gusta V Froeh ıc ın,.ıe dertlerin en büyüğüne bir hamted 

1 
tarafından temıil edilen derman bulnıuttur. 

1 "Dünyanın her tarafını aydınlatan a)' 
Tali Kuşu na,. refikimiz, "Tibet,, İn biricik gaut 

sidir. Onun ıekiz aayıfasında beynelmı 
Nefıı komedisi bti1llk mu· · lel ikbtat, para, harp, sulh meseleleri 
vaffakıyet kuınmaktadır. 1nin hemen hepsi men:uu bnhaoluyor. 

"-ıı---------•1111"ıi5t1ıı'._,J Tibet, tekerleksiz bir memleket ol 
Mustaf aı isminde birisi çekmece- duiu için bu biricik ga7.ete bile ona ç 
den ıekiz lira çalmıpa da yaka- gel•e yeridir! Fakat bütün dHnya terak 

ki yolunda geri dönmiyecektir. 
lı..:mıııtır. ·· R o . • 

memurları bir :ırama yapmıtlar v 
Kartaldan Büyük:ıda iskelesine bohça derununda 600 paket ka 

hareket eden vapur yolcularından j çak halk aigarası bulmuşlar v 
Muıtafanın elindeki bohçadan müsadere ederek kendisi ele ih 
tüphelenen ıümrük muhafaza 1 tiıaı mahkemesine vermişlerdir. 

karlan, korucuları ile her çiflikte bir ıü· 
rü inı:ın bulunur, hele orak ayında davul 
zurnalarla Karaçiınenin, yahut bqka bü
yük bir çif tliiin orakçı lan ıehir pazarına 
inince bir bayr:ım olurmu,. • 

VAKIT'ın Edeb ·ı'etr• usı : 4 
Ankarada, Ayaılmın dokuz odah a

pu-tmammn bir odaamda kiracıyım. A
~lının fOfÖr bir damadı yar. Damaclm 
ana•iyle karıılqtun. Konuıurken Ayaı· 
lmın ÜftJ' kızı Faika oclaımdan çıktı. 
Yanmma ıelcli. On üç :Ja!mdaki mek· 
tepli imlan andırıyor. Giyiniıi de bir 
toför karuına benzemiyor. Faika ile A· 

.ı:nenu.e•in ha .. :m Leym.§.. ~uyük ba
helanndan Haydar Bey adında biri nr, 
ki yiğitlipyle amhr. Kırk gönüllü ile 
Kmm muharebe•İne gitmitt dönüıte ge
mide ölmüt: 

Biz bu günlere Jetifmedik. Biz yetit· 
tiğimiz zaman bu çiftlikler keıimcilere, 
ortakçılar:ı veriliyordu. Bu devir ha.bala· 
rımızın gençliklerinde bqlamq. Benim 
aklım ermiye batladıiı zaman para kim· 
ıede kabvamıttı. Bizim büyük hah::ıları• 
mızdan 10nra zengin olan rumlar, erme
niler de varlığı ellerinden kaç.ırm.q bulu· 
nuyorlardı. 

Ben hepıinin :ıcılarını az çok unuttum, b 
Çanakkalede kalanı unutnmam. En büyük 
kardetimiz Rıza Bey de ban!l anlattıkları· 
na göre, bir kız yüzünden, kendini 
iç.kiye vermit, genç ya~ında ölmü§, git .. 
mif. Ben onu pek az hatırlarım: Bir kar· 
lı gündü, arkasında uzun kocuk vardı, ba 
tında bir tal sarık s:.rılıydı. Atla iç avlu 
ya kadar ıirdi. Orada yardım ettiler, at 
iç.ine aldı, eve kadar getirdi. Sonra iç.er 

- Ne yaptın bak:ılım babam oğlu, de 
d
., 

yaıh aJ'l'I yiycwlar. A7afh bazan misa· 
fir ıiW ÜftJ' kızma gidiyor. Bazaa ek· 
ınok ~le aeçircliği günler oluyor. 
Ban İhtİJ'U' kadınla koauıurken Halide 
kah'" Pitirdi, Faika da bir cipra :r• 
tinli. Apu1maam bir odumda da tam· 
cblılardan Hasan Bey oturuyonnuı ... 
Bmalan anlabrlarkea toför pldi. T erbİ· 
"6 Mlim ftl'cli. Kanama bir .. yler 
llrledi. Faika beni oclalanna çatırdı. 
itizar ettim. Batka bir ahah lııahnle
rini içeceiüni aö71edim.. Hemtehriniz· 
mit di1e Mbaeftilderi H .... Be1 Kan-

Bunların, ayrı kazada olmakla bera· 
ber, hizim çifti' üimize çok y.:::.kın Karaçi
men Ye Sancalı diye, her biri altmıt, yet
mit bin dönümlük iki büyük çiftlikleri 
vardı. BuiuJuca ormanları da bunların 
kı,lakları aayılıyordu. 

Büyük bahahn ıününde bu çiftliklerin 
her birinde katlı ik üç pulluk döner, yo
zu, herpleıi, ırğm, kotu hayvanları, 
aağmalı ile bir kaç yüz bat hayvanı çıkar· 
Dllf. 

Yozcuıu, hergelecl•İ, ııiırtmaçl-rı, gü· 
dilcüleri, çoban kihyalan, nazırı, odacıaı, 
anahtarcı11, çiftçiıi, yamakları, hizmet• 

Araya bir çok ölümler de ıirmeaiyle, 
bizim ailemiz, Hu~n Beyin aileainden 
daha çabuk dağıldı. Biz, yediıi erkek, 
bir kız, aekiz kerdeıtik. Hepsi genç, J&f" 

larında, ya bir haıtalığa tutul -:.rak, yahut 
bir abaya ujrıyarak öldüler. 

En küçükleri oln ben kaldım. Ablam 
çocuk doğururicen öldü. Kardeşlerimiz
den birini :lt tepti, katının üıtünde uf acık 
bir yara yapb, o yaradan gitti. Bir karde· 
timiz Balkan muharebesinde Edirnede 
kayboldu. Biri de Çanakkalede vuruldu. 

1 •• 

Kara ıösleri çukura batmış, uzun ka 
ra bıyılcları buz tutmuttu. Beni kocuğ 
içine aldı eye kadar geti.ıc!i. Sonra içeri 
yolladı: 

- Komt. Ommü ablana süle, ben· 
odama odun ıetirain, zere dondum, d 
di. 

Bunları hatırlıyorum, okadar. Çocul< 
luk sahneleri içinde ba!ka hiçbir hatır• 
ıı yok. Bunlar o zaman Huan Beyi 
çii delikanlı i.mitler. Beraber çok sa 
hoıluklar, çok huvardahklar yaparl•t 
tnq. Hüseyin Nazır diye emektar bir• 
d1mımız vardı, o bana anlatırdı: 



Kurban Ve Tayyare 
Dün Tayyare Cemiyetinde 

toplanma yapıldı. 
bir 

Tayyare cemiyeti lıtanhul ıube
si adare heyeti dün Nakıye Hanı
mın riyaaetinde yapbğı hir içtima· 
d'l, Yakml&flnakta olan Kurban 
bayra.nınıda kesilecek kurbanların 
aynen veya bedellerinin nakden 
cemiyete teberrü edilmeıi itini gÖ· 
riİ!JDÜ§tür. 

. Anadolumuzun bir çok yerle
rınde halk, ıeçen aene kurbanla· 
rını ve yahut bedellerini Tayyare 
cemiyetine teberrü etmitlerdir. 

Memleketimizin h:ıva müdafa· 
atının ehemmiyetini çok iyi takdir 
eden halkımızın bu yübek görütü 
şayanı memnuniyettir. 

Bütün kurban baaılih Ankara· 
da Tayyare, Hililiahmer ve ffima· 
Yei~tfal cemiyetleri .arasmda tak· 
sirn edileceiine nazaran bu huıus· 
ta halkımızm yaptığı tebenü hem 
hava müdafauma yardım edecek 
ve hem de zavallılara ve kimsesiz 
ynvrulara muavenet temin etmiş o
lacaktır. 

Dün kendisile bu hususta görü· 
,en muharririmize latanbul Tay• 
yı~re !Ubesi müdürü Hasan Fehmi 
B. !U izahatı vermittir: 

- Her zaman yardımlarmı fah· 
ru memnuniyetle gCSrmekte oldu· 
ğumuz hamiyetli halkmuzm mü· 
him bir kımu gerek latanbul ve ge· 
rek Anadoluda kurbanlarm.ı aynen 
ve,ı:ı nakden Tayyare cemiyetine 

teberrü ebnektedirler. 
Hava mildafaumm ehemmiye .. 

ti her sün daha fazla bir alaka ile 
takip ve takdir eden halkımızın bu 
teberrüü her eene mühim miktar• 
cl:ı artmaktadır. Bu ıene de bu ka· 
bil teberrü için şimdiden bir çok 
müracaatlar olduğu memnuniyetle 
görülmektedir. 

Bunun için cemiyetimiz bu ıe· 
kilde vaki olacak teberrüatı karıı· 
Jamak üzere tertibat almıttır. Arzu 
edenlerin doğrudan doğruya C'.1· 
jaloğludaki lstanbul Tayyare şu· 
beıi mericezine veyahut muhtelif 
aemtlerdeki tubelerimize müraca· 
atlan halinde teberrüleri memnu· 
niyetle kabul edilecektir. 

Geçen sene memleketin muhte· 
lif mah:ıllerinde bu şekildeki te -
berrülerin adedi beş bini geçmiş· 
tir. Bilhassa fazla koyun ve sığır 
hayvanatı yetittiren mintakalarda 
aynen ve diğer yerlerde nakden 
mühim teberrüler y.3pılmrtfrr. 

Bu aene, ıeçen senekinden da· 
ha feyizli neticeler elde edeceği· 
mizi kuvvetle ümit ediyoruz. F e
dakir halkımızın isabetli görüş ve 
kavrayıımm; Tayyare, Hilaliah· 
mer ve Himayeietf al cemiyetlerine 
olan derin ıevgi ve .alakasının bi
zim bu ümidimizi faz)asiyle ta
'haidaık ettireceğinden emin bulu
nuyoruz. 

Mahmut Esat Bey 1 Tevkifane müdürlüğüne 
Lıkılap tarihi enstitüsünde den talip olanlar 

vermek üzere latanbula. gelen e_. İstanbul Müddei umwniliğin-
ki adliye vekili Mahmut ~ Bq. .leaı Mnzhl +,,ı,...,D 2500 kUnq d:;_,...,, 1 

'6.UAU tren e Ankaraya sitmiıtir. maaılr lıtanbul tevkıfhaneıi mü-
Mahmut Eaat Bey, lıtanbul dürlüiüne timdiye kadar talip o

ınüddeiumumiai Kenan Bey ve di· lanlarm evrı3kı müsbitelerini ve 
ğer bazı zatlar tarafından tqyi o- ba,kaca talip olacakların da istida 
lunnıuttur. 

ile Mart 934 tarihine müsadif pa· 

Hırsız hizmet~i 

Beyoilunda Su teruiainde otu
ran Deko efendinin evinden bir 
rop v_e bazı kadın eıyaaı çalan hiz
metçı V aailiki cürmü methut ba
r d ın e Yakalanmıttr. 

Marika ile bira içerken •• 
Fatihte Kıztqmda oturan lh

t1an fendi Beyoi)unda kıtlık ba• 
rında Marib. isminde bir kadmla 
bira içerken yanlanna Burbanet· 
tin imıinde birisi gelmit, Ihsan E· 
fencliyi dövmüftiir. 

• 

mr günü saat 17 ye kadar Yeni· 
poıtane binasında adli encümene 
müracaat etmeleri. 

Teşekkür 
Sevgili annemin vefatı dolayısi .. 

le gerek bizzat cenaze merasimi
ne ittirak eden ve gerekse telgraf, 
mektupla kederlerimize ittirak 
ıuretiyle bizi teselli etmek lutfun
da. bulunan muhterem dostlarımı· 
za. tqekkürlerimizin iblağmaı yük. 
•ek gazetenizin tavassut etmesini 
rica ederim. 

Bilecik meb'usu: Salih 
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Hiç durmadan lıareket edelim! 
Diyerek ondan ayrılmış ve çete

sinin bulunduğu mevkii ıitmi!ti. 
Köylü arkadaıı iıae iki merkebiyle 
beraıber geç vakit k6yüne avdet 
etmi!ti. 

Halil Efendi o ıün yaptıp iıi 

kendisine kılavuzluk ve poıtacılık 
eden arkadaılanna da haTale ede· 
bilirdi. Fakat luamı uamı okumak 
yazmak bilmiyen bu arkadqlann 
kroki çıkarmala muvaffak o.lanı· 
yacaklannı anlamı• pek aıUlıim 
olan bu İ!İn muYaffakrxetle bece· 
rilmeıi için onu bizzat Mrulıte et· 
meğe karar vermit ve en tehlikeli 
mahalle kadar sokulmaktan çekin .. 
memişti. 
Onun tahkimat mahallinde ıörüp 
kaydettiği ıeyler çok kıymetli idi. 
Yun:ın askerleri bütün günü aiır 
potreller ve çimento fıçıları nak
letmekle me11ul olınutlardı. Bu 
malzemenin mevcudiyeti yapılan 
tahkimatın ağır top yerlettirmeje 
mahsus olduğuna: delalet ederdi. 
Bu ağır topların yerlerini vaktile 
bilmek harp zühurunds. onları ko
laylıkla İ•ki.ta çok yardım edecek· 
ti. Şimdi Halil Efendi o ağır top 
mevzilerini göıteren kaba taalak 
krokileri cebine yerlettirmiş bulu
nuyordu. 

Teşkilltın faallyetl 
Bu iş bittikten sonra ııra timdi 

Drama • Kava.la. Sir0% mmtakala· 
rında yapılan tahşidatı anlamağa 
geliyordu. Bmıun için de Halil E· 
fendinin çetesile beraber daha ile· 
rilere doğnı sitme.i icap ediyordu. 
Vakit dar olduğundan hemen bu 
ite de batlamak lazımdı. Gece u
at ona doğru çetesine iltihak et· 
tiği zaman Halil Efendi çete efra· 
dmı harekte hazır bir halde bul· 
muştu. Bunun üzerine hemen ikıli
vuzları çağırarak onlarla bir mete 
ağacının d~bine oturmut ve yeni 
vaziyeti konuşmağa batlamııtı: 
"-Arkadaılar bugünkü itimizi 

ınuvaffakiyetle bitirdik. Şimdi 

Drama - Kavala - Siroz mıntaka· 
larına doğru ilerliyeceğiz ki ora• 
daki Yunan harekatı askeriyeıini 
öğrenelim. Dündenberi oralardan 
yeni bir haber alabildiniz mi?,, 
''- Hayır, yeni bir haber yok· 

tur. Fakat teşkilatımız yerindedir .. 
Bu ite başlıyabdanberi vücuda ge
tirilen teşkilat muntazam bir ıu· 

rette çalı§maktadır. eıe,kilatm mü· 
kemmeliyeti sayesinde çetemiz u
zun müddet Drama civarında do
lqahilir.,, 
"-Pekili., köylerdeki arkadaş· 

(anma bizim geleceğimizden ha
berdar mı?,, 

Makedonya ve Trakya komiteleri 
umumt müfettişi: lbrahim Bey 

"-Onlara da şifreli mektuplar· 
la hattı hareketimizi bildirdik. Teş 
kilatı ma.hsuıa nizamnamesi muci
bince her üç köyde bir teşkil olu
nan ve iki aza ile bir reisten mü 
ırekkep bulunan komiteheyetleri çe 
teyi bekliyorlar. Şifreli mektupla
rımızı o köylerden gelen postacı· 

lar vasıtasile yerlerine gönder
dik.,, 

"- O halde hiç 'durmadan ha
reket edelim .. ı, 

Komite azalar. 
Mete ajacı dibinde cerayan e

den bu muhavereyi müteakip Ha· 
lil Efendi çeteye hareket emrini 
vermişti. Gerek Sırp ve ıerek Yu· 
nan arazisinde vaktile vücuda ge· 
tirilmit olan teıkilatm bu yürüyüş 
esnaamda ~tenin çok itine yarıya
cağına tüphe yoktu. Her ÜÇ köyde 
bir mevcut olan bu komitelerin a
zası daima ticaretle meşgul olan 
•köy etrafından mürekep bulundu· 
ğundan ve bunlar sık sık şehirlere 
ıidip geldiğinden Yunan tahşidatı 
hakkındaki malUınat ta bu komite 
azası tarafından kolaylıkla temin 
olunabilecekti. Esasen komite aza· 
sı gerek Sırbiatanda ve gerek Yu
naniatanda çeteleri takip etmeğe 

mahsuı olan aıkeri müfrezelerin 

hattı harektlerini, vaziyetlerini 
en mühim esrarını ve harekatı aa
keriyesini tetkik ederek hunlar 
şifreli mektuplarla ve gidip gelen 
postacılar vasıtasile çete merkea• 
)erine muntazaman bildiriyorlarcl 

Bununla beraber Yunanlıların l. 
takip müfrezeleri ıon zamanlar 

1 

çok dikkatli ve zorlu takibat J'&P" nd 
mağa baıladıklanndan Halil Ef 
büyük bir ihtiyatla hareket etm• 
ğe mecburdu. Kılavuzlar kendiı" 
ne demişlerdi !ki: ço 
"- Bulgar • Sırp hu<ludunda v11 ya 

kua gelen hadiselerden ve bil tti 
sa (Valandova) müıademeıia 

denberi Yunanlılar Türk köy)· 
rini fena halde ııkıttırmaia bq 
dılar. Çünkü Türk çetelerinin SUWi r 

biıtanda olduğu gibi Trakyada 
faaliyete geçecekleri ve böyle 
duğu takdirde çetelerin Türk kö 
lüleri tarafından muavenet gö 
ceklerini biliyorlar. Köylüleri uuP1.111-

yik edecek olurlarsa, tamamen ol• 
masa bile kısmen olsun bu yanlı· 
ma kartı bir ıet çekebilecekleri 
zannediyorlar.,, 

Sarp kayalarda 
Bu ihbarat üzerine Halil Efendi 

çete efradına daha müteye,-.... ~ 
hareket edilmesi hakkında 
gelen talimatı verdikten sonra ç 
te hemen yola çılmıııtı. Çizil 
program mucibince çete aarp bal• 
kanlarda dolaşarak ve evvelce a• 
çılan patikaları takip ederek aaba ... 
ha karşı ( K ••. ) köyünü tu 
çalııacaktr. Yollar bu sefer d 
arızalı olduğundan yürüyüş iki 
gün evvelki geceye nispetle daha 
güç oluyordu. Hatti çete bir aralık 
öyle bir noktaya gelmifli ki ora• 
dan ileri gidilmesine artık iimll:ial 
kalmamıttı. Çünkü daha ilerisi o 
beş yirmi metre ir.tif amda bir uçu
rumdu. Geriye dönerek bqka bir. 
yol takip edilse, o zaman çok va• 
kit kaybolacak ve belki (K ... ) k .. 
yüne ortalık ağarmadan yetitm 
mümkün olamıyacaktı. Halil Eo. 
fendi bu noktada bir müddet dü· 
şündükten, taşındıktan sonra çete 
efradından bazılarının bellerinde
ki ipleri biribirine ekletip efradı 
ayrı ayrı o uçurumdan qağıya 
sarkıtmak suretile o mütkülü de 
atlatmağa muvaf ak olmuıtu. 

(Devamı var) 

- O K•raçimenlilerin Huan Yok mu, 
ağacığmı hep o haftan çıkanrdı ! dedi. 

O zamandan Haaan Beyin adı kula· 
ğımda kaJmı,. 

Bir aralık Huan Bey, niçin te Selanik 
ve Karaferye taraflarına ıitmit, ora
dan, aıb Y enitefrirfener'li zengin bir ha .. 
nımla. evlenmif, bir daha menılekete de 
d~~enıiı. Ben de kendiıini hiç görme· 
mıtını. 

batka kimsesi yokmuş. Kızma burada bir 
kısmet çıkmış. Nikah etmişler. Karısı 
ile kızı çeyiz, takım düzmek için 1stan
bu1a gİtmiıler. Onlar gelince düğün ola .. 
cakmıf. 

miyor yal 
Biliyorsa bile bir kere ıöylemek benim 

boynuma borçtur. Huan Bey bana gel
mitti. Dedim ki: 

- Senin güveyi, bizim mektep arka· 
dqı çıktı. Dört bet yd bir yerde okuduk. 
Eyi ocuktur ama bilmem ıana ıöylediler 
mi?. Ziya biraz çokça içer!.. Nikah ol
muf, böyle ıeye söz karıttnmak doğru 
değildir ama ben bir yol söyleyeyim de
dim. 

yolladılar. Şimdi bir yıldan fazla oluyor. 
Bir daha Hasan Beyi görmedimdi. Bu
gün yeniden kar§ıma çrkıyor. 

Gece eve geldiğimde Hasan Beyi be • 
bekler buldum. 

Bir IÜD, bankayı teftit için Samsun' da 
bulunuyordum; tamdddarımdan biri: 

- Burada. ıizin hemterilerinizden bi
ri var, dedi. 

- Kimdir? dedim. 
Anlattılar ,.. .. k · ted. s· .. • '-M>rme 11 mı. ır gun 

sonra Haaan Beyte buluftuk. Uzun boy· 
lu, uzu? ıarı bıyıklan kırlatmıf, gür, ka· 
im ıeslı, mavi lrhlü bir adam. Beni gö
rünce bir durdu, h.ktı, aonra: 

- Sen kızanım, •iacıima nakadar 
oktuyonun?. dedi. Geldi beni kucakla· 
m, bainna baab. Az kaldı ihtiyar allı· 
yacaldr. Oturduk, konuıWc. Hu:uı Bey 
s~:ıni!d~ miibadil olmuı. Buraya. yer· 
lepneie ıelmif. Kamından, bir kızından 

Hasan Bey bizim memleket şivesini, 
Karaferye ,ivesine karıştımu§, :kendine 
göre bir söyleyiıle bunlan anlattı. 

- Güveyi k;mdir?. deye sordum. 
Ziya Bey adındaı bir gençmiş. Tütün 

eksperliği ediyormuş. 

- Çok güzel, Allah hayırlı etsin! de
dik. 

Ertesi gün, bilmem nasıl oldu, bu Zi
yayı da tanrdım. Benim mektep arkada· 
ınndır. Onuncu sınıftan mektebi bırak· 
tı çıktı. Dahaı o zamandan içerdi. Eyi 
çocuktur. Zararsız, sessizdir ama .. Bil
mem, belki timdi içmez. Bırakmışsa .... 

Sorufturdum: 
- Eskiden çok içerdi gene içiyor mu? 

dedim. 
- Oooooo, dediler, gece gündüz. 
- Eı dedim, naııl olur? Hasan Bey 

bunu bilmiyor mu?. 
- Bilmez olur mu? dediler, gizli iç· 

Haaq .Bey dudaklarmı büktü: 
- Kulak asma, dedi, hangimiz içmez· 

dik? Rıza ajacığmla biz nasıldık? Kaç 
yol ben onu sırtımda eve getirdim! Ben 
güveyi girdiğim gece yingen §&!ırdı kaldı. 
Sen kızanım ıarhoıtan kor1ana. Burada, 
fabrikada bir Kar:aıferyeli var, bizi ta· 
nır. Güveyi de tanıyor. Eyi çocuktur de.. 
di. Ko aarhot olsun! 

Eh aarbotluk ıhot görülünce bana söy
leyecek ıöz kalmadı. Sustum. Suımasam 
da ne olacak?. Bir yol nikah kıyılmış. 

Hasan Bey yerleımeğe uğraşıyor, it 
arkaıından koıuyor, çahııyordu. Bir 
hafta sonra beni, Samsun'dan Adana'ya 

- Ben seni Adanada biliyordum, de
di. 

- Şimdi de burayaı getirdiler, dedim. 
- Ya işittim, dedi, mansıbın da bü.-; 

yümüf ! Aferin böyle olmalı. Ben bilsey• 

dim seni gelince arardım. Ben iki aydan 
heri buradayıım. Bizi süründürüp duru• 
yorlar. Olmaz olsaydı, o Samsunda bir 

yol aldıktı, daha onun peıinde kopr du· 
rurum. Samsun bizi bıraktı, ben Samıunıı 
bırakamıyorum. 

- Ne o? Sen şimdi Samıun' da değil 
• . ? 

mısın .. 

- Değilim ya; o t l man bize Samsun• 
dan yer verdilerdi ya ıonra "yanlı§ oldu,, 
dediler bizi Ayvalığa kaldırdılar. Oyun 
oyuncak yoldatım ! bir yol gene cayma• 
sınlar da ben razıyrnı. Ben o Samıun'u 

kendim de i&temivordum. 
(Devam edecek) 
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BÜtÜn-bir gece devam eden müthiş 
Şehir Meclisinde Müzakereler 

Gazi Hz.nin atıf etleri 
bir Türk taarruzu -- ( UB~ tıı nıtı ı tııd sayıraıııı:c.a:t ı konularak on bin lira tahsint ko· 

kullanılması için mezuniyet isti - nulması münasip görüldüğünü söy 
j yen belediye reisliği teskeresi o - Jedi. Vali Muhiddin Bey, maaşat· 

Türl\ler son derece alicenabane hareket ediyorlardı. kundu, muvafık görüldü. Azadan taki tasarrufların karşılık gösteril
i Necip Bey meclis azasının evlerin· mesinin muhlSebe usul ve kanun-

Yaralılar götüriildükçe ateşi kesiyorlardı i deki veya müesseselerindeki tele- larına uygun olmadığını söyledi , 
fonlardan dolayı almaları lazım 1 hesap işleri müdür muavini Nail 
gelen p~rayı da aynı işe teberrü et- Bey aynı şekilde izahat verdi. Cev(1915) senesinin mayısın -

da Açı Babaya karşı taarruzumu· 
zu yenilemek için hazırlandığı -
mız sırada bu ane kadar kazandığı 
mız muvaff akıyetlerin lstanbulda 
tiddetli bir akis uyandırdığı anla -
tıldı. Şimdi düşman tarafından 
anla§ıldığına göl'e mareşal Ley
man Fon Sandres, Enver Paşadan 
müstevlileri denize dökmek için 
kat'i bir emir almıştı. 

Bunun üzerine mareşal, cenup 
sahasındaki Türklere kumanda e -
den miralay "Sodenstern,, e, ( 1 
-2) mayıs gecesinde elde edebi .. 
leceği bütün askerlerle müttefikler 
hattına taarruz etmesini emretti • 
Türk kuvveti 21 piyade taburun· 
dan ve 56 toptan müteşekkildi. 

Türk skerleri tüfeklerine kur
fUO sürmiyecekti. Verilen emirde 
!Unlar söyleniyordu: 

"Düşmaritata süngü ile hücum 
edin ve onları tamamiyle mahve
din. Bir adım gerilemiyeceğiz, ge• 
rilersek dinimiz, devletimiz mah

volacak.,, 
Sahildeki kayıkları yakmak için 

tutufturucu maddeler ta§ıyan bö· 
lükler vardı. 

Muhtıram, Türklerin bütiın bir 
may11 gecesi cansiperane dövüş· 

tüklerini ve hücum ettiklerini 
kaydediyor. Tüfek ve top göğre
melerini dinleyip durmak, insanı 
fiks indiren bir şey. Yapılacak bir 
~Y bulunmadığı için saat 12,30 
yatağa girdim. Sabah saat dörde 
doğru, Bowlbi beni uyandırarak 
sağ cenahtaki gemilerin nevmida· 
na iıaretler verdiğini söyledi. 
Fransızların fena halde kmldıkla· 
rı aşikardı. Kayıklara ihtiyaç var

dı. 

Vaziyet hiç te iyi değildi. Onun 
it' 'n derhal Kennet muhribine bin
dim ve sağ cenaha doğru hareket 
ettim. 

Brodiyi Cle yanıma almıştım. 

Oraya vardığım zaman gün do
iuyordu. Morto körfezindeki dört 
vapur ile bir sürü kayığın şiddetli 
bir terapnel ateşine maruz oldu· 
gunu gördüm. Ce:ıahtan uzak o· 
hın Vengcance zırhlısı Gelibolu 
•ahiJine doğru ateş ediyordu. 

Vaziyet, Kennet'in faaliyete iş

tirak etmesine mani olacak dere
cede kanııktı. Gelibolu tarafın • 
dan ehemmiyetli bir şerapnel ate
şine maruz bulunduğumuzdan, A .. 
nadolu sahili tarafından bir top 
üzerimize ateş açtığından bütün 
adamların gizlenmeleri için emir 
verdim. Yalnız ben, Brodi ile kap
tan ve iki adam köprü üzerinde 
idik. 

Bu hareket çok iyi oldu. Çünkü 
Anadolu sahilinden atılan altı 
pusluk bir mermi, tam durduğu

muz yerin albn.daki topun kaidesi 
karsısına dütrnüttü. Mürettebat, 
de~in olduğu gibi topun etrafın
da bulunsalardı, hepsi de ya mak
tul dü,er. yahut yaralanırlardı. 

Çok geçmeden Fransızların i
lerlediklerini ve mukabil taarruza 
g~tiklerini gördüm. Fransızlar bı· 
rakır.- ric'at ettikleri siperlerini 
tekrar istirdat ettiler ve 2000 yar· 
da kadar ilerlediler. 

Daha sonra bizim hattımızın 

Türkler tar~fından vuku bulan 

1 meleri hakkındaki teklif tasvip e- det Kerim Bey söz aldı, bu hususla 

dildi. verilen izahatın meseleyi aydınlat
Vilayet bütçesinin müzakeresi- tığını, bütçe encümeninin teklifi 

ne geçildi. Bütçenin bir çok kı - veçhile h:ıreket etmesi için maka· 
sımları münakaşasız kabul edildi. ma umumi salahiyet verilmesini, 
Maarif bütçesi konuşulurken aza • bu kararın bütcc imkanlarına göre 
dan Ali Rıza Bey söz :ıldı, şunları tatbikinin makama ait o lmasını 
söyledi: söyledi. 

- Muallimler birliğinden hepi- Böylece karar vel"ildi. Dünkü 
miz birer teskere aldık. tik mek- içtimath vilayet bütçesi, vilayet ve 
tep muallimlerinin kanunca veril- belediyenin müşterek fevkalade 
mesi lazım gelen mesken bedelleri bütçeleri ve belediye bütçesi mü-

1 ve kıdem zamları icin bütçeye zakere ve kabul edildi. 
ÇANAKKALEDE lNGILIZ KUMANDAN VE AMİRALLERi: 1 tahsisat konulması isteniliyor. Hak Qazi Hz.nin atlfetleri 

[Soldan Sir Rogcrs Kcges, Aıniral de b.rı vardır. Makam, daimi encü- Belediye bütçesinde Büyükada-
Robeck, Cenernl Hamilton, Ccneral men ve bütçe encümeni gerçe denk da, Dilde yapılac1k in~aat için yüz 

Braithwaite.] bütçe ve düzgün ödeme işinde çok bin lira tahsisat konulmu~tu. Bu 
müthiş bir taarruza dayandığınt Bunlar gün doğarken kumlu bir güçlükler karşısında kalarak büt- madde müzakere edilirken Muhid-
haber aldık. Türkler kesif kütle .. kayanın altından sahile doğru iter- çeyi yaptl; fakat acaba muallimle- din Bey söz aldı, şunları söyledi: 

lediler. Türkler, bir müddet ateş rin isteklerinden bir küçüğüne ol- _ Gazi Hazretlerinin lstanbulu 
etmediler. Bunlar kırk yardalık sun bir çare bulamaz mıyız? Büt- teşrifleri esnasında ik

1
metlerine 

bir yere yaklaşınca tüfek ve mit- çe encümenimiz hitfen bunu bir tahsis edilmek üzere Dilde bir 
ralyöz ateşi başladı . Kayıklardaki kere daha tetkik etsin. kötk yapılması için bu para bütçe· 
askerlerden bir kaçı yaralandı. Ali Rıza Beyden sonra Avni B. ye konulmuıtu. Müşarünileyh bu 
Fakat gerisi kayalığın muhafazaSl söz aldı. Hk mektep muallimleri- teşebbüsü haber almıtlar, lstanbul 
altında sahile çıktı. nin çalışmaları kaı·şıs;nda şükran belediyesinin tasavvurundan mü

ler halinde bizim siperJerimizin 
yakınına gelmi!ler, "Allah! Al-
lah!,, aayhalariyle ve süngü uçla
riyle askerlerimizi sipeı·lerinden 
atnıak istemişler ve bir iki defa 
siperlerimize girmişler, fakat sür
atle çevrilmişler ve yüzlercesi a .. 
teşimizle mahvolmu!lardı. 

Türklerin asıl gayretlerini Fran· 
sız cephesine ıkarıı aarfettikleri 
anlaşılıyordu. Sollarından ablan 
ve kırılan bir tabur Senegalli, ken· 
dilerini himaye eden İngiliz batar .. 
yasını muhafazasız bıraktı. Topa 
çulardan bir k11mı ,onların siperle· 
rini işgal ettiler. F ransızla'r o 
kadar fena. srkışmı,lardı ki bahri· 
ye fırkasından iki tabur, onlan\ 
yardım için ileri gönderildi. 

Sabah saat sekizde her yerde 
müttefiklerin hattı, tastamamdı. 

Saat onda mukabil taarruz başla
dı ve bir kaç esir alındı, gizli yer
lerde duran ve yerleri tayin oluna
mıyan sert nıitralyöz ateşi asker· 
lerimizi durdurdu. Saat 11 de as· 
kerlerimiz tekrar gerilerek müdıı" 
faa vaziyeti aldılar. 

Mayısın ikinci günü CJod Sey· 
mur'un kumandası altında hare
ket eden Colne muhribi ile 50 Ni· 
yozelandalı, Türklerin bir istikşaf 
noktası bulundurdukları Nebru
nesi'ye muvaffakıyetli bir akın 
yaptılar. Bu noktada Anzak sahi
line açılan, bili.vasıta ateşi idare 
ettiği anlaşılıyordu. 

Akıncılar, kumandan Lionel 
Lambaı-t'm kumandası altında 

Lala Babaya yakın bir yere çıktı· 

lar ve Türk siperinin arkasında 
sürüne siirüne giderek siperin için
de 17 kifİn-İn uyuduğunu gördüler. 

Bunlardan ikisi öldürülmüş, iki· 
si kaçmıJ, ve bir zabit ile 13 asker 
esir almınıtlardı. 

Mevki, itina ile tetkik olunarak 
icinde bir su pınarı bulunduğu an· 
l;şılmıı ve bu gayreti akıncılar 
hiç bir taarruza uğramadan geri 
dönmüşlerdi. 

Bu hareket Avuıturalyalıları da 
harekete getirdi. Onlar da öteki 
cenahta Lala Babaya karşı bir 
tecrübe yapmak istediler. Burası, 
onların yanına daima batan bir 
dikendi. 

Bu taraflara karıı açılan bilava· 
sıta ateşleri onun kontrol ettiği a
sikardı . 
. Mayısın 4 üncü günü Colne ile 
Çelmaı 100 Avusturalyalıyı alıp 

götürdü. 

. - --·-~-

Bunların maksatları akın yap- duyulduğunu söyledi ve sözlerine 1 teh-..ssis olmuşlar, leşekkürlerinin 
tıklan sonra geri dönmekti • Fa· şöyle devam etti: 1 bildirilmesini emretmişlerdir. 
kat artık bu mesele mevzuu bahis - Fakat varidatın günden • Ancak belediyenin bu sene için
değild i. Vaziyet, bir çıkmaza gir· güne düşmesi karşısında mual- de bulunduğu sıkıntılı vaziyette bu 
mişti. Muhtıramda şunları yazmı- limlcre haklarını vermek İm~anı- j paranın belediyenin diğer ihtiyaç· 
şon: nı !bulamadık. Istanbulun nufusu larmı karşılamak üzere sarfedil

artıyor, tahsil çağındaki çocukl.ır mesi de Gazi Hazretlerinin emirle-'Kraliçe Elizabet gemisinde 
idik. Akıncıları gözetliyorduk. A
kıncıların kayadan çıkar çıkmaz 
mahvedileceklerine kanidik. Çün· 
kü gemilerden açılan ateşe rağ
men, her askerimiz hare ket ettik
çe o cehennemi mitralyöz hemen 
ateş ediyordu. 

Daha sonraki saatlerde kurtarma 
faaliyetlerinin en canlılarından 

birini tamaşa ettik. Kayıklar, d e· 
nizin mütemadiyen ateşle kırbaç
lanmasına baknuyarak yaralıları 
taıımakla meşgul oluyordu. 

Türkler, son derece alicenaba· 
.ne hareket etmekteydiler. 

Cünkü yaralıların sedye üzerin
de - götürüldüklerini gördükçe~ 
bunlar naklolununcıya kadar ateşt 
durduruyorlardı. 

Hümmalı kurtarma ameliyatı 

neticesinde bu akıncılar, 7 maktul 
ve 23 mecruh ile geri döndüler. 

coğalıyor, önümüzdeki senenin ri jklizasın<lancl .... Ar;ıediv~---· 
~ektep ihtiyacını karşılamak i~in Meclis, Cumhurreisi Hazretleri· 
bütçeye yeniden altmış muallim nin emirlerini alkışlarla kar§ıladı. 
tahsisatı koymak lazımken anc:ık Bu suretle belediye bütçesinde a· 
on muallim lahsisab koyabildik. çık kalan yüz bin lira tahsisat, Mu· 
İhale edilmiş mektep binaları var• hiddin Beyin teklifile şu suretle 
dır, ikmali için güçlük çekiyoruz. taksim edildi: 
Fedakar, gayretli, kıymetli m::ıul- Üsküdardaki çocuk balom evi• 
limlerimizin isteklerini yerine ge· nin ikmali için 5000, maarif cemi· 
tirmek lüzumuna kaniim, fakat im- yetine yardım olarak 1000, j.:uıdar· 
kansızlığı da arzetmek lazımdır. nıa telefonuna yardım olarak 2000 

Vali ve belediye reisi Muhiddin Cumhudyetin onuncu yılı abideıi 
Bey - Muallim hakkı mukadde· yapılması için 20.000, on altı Mart 
satımız içine girmiştir. Onu öde- şehitleri abidesi y.:ıpılmaıı için 
mek isteğine ıstırar ohn:ıyınca 20.000, köy mektepleri binaları 
menfi cevap veremeyiz. Her his- iç.in 10.000, Büyük deredeki fidan 
sin bir ia'af hududu vardır, bunun enstitüsünün nokııanlarınm ikmali 
içine girmiye çok çalı§tık. Maarif için 4.000, Be!iktaştaki Valdeçeı· 
işlerinde muhtelif cephelerden, mesi yolunun yapılması için 5.000, 
muhtelif masraflar ihtiyarına mec- Karagümrükte yıktırıbn temizlik 
bur oluyoruz. Bir çare bulunsay· itleri ahırlarının yerinde park ya• 
dı, bunu da teklif etmekle b:ıhti- pılması için 2.500, stadyom inşan 
yar olacaktık. iç.in 30.000, spor federasyonuna 

Necip Bey - Gerek muhterem yardım olmak üzere 500 lira veril· 
meclis, gerekse makam muallimle- mesi k:ırarlaştırıldı. 

Amasyada iki köylü rin haklarını teslim ediyor. Meclis . Bütçe encümeni, bütçe yekun-

öldürüldü ötedenberi bu endişe ile mustarip larını buna göre tashih edecektir. 
• tir . Esasen idarei hususiye varida- Şehir meclisi bugün saat on üç bu-

Amasya 13 (Hususı) - Amas· d "f · ·· ıh k b '· 1 • . ' . . . .. tını yarısın an fazlası maarı ış- çukta toplanıp mu a utçe erı 
yaya tabı Zara nahıyesının Koy~r 1 !erine tahsis edilmistir. Bu işte de müzakere edecektir. 
ğiz köyünde oturan Bayram ~ e hatırıma gelen bir ~oktayı arzede- --------

Mustafa isminde iki genç Münıre ceğim, makam da tensip ederse Kı C l k 
iaminde bir kadını oynatırlarken böyle y.:ıpabiliriz. Muallimlerin ır a l 
ayni köyden Hasip ansızın içeri maaş)arına tahsis edilen madde 

girmiş, tabancasını çekerek iki ar- bir milyon kusür liradır. Bu kadar o D A L A R 
kadaşının üzerine ate! ~tmişti~·- geniş kadrosu olan biı· dairede bu 

Çıkan kurşunlar ıkı gencı de rakam içinde her halde l.'ısarrufat Ankara caddesinde 
öldürmüştür. Katil kaçmışsada labilir . Bu tasarruf karşılık gös- 1 b •tt • ı · J 

· '"dd k ı 0 
. • nzat aamız ı ısa ınue bır mu et sonra ya a anmıştır. terilerek bır şey .verılebilir. Onun 1 

için bu .. meseıe~ın t:tkik e:ıiım.e~ ıOrhanbey hanında 
Deri ve barsak sahşı üzere butçe encumenıne havalesını k . } k d l 

Tayyare Ccmiyetı İstanbul şubesin- teklif ediyorum. 
1 

l f a ) 0 .a a r 
den: 

Kurban bayramında şubemiz tarafın· 

dan toplanacak kuı·bnn derilerinin beher 

Bu teklif kabul edildi. ı d T ı · 
ikinci celsede var 1 r. a 1 p 

adedi kırk dokuz buçuk kuruşta talibi İkinci celsede bütçe encümeni 
uhdesinde olup martın on beşinci perşem- 1 namına Abdülkadir Ziya B. İzahat 
ve günü saat on altıda pazarlık suretiyle d" 'Ik mektep mu1.llimlerinin 

1 • 1 1 ver ı, ı 

kati ihalesi :yapılncağından faz aııy e a · k d l . • • bütçeye maa· 
. .. C ~ 1 ~ 1 d 1 em zam aı ı ıcm mağa talıp olnların o gun aca og un n- ~ l k 

ki §uhemh:e miiı ncaatları ilan olunur. l şatta olabilecek tasarrufat kar§ı ı 

olanlar VAK 1 T 
idaresine müra-
caat edebilirler. 
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Kom e d q ala r nasıl 
vücuda geldi? 

Evvelki makalelerde trajedi 

hah.sinde tetkik ettifmiz gibi bu 
san'at din ve şarabın tesirlerile 

meydana geldi. Daha sonra dram 
satirik denilen diğer kısmın doğu

şunda da amil oldu. 
Buna mukabil komedi hayatın 

ve içtimai sm.ıfların arasındaki 
farkın mahsulüdür. 

Tarihi makaller!e de sabit c;>l

duğu üzere insan ruhu muvaffa
kıyeti nisbetinde egoizme ve gu

rura meyleder, etrafındakileri ha
kir gören aşağı bbakadak:Iere e

hemmiyet vermiyen bir karakter 

alır. 

Bütün emperyalist milletlerde 

bu mevcuttur. Eski Roma, sabık 
Osmanlı imparatorluğu, hali ha
zır lngilteresi, on dördüncü Lüi 
Framası da bunu teyit eden rni
salJerdir. 

Eski Yunanlıların da bu suretle 

fütuhatları arttıkça halk arasında 
tabaka farkı doğmağa başlamıştı .. 

Yavaş yavaş mağrur ve zalim bir 

ariıtokrasi Atinada kendini his
settiriyordu ... 

Bunlar aşağı halktan yani saf 
ve temiz tabakadan ayrı bir hayat 

yaşıyorlar, onlara mecburi temas
larındaki vaziyetleri bir esire, bir 

hizm~tçiye yapılan muamelenin 
ayni oluyordu .. 

Servet ve ihtişamın verdiği bu 

vaziyetler onlar için tabii bir şey· 
di .. Fakat diğer tabaka için hiç 

böyle telakki edilmiyordu.. Deb
debe ve gururlarile kendilerini e
zen aristokrasi onların ruhunda 
har.edin de karıştığı ince bir kin 

uyandırıyordu .• Gıpta edildiği hal 

de erişilemiyen bir varlık tarafın· 
dan ayrıca gösterilen mağrur ve 

çirkin hareketler onlar da aciz 

içinde bir nefret yaratıyordu .. 
İnsanlar her zaman kin besle

dikleri mevcudiyete karşı ellerin
den bir şey gelmediği zaman onu 
beğenmemek onu tehzil etmek su
retile teselli bulmağa çalışmışlar
dır ... Bu tahiatin onlara verdiği 
yegane intikam tarzıdır ve pek 
kolaylıkla doğruyu terkederek çir
kin ~ir şekil alabilir ... 

lşte Yunan halkı mağrur aris

tokrasiye karşı hücum için.de elin

de bu silahtan başka bir varlık 
görmemişti ... Muhatapları erişile

miyecek, uğraşılamıyacak kadar 

yüksekte idiler ... Maddi ve mane

vi başka ~ekillerde onlara taarruz 
mümkün değildi. O halde tabiatin 
verdiği silahla hücumdan başka 

çare yoktu .. Bu ayni zamanda 
kendilerini de avutuyordu ... 

T ehzilde evvela aranacak şey 
mevzuun gayri tabiiliğidir ve her 

gayri tabii olan şey de in.sana gül
me hevesi verir .. Dört gözlü bir 
ucubeyE: bakarken hayret etmekle 

beraber gülmek ihtiyacı da duya
rız ... Bu tabii varlıklardan başka 

olan şey bize tuhaf gelir .. 
Yunan avamımn aradığı tehzil 

mevzuları da bu yolda idi Aris
tokratların kusurlarım arıyorlar. 
BulduklaTını mübalağa bulmadık
lannı iftira ile arttırıyorlardı ... 

Bilhassa sarhoşluk ile haset ve 

nefretleri coştuğu anlarda onların 
luıaf etlııe girerek hareketlerini 

çirkin ve komik bir şekilde canlan

dırmak suretile duble etmeleri ken 
dileri için kuvvetli bir teselliciy
c\i ••. 

Fakat bu istihza tarzı pek kaba 
ve vahşi idi ... Çirkin iftiralarla a
sılsız isnatlarla ve hatta küfürlerle 

iğrenç bir manzara arzediyordu ... 

Bunun için halk nazarında gerek 
menşe ve gerekse gayri nezih şek

li dolayısile hakkm~a bir nefret 

uyandırıyordu .. 
Komedi uzun zaman bu . kala

balığım muhafaza ettiği gibi hal

kın nefretinden de kurtulamamış
tır .. O en tekemmül ettiği Aristo· 

fan seneler~nde hHe kendisinden 
çekinflen bir sana't halinde idi .. 
Nasıl çekinilmesin... Aristofan 
bizzat Sokratı bile rezil etmeğe 

kalkışmadı mı? 
Komedinin hususiyetlerinden 

biri de muhafazakarlığı idi.. Her 

yeni şeye kancayı takıyor iftiralar
la, çirkin isnatlarla onu çamurlu

yordu ... 
Böylece komedi çirkin bir men

~eden iğrenç bir şekilde doğdu 
Yunan komedisi hu haldedir. O 

daha sonraları nezih bir şekil al
mağa başladı. Ve Molyerle teka

mül devresini buldu ... 
Şimdiki san'atla Yunan san'atı

nı ayıran farklardan biri de esld 
komedinin insan karakterinin fena 

veya tuhaf cihetlerini bularak teh
zil etmemesidir. O yalnız siyasi bir 

mahiyetle muhataplarına hücum 
ediyordu. Onları vakayi ve hayat 
önünde rezil etmeğe çalışıyordu. 
Bu suretle beşeriyete ait bir san'at 

olmaktan ziyade bir hiciv mahiye

tinde idi ... Yukarda dediğim gibi 
komedi her zaman halkın hakkın
daki nefretini yenemedi ve ancak 
Eşil zamanında umumi tiyatrolara 

girebildi .. O temsil tarzında da tra 
jediden başkadır. Koro daha kala
balık ve daha şuursuzdu ... Dansla

rı diğerinde olduğu gibi munta

zam hareketlerle değil gelişi güzel 
sıçramalardan ibaretti ... Aktör ci
hetinden trajediye olan inhimaki 
komedi h:ç bir zaman görmemiş
tir ... Bir komedi yazan ve oymyan 
halkça nazardan düşüyordu. Bu
nun için komedilerde aktörler ek

seriyetle bizzat müelliflerdi ... 

Esasen aristokrasi ile alay eden 

mevzuları temsil etmek ayni za

manda tehlikeli de idi. Hatta ken

dilerini hükumet re:slerile ayni se
viyede gören aktörler bile Atina 
aristokrasisi ile aby eden ekseri 

komedi!eri temsile cesaret edemi

yorlardı. 

Şehirlerin, Atim.mm haricinde 
halk kendi yRraltığı etierl~ri biuat 

kendi temsil ediyordu. Bu aıistok
rasinin bulunmadığı gi.inlerdc teh

likesiz bir şeydi .. Menv.ıp olduğu 

tabakadan yalnız ilt=ı at ve teşvik 
.. .. ... 1 goruyorau ... 

Fakat yavaş yavaş dcğduğu 

yerlerden taşarak A:.ina civarına 

geien ve gene ayni t:-drici hamle 
ile şehre sokulan bu s::ı.n' at ora da 

büsbütün başka, hitt alışmadığı nef 

ret ve itirazlarla karşılaştı •. 
Yüksek tabaka kendileri eğle

nen komediye karşı bir cephe alı
yorlardı. Onu ıahneY,e koyan ve 

fuıetü &le6iqatı ~ar 
~ ..... - -~,,-,..._ ~ :ıırır ~=-=....-~ 

Dört roman Kıqmefli bir ô.lim 
• ve eserı ••• 

İngiltere matbuat piyasası dur

madan i~liyen bir makineye ne ka
dar da cok benzer.Gazetelerin ilan 

~ · · l · h Türkiyenin az zamanda çok yiik- Bu meyanda Talat Beye~endinin 
kısımları, kitapçı vıtrın erı ergün 1 

b selmesi için mucize halinde sarfolunan I (Çangırı şairleri) kabilinden başka eıer-
hir kaç yeni kita ın canh reklamı- himmetlerin en büyüğü, yükselmenin leri de vaı-drr. Dedi3"im gibi bu, ibda 
nı yaparlar. İşte, aşağıda kısaca makine dairesi sayılan dil, edebiyat Cİ· kabilinden mühim müellifat yanında o 
tahlillerini y:ıpacağımız 4 roman betlerine iıar buyrulmakla bu cihet· kabil toplama eserler çok kolaydıl', üsta
da bir cok tarihi, siyasi eser sağ- ferde hayli hareketfor görüldü, hayli da eğ!enccdir. Kaldı ki bunlarda da Üs• 

na~ınd~n payımıza düŞ.en, günde- heveıkar gençler yetişti. Bazı kıymetli tadın etlcbi ktymetJi müt:ıleaları, mesai· 
lik dedikodulardan, didinmeler- eserler de çrkir. · Jeri, müvszcncleri vardrr. ihlal bunlar• 

Ben bu m&kalede çok değerli maarif- dan çc~ istifade edeı:ektir. 
den yorulan dimağlarımızı bir par- -::ilerimizden Çankırılı Talat Beyefondi Bu gfüı:el ve faydalı vesile ile genç e... 
ça olsun dinlendiren eğlendirici üstadımızdan ve çok e!ıemmiyctli esedc- diplerimize kendimce mühim ve yerinde 
kitaplardır. rinden bah;;edeceğim. Memleketinin ve saydığım bazı maruzatta bulunacağım. 

Gayet hassas ve ince düşünüşlü bütün Türkiyenin ciddi çalışım evladın- Bu vezin o renkleri, şiiı- envaı ve Türk 
yazıcı Mis Hoult'un "size hizmet dan ol&n bu sevdiğim boca, biı- taraftan vezninde birçoü halk şairleri divanları ne§ 

memleketi gazetesiyle orada topladığı ı-olunmakla genç ediplere (l§te bunlara 
edilemez,, romanı, İngiliz münek- genç ?.limleı· eliyle o havaliyi ilim ve irfan bakınız da bunlardaki vezinlerin, nevile· 
kitlerinin hep birden hücu:;nuna nurur.a müatağrak eylec!iği gibi kendi rin, fikirlerin, sanatların haricine çıkma· 
uğramasına ve muhanirin, -hiç lmesai höcresinde de Türk edebiyatına en yınızJ demek istenilmiyor. 
şüphesiz- en iyi eseri olmaınası- zaruri, en .. mühim o!an eserleri biribiri Belki ~u. gibi ed.ebiyat sanal· 

v men tahkiyes · k vetli. için ardınca vucude getırdi. ları eserlerını çok ve dıkkatle okuya• 
na rag k .

1
1 

ubv l 'akı Malumdur ki bir millet varlığının e· nuz. Hele pek çok eski ve yeni divanla-
de can sı. ıcı pasaj ar u unm a ·f · . . . . .. saın nu us ıse, cam da dıldir. Her mıl- rı okuyunuz, m·Jttasd okuyunuz. Yalmz 
beraber de tasnıf ve terkıbı mu- let dili derecesinde hayat gösterir. Bu 0 Tüırkiycdeki halk şairlerinin, divan •air-

" ' d ., :ı kemmel cms,, , okumaya eger derecede mucizekardır ki koca bir millet, !erinin değil, Ulcgur, Kıpçak, Azeri, 
bir kitaptır. bütün eserleriyle beraber mahvoluyor da Tatar, Kırgız gibi çok edebi eser vücude 

"Siyah boşluk,, canlı, her satı- 'uradR burada kalan kitapları onlarr Ya- getiren Türklerin eserlerini de okumalı. 
rında dinçlik fışkıran ve bir lspan- ~atıyor. itte bu dakikaya mebnidir ki Ondan sonrasındaki hasıl olan bir Türk 

Tanrının Türklere en yüksek ihsanı olan zevki ile tab'ın müsait olursa ve:ı:inlerde. 
yolun hayatını anlatan bir roman• büyük pİfÜvaınız dil seferberliğini vücude de, ncvi!erde de, fikirlerde de, sanat. 
dır. Madam Hardinç, büyük bir getirdi. Yakında büyük milletimizin ese- farda da istediğin gibi içtihatta buluna. 
cesaretle, eserinin kahramanını ri neşrolunmıya başlıyacak. Talat Beye- bilirsin. Sen de bir başkalık göıterehi· 
teşkil eden İspanyolun ağzından fendi üstadımrz eski bir kur'an tercüme- lirsin. Fakat bu başkalık Türklüğün, 
kendi hikayesini söylüyor, sinden ve saireden vücude getirdiği fiş- Türk zevki haricinde bambaşkalık olmu. 

:f. :,. ~ ler ile bu millet okumuşlan işine de yar- Benim müşerref olduğum Kemaller, Ha• -
dım etti. mitlcı·. Mualimler, Fikretler, Şahap.. 

İspanyolcadan pek te iyi tercü· Millet varlığı binasının dört direği far- lar ve saİi·e hep kendi vadilerind~ bütün 
me edilmemiş olan "Alevin seya4 zolunursa bunlardan birincisi dil, ikinci- eslaf olmasa bile haylisini okumuşlardı. 
hati,, romanı geçen asrın başlan• si edebiyatta ıür envaı, üçüncüsü vezin- Gençlerimiz de muvaffak olunabilirse, 
gıcında Kalifomiyaya giden İs• Jer, dördüncüsü de edebi sanatlardır, Acem, Arap edebiyat kitaplarını bile 0e 

Panyalı sefer heyetinin macerasını Oı.tat ıiir envaına dair mühim eserini kumalr .. Çünk.ü Arap]arda (Mü!elledon) 
geçenki senelerde ne,reyledi. Bu sene '1. J..,Jiklen edebıyatın .-e Acemın ekaeı• 

biraz k&rışık, kılçıklı; lakin mahal• Türk Jiirlcrinin vezinlerini havi bir eser bayük §airlerinin Türk oldukları hepi• 
li renklerini bütün ha~metile mey:• neşretti. Ancak heveskar gençlerimızi mizce malumdur. Bunlar kendi Türklük· 
dana koyara anlatıyor. Amerikan tenvir için arzedeyim ki bu gibi eserler lerinin ıanayiini Arap ve Acem edebiya• 
yerlilerinin yaşayışlarını, örf ve a- öyle roman, masal, hatta bir eser üze- bna r.akleylemi~lerdir. Binaenaleyh OD• 

detlerini dikkate değer bir kudret• rine yazılan şerhler ve saire kabilin- lardan da istifac!e olunur. Zaten ıark ,.,. 
den çokra iş çıkarır telifler envaından ması dtında zuhur eden fikirler biribirle• 

le resimlenı:!iriyor. Fierro Blanco- ~ 5 d değil, hatta arının bal toplaması, iğne rinin ya ayni, ya yakınıdır. onra a 
nun bu eserinden kuvvetli bir film ile kuyu kazması nevinden bile değildir. gnrp edebiyatından istifade eylemek 
senaryosu yapılabilir. Daha güçtür. Düşününüz: Arap, Acem (Kahya zadenin Baston lıikayeGi gibi) 

"Ben bunları sevmiştim,, isimli edebiyatı değil ki senden evel birçok Ya- onları ÜslnC!ane bir meharetle ~ürkleştİI'• 
bir otobiyoğrafi mahiyetini göste • zılmış eseı-ler bulasın. Hatta Osmanlı mek elbette bi.iyük bir himmettir. 

·· edebiyatı da değil ki gene birkaç kitap Edilecek biricik ihtar var ki: Herh&n• 
riyor. Oldukça can sıkıcı, ınup- k 1 d 

d ile hazrrlanmış yüzlerce divanla ar,ı a· gi kaı. min herhangi edebiyatın an her 
hem, -tabir yanlış deg~iise- 0 • !asın. Bunlar ilk kurulmuş eıerlerdır. nevi idifade edilebilir, şu kadar var ki o 
nuk kısımları olan Mais'in bu ese- Bir kere mecmualardan, ağızlardan, istifarle Türklüğün hayrına olmalı. Türk· 
ri insanın kendisini pek o kadar şuradan bu~·adan halk şai::leri eserleri lüğün koca Avrupaya kar§ı i:ıtiklalini 
k~lay kolay tanıyamıyacağını, hi~ tophyacaksın. Bir halde ki görmediğin sakhyan büyük hassalarını zayıflatmama
lemiyeceğini, hakiki kusur ve mezı eş'r envaı lcalmıyacak. Pek tabiidir ki h. Bl'lki Avrupaca bizim hakkımızda 

d kendi:ı de ihatalı bir ıair, bir edip, bir üs- ta'na vesile olan şeyler varsa onları 
Yetleri görcmiyeceğini biı· kere a-

bdı edep olacaksın ki .şiir, vezin envaını hendimize göre tashih etmeli. 
ha ispat ediyor. • bileceksin. Bunların muhassenatını, ku· Ş~racıkta aklıma bir de vezin mesele• 

ibrahim Hoyı surlarını bilmi§ olacaksın. Hepisinin bü- si ı;c1cli. Vaktiyle - çek eskiden "Ha• 

temsil edenlere hücum ediliyor e

serler istihkarla susturulınağa çalı
şılıyordu. Buna rağmen int~kaıncu 
bir ruh taşıyan komedi ölmedi. 

Devvare nazariyelerinde cabros· 
talın mihverini muhafaza kuvveti, 

caz:h~i arz ve hareketi inti~;:aliye 
gibi tesiı·ler altında mihverin yeni 

bir istikamet, dünyanın mihveri is· 
tikumetini alması gibi komedi de 

bu iki tcııir ile cephe de~i~tirdi ... 
Bizzat aristokrasiye sokuldu.. Si· 
yasi bir şekil aldı .. Yük:Sek tabaka 
arasında is~ihza $İlahı olarak kul-

yiik Üstatlardan misallerini hazırhyacak- .:inci fü:-ıun,, da - vezinler envaı hak· 
sın. Sonra da ilmi bir surette di;;:eceksin. kında bir makale yazmıştım. O da "Par• 
Gerçi halk ~iideri envaına, Türk vezin- mak hesabı edebiyat ilmi sırasına girer 
lc.-ine dair pek muhtasar bazı makale, ba- mi imi~,, gibi hayli dedikoduyu mucip ol• 
zı · 1 b · l rısa e pek eski zamandan en yazı · muştu. Ben orada parmak hesabı adedi-
rnışaa da bu müdevven eserlere nisbetlc ni on dörde kadar çıkarmı~tım galiba. 
onlar ınuhtıra kabilinden şeylerdir· Za- Talat Beyefendinin misallerini es laf dan 
le~ ~u eserler ce onlardan da b3h&edil- bulabildiği de ancak bu derecelerdedir 
mıştır A b · d · 'h · · O · sanırım. ca a vezın e ıçtı at caız mı• 

~~t; bugü:ılerde Türk ~iirleriııin dir. Yani istenildiği gibi - mesela Oı· 
sana.y•ı edebiyyesini toplayıp t~dvir ec1e- manh edebiyatmın (Bahritavil) i migilli 
ccktır. Türkün Ulu Tam-ısı yardımcısı _ upuzun vezinler d~ yaprlabilir mi? 
o~~un. Hele bu, hiç yoktan toplamp Yahut _ "Müatezat,, kabilinden - U• 

vucude getirilecek kıymetli bir eser ola· zunlu kısalı, türlü tii.lii bir şiir dahilin• 
~aktır •. I~ı;aalbh yıl sonunda bu kı~·met· d~ vezin <l~:;-iş~iı"l!leyi tecviz etmeli •"'4 

lı esen muta!ea ile müşerref olacağız. Talftt Beye.fendi ile konuştuğumuzda 

lanılmağa başladı.. di bir tekarni.H hareketile yüksel-
kendilu.ini ihtiyatkar gördüm. Bana ka· 
lrrsa c·slaf nasıl ki bu (Bahri tavil) ve 
(Mü,te7.at) ları yapmışsa ihlaf da bu .. 
na benzer ~eyler yapar!ar. Benim (Ya• 
pavlc.r} dememi kim dinler. Gençler di· 
le~ikİeı.-ini yapardururlar. Bunlardan han
gisi tutarsa edebiyatımız için kardır. Di· 
ğer edebi sanatlar da böyledir. Bir edip; 
ihatalı, pişkin, yÜk3ck fikirli olursa şar• 
kın da, garbın da türlü sanayiinden hem 
sitifade eder, he mde Türklüğe mal eyler. 

Daha sonra Aristofan komediye mişti. Molyerde komedi en ince ve 
Yunan san'atındaki en mütekamil kadir şeklindetlir ... Trajediye re

şeklini veriı·ken onu tekrar halka kabet edecek kuvvettedir ... Ruhlar 
ind;nniştir. Bunu daha ilerde Ari~- facia kadal' mudhikenin azametini 

tofon hahsintle tetkik etmek fmuı- de hissederler. Fakat maalesef 
tını bulacağız. Molyerden sonra hu &a.n'at gene 

Ş:mdi kome~i dediğimiz san'at ı düşmeğe başladı... Karakterini 

devı·in hususiyetleri arasında kuv· kaybederek yalnız eğ!endirici bir 

vetini kaybetmiştir.. Eski Yun3n mahiyet aldı... Bunun en mühim 
komedi tarzından ancak komiği sebepleri operet ve vodvilin reka

muhafaza etmektedir... O "Epi- betleridir ... Mudhikenin daha ha

şarm,, , "Aristofan,,, "Plot,, ve fif ve takrak olan bu iki tarzdaki 

"Molyer,, basamaklarile mütema· tecellisidir. Şadan Salih 

• Gençlere biricik tavsiyem var: Oku• 
malı, çok okumalı, pek çok okumalı. b 
cümle Talat Beyefendinin bu eserlerini 
edebi bir ders kitabı olarak küçükler de, 
büyükler de okumalıdır. 

Velet Çelebl 
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Siyah yıldız Jozefin Baker 

latanbula geldikten S.{)nra, onun 

giydiği acayip şapka burada da 

n:ıoda oldu. Dalda karı, koca bir 

çift karga, bir hanımın ba~ındaki 

şapk.ının üst kısmına bakarak, İç• 
lerini çek~yorlar: 

- ldtnl yuva! •• 
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Şöyle Tahminen! 
Poatahanede ayak üstü mektup 

yazan bir adam, bir aralık etrafı· 
l\a. bakındı. Yanındaki bölmede 
başka bir adam da harıl harı1 
mektup yazmakla meıguldü. 

-Affedersiniz, bugün martın 
kaçı?. 

Harıl harıl mektup yazan a
dam, batını çevirdi. Canı sıkılınıt 
bir tavırla, gözlüklerinin üzerin• 
den baktı: 

- Bilmiyorum! .. 
- Şöyle tahminen de söyliye-

... mez misiniz? !. 

Zaı'nan Meselesi ! 
Yeni tanııan iki kişi, trende ko· 

nuşuyorlar: 

- Efendim, ben asarı atikaya 
Pek meraklıyımdır. Bu arada, bil· 
hassa tarihi mevzuları gösteren 
eski ressamların tablolarına pek 
ehemmiyet veririm. Evimde bun· 
laı-dan iki tane var, ki harıkula • 
dedir! 

- Hangi zamandan kalma? .. 
- Paralı bulunduğum zaman-

dan kalrr..-ı tabii! 

Kıskanmak Mı? 
Karı, koca arasında şiddetli 

l>ir kavga .. Kadın, ateş püskürü
yordu: 

- Sus, sus!.. Bana her şeyi 
anla.Utlar. Dün gece dairede nöbe
tin olduğunu söyliyerek beni a] .. 
datmışsın .. O bar senin ,bu bar he· 
nim, dola~.mıt, zil zurna sarhoş ol
!nu§sun. Nafile inkar edeyim, de. 
me. Hatta, hava gazı lambasının 
direğine sarılmış, direği sım sıkı 
kucaklamışsın. Polis memuru seni 
hu halde görmüş ,yakalanııt !.. 

Kadın, böyle ateş püskürmeğe 
arıı. verir vermez, kocası şöyle söy
ledh 

- Fı.kat, karıcığım, hava gazı 
direğini kıskanmakta mana var mı 
;fa?!., 

.... .-,--- -
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Eski Yunanistanda Timon is· 

minde bir Atinalı yaşıyordu. Bu 
adamdan Aristofanesin ve diğer 
bazı Yunan ediplerinin sahne eser 
leı·inde bahis vardır. Timon, bu 
eserlerde insan düşmanı olarak 
gösterilir, §iddetle muahı:lze edi· 

lir. 
insanlardan hoşlan.mıyan, inzi· 

vada yaşıyan Timon, yalnız Alki· 
biyadis adlı atılganlığile tanınmış 
bir delikanlıdan hazzeder, ona gü 
ler yüz göstermekten çekinmezdi. 

Onun bu delikanlıdan iltifatı. 
nı esirgereemesin:n sebebi merak 
uyandırmıştı. Bir gün, At:nalı Ti
monun yanma nasılsa sokulmağa 
muvaffak olan Apematus is.minde 
biri, bunun sebebini araştırdı: 

- Bana söyler misin, ey Timon 
ben de dahil olduğum halde, her· 
kesten kaçmana karşı, nasıl olu· 
yor da bu de[kanlıyı yanına yak· 
!aştırıyor, onunla tatlı tatlı konu • 
şuyorsun?. 

Atin.alı Timon, gayet sakin bir 
tavırla şu cevabı verdi: 

- Ey Apenatuı, ben başka her· 
kesten nefret ettiğim halde bu de· 
likanlıyı seviyorum. Çünkü, onun 
ablganhğma bakarak, günün bi • 
rinde birçok felakete sebep olaca• 
ğına, Atinalıların başına bela ke· 
sileceğine kanaat getirdim! ...., 

Almanyanm büyük şairlerin· 

den Ludvig Uland, bir gün karı• 
siyle kavga etmişti. Bu, genç ve 
güzel karısiyle ilk defa kavga edi· 

şiydi. 

Kavgadan sonra ,ikisi de birer 
köteye çekilip, işleriyle meşgul 
oldular. Fakat, ikisinde de surat 
bir karış .. Biribirlerine yan yan ha 
kıyorlar .. Arada pek icap ederse 
kı&aca konuştukları zaman, sesle· 
rinden de, karşılrklı olarak duy• 
dukları iğbirar, belli oluyordu 

Bu vaziyet, bütün gün sürdü. Ni 
hayet akşama doğru, şair, daha 
fazla sabredemiyeceğini anladı. A 
hşık olmadığı bu vaziyetten müt· 
hiş surette canı skılmıştı. Ayağa 

kalktı, karısına döndü ve dam• 
dan düşer gibi sordu: 

- Karı, koca kavga ettikleri ve 
ikisi de kendisinin haklı oldu· 

ğu kanaatini ısrarla beslediği za• 
man sence barışmaya yol açar 

' ' 
tarzda ilk sözü söylemek, ikisin· 
den hangisine düşer?· 

Genç ve güzel kadın, oturduğu 
koltuktan fırladı, kollarını koca· 

sının boynuna doladı ve gülümsi· 
yerek söylediği şu sözle onu yen· 

di: 

- ikisinden hangisi daha iyi, 
zeki ve haklıysa, ona! 

Uzun müddettenberi biribirle 
rini görmiyen iki İngiliz, günün 

birinde, Londrada tekrar karşılaş· 
tı. Ve iki eski arkadaş arasında 
şöyle bir konuşma geçti: 

- Nasılsın, iyi misin?. 

- Teşekkür eder:.m. Her hangi 
bir şikayetim yok.. Seninle son 
görüşmemden sonra, evlendim. 

- Çok iyi etmişsin! 
- Y ook, pek o kadar da iyi et-

medim. Karım, fevkalade kavga
cı çıktı! 

- Ah, bu fena İşte! 
- Pek o kadar da fena değil. 

İki bin sterlini vardı! 
- Öyleyse, iyi ! 

' - Pek o kadar da iyi olmadı. 
Çünkü, bu para ile koyun sürüsü 
satın almıştım. Koyunların hepıi 
hastalık salgınına uğrayıp mah • 
voldu ! 

- Bak, bu fena! • 

- Hayır, pek okadar da değil .. 
Pöstekilerin: satnıak suretiyle, ko
yunların bana malolduğu parayı 

çıkardrm. Hatta, üıtelik biraz kir 
da ettim! .. 

- E, bu hakikaten iyi!. 

- Öyle deme. Pek okadar de. 
değil. Bu parayla bir ev satın al· 
mıştım. Yangın çıktı, ev yandı! 

- Bak, bu _çok .fena. Taliıizlik 
doğrusu!. · 

- Yok, yok, pek okadar da de· 
ğil. Evde beraber kavgacı karım 
da yandı, kül oldu! .• 

Eaki zamanda, İtalyada Papa
nın düşmanları toplanmıılar, Va· 
tikanı tehdit yollu müc.adeleye gi· 
rişmişler, silaha sarılmışlardı. İki 
taraf orduları, Ankona civarında 
dövüıüyorlardı. 

Harbin ,son safhasında, son bir 
meydan muharebesi olacak, bu 
her halde iki taraftı:ın birisinin ga
lebesiyle neticelenecekti .. İspanya 
Kardinali, mensup olduğu maka-
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Çocukça 
Düşünüş! 

- Bab~.mm çocukluk arkadaşı, 
dün ben~ s-0kakta görünce, baba
ma gösterip "maymuna benzi• 
yor!, ,dedi. Babamın oğlu oldu· 
ğumu anlayınca, "tıpkı sana ben• 
~iyor !.,, dedi. Acaba böyle de· 
melde babamı da maymuna mı 
benzetmiş oluyor/yoksa?!. 

mı koruyan asekrlere, bir hitabe· 
de bulundu: 

- Askerler, cesaretle dövütü -
nüz. Harpte ölenlerin ,bütün gü .. 
nahları affolunacaktır. Ne kadar 
fecaat gösterirseniz, okadar çabuk 
bir af ... Bundan başk.J. en yüksek 
1nazhariyete irişecek, gök yüzün
de Allah ve meleklerle birlikte bir 
sofra başında oturacak, ulvi ziya -
fetten nasip alacaksınız!. 

Muhterem Kardinal, bu yolda 
vaatlerde bulunduktan sonra, va· 
kur bir tavırla geriye çekiliyordu. 
Bu sırada, askerlerden birisi, ileri
ye atıldı, sordu: 

- Ya sen neden bizimle birlik· 
te ziyafete gelmek istemiyorsun? 

Kardinal, cevap bulmakta güç
lük çekmedi: 

- Evladım, dedi, benim yemek 
yeme zamanım henüz gelmedi ... 
Daha ittahım yok! 

~ 
Fransa. krallarından on dördün

cü Lui, bilhassa hayatının şon za
manlarından yanmdaölümden ba:lı 
ıedilmesini hiç iılemezdi. Etrafın· 
da bulunanlar da, tabii bu bahse 
hiç dokunmamağa dikkat ederler
di. 

Kral, bir gün saray kiliıeıinde 

vaaz dinliyordu. Papaz, bir aralık 
ağzından ıu cümleyi kaçırdı: 

- Bütün inıanlar günün birin
de ölecektir! 

Birdenbire, hataamın farkma 
vardı, gözlerini Luiye çevirdi. 
Hükümdarın çehreıinden, adama
kıllı canı sıkıldığını anladı. Fazla 
zaman geçirmeden, krala dönerek, 
hataaını tamir yollu ıöyle dedi: 

- Evet, Sir, hemen hemen bü· 
tün insanlar ölecektir! •• 

İspanyolların, uzun ve müıelıel 
isimlere, tantanalı unvanlara inhi· 
maki, ötedenberi methurdur. 

İspanyol asillerinden bir zat, 
yalnız başına yolculuk yaparken, 
bir gece yarısından sonra, yolu bir 
Fransız köyüne düştü. Bir hayli 
dolaıtıktan sonra, köydeki hanın 
yerini öğrendi, kapıyı vurdu. 

Hancı, gecenin bu ıaatinde yol
cu, bilhasaa böyle kibar yolcu ge· 
lebileceğine ihtimal vermediğin

den, derin bir uykuya dalmııtı. 
- Küt, küt,! Küt, küt, küt ! .. 
Kapı, boyuna vuruluyordu. 

Hancı, neden sonra uyandı. Pen 
cereyi açarak, seslendi: 

- Kimdir o?. 
Karanlıkta duran İspanyol asil

zadesinin sesi, iş::ildi: 
- Don Juan Pedro F ernandez, 

Rodrigez de Viyanova ve de los 
Serpentes, Malafra ve Portebello 
Kontu, San Y ago ve Alkantara şö
valyesi ! Çabuk in aşağı, kapıyı aç! 

Hancı, bir çok isim ve unvan 
sıralanınca, kapıda bir çok kişinin 
durduğunu sanarak, şu cevabı ver· 
di: 

- Pek müteessirim, fakat maal
esef hepinizi barındıracak yerim 
yok. Kusura bakmayınız!. 

Bunu söyler söyle.mez, başka la
kırdı dinlemeden ,pen~ereyi ka· 
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GRETA 
OLACAK! 

- Haylaz çocuk! Yaramazhli· 
lan batka düşündüğün §ey yok .. 

- Hayır, hocafendi, derse ç.1• 

lrşıyorum ! . 
- Verdiğim son dersi hazırla• 

dm mı?. 
~ Hazırladım r. 
- Öyleyse, söyle bakalım, en · 

büyük yıldızın adı ne?. 
-Kerata ... 
- Sus, terbiyesiz! Utanmıyor 

musun?. 
- Garbo, hocafendi ! 

Bir Tehdit! 
Delikanlı, bir bar ıahibinin kı· 

zma gönül vermiıti. Kızı çılgınca• 
sına seviyor, bar sahibi iıe, ikisi· 
nin evlenmelerine her nedense bir 
türlü razı olmıyordu. 

Kızla evlenmek için babası• 

nı kandırmağa bir hayli uğraşan 
delikanlı, har sahibinin kızı ver
memekte inat etmesi üzerine ,ni• 
hayet adamakıllı kızdı. 

- Demek bu son sözünüz? 
- Evet .... 
- Teklifimi reddediyor, kızı 

bana vermiyorsunuz?. 
- Vermiyorum!. 
Delikanlı, bar sahibini töyle 

tehdit etti: 

- Şu halde hen de kederimden 
iç.meğe başlıyacağım .. Fakat, sizin 
barmız da değil. .. Ticaret rakibi • 
nizin barında! 
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p:ıttı, aksi aksi homurdanarak, 
yatağına girdi! . ..., 

lskandinavyada, iki köylü ara • 

smda bir konuşma: 

- Güzel, demek evlenmek isti· 
yorsun, Aksel Sörensen?.. Pekit 
belki sana uygunca bir kız bulabi· 
lirim. Yalnız, evleneceğin kızın 
nasıl bir kız olmasını istiyorsun?. 
Anlat bakalım! .. 

- Evvela, sevimli biı· ev kadını . 

olmalı! 

- Sonra .... 

- Sonra, güzel olması fart .. Çal-
gı çalması da!. 

- Bu kadar mı?. 

-Tabii, ayni zamanda zengin 
de olacak!.. 

- Ne?. Fakat, böyle bir kız ıe· 
ninle evlenmek için, mutlaka bu• 
dala olmalı! .. 

- Zararı yok .. Budala da ola· 
bilir. Bence bir mahzur yok!. 
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B. • L-- Memi d ihtiyarla Bu bindiriı öyle mütbit Olda ki... tarla mücadele etmİf, ihti~ıiına ..q. 
.... JZllll - f e )'JD• o deki 1 --1 • ' b L-
ea sajcla, solda afak tefek sıçanlar de. ~ n ıpan,,._ pımsa emen -ç· ...... ODiara ı.W.. çalmqb. Fakat hain 
aı.rinclen tdnnaia ba,ladılar. maıa bafladı. ~ ela ftl'dı. Naı~l bir kılıcın kalbinde açhiı yara onu mai· 

olaa Koca Memit ıle karfdapa mab•o•· lip etmiıti. 
muıtu. Kendisi de malmtlaak cleiil miy- Gemi • ,__ K M · ··z1e 

_ Koca Ali... di ıme -"fAll oca emıı ıo • 
_ • • . ~ Mmııif pala çekti. Al1ab Allah rini açb. titrek bir sesleı 
- Dipnan ıeliyor- diye kükredi. ~teri onan (Allah - E•litlar- dedi, 40 senedir Türk· 
- • • . Allah) diyellajırdıjı zamam çok iyi bi· lük için çabıtım. Busiin onun ufruna 

/ngilterede en 
glJluek bina 

lnıilterede ilk defa olarak yük· 
lek bina Liverpolde yapılmııtır. 

Binanın yiikaekliii 100 metre
dir. Üzerinde iki tane kotkocaman 
kule v:ırdır. 

Balık memleketleri 
Atlaa denizinde ve Şimal deni· 

zinde bir çok adacıklar vardır. Bu 
adacıklann ahaliıi hepıi balıkçı· 
dır. 

Fakat b:lbkçı diyince akbmza 
bir sandalla elinde olta ile balrlc 
tutanlar selmeıin. Bilikiı bura· 
lardaki balıkçılann en :ız 1000 ton 
bUJiiklüiünde ıemileri vardır. 
Bunlarla denizlere açılırlar. Haf· 
talarca denizlerde kabrhr ve ba~ 
lık tutarlar. 

Tuttuklalı balıklan derhal ıe
tiremedilderi p 'balıkçıbia mab
ıuı ımai~. 

Bu· ıemilerin alt 1uemJan ka· 
feılidir. Yani anbarlarlıi .etrafı 
tel örıülerle örüJmüttür. 

Tutulan balıklan bu depolann 
içine doldurulur. Deniz ıuyu bu 
anb:ırlann bir tarafından girip bir 
tarafmdan çıktığı için balıklar an· 
barlarda denizde imiı ıibi yqar
lar. 

Babkçdsr da memleketlerine 
ıeldilderi zaman bu balıklan taze 
taze iıtediii tekle aokarlar. 

- DipMD pliyor- lirlerdi. Mütbit bir alan halinde lapan· ölüyorum. Olürken biç mütee11ir deli· 
86 ses Kara Memiıin kadırpsmda yol ıemiaine atladılar. Olüm.. Kan, lim. Çialdi ntandaJDD. Vatan Türk -. ...... - ............ ll'p, ... g•Jlllll• 

lılr ~ slll dolattı. Bqtan ıirdi ar- 1atef.. feryat.- bayralmm ............. her y...tir. 
.. t.nılta ....._ 0.)'llU)'an itibniyen Türk a"'-rleri lıpanyollan yıWırda- Ma-la 
_..... .................. ıı...-ııııııı11ıımı111111ııııııııı .. ı11•11•ıııııı"ııı"-'"""'" ............ 11111ııllllfll!fıııııl-...ı"""';•• ................. ···-- Çocuk Müsabakası 

----A L., 2A. ·v----·- •ı ı MUAbakamız devam ecll· 

Y 1 Z A k ı . • - Oilum.. Şu bizim koJUD)ar 
Enel uman içinde bir köyde bç tane oldu. Biraz yojuıt, J&i, 

m çoban vardı. Çoban çok akıl· kaymak setir .•• 
ı. olmak• .. beraber çok b tenbekli. Çoban derhal (Peki efendimi) 
XoJan1arı İyi ıüdemediii için he· butırmıt. Bir bç IÜD sonn da 
._ her sün bir iki koyununu kurt ıene bir tenbellik neticeai olarak 
lrapudL iki koyunu daha. kurta yedirmif. 

Çoban hu köyde koyunlan yedi· Bu ıuretle koJUDlar da üç tane 
N, Jedlıe lroJUD bır•kmamıt niha· kalmıf. Çoban bu vaziyeti ıörün· 
J.t t..tka memlekete kaçmıya mec ce ıene k:ıçmıya karar yermit ve 
'- ........... bir kiae yolmt ünk üç koyunu 

Giltlii mmelekette bir beye ço- önüne katıp çiftlile ıitmif. Beyin 
olda. a.,. çok zenıin oldutu huzuruna çılanıı: 

ltia alrtllerle ko:rumı ftl'dı. - Beyim •• itte .. Bir aeoeden· 
Bisim çoban burada da tenbel· heri yetiftirdillm ko~arm mab

t..tlaclr. Gel zaman, ıit sa• aulii • 

lnanınm 
- Beni kızdırma.. Elime ne ıe· 

çerse batma atarım. Hatti, tekme, 
yumruk •• 

-lnl.Dll'lm. Bu kadar aaçma at· 
tıktan 1<>nra her feY atennl•• 

DEMEK iSTERiM Ki!. • 

Bir adam hemen her cümleyi: 
Demek isterim ki ..• Diye batlar • 
mq. Bundan uaanan biriıi ile hir 
siin sene kon.upnaia bathmıt : 

- Demek isterim ki... Demek 
İllerim ki .. 

Kar111ındaki adanı aabredeme-

,.... Yavrular1nızın fotol· 
raflar1nı 98nd•lnlz .. 

Gllzel ve g1lrbOS QOCUk mUaabak&Jldll ~ 
ratbet kesandı. OkuyucuJarmuz tıA.- ııevgt. 

u yavrularmm fotofratlarmı mtı~yen 
gönderiyorlar. ıı:ıımtme budmak ıctn llll'a· 

mu bekllyen bir ook fototrat ftl'· 
Bu fototrafl&rm bepüi pzetenılzde 
~ Ondan eoııra fototraflan neı· 
redllen çocuklar uumd& ma.al»kemm ter
Up edecetts. 

KUabaka ,artıumı dAb& ileride U&UD u
Z&dıya ~ 

Şimdiden okuyuoUlal'lllUZ fUDU rica 
edlyoruz: 

1 - YavruıarmmD kartpostaı bllytıklll· 
lllnde çeldlmif tototraflannı bm pderi· 
illa. 

2 - Fotoırafm arkaama yavrunuzun la
aıtnı, adrelbı!zl yazmaıı unutmayms. 

a - Bu fototratlan (Vakit çocuk sayfa· 
• llluharrlrine) gönderiniz. 

Dünyanın en 
Sıcak geri 
Dünyanın en ııcak yeri Hattı 

üıtüvadır. Buraaı kimbilir ne ıı· 
cak yerdir? Değil mi? 

Evet, Hattıüatüv:ı çok 11caktır 
amma buna mukabil çok y~ğmu .... 
lu memlekettir. Buralarda insan· 
lar ııcaktan olduğu gibi yağmur• 

d:ın da oturamazlar. 
Müthit yatmur yajar, arkaam· 

dan günet ateı gibi teair eder. Gü-

neı kuruturken, tekrar yaimur bat 
lar, güneı kurutmıya ufrqır •. 

Bunun neticeai olarak otlar Y•i· 
mur, IÜDef gördükçe mlithit su• 
rette fııkmr. Hattıüıtüva memle
keti ıık ve iman girmesine imkin 
olmıyan ormanlarla dolmUflur. 

Buralarda dün7Unn en vahıi 
hayvanlar, ulanlar, laplenlar, 
müthit yılanlar ya§&J', Güzel papa 
ianlar, mülsallit m&JIDunlar cb 
buralann konutan haJY&Qlarıdır. 

Japon adaları 
Japonya ile Filipin adalan et· 

nfmcla binlerce adalar yardır. Bu 
adalw lyle gariptir ki... Bir tara· 
fı Büyük Okyanuı olan bu diyar-

da müthiı boralar, fntmalar, ima• 
ıırgalar, tayfunlar olur. 

Arkuından yanar dajlar çıhr, 
bir gün bir yerde bir ada ıöriinii-
nüz.. Bir fırtına, bi kaaırıa, bir 
tapun arkaamd:uı bir de ,._.. 
Jafi ç • 

lmı buna mukabil daha b:ıfb bir 
yerde deniz üzerinde bir aclanm 
yeniden çıktıimı ıörür, hayret İ• 
çinde kalmmız •• 

Kongo neleri 
Dünyanın en büyük nehirlerin· 

den biriıi Amerikadaki Koqo 
nehridir. Bu nehir çok vzundur • 
Uzun olduğu kadar da bol au ile 
ve ıüratle akar. Mili aaatte 10 dur. 
Yani lıtanbulclaki ıemilerin iıte
diği ıürate maliktir. 

Burada nehrin içine dojru pre
cek ıeminin ıür:ıti en az 15 mil ol· 
malıdır ki, nehirde yürüyebilıin. 

Bunların denize döküldiiiü yer 
9 kilometredir. Yani Betiktat ile 
Oıküda" araamın 10 miıli genit-
tir. 

_. ....... aeçtilrçe koymılar da - Kaç koyun var 
..._ Wrer ek.ildi. - Oç .• 

Fmt bey çok hiddetli, asabi - Ne .• 
ft &J'lll ...,.nda eli sopalı, yani - Evet •. Ellilini kurt yedi. 25 i 

mi~ Evet .• Demek ittiyoraunuz -: .. ı~:-::::-,:-~·--/-
1 

-L-M--E--C-E--•ı-
amma ... diyemedikten aonra.. n111111w 

....... ..,.,.,, dayak oatar) oldu· çukura düttü. 10 taoeıi aelde bo-
19 için ~ban lrorlnuanclan bun· iuldu . 
... .,U,..iyordu. Bey kmnıt ve yoiurt kiaeıini 

Çot.a dalda koyunlarla ber.. lupıp çobanın kafaama atmıf. Ki· 
.... .ıtlap için haftıda bir veya ae kırdm11 ve yoiurt ta çobanın yü 
11 ...... bir çiftliğe rider, beyi züne ıözüne dökillmiif. 
ılıilclL rek tunu aöylemiı: 

a., Wr IÜD çobana demit ki: - Yaptılım itte Jiizümün akı 
~ f>u vaziyette beye döne- ile çıkıyorum, beyim ••• 

MANTIK!. 

- Krznn ... Fatma ile oynam3 .. 
Ona sitme .. O terbiyeıiz bir çocu· 
ia benziyor .••• 

- Peki anneciiim. Ben terbiye• 
liyim. Ona aöyliyeyim de o benim 

yanmıa gelıin olmaz mı?. 

ıso Okuyucu· 
lllUZa hediye ve
ri10ruz. Bu h:ıf· 
taki bilmecemiz 
çok kolaydır • 
Görd&ltinüz re
ıimdeki . noktalı 
yerleri karaJa71• 

nız. Ortan çı· 
kan teldi bize 

.._,., wm aıt'"""""""""""""""'ııııııı111ııı••'"'ıınnıı1111t111ıılfllll•ıın""'....._. ........ .....,.., ...... 
Yauız Hikl.ge : 

'fl'•ııııııtıfllııuılllllıııııııı.,........ııı11111111111ıııttıı•11tııııııı•1111ıı1111ıı•• ıönderinia. 

En aüzel , .. 
pan 150 oku111• 
cumuz'l muhtelif 
hediyeler ftl'ece
iiz. 

Hediyelerimi· 
sin içinde aut, 
biıküvi, çikolata, 
kitap, kortpoıtal 
Yet&ire nrdır. 

laimlerinizi Ye adrealerlnizl o-( çocuk aayfuı muharririne) ıCSndr. 
lameldı olarak JalPUS. (V akıt riniz. 



ltlr Spor ı 

Uşakta Avcılar klübünun kurtla 
karşı açtığı mücadele 

Edimede ilk defa 
kostümlü balo 

P~ süai upnu Edime Hinta-,Necmi muhtelit m1a melcUp kitilıi f...,. 
yei Etfal Cemiyetinin (Anneler birli.ii) il Hakkı Beyler mim kıyafeti kendilerim 
tubeai tarafıadan Edinıede ilk defa ola· pek güzel yakqtmmı balama~ 

G...-.n hafta d · k h · ani li ti 12 ra1c koatiimlü bir balo Yerilmiıtir. Balo' Anneler birliği pek yakmda büJik Wr et· - ... - yap an av ço e1ec 1 ve neşe geç ' sahahın ... t yedisine kadar devam etmiı ya piyangosu ile de - ıardenparti ~· 
k-...a. 2tilki ·---'da.Y 1• t db• ler almak la-zumlu --••yor ve ço1c parlak olmaıtur. <Anneler llirti· pac:a1ı11r • 

.... ., YIU'UI eD e J~ Sa,-... ii) Ediuııeuin en faal tefekküllerinclen Yukarıdaki reıimde ıöriilenler öııade-
biridir. kiler aaidan itibaren miibendiı KNma 

Her MDe yüzlerce fakir Ye kiınlaiz Beyin refikau Ale, vali Ozclemir Be)'in 
yanu,. pydirea ha teteldrill bilbuıa refikası Necmiye, binbqı Kenan &.rin 
ton zamancla faali,.tini Wr kat daha art· refikuı Litfiye, ziraat bank•N müc1Grii 
bnnıt halunmaktadır. Nail Beyin refilruı Nimet hanımlar; ..., 

Baloda batta Yali Ozclemir Beyin re- kadaldler saidan clolıtor Fuat &e,ia refi,.. 
fikalan Necmiye hanımefendi olmak üze- kau Sevinç, mülizim Arif Beyin nfiJra. 
re Ltttiye Kenan, Nimet Naı1, Ale. Ki· aı Mualli, helecliye reiü Ebem Be,ia 
zan, Gönül ŞeUp, Rekzan Etref ve refikası Hatice, avukat Cevdet B.,.bıi 
Nüaet h•nnnlarla belediye ...W Ekrem, refikası Muuffer h-nnn .. r ve Jllll8rif 
ltorta komiseri N11'9ttin, mlbe memuru müdürü Şahap Beydir. 

Hipodrom jRoma impa
bulunamadı rat orluiu 
~ ( .... &arala l lael ..,......, 

Vaziyet müze idareaine bildiri}.. ltalyacla tl•cll,. kadar 
mit, müzede UIUlen hafriyat ema• gfJrUlmemf9 allAhh 
amda haZ!r baluDmak üzere bir bir llllllet var 
mem~r &önclermittir. Dijer taraf· Milan, (Taymja) - Popolo n 
tan bulunan p.nak, çömlek kabi· talia gazetesi ara sıra ima._....,.. 
lindea tefler ele tetkik edilmek ü- kaleler nepetmekte, dalla ~ 
we muhafua altına Mnmıfbr. bu makeleler diifı!' ıueteler .._. 

Müze lllÜcltirü Az. •- müze fmdan ıeıtı ve izah eddme1ttı~~ 
IDeDIUplannd K":.,;;:7 ' ._..... Çünkü ba makalelerin imz.1111~-

Ufak avcllar1111n varduklar1 kurtlarla bet..., avdan d6nU9lerl biri" an .. -:7- malda beraber, Sinyör M•IJllllJI 
(Uşak) tan "VAKIT,, e yazılı banrluııyor.. Upk avcıları ha- ön .ayafmı kul'fUD)a kmyar. Yara· .ilde, diba •ktam ~.hafriyat tarafmclan JUddıiı maJa....ı.: 

)cıt: zırdır. KiSylüyü bekliyoruz. Tar- lı kurt batırarak ayağmı apma. yerme ıelerek, 'f'Uiyeti etraflı . ~· 
~ ft ••.ıiainde lmrtlann hana çorbumı yemeden çıkamu· alıyor ve olanca takatile avcqa l1ll'9tte ı6zden ıeçirmiftir. Son ~rde bu ~ ~ 

el.em 'tıı;h ..__derecede ço- lar ki .. Bizde de aabınızbk var... hücum ediyor. F .:ıkat berkesin ıö- "Milliyet,, ıazet.e.ıade, yer ka- bu tekı1de bır makale 118fNlti. 
ialın .. lfç tfipMajz herkesten ev· Ne İle biz elli klüp avcısı, bet kli· zü arpacıktadır. Bir yaylım ateıi; zdırken bu temel tatlarmm sörül· Makale, Alm'1nyada nefl'Ohman ve 
vel avcılar ldiibiiniin nazarı dik· vwı: köylü tamamız. Doksan kadu mütecaviz öbür dünyaya yollan· meıinden bah.edı1cliii aırada Jtalyanm bugünkü askeri vaziyetİ<I! 
katini celhetti. Her &VCllllll k:da· kiylü llrilcüler, ellerinde sopalar mıtbr. "mühim bir bldae,, bqbiı altın- ni, askeri tqkilit ve kuvvetleibdt 
,_... ba düfiince var. E-...ıa hareket emrini bekHJOlar. R~ia Son zamanda da bir kurt ÇJkb. da Hipodromun bulunduju yazd.. askeri kadroya dahil olmıyan tet
topluluklarm gayesi cemiyete fay· önezecilerin yerini, aürtldilerin, Bu kadsr avcıya hiç dayanır mı ••• yordu. killbnı, ltalyamn mnumi ubr't 
cWı .. · ~ =1' Jiİrüyüı ve Hemen mnıldu. Tanaklara qrk Halbuki, eltin yapılalı tetkikat ne· terbiyeaini menuu büuediyor v.e 

'l:t tua& Uih •Mut ile'ilılııh C- •ttM•-.ildhakettiler-Tan- neticecle ''buııriin lia.ly-..l-, ai-..1:_ 
• :.-.ı_J__ tic:eGııde, t6rlilen temellerin Hi· •- -.u. r.-.'~ büae ujradıiım zaman tı ve ıruplar vazif~ yolWı- n ~ bajqlaam.. ı. b ı.L ı.aı_ _1..a. ve •--..1 •• 1sı.rütm-ı- L.!.:... 

d 1 v pocnomla iç vir ..... ,, y"'"ur. ~ IUIU- u -., v.-
ilb tahtHnıda fU yazı gözüme 1 ar. :ı ·Mon tamam: On iki kurt, iki silihlı bir miDet ricut bul.dQl•t. 
ilitti: ilk 6Dae y-.i uk bir çamlıjm tilki •• Domuzlarla. mülibt nasip Hipodromun baluacluju tahmin eöylüyorclu. 

DWıenli '** avı yapacağız. eteii idi. Reit herkesi kabiliyeti· olmadı. Köylünün abm, katırım, edilen sahadan baı:li Uzak bir 
1 r~ L: M • __ _ı_ • ._.... &-L-!_ öküzünü, kov.an ve l"""iım· ı· yı'ven yerde tiriilen bu temeller, muhte-- _,. _,.. ve av_._ •un ae. .... ....un etti ve her aVCIJ3 J- -r J 

tehlWi lıja- flllil .. ı-.-trr L.~ -1! kahramanlar elimizdedır' • Sekızı' 'na" lif devirlerde yapıldıimı götterir 
~ -u..: .._:::::' '.. .._.... ...,.at venneği unutmadı. 
.. - .,... ......... nriicıadele ebneii şimdi h9* Upk'a yolladık. Köylü aevinç için· kanıık bir wzdadır. Takip ettikle 

...._ ~fiımlıktam. -..1- ~~ onnamn anamda de avedaraı tetekkür ediyor. He- ri istikamette bunlarm Hipodrom.. 
3 _ _.... faal ••alan _ _._ •7~_,.. ve uu ıeniı arazi tamamile k · • 

.... 
+ Gh'- L.....• .. --Lı-..ı_ • ..-.-- uniıl.qttır. Kurtul.. .. imkinı •ok. le köylü bdınlar hediye vermekte la ali~ bulunmadıiı~m·tım 

-··- - -.~ • .., J ıar·- edi-lar. v·--!~-:.. oll··· e-:ı etmi..;... •-Gruplu....._ smı.w _.. Hepcanla ••ı bekliyoruz. Derken - J".,. a&U- • _,,.. •-

ı.n --... •ı.-. bir tilih sesi •• Arkaamdan bir yay· ğunu anlatmcıya kadar bqımıza Hele ıinMHJ• bclar Sultanab • 
!'-~ .. tft1otia faPllRlalJll 1'!8 atew ... y am•çta kaçan iki kurt. h&l ıeldi. met me;yduamda old'liiü tahmin 

Popolo d'ltalia ıazeteei ba ma• 
kaleden bahtederken bütün ~ 
ların doini oJduiuna alylG;JGW' 
"bugün bütilD ~ milletilli 
llhlı ıiirmek a_,. i.mpum°"'~ 

iuaa clanebilmek ~ ~ --~ 
lachır •• Bana liatmla 
nu a&mek çok IJİdİr,, di,... 

••• . "* ..._ .. _. " iki ...... iJ- SiWa aealeri çoialClı. Sürüciileriö Danl zurna aynı ahı ' le u- edilen Hipodromun, Sultanahmet 
J'9C6 RMacla .... en .-ua-... ...i Yakl:ıttz. Kurtlar takın~ hal· lbı havası çalıyor ve avcılar za• parkı ile Aruofya araam. da bu.· ltalyadan Maca • 

• - ......... pal .- ı• - d d -" • f-...1 .. ~ -•-- &-a.1..!.L t ..-..._ h....._ ••~,_. Haarlıfm ....... e •.ııuk avcılara dojna plıyor- ferden dönen bir asker ıibi gurur· aau-.• Ye JaPuao wUU118 .._ ... 

tamvd ,. ... .-... -. ·~·· Devamlı aillb ...ı:.n var. Ne- ludur. c:eeidcle. paılaa ıra...- celea tana silah ... 
Reli: Hükı Doı•n tıce aaı-.ıldı: Beı brt TUl'Ultnuı, kumm ımparatonm otardulit yer 

:L!ı· --• v ·-'-'-- &-1...! Gece aynı veaait ile tebre dö· oldu~· bu t~-•ıere _._ aalatd· ~ .. larafl, ._ ..,-..> 8u 7uı bia ~.. ~· 1 .., ............. , ............... m .... i. IJıı.& CIJICj •v•-v 
ailevi tam~ L-•-•--ortha. bıne adam ·~ f»iriai meJ)'i- nüldü. Kurtlar beaabma bu kara dıiı tftlindeki neıriyat, alakadar mühimmat IMahuachıja Frielıll •· tan...ılliiti 

, • ....,...,_.,. _.. haber daha enel duyulmut. Umu• ela .-u...1:1-- .. • ~ 
Geo. a.1:, ........ ı..n-:~ bir "'8'9 yar. ten iatiheal edileli, cliieri kaçtı. · ve ıelibiyettarlarca hakiki •azi· nan ,_.._ ~ .._. ._. --.- _,-. mi ıbir aevınç ve takdir içinde nle- fmda yoluna de .... etmif w .~'i!llill 
dı: OWti "- P ..,_,. •· içtima yerüıde _,planclık. Avcı· rimize çekildik. Biuat Yatadıiı· yete kat'iyen uysun giriilmemek· ı..nm iıtN,......_ Mı e.,is1aa =. ,...,_..., lttım .. ttlene- ı... ••ıMi ,......... Herkes mız ve içinde en ufak bir mübali· tedir. imparatorun oturdula ye- nlduına sirmiftir. 

duycluju h.,..uı aal~r. Hele ia olmıyan hikayemiz burada ta• rin, Sult~ parlcat.m.ki Al- _....._ ....-.. mını.., lıGllll• 
.·Hll•M.rf,qı.m. ~ aalo- kurt wraa ,.aç a~ kale mam oldu • mançe..-i hisatmft ollllUr il- .........,, ........ muWawı ..._.. 
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omada üç devlet baş
vekillerinin mü ika ı -'UNDA 

-- (U ~ tnralı ı lncl ayıtada) 

asker:n mezarım ziyaret etmi§ ve 
çelenkler koymu§tur. M .. Dollfuss 
5-.ıat on ikiden bir buçuğa kadar 
devam eden Musolini ile birinci 
mülakatım müteakip buradaki Ma 
caristan sefarethanesine giderek 
Macnr başvekili M. Gömböş'e mü
laki olmuş ve bu mülô.katta M:.car 
eksperleri reisi de hazır bulunmuş
tur. Bundan ıonra. Gömbötu Al-

manyanın Roma sefiri M. von Haı 
sel ziyaret ederek uzun zaman 
görü müştür. Bu mülakattan son· 

ra Avustury.:ı başvekili Vatikan sa· 
rayına giderek Papa taraf mdan 
huzura kabul edilmittir. 

Macar başvekili gazetecilere 
beyanatta bulunarak Macarista
nm topral:: mahsullerinin Avustur-

ya ve !talyada sürümünün temin e
dileceğinden ümih'ar olduğunu 

söylcmistir. 

Macar ve italyan başvekil· 
terinin mill3kah 

Roma, 14 (A.A.) - M. Muso
lini ile Gömböş ara ında. yapılan 

ilk mülakat dün Venedik Et:ırayın
da öğle üzeri başlamış ve bir bu
çuk saat sürmüştür. 

Tebliğ sadece görüşmenin çok 
samimi olduğunu söylemekle ikti
fa ediyor. 

M.Do!fus ve M. Musollni 

Roma, 14 (A.A.) - M. Muso
lini M. Dollfuss ile pek ziyade dos· 

tane maf.iyette bir mülakatta bu
lunmu tur. 

Tuna konferansı veingiltere 

Londre, 14 (A.A.) - Bughn 
Romada açılan Tuna konferansı· 
nın ı"llznamesi lngiltere hükume-

tine bildirilmemiş olmakla bera
ber Reuter ajnnsının haber aldığı· 

n l göre, Londra konferansın gaye· 
lcrini müsait bir şekilde telakki et

mekte ve Tuna havzasında iktısa· 
di vaziyetin tekrar düzelmesi için 
yapılan her gayreti iyi bir ıourette 
kar ılamaktadır. Yalnız bu gayret 

lerin ihtilaflar doğuracak siyasi ne 
ticelerc :;ebep olmaması şarttır. 

fil. Dolfus'un beyanatl 

Viyana, 14 (A.A.) - Başvekil 
M. Dollfus Stefani ajansına beya
natta bulunmu tur. 

M. Dollfuss demi;tir ki: 

"Bugünkü Avrupanın vasfı o
lan iktısadi ve siyasi parç.alanınn 
her gün yeni ııkmtılar meydana 

çrk~ı-ıyor. Bundan dolayı bir doı
tun tekrar elini sıkabilmek hana o 
derecede inşirah verecektir. 

Bu &.ntla araındaki rabıta. yalnız 
yap,;cr ve yaratıcı met•lİye müste-

nit tulh ar.zusu değil, aynı sahsi 
sempati ve ıükran hissi ltal;anın 
Avusturya vazifetine, hayat tartb 
rına ve jhtiyaçlarınn karşı göıtcr
diği ~~)ayış ile Avusturyanın iktı
sade::ı yükselmesine matuf me~l.İ· 
miı.~ yardımından doğan tükran 
hisı.idir. 

Tr.biatile, Tuna havzaaındaki 
iktısadi ve siya.aj ıeraitin istikr.:ırı 
yolıı ile İtalya kendi menfaatleri-

ne de hizmet ediyor. Fakat İtal
yan ı~~Lte:i nazarının ehemmiyeti, 
lcendl ınenfe.:ıt!erine hizmeti diğer 
millet ve devletlerin mübrem şerA· 
iti h.-,.yatıyesine hünnctle birleıti
rebilm<:sidir. Bu sahada ltalya ile 
Avusturya arasında fikir birliği ol
duğundan memnunum. Her iki ta· 

rilfın hüanü niyeti, iktısadi menfa
atlerin ahengine yol açmaktadır. 
ltalya, Avusturya ve Macnı·istan 
Tuna havzasında öyle bir v:ıziyet 
ihdas etmek istiyorlar ki, b ütün 

apas Rasputin • 
1 n 

· · fevkala' d Avrupanın hayatı ıçın · e 
ehemmiyeti olan bu havzada kıy

Bir filmde Rasputin'in metresi 
25 bin isterlin zarar 

o a ak gös er· en Prenses 
ve ziyan alacak ... •• 

metli kuvvetler birbirile çarpışm~- Londra, (Hususi) - Bir kaç 
sın bilakis iktısadi faaliyetin ve gündür bura mahkemeleri tarihi 
m~§terek kültür mesaisinin tekrar bir dava ile meşgul olmaktadır. 
canlanması için bu kuvvetlerin la- Davanın mevzuu meşhur Moskof 
yik olduğu şekillerde birleşmesi papası, Raspotindir. Sebebi 
kabil olsun. Bu gaye kimseyi teş· Metr Goldven Mayerin yaptığı bir 
riki mesaiden hariç bırakmaz. filmdir. Filmde, Raspotini öldü .. 

Zin onun temini herkesin men- 1 ren prens Posopafun zevcesi pren~ 
faati iktizasındandır. Avusturya i- ses İren Nataşa namile Raspotinin 
çin mesai birliği bu çalışma şek - metresi olarak gösterilmektedir. 

linin mühim bir amilidir. Tuna Prenses İren bu yüzden, sinema 
havzasında mukim Almanlar1 coğ kumpanyasını dava etmiş ve ma
rafi vaziyetlerinden doğan hissi - nevi zarar istemiıtir. 

İngiliz mahkemesi davayı beş yat, etrafındaki muhite düzeltici 
gün dinledikten sonra dokuz er

ve birleştirici bir şekilde tesir et-
kek, üç kadından müteşekkil jüri 

mektedir. 

Onlar kendilerine halihazırda 
terettüp eden v~zifeyi müdriktir
ler. Ve o vazifeyi ifa etmiye ka -

rar vermişlerdir. Bunun için hür
riyetimizi, istikbalimizi ve serbes· 
timiz muhafaza etmeliyiz. Zira 
başka şartlar altında siy.:ısi hayat 

tarzımızı kendi ihtiyaçlarımıza ve 
dolayısiyle tarihi v :ızifelerimizc 

uyacak bir şekilde tanzim edeme

yiz. Bununla, Alman milliyetinin 
kıymetli bir parçasını <la terket -

heyeti prenses İrenin namusuna 
tecavüz edildiğine karar vermiş

tir. 
Metr Goldven Mayeri temsil e .. 

den avukat sir Vilyam Jorvet ıon 
müdafaasında şu sözleri söylemiş
tir. 

"Filmde prenses frenin, prenses 

Nataşa namı altında, Raspotinin 
metresi olarak gösterildiği iddia e
diliyor. Bu filmi seyredenlerin 
hepsine ilan ediyorum: Filmde 
gösterilen Nataşa en şerefli, en 
:ısil kadınlardandır. Kendisi te-

Raspulin 

miz, sadık ve vefakar bir insan .. 
dır. 

Müddeiveltili Sir Vilyam ise şu 
sözleri söylemiştir: 

şeref ve haysiyetine tecavüz eden 
bir Raspotin filmi, müekkilim in 

bir mahiyetedir. Bir fi lm evvel 
ve bir kız çocuğu anası olarak 

prenses lreni, bir şeytan taraf m• 

dan telvis edilmiş gibi gösteriyor. 
Onun · çin heyeti hakimenin nğır 

tazminat eczası vermesini istiyo • 
: uz. li M. 

Jüri heyetinin karar vermesi Ü· ncla 
zerine h5.kim mister Avori şu söz· söy} 
leri söylem :ştir: 

- Film, bu namuslu ve iffetli 
kadını, hayasız, rezil bir adamla 
beraber yaşn..ırnış gösteriyor. Onu 
bu herif tarafından iğfal edilmi 
h issini veriyor, acaba filmde gös 
ter ilen şahsiyet ile prenses heni 
şahsiyeti bir midir?. 

Prensesi tanıyanlar, 
şahsiyetin onu gösterdiğini söyle ika 

rnekte ittifak etmişlerdir. Sonr il s 

film kumpanyası da te hir ettig 

filmin hayali olmadığını, alakada 
ol::ın eşhastan coğunun hayatta ol 
rluld'a.rını söylüyordu.,, 

Daha sonra jüri heyeti davay riıt 
m üzakere etmiş ve neticede Met a 

Goldven Mayer kumpanyasın ıiya 

25,0000 sterlin zarar ve ziyan rnd 
mahkum etmiş, filmin bugünk 
haliyle gö&terilemiyeceğini kara 
laştırmıştır. mek istemiyoruz. Pek yakın bir 

mazide, l:argaıalığı ve bunun te-

fcerriirünü kuvvetli bir müd.:ıhale 
ile menetmiye iktidarımızı isbe.t ngilterenin c • 

çesı 
ettik. Harice karşı sulhu lemin et
mek ve büyük devletlerle iyi :nıü
n&sebette bulunmak bizim için ta· 

bii bir vazifedir. Avusturyanın hn
rici siyaseti bu şekilde idare edile· 

cektir. Bu, bütün mesı:ı.isi ile Av
rupa siyasetidir. M. Müsolini, M. 
Gömböş ile vaki olacak müzakc· 
ratm, üç devletin iktısadi mahiyet· 

teki müşterek gayelerini pratik ve 
hususi bir tarzda temin etmesini 
temenni ederim.,, 

Ciizli mak at yok! 
Roma, 14 (A.A.) - Stefani a· 

janeı bildiriyor: 

Bütün matbuat M. Gömböş ile 
Dollfuss'u har:ıretle selamlar.ıakta 

ve Avrupa siyasetinin düzelme un· 

Son postayla gelen Londra ga• 
zeteleri lngilterenin bu seneki ca
susluk bütçesi hakkında malumat 
verıyor. 

Bu malumata göre bu sene ln
cilte renin gizli istihbar i§lerine ve 
casuslarına sarfedeceği para 180 
b :n sterlindir. 

lktısadi buhran yüzünden sivil 
memurların maaşları tenkihe uğra 
dığı için bu paranın da eksiltil .. 
mesi bekleniyordu. Fakat İngilte
re deniz, kara ve hava kuvvetleri 
kumandanları ve :kısmı siyasi giz· 
li istihbarat dairesi, kabine üzerin 
de tesir ederek bu t'lhsisatan bir 
şey eksiltilmemesine muvaffak ol· 
mu§tur. 

suru olan ve hiç bir gizli fikir ol- l(aradenizden gelen 
mo.ksızın merls.ezi Avrupa sulh mu 

vapurlar ve pratik 
vazenesini tesis etmesi lıizım ge-
len bu mülakatın ehemimyetini Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

hudut ve sahiller sıhhat umum müdürHikaydey lem ektedir. 
ğünden: 

Misak mevzuubahs değilmiş Knrndcnizdcn gelip Büyükdere idare· 
sinde sıhhi muamelesini yaptırmıı olan 
tnbipsiz: yolcu gemileri de; Çanakale yolu 
ile gelen tnbipsiz yolcu gemileri. gibi; 
Marmara dcnizindchi limanlarda pratika 
mumnelcsinc tabi tutulmıyacaklaı-dır. 

Berlin, 14 (Hususi) - Resmi 
"Kodespondans politik ve diplo

matik,, Roma konuşmaları hakkın
ch yazdığı bir ba~ makalede, isti-

~ari misak dahi dı>.l il olmak üzere, l=d=a=r=o=l=n=ca=g=-ı=k=a=n=a=a=ti=n=i=h=a=s=ıl=e=tm=İ§=
Roma konuşmalarında her hangi 

k b 1 
tir. 

bir misak a ti mevzuu a ısolma-
dığını yazıyor. 

Almanların fikri ne imiş? 

Pıaris, 14 (Hususi) - Bura me
hafili Roma konuşmalarını büyük 
bir dikkatle takip etmektedirler. 

Resmi Alman gazetesi "Kodes· 
pondans politik ve diplomatik,, in 

bu !konu~malar hakkında yazdığı 
makale burada dikkat nazarını cel 

betmekten hali kalmamıştır. Bu
ra mehafili Almanyanın, yalnız 
Sosyal - Demokrat rejimini tat
bik etmesi §artile, Avusturya istik
lalini him&ye meselesi ile alak.:>.-

Çekoslovakyaya yapllan 
teklifler 

Roma, 14 (Hususi) - "Epo· 
ka,, gazetesi Roma mülakatları 
h.:ı.kkında neşrettiği bir makalede 
bu mülakatların, M. Musolini ta
raf mdan senelerden beri sebat ve 
azim ile takip clunan orta Avrupa 
siyasetinin tetevvücünü ifade eyle
diğini yazıyor .. Aynı gazeteye ba
kılırsa Roma hükumeti şimdiye ka 
dar bu mevzu hakkında Çekoslo 
vnkyaya bir çok teklifler yapılmış 
ve fokat hiç bir cevap alınmamış
tır. 

People gazetesi bu münasebet- giltere içinde değil, en uzak me 
le şu malumatı veriyor: leketlerde bile kadın casuslar ku 

fngilterenin casusluk sistemi landığını meydana çıkarmıştı. 

dünyanın en muntazam sistemi- 1 ' lt · b ll'b l ·ı· . . • . . ng ı erenın en e ı aş ı ı ı 
dır. Bu teşkılat sırf ıstıhbar isiyle f d 1 d h · t t • ve en a am arına a arıç e e 
mesgul olmak üzere Kara ve de- 1 k'k k · · 'f ı · 

. · . ' ı at yapma ıçın vazı e er verı 
nız kuvvetlerınden ayrılmış zabit- , kt d. B I 'f ı · · • me e ır. un arın vazı e erı, so 
ler, son derece hünerlı zabıta me- . . 

1 b t k 'lA tt h' d' sıstem tayyareler ,toplar, zehır mur arı u eş ı a a ı:zımet e ı .. 

l gazler hakkında malumat topla 
yor ar. al tk'kl kt 

B k 'IA t l ~n b'ırc k m t ve le ı er yapma ır. u leş ı at a ça ır- • o ca-
zip kadınlar da vardır. Bunların 
işi, yabancı· zabitlerden askeri sır
ları sezdirmeden sızdımmktır. 

Geçenlerde İngiliz sırlarım sat• 
makla itham olunarak hüküm gi
yen zabit Baille Stuvart hadisesi, 
İngiltere harbiyes'nin yalnız ln-

Bütçe, avam kamarasına ta 
dim olunduğu zaman mehuıla 

dan biri de casusluk işlerine ta 
sis olunan bu para hakkında b 
tek sual sormaz ve bu parayı sa 
fa mezun olan daireler bu ıaTfiy 
hakkında izahat vermezler. 

Beynelm~ e otomo 
beğen.len 

i sergisinde 
model 

Berlin (Deyli Telgraf) - Ber- Bu güzel .arabanın fiati 61 st 
linde Her Hitler tarafından aç?lan lin, yani ( 427) liradır. 
beynelmilel otomobil şehrinin en Her Hitler bu münas• 
çok beğenilen esel'i, Almanların i· l...diği bir nutukta "Mark' 
cat ettikleri yeni otomobildir. Bu le.rı otomobili bir lüks sayft 
dört kişilik küçük otomobil aile Ondan yalnız zenginlerin is • 
ler için y.3pıJmıştır. Karı, koca ve ettiğini ileri sürüyorlar. 
iki çocuğu aldıktan başka bir mik· Milyonh rca ailenin istifad 
tar eşya alacak yeri de vardır. O· ı decegi bu otomobiller bu tela 
tomobilin sürati 60 kilometredir. n in yanlış olduğunu ispat ctm< 
Makinesi arkadadır. dir.,, 

" lmparato 11İçe aterina ,, Filmi 
Londra, (Hususi) - İngiltere- ya pılmış olduğu için menetmi 

de yapılan "İmparatoriçe Kateri- Berlinden gelen haberlere 
na,, filminin Almanyada gösteril- Alman film sanayii de bu yü 
mesinin Alman hükumeti tarafın-
d d ·ı . b d b.l endiseye düşmüştür ve Alm an mene ı mesı ur?. a ve ı - · 
h ""'sa matb t A ı · d 1 1 hükıi:n~tinin bu tedbirine ka ..... ua a emın e ço s. ma .. 
kus bir tesir yapmıştır. Almanya c iltcrenin Alman filmlerinin 
hükumeti bu filmi, sırf yahudi re- giltereve menetmesinden ko 
jisörler ve san'atkarlar tarafından yor. 
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- 47 - YAZAN: S. VAN DiNE cun atı~· 
al a lı. nam.11. 

'Bunun uzerine düşündüm, la- tanırrmki onun bir tek hareketi ile 
şın:lım. Ne yapmak gerekti ve der- kendisini hemen anlanm. Simdi 
hal evden çıkıp gitmeğe karar 'ı müsaade bt•yurursanız bir sual 
verdim. Zaten hiç bir kimse benim sormak isterim. 
eve döndüğüıriii bilmiyordu, daki- Yans: 

Oj!k nan aı 
ı lnd ar ·il 

.u~1rr nırrJz 
\at ı nam.ız 
im a. 

'ılın ~eçı:rı uıı c:r 
ı ı ıntal;ın 

ka geçirmeden kalkıp gittim ve _ Buyurun, sorun! dedi. L~~~~~--~~-
geç vakit döndüm. Döndüğüm za
man geldiğimi hissettirmek için 
biraz gürültü ettim. Maksadım .ev 
halkından hiç olmazsa birinin ge
ce yarısı döndüğümü hissetmesiy
di. Kısa bir zaman sonra mutfak
tan çıkıp bu kütüphane odasına 

tekrar geldim. Etrafı dikkatle mu
ayene ettim. Çünkü hadiseyi ada.m 
akıilı anlamamış, Reymondla Ar
ş r arasinda ne geçtiğini iyice 
kavrıyamam1ştım. Ocağın demiri 
ÖZlİme ilişti. Baktım. Üstünde 

kan vardı. Sonra Çin hançeri Ting 
azosunun içindeydi. 

Çinli sordu: 
RADYO - Mister, benim bu cinayetten 

haberrlar olduğumu, cinayet ge- ı...:.:.. __ ..::;;....::..=-----~:....:.....:=~:;;;..;.:~. 

cesi eve döndüğümü nasıl anladı- Bugün 
nız? lSTANBUL: 18 P1 k nesriyatı, ı) 

V d. Selim Sırrı Bey tara ından kenfcrans 
ans cevap ver ı: T' k 'k· ' 

• . . ajans Iı- betler ı, 19 ,30 ur musı ·ı nes 1• 

- Bunu kendı ıfadenızden an- yatı (Kemal Niyazi Bey Hayriye Hanım , 
!adım. Cinayetin sabahında senin !Mahir Bey Müzeyyen Hanım), 21 muh

ile konuştuğum zaman hana bir telif ııesriyat ve aJan<> halıerleri, 21 3~J 

f . d b h tt' B f . d radyo orl·estrası taı afmdan dans mıısı acıa an a se ın. u acıa an · 

nasıl haberdar olduğunu sorunca, 
kaveaJtıyı hazırlarken Gambelin 

telefonla konuştuğunu duyduğun
dan bahsettin! Buna imkan yok· 
tu. 

kisi. 

VARŞOVA, 1415 m. 16,40 Plak
müsahabe. 17.55 Polonya klasık musiki 
sinden mürekkep konser. 18.50 müs<1 
ha be, 19 konferans. 19,20 Vilnad-ın 

nakil - ınii ahabeleı. 21.05 hafif orkcc;· 

dl
'k tra musikısi. 21.40 musahabe, 22.0S Mi 

Çinli Yansın yüzüne dik 
lanoda Skala opeı ,1sından naklen "Pales 

baktı ve: trina,. opcra::.mdan s, hnelerden ibaı t 

- Simdi anladım! dedi. Gam- ,konser mutcakıbcn musahabe. 

bel Ef~ndisinin öldüğünü kahve- BU~APEŞTE, 550 m. 17 Hulıay •a 

altıyı alıp götürdükten ve kapıyı rayından nakil - musahabe, 19 Bela 

çalıp cevap alamadıktan sonra Rec7. Sigarı takımr. 20,IO konforam 

anlamıştı. 20,30 operadan na~kn raın: Erkcl"in eser· 
!erinden "Il un yadı Laszlo,, ism!ndcki < 

pera temsili. rnütcakıben hafif ve miıııtt· 
hap bir konseı. 

Sözü Yans aldı ve: 

- Mister Liang ! eledi, şi.".Ildi de 
ben ı;İze bir sual soracağım! 

- Buyurun! 

VlY ANA, 507 m. I 7 .40 Kadına ait 

"Cinayet için kullanılan bu iki 
alet, ne diye burada bırakılmış

tı? Bunda herhaide bir maksat 
vardı. Bu maksadı anlamakta ge
cık.medim. Cani, bütün yaptığının 
mes'uliyetini bana yüklemeyi la· 

sarlamıştı. Çünkii hançer Çin han· 
ceriydi. Ve bir Çin vazosunun içi· 
ne konulmuştu. Dü!ündüm ve bit· 
ıey yapmak lüzumunu hissettim. 
Öyle bir sey yapmak istedim ki. 
töhmeti üzeri.mdcn mümkun mer · 
tebe uzaklaştırsın. Bunun üzerine 

neşriyat, 18 teknık nı.:şriyat. 18, 15 piy<.ı· 

no konseri, 18.35 sarkı1ar ile hafif parç.ı 
lar. 19,05 iktısadı neşriyat. 20,05 radyo 
orkestra r tarafından hafif musiki. 22 

ocak demiri ile hançeri alup sakla - Dün gece saat üçe kadar 
mağa karar verdim. Mister Arse- mutfakta oturuyor ve çalışryor· 
rin Çin vazolarını toplamakla ~eş muş gibi görü~üyordun ! Bunun Milanodan naklen Palestrina konseri 

b b . d'? O ·· ·· d k" l 23.45 akşam hnbeı len. 24 kar haberleri gul bulunması, c.in ayarını bütün se e ı ney ı. nunuz e ı yazı ar 
kıymetli hazinelerinden soymıı.sı, mürekkebi kurumuş yazılar oldu-

24 .15 plak konseri. 

ı ·· k b k b" BÜKREŞ, 364 ' c 1875 m. 13 Borsa benim milli hislerimi galeyana ge- ğuna gore oturma tan aş a tr 
- plak. 14 habcılcr - plak, 17. ıs cocuk 

ırmegv e kafi idi. Onun ic.in ilk iş makıadmız vardı. 
nesriyatı, 18 Dinico orkestrası. 19 habeı·· 

arak ben itham olacaktım. Han- Çinli, gülümsedi, sonu. anlat~ ler, 10.20 Dinico tal.1mınrn konsere cle-

eri ve uçan demirini sakladığım mağa başladı: vamr, 10.50 iinivenate; radyosu. 20.10 

taktirde bu ihtimal az çok zayıf. - Sizin bu noktaları mülahaza konferans, 20.30 Rumen operasıml..m 

d . . . b d b" l· d naklen tcm~iı. 

Yans başını salladı ve: 

Evet,etedi, katilin maksadı, 

ınayeti senin üzerine yükletınek
··· Demekki töhmeti üstünden al· 
ak icin hançer ile deıniri alup yu 
arıya götüdün? .. 

Çinli devam etti: 

- Evet. ertesi sabah, Gamil be· 
ı mis Hildanin odasına gönder di 
İ zanıan hen de bu hancer ile de
İri yukarı götürdüm. F~akat doğ-

usunu İsterseniz cinayetin tekni • 
ıni bende henüz anlatamadım. 

Mister Arşe) ile misler Raymuot, 
urada bu kütüphane odasında 
avga ettiler. Mister Arşer bura.da 
arruza oğradı. Bununla beraber 
ister Arşcrin ceseti yuk:mda bu

ndu. 

Yans sordu: 

- Mister Raymondun, Arşedi 

~kten sonra onu ta~ıyüp yu
sürüklemesi ihtimali mevcut 

gilmi? 

- Bu ihtimal katiyyen mevcut 
"ldir. 

- Niçin? 

- Çunku Raymunl, bu odada 
ku bulan mücadeleden bir kaç 
hza sonra hemen yüriidü ve mut
h tariki ile kapıdan çıkup gitti. 

Siz o znmau odanızda değil
ıdiniz? 

e eceğınızı en e ı ıyor um. , 
Hakikat sudur: Ben etrafı gözetli- 8.R~SLAU, 316 ın •. 20 Flüt mu!:liki'li, 

• . ~ 21 gunıin lm;a hab~rlcrı, 21,10 karı:;?ık 
yordum. O gece saat hır huçuga neş riyat, 23 haberler - k:ırışık nesriya 

doğru, hafif bir hareket yüzünden !tın devamı. 
uyandım. Dikkat ettim. Evin arka ı 
kapısının anahtar deliğine bir a- ISTANBUL BELEDiYESi 

nahtar sokuluyoı·du .. ~trafı gözet- ı ŞEHİR TiY ATRQSU 
tim. Kapı açıldı ve hm mutfaktan ı T E M S i L L E R i 
içeri gireı·ek uşağın odasına , ora- 1 Bu Akşam 111 

dan kütüphaneye geçti. Bu adam saat 20 de 
111111 1111111 

1 Llll 
Mister Reymonddu. Zaten bu a .. 1 

damdan hep şüpheleniyordum. Q. 

nu bir pusuya düşürmek için kalk
tım. Giyindim. Mutfağın lambası
nı yakarak ~asamın önünde otur
dum ve çalışıyormuş gibi yaptım. 

"On beş dakika sonra Mister 
Reymond, uşağın odasına geldi ve 
tekrar geriledi. Çünkü mutfağın 

ışığını görmüştü. Dikkat kesildim. 
Evin ön kapısı açılmadı O halde I 
Reymond içerdeydi. Beklemeğe I 
karar verdim. Çok geçmeden Mi! .. I 
ter Grassinin bağırıp istimdat et- j 
tiğini işittim. Gambel, bu istimda
dı duyaı·ak kalktı ve telefon etti. 

Ben hala mutfakta idim. Mutfak· 
ta beklemeğe karar verdim. Bu sa
yede Reymondun arka kapıdan 

çıkıp gitmesine mini olacaktım. 
Reymondun evden çıkmasına yar .. ı 
dım eden başka bir vasıta daha 

vardı: Penceı·eler .. Fakat onun 
bunlardan çıkıp gidebHeceğini 
pek te tahmin etmiyordum. Siz 

ISTANBUL 
EFENDiSİ 

Ya;:~~ ~~~~~'P ııııınn 
UMUMA 

Operetin son Haftası 

19 - 3 · 9::S4 Pazartesi akşamı 
ÖKSÜZLER 

VA KIT' 
Guo Jclılc, Sıyn ı Gnzt•tu 

l tanl.ıul Anknra cndJ sı. ( \ Alı.l'I) yurdu 

ld:ıre tel ODU : '! 1370 

T Jgraf adr~sı: Istanbul - <\' \KIT> 

Scııelll• 

jj il) iri,; 

:ı ıı~lıl 

l ll) lılı 

Poııtn kutusu No uı 

ABONE HLDI<~Ll.EH 1: 

'Nırl<i ıı:cncbl 

1400 ıcr. ~;oo Kr. 
;.;o l l,')() 

400 xoo 
1 o ııoo 

Tıcarl ıuı.nıarııı il :n savıf lal'ındu tn-
1 imi 30 Jrnru tan l l r. lık yıfada 2<J0 

- Evet ... mutfağa gelip te Grassinin vurul-
Ohalde cıkup giden zatın 

1 
duğunu söyleyince in penceresine 

ymond olduğunu nasıl bildiniz? bakmanızı rica ettim. 1 

- Bundan zerre kadar şüphem Vans ayağa kalktı: 

1k. Ben mister Raymondun adım
nnın abşından bile tanırım Ken-

ni bu evde çok gördüm. Her 
'IJJİ okadar yakından yakman 

- Mister Liang, dedi! Teşekkür 
t:deriz. Bize çok yardım ettiniz. 
Minnettarız. 

(Devarıu va.r) 

KURBANINIZI 
Yahut 

PARASINI 

KARDEŞLER~ Göklerimiz pek çok tayyare isteyor. Bu iş bu 
gün hiç par<3 etmeyen deri ve bağırsaklarla başa çıkarılamaz. 
Kurbanlarımızı canlt olarak yahut kurban alacağımız parayı 
tayyareye vermeliyil . Eğer ba~lt haşımı:a bunu veremei.sek bir 
kaçımız toplanıp bu isi yapmalryız • f 

YURT BUNU BiıE EMR~DiYOR. 

Devlet Demir yolları ilanları 

Kurban bayramı münasebetile 22/2J Mart gece yamıından l/2 
Nisan gece yarasına kadar şebekede esas tarifclc.r üzeriaden 
yüzde otuz ve Haydarpaşa ve Ankara garlarından 9 ve 10 nu
maralı katarlarla Ankara ve Haydarpaşa arasındaki istasyonlara 
gidecek yolculara yüzde kırk tenzillı yo'cu tarifeleri tatbik edi
lecektir. Bu tenzilatın banliyö, Mudanya ve Erzurum hatlarına 

şumu1ü yoktur. (1158) 

Ankara Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi 3537 .3 lira 72 kuruştan ibaret olan Polatlı 
Haymana yo tunda 20 menfez 4 kilometre şosa, 2590 metre 
mürabbaı adi kaldmm inşasilc 5000 metre mik'ap taş ihzarı 
şeraiti dairesinde i-.apalı zarf usuliyle 21 güli müddetle münaka
saya konmuştur. 

2 - ihale 19 Mart 934 P .:ııartes i günü saat 15 te Ankara 
Vilayeti daimi encümeninde ydpılaca' lır. 

3 - Evrakı keşfiye ve p rojeleri görmek ve fazla ma!u:n•t al· 
rnak isteyenler her gi.in Ankara Vılaycti Nafia Bat Mühendisli-

' !ine müracaat edebilirler. (1010) 

Istanbul üniversitesi mübayaa 
komısyonundan ; 

1 Fen fa\diltesine bağlı Bevazıtta Eczacı mektebincleki 
i nşaat ve tadıla t loptan aleni rnünakrıslya vaz edilmişt ir. 

2 - Mezkür inşaata talip rnüteahbitlcrin asgari ''5000., lira 
kıymernde bir binayı muvaHakiyetlc ikmal ve teslim etmiş ol
ması lazımdır. 

3 - Talip ~er lstanbul Üniversitesi mimarlığına müracaatla 

ebliyetletini gösterir evraklarını tetkik ett irecektir. Alacakları ve

s~iki katibi umuruihğe işaret ettirdikten sonra bu işe ait muka· 
velename, şartname, la:1ika ve projesini tetkik etmek ve suret· 
!erini is tinsah etnıek üzere her g:in Müboyaat komİ!yon kitabe· 
tine müracaat edeceklerdır. 

4 - Talip'er kendi teklıf edecekleri fiat111 °o 7,5 u nisbe
tinde teminat muvakkateleri ile bırl • kte ihale günü olan 18/Mart/ 
934 pazar günii saat 14 te Un·ver!İtc Mübayaat komisyonunda 
hazır bulunacaklardır. (855) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Karaağaçta 'lapa. fabrikası karşısında deniz kenarında mevcut 

bcş ton mıktarmdaki müstamel ga'.vt-nizli tellerin beher kilosu 
bir Luruş bedel üı.ericden açık ar t tırma ueulile salılacıı.klır. Is· 
1eklilt'tın 4/ 11934 Çarşamba gihıü saat 14 te pey akçelerile 
mtiracaatlaıı. (1\1) I038J 

Posta T. T. Istanbul Baş 
Müdürlüğünden: 

Kartpostallardan maada bilü mum Arap harfli Posta pullan 
1 Nisan 934 tarihinden itibaren mevkii tedavülden kaldırılacak
tır. 
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GAZETE - Memleketin iç ve dışından 
gelen bütün haberleri muntazam surette ve ga -
yet çabuk olarak verir. Her gün, 12 - 16 sayıfa 
olarak çıkar, haftada bir· defa aynca 
l 6 sayıfalık muhtelif bahislere taallUk. e~en 
yazılan ve hazan bütün bir hikaye~ ihtıva 
eden ilavesi vardır . Memleketin ıç ve 
dışındaki muhabirlerinin gönderdikleri m~k -
tupları muntazaman neşreder. Mühim vakayı v~ 
hadisatı en çabuk vasıtalarla okuyucularına ye -
tiştirir. 

M AT B AA - Temiz, ucuz ve seri iş yap -
tırmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla 

cak kitaplannızı, yapılacak cetvel işlerinizi, mak
buzlanruzı, faturalarmızı ve baskıya ait her işi -

nizi "V A K 1 T Y U R D U" her yerden çok u

cuz yapmaktadır. Siparişlerde bulunmazdan 

evvel matbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al -

mak alikadarlann menfaatleri icabıdır. 

K OT O P A N E - Maarif Vekaletinin; 
bütün ilmi ve edebi neşriyatı, Lise, Orta mektep 
kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğer mü -
elliflerin eserleri kütüpanemizde satılmaktadır. 

Mektep kitaplarına ait listeyi evvel~e f~t
lariyle neşretmiştik. Bugün diğer eserlen ~arı -
lerimize bildiriyoruz. Vilayet merkezlennden 
arzu edenler oradaki bayilerimiz, vasıtasiyle ka
zalar ve nahiyelerde bulunanlar da doğrudan 
doğruya müracaatla bu kitapları tedarik edebi· 
lirler. 

Kitalıaı adı 

A 
Adem 01ba Jlalell l'4NI 11t 

Aldı Helim ............ Vevde& l :i 

&rmoııl ~ lılemdu" ~ ... 
Apk o.ıtp Jlf. Vekaleti 12,:; 

Apk Kesem llf. VekAlet.1 12,li 

AYJ'U119 Voiftf)'UI Maclt lili 

'-ftUPa eotrafYMI Maclt. l 7li 
Anupa Sdeblyatı Tarihi YUSUf Şerif 46 

&blAk Terblyeııl Bllleyln Cahlt ~ 

B 
Bekıatl Şairleri SIMldettln Nödlet 166 

Beyaz zambaklar 

memleketinde AU Baydu 

BIAID&rk Ali Bept ııs 

Burtbıktl Almanya SeUın Sırn '° 
Bulpri9*11Dda Maarif Ali Baydar 100 

.._. nn Lesat.1 a11t11 ı ım.e-

y1a K6mD 100 

Btlyölc Ttlrk Upıa CUtU 1 Bttee • 
yla Dam llO 

Btlytlk Ttlrk L6pU CJlltU 1 llQae. 

yla-- 700 
Bilyilk Tllrk LOgatl 2 Hilaeyta Kl-

am NO 

c 
Ctbaa TarDd Vela 

Clhaa tarihi (bez) 1 

Cllulll tarULI (llM!fla) 1 

Clllaa tarlldl 

C111aD tarlld <bez n 
Clllaa tarllll ( 111fJf1n) 1 

Cllwı tarih! a 
Cihan tarlbl (bez) S 

CU.. t&rtlıl (metin ı 

ç 

Vela 

Vela 

ver. 
Vela 

Vela 

Vela 

Vela 

Vela 

170 

2015 

U6 

170 

ıos 

U5 

1815 

ıu 

m 

Çocuk bakam Dr. Retlt GaUp 11,a 

ÇocqJı balmm btnJı1m AIAettta 100 

ÇOCUkJaı. balckmda 

aarr ftklrler ea.ey1a Cablt N 

Ç·lCup bedeni terlılyHI AU Ba7cWIOO 1 

llkmektep 
4 Uncu sınıf 

Kurut 
J'·.>culdara taranni denleri Mü· 
ellifi Zeki 40 
Tarih 1 ı M.arif V elrileti 15 
Ev idaresi: Müellifi 1. Hilmi 40 

S inci aınıf 
Tvih il: Müellifi Maarif Ve-
kaleti ıs 

Muallim Mektepleri 
10 .uncu sınıf 

8edea terbiyesi: Müellifi Sellin 
sll'l'I 120 
Ç-..Jc ruhuz Müellifi lbrahim 
AllecMia 1~ 

Sınıflara göre tasnif 
•(Orta ve Uae 1) 

.:.debi Jaa..at ~ 1: Mü. 
ellili Halit Fahri 4S 
Fen bilgisi ı MWifi Maarif 
Vekileti 
Medeni billiler lı Müellifi 50 
Afet 50 
Ortıunektep tarihi 1: <Basıl
maktadır) 

Riyaziye dersleri: Müellifi Ma. 
arif Vtlllleti 11 

-============= ==========:: ,,_, -
Çocnton .,.ıkolojlsl Bıı.e,111 Cült UI 

ocuk ruhu L Alleddln 116 
Çocuklara t.egannl denleıl Zeki ti 

D 
Uıın·ln Dr. Gallp Ata t& 

Oenlzaşm 1'111111 adla • 

Divanı Yahya 1'...,. • 
Olliıturnamel Ellftll I lllkrllllla 

.... ıet 

Dtlvell bl&ml19 'l'Ullıl a.m ....... ut 

E 
Elitleri rebllelt ı..a &ldn 80 
Epope Alt Olllllp %8 

EvUye Çelebi ııeyabataam..e W 

EvU;ya Çelebi Seyüatume 

VD1 KDlaU BUat MO 

F 
Fnn• ecleblJab Aatolojllll ı ... 

1&t Nuri il 

Fransız edebiyatı AatoloJW 1 Be • 

.. t Nuri 'il 
Franm edetıb• Aatolo,llal s Be • 

ta& Nuri 80 
Fenni Zlnal Yapr 800 

H 
... 1Urleılnla tekil 

ve nevi TalAI Ti 

IOO 

nı.b 

ııo 

100 

Betat Nuri 
lllelllf 

Bammer tarlhl VID Ata 

mtrrl1et Bl9e)'la Cabl& 

1 
bd Oaa yolclqı 

tımıa la::rmetl 

blm ve f&razlye 

tınlA Lagatı 

1J1m ve oaaı 

tum ve dhl 

Kaptan Mago 

Kay1er1 Şehri 

Kltabeıer 

K 

Mefharet Nazmi il 

8alUa Zeki IO 

8allb Zeki u 
Hf. Vek!Uetl 119 

...... Zelll il 
... ,.. o.ll& ua 

Mutafa IO 
llalll Etim .. 

tamao Bakla .. 

Ki .... Dede Korkut Moalllm Blfat 10 

&amlardıa OCUk oyımlan lllbDJ ao 
&1'Dlil Srkelder Hetlaaret Nazmi 116 

KtlllaaDI Edipler Fazb Necip 86 

• ..,. Şebıt lsmaU BaldU '50 

L 
...._.... Abmel Refik G0 

M 
Metre uall Dr. Befel U 

lllMMJ Namık lamall U0 

Ahmet Beflk '1,6 

Ahmet Muhtar 100 

llahıunmedla bayatı Betat NUJ'I ıso 

Ballarelıe pzlarl Dr. Belet 10 

lleaaktbl Blbıerweran lbnWemln M. 

Kemal '10 

OelAI Esat 100 

""'=-' ftrk tarihi 1 ŞemsPttln 110 

Maıa.al TUrk tarihi v ŞemıııPttln 1:m 
MIJ.IUd tarihi V A. Muhtar 185 

Musiki tarihi D A. Muhtar ıoo 

N 
Namık Kemal Ali Ekrem SO 

Napolyoa Ruten E!}ret 220 

..... Aleml tluülm Bakin 118 

Nbutl mvı OemıJ u 
Notlar ve Ktlttıpbaneler CeW Esat U 

o 
OteDo Dr. Refet 86 

Oemanb tarllll M. Arif ve N. Amn 100 

p 
Putör Dr. C',allp Ata IO 
Pedagoji tarihi Nafi Atuf 70 

R 
BealJllll llarltablr 

ae.tmll Barltaıı 

s 

Dr. Halil Fikret ıo 

Dr. llıaao BUml no 

l!laraylarda rnttnunlar Ful1 Necip 80 

1eome p.zdar au. Veklletl &O 

Mlaat Tarllll Vahit 90 1 
81vu Şelırl B. Nafi& ve 1. llaldu 180 

KltablD .. llQelllf Flab 

ş 

. IJukm ...... Alllllarl ....... alfa& ıt 

T 

.. Tetrlb ft ll'lslyoloJI Banın Betlt 100 

.. '1'1manm Tlbstlklb Mıuıtafa Rahmi 10 

_ Tablet battatla lbrıWemln M. Kemal 4-00 

ftrk tarPıt 'o • w 
Ttlrk tarUıiU IUza Nur 116 

-. TOrk tllrlerl Otlz:l Habmut Kemali 120 

• TUrk Şiirleri Cüz: D 1'1alımut 

Kemali 1%0 

• Türk Şllrlerl Otlz: m HalımDt 
Kemali 120 

Türk Medeniyet Tarihi (Cllt) 1 

Ziya Gök Alp 170 

Ttlrk Edebiyatı tarihi Fuat 150 

• TUrk (lltln) Mogol tarihi Vm 

Mustafa RaJıml 100 

'l'tlrk Tababet tarihi 08man Şevki o 
Ttlrk htUdU Mtıcalıltlerl 

Cevdet Kerim 415 

Terbiye ve Teclrla ıartbl 1 Dr. HaW 

Fikret W 

Terbiye ve tedrlı tarihi 2 Dr. eaıu 

Fikret 80 

Tllrk edebiyatı Antoloj)sl AJI Canip ZOO 

Türk ıalrlerl cık: ı Mabmut Kemali 120 

TDrk fl'lrlerl cüz: ı Mahmut Kl!mall 120 

Ttlrll 1*1r1er1 ella: 1 llallllla& Kemali 120 

T11rkl7e bdlaat tarlbl Mebme& Ziya n 
Tarihi hl6m V1 Bll9eJID C&hlt 100 

Tarihi tııl&m ı: : 
Tarihi blAm 

v 
Vlcıtor BDso lbnltlm AJWUa 

y 
Yunan edebiyatı ta • 

ılld hmallllüla 

z 
Zeybek 

Haydar Rıfat Beyin 
· eserleri 

Ayn! Haklar 

M1ru Meııelelerl 

Şerhli borçlar kanonu 

Boltevlk Ueml 

Sovyetlzm 

Bol19Ylkllk, dö Mımzl 

Btlkt\mdar, Makyavel 

Venay, Metbur tarlh!:I Laclvlı t 
Bl&mark Naad düttll T 

Temmuz 191' 

MusoUnl 

Stalln 

ilk Aık, Turpnlef 

Duman 

bdlmler, A. Moruva 

8oayallzm 

Budcla 

Tarih t ebeftlll, Gastay m Bon 

Baaubadelme\-t, Tolatoy 

... 

OIWcr evlnln batrralan, Daata.Jenkl 

Hep Va&an lçlnl 

Hep MlUet ıomı 

Clnaye& n Cesa 

Lenlnln bayatı 

Sermaye, K. M.Ul"Udaıl ~ 
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Sınıflara göre tasnif 
7 (Orta ve Ll•e 2) 

Biyoloji 1: Müellifi Maarif 
VekiJeti 66 
Edebi kıraat nümuneleri il: 
Müellifi Halit Fahri 55 
Fen bilgisi il: Müellifi Mu-
rif Vekileti 50 

Medeni bilıiJer 1 Müellifi Afet IO 
Ortamektep tarihi il ( Banlmalr
tadD') 

Riyaziye dersleri il: Müellifi 
Murif V elcileti 55 

Sınıf /ara göre tasnif 
8 (Orta ve Llae 3) 

Biyoloji: Müellifi Maarif V eki.· 
leti 

Edebi kıraat nümunelerl 111: 
Müellifi Halit Fahri 

Fen bilgisi 111: Müellifi Mu
rif velrlleti 

Medeni bilriler il: MüeDifi 
Recep 

Ortamektep tarihi 111 

Riyuiye dersleri 111 

• 
70 

50 

IO 

Sınıflara ~öre tasnif 
9 (Lise 1) 

Cebir 1: Müellifi 1. Hikmet 

Fizik 1: Müellifi Kemal Zaim 

Sınıflara göre 

11 (Lise 3) 

tasnif 

85 

90 
Ahlek: Müellifi Mustafa Namık 90 

Hayvani te,rih: Müellifi Scra

cedclin 

Aniyon ve katiyon: Müellifi Na· 

lüddin 
lOO Cebir Is Müellifi M. Halit 

Hendese 

Hilmi 
1: Müellifi NUım ve C.bir 11: Müellifi M. Halit 

90 Cebir 111: Müellifi 1 Hikmet 
Nebati teırih Müellifi Hayri 

Tarih: Müellifi Türk Tarihi 

75 Edebi yeniliiimiz 1: 
hmail Habip 

Müellifi 

Tetkik Cemiyeti 140 

Sınıf /ara göre tasnif 
10 (Lise 2) 

Bü:rük Devletler Coirafyası 

Müellifi Behçet ve Faile Sabri 225 

Cebir il: Müellifi 1 Hikmet 75 

Edebi Yeniliiimis il: Müellifi 

lımail Habip 

Estetik: Müellifi Suut Kema· 

lettin 

Fizik: Müellifi Kemal Zaim 

Fizik (Edebiyat tubesi için) 

Müellifi Kemt.ı Zaim 
Fizik il: Müellifi Kemal Zaim 125 Hendese 111: Müellifi Nazmi 

Hendese il: Müellifi Nazmi ve . 
Hihni 

90 
145 
150 

170 

120 

185 

25 

125 

75 

65 

75 

Jeoloji: Müellifi t. 
Malik 

Tevfik ve 

.e Hilmi 

GS içtimaiyat 

Kimya 111: Müellifi Nakiddin 120 

1:l5 Kozmoirafya: Müellifi Ali Yar 125 

Tarih 11: Miiellifi Türk Tarihi Manbk: Mlellifi Haaan Ali 100 

Medeni bilgiler il 
Metinlerle muasır Türk ede
b:yat tnrihi: 1 Müellifi M. Nihat 185 

Metinlerle muuır Türk edelli-
yat tarihi il Müellifi M. Nmat 13t 

Metafizik: Müellifi Suat Kema
lettin 

Mihanik clenleri: Müellifi Hay. 

ri ve Nazmi 10<. 

Mi.isel.le•t: Müellifi Ali Yar 125 
Tarih ili: Müellifi Türk Tari-
hi Tetkik Cemiyeti 15<. 
Tarih iV: Müellifi Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti 12E 

Tersimi ve terkimi 

dersleri Müellifi: Lutfi 
hendese 

Türk edebiyab antolojisi: Mü· 

ellifi Ali Canip IOC 

Umumi fi1ozofi: Müellifi Zeke-

riya ve Hatemi 135 

Yannın mektebine doiru: Miel· 
E.,. ülueaiı Müellifi 1. HDml 40 Tetkik Cemiyeti 170 Manbk: Müel&fi Tezer 50 lifi Kazım Nami 



1!!!!!!!!11!1 16-VAKIT 15 MART 1934 

Metkez kumandanlığı 
Sahnalma komisyonu 

i 1an'lar1 

Harp Akademisi jçin 4 a
det Mersedes Prima 34 mode
li portativ yazı makinesi ile 
bir adet Roto 8 modeli sehpalı 
teksir makinesi 15-3- 934 
Perşembe günü saat 16 da 
pazarlıkla alınacaktır .. Talip
lerin belli saatte Tophanede 
merkez satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (942) (1161) 

Harp Akademisi için nü
muneleri veçhile 100 adet 
mekari ve 50 adet araba ör
tüsü 15 - 3 - 934 Perşembe 
günü saat 14 de pazarhlda a
lınacaktır. Taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez satı
nalma komisyonuna gelme-
leri. (943) (1162) 

Harp Akademisi için nü
muneleri veçhile 25 adet 90f 
numara ve 15 adet 821 numr 
ra Petromaks lambası 15 -
3 - 934 Perşembe günü saat 
15~ da pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatte 
Tophanede Merkez satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(944) (1163) 

T~Q.KiVE 

l\RAAT 
BANKA51 

• 

Harp Akademisi için nü
muneleri veçhile 60 adet ça
dır su kabı 15 - 3 - 934 Per
şembe günü saat 15 de pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
belli saatte Tophanede Mer
kez satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (945) (1164) D . . .. 

Harp Akademisi için nü- • ~ Q A 
muneleri veçhile 200 adet ko-
lan ile 100 adet suluk zinciri Bı' ~ ,. K T 'ı QE N 
15 - 3 - 934 Perşembe günü t< 
saat 15,30 da pazarlıkla alı- ~ A 1 1 A ~ 1 or-r\ 
nacaktır. Taliplerin belli sa- ~~I.,. t:: t::N 
atte Tophanede Merkez sa- ----------------------------'----
tınalma komisyonuna gelme- A k v ı. ı . ..., . d latanıbul 6 mcı Hukuk Mahke-
leri. (946) (1165) n ara a l ıgın en : meıinden: 

" " "' Y edikule civarında imrahur 11· 
Gülhane hastanesi idn 600 

ade~ tavuk, 100 adet piliç ale
ni münakasasına talip çıkma
dığından 20 - 3 - 934 salı 
günü saat 14 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte Merkez 
satınalma komisyonuna gel-
meleri. (947) (1179) 

Sıhhiye dairesi için nümu
neleri vechile 75 kilo renkli 
bükme, 7So kilo anbalaj kağı
d!, 300 kilo kese kağıdı, 200 
kılo elvan kağıdı aleni müna
kasa ile abnacaktır. Müna
k~sası 8 - 4 - 934- pazar gü
nu saat 15 de yapdacaktır. 
Sartname ve nümunaleri
ni gör.ecek~erin her gün 
ve talıplerın belli sa ... 
atte Tophanede Merkez sa
tın~lma komisyonuna gelme-
len. (939) (1139) 

Keş;f bedeli 1,369,78l lira 84 kuruş olan Ankara şehri yaı bey N'lrbkapı caddeıinde 128 
stadyum ve hipodromunun muayyen bir kısmıDln inıası loptan numaralı hanede aakin Halil efen· 
göli:rü olarak, ve beşı f bedt:li 368,424 lira o!an İncesu mecra11· diye: 
mn is!ih ve civarının drenejı vahidi kiyası fiat esası ile 60 g3n Mahalli lllezkiirda mukime Ra-
milddetle 15 şubat 1934 tarihinden 16 nisan 1934 tarihine ka· ife hanım ta1'flftdan aleyhinize .:ı· 
dar münakasaya çıkarılmı~hr. l!ıale Ankara Vılayetinde 16 ni· çılan teacili talak davumda ila • 
san 1934 pazartesi gnnü saat 1 S de yapılacaktır. metkihınızm llleçbWİJeti buebile 

Daha ziyade malumat almak isteyenlerin Ankara Vıliveti hukuk uıulü muhakeıneleri kanu· 
Nafıa Ba, Mühendis\ig-ıne müracaatı. (635) 141 ı"nci - d..1--. nunun ... 'l ~i mucibin· 

1 b l 
.. . . . k .. } .. >J •• d ce dava arzuhalinin on bet ıün 

stan u unıversıtesı re tor ugun en: müddetle ilanen tebliiine karar ve 

Maarif Veka'eti Müşaviri Profesör M. Ma!che Terbiye bak· rilmit olduğundan bir nu.ha.ı mah 
kında Universite l<onferans sıılorıunda dört konferans verecektir. keme divanhanesine talik kılınan 
Konferanslarm gönleri ve mevzuları atağıda gösterilmiştir. dava :ırzuhaline tarihi ilindan iti

baren on bet ıün zarfında eeyap 
22 şubat ve l mart perşenbe günleri : "Terbiye prensipleri.,, d vermediiiniz takdir e muameleyi 
8 mart perşenbe günü: "ilk çağda tt.rbiye - eski Yunan müteakibeyi kanuniyeainin ifa kJ. 

ve Roma terbiyesi.,, lınacaiı teblii makaımın kaiın ol-
15 mart perıenbe günü: "Rönesans devrinde terbiye.,, (1naftft mak üzere ilin olunur· vvuıı) 

Konferanı'ara sut 14 te başhyacaktır. Herkes gelebilir. (838) 
Sultanahmet 3 üıİcÜ Sulh Hukuk 

Mahkemeainclen: 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban, r elefoo : 22925 

lmroz Yolu 
Her Perşembe gtıan 
Galata rıbhm1ndaa ıaat 18de 
Tayyar vapuru 1ıa1kar. 
G.dış ve dönllıte mutat iske
lelere u7rar. 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

1 - Hrant Çopuryan ve Sera• 
fim Serafimidi efendilerin müıte
reken müteıarrıf oldukları 4025 
lira kıymeti muhammeneli Beyoj
lund. "1, Bayram ve Abanoz tokalı· 
larmda kain 16 - 19 No: lu kir· 
gir ve zeminden maada üç katlı 9 
oda, bir- mutfak, 2 beli, odunluk 
ve kömürlük, sarnıç ve kuyuyu ha· 
vi ve elektrik ve terlc:oı tesisatı o
lan hanenin tamamı :ıkındaki dük
kan ile birlikte §uyuun izaleai zım• 
nında açık artırımya vazedildiğin
den 19 - 4 - 934 tarihine müaa
dif per§embe günü aaat 15 ten 18 
ya k-ıdar Beyoğlu Sulh Mahkeme
sinde satılacaktır. Artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
buluraa o gün ihale edilecektir, 
bulmadığı takdirde en son artıra· 
nın teahhüdü baki kalm'lk ıuretile 
2 inci artırma 15 inci güne tesadüf 
eden 5 - S - 934 cumarteıi gü· 
nü aaat 15 ten 16 ya kadar icra olu
nacak ve en çok mırana ihale edi· 
lecektir. 

2 - Tarihi ihaleye kadar müte
rakim maliye vergiıi, vakıf icare
ıi, belediye reami ve delli.liye müt-

3 - Artırmaya ittirak edecek• 
ler kıymeti muhammenenin yil&Ge 
7 1/ 2 niıbetinde temm'lt akçesi ve 
ya milli bir bankanm temirat mek• 
tubu ıötürmeleri f&:lb'l'. 

4 - Artırma bedeli tarihi ihale
den bet gün zarfında mahkeme ka 
aaıına tediye edilecektir, akai t.'lk· 
dirde ihale feıh ve tarkı fiat zarar 
ve ziyan, faiz bili hüküm kendi • 
ıinden tahsil edleceklir. 

5 - 2004 numaralı icra ve ifliı 
kanununun 126 mcı nnddeıine 
tevfikan gayri menkul üzerindeki 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alakadarların gayri menkul üzerin 
deki haklarını,, hususiyle foiz ve 

masrafa dair olan iddialannı isbat 
için tarihi ilandan itibaren 20 ıün 
zargmda evr.:ıkı müıbiteleriyle 
birlikte satı, memuruna müracaat 
etmelidir, aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile aabit olmayanhr 
ıatıf bedelinin paylatıflDUından 

hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme div.:uı
baneıinde herkesin görebileceği 
bir yerde aaılmııtır. Fazla tafıilit 
almak iıtiyenlerin 934/ 3 numara· 
•\le Batkitıbete müracaatları ilin 
olunur. (10807) 

lıtanbul 6 ıncı icra Memurlu· ı 
ğundan: 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 7 ertip 6 ıncı Keşide 

l~bı dütiinüldü: Betiktaıta 
Muradiye mah:ılleıinde Bayır soka 

1 ğında 21 No: da oturan Hafız Ali 
efendinin yangından evvel talep Sadri Etemin küçük 
ettiği 933 - 885 No: lu men'i te- Hikayeleri 

Bir borçtan dolayı mahçuz pa· 
raya çevrilmeaine karar verilen 
matba'1cılıia ait bir makine 19 -
3 - 934 sah saat 11 ile 13 arasın· 
da Caiaroilu hamam sokaiında 
Hilal matb:ıumda satılacağı ilin 
elwıur. 00810) 

Sahibh MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Alımet 
YAKIT Matbuu - Jitanbal 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.fJOO, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 5fl.000) Liralık 
Mükafat vardır. 

1 diye kararmı iıtihaal için teyidi Kitap halinde bambyor, 

d l 
yakında çıkacaklar. 

mü dea o arak ib113z etmiı olduğu Remzi kitaphanesi: 50 kuruş 
8. tertibinden 19444 No: lu obli· •••iiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiilllliiıiiiİİİll .. 
ıuyonun adliye yanıınında yan· 
dığmdan mezkUr obliıuyonun kıı 
mı aliminin men'i tedavülünü ta· 
lep ve A.m.dolu demiryolu ıirketi 
tarıUmdan muaaddak mahkeme • 

1 nin yanpndan enelki karar ıure
! tini ibraz etmit olmuma mebni 

iddiuınm sıhhatine kanaat hu 
olduğundan mezkür 19444 Noı 
obliguyonun kısmı aalilinin men' 
tedavülüne ve keyfiyetin ıÜ 
lerle ilinma 8 - 3 - 934 tarihin 
de karar verildiii ilin olunur. 

J208ll 


