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Avrupadaki 
ayna 

Türkçede bir atalar sözü ~ 
dır: "Kendi kendine ıelin güvey 
olmak,, derler. 

Onun gibi, batı çalgısiyle uğra
l&n biri de bana dedi ki: 

- Yeni Türk çalgısı yaratıl
lllalc iateniyor. Bu, ne demektir? 
Sanki onu yaratmamıtlar mı? 

- Kim yaratmıt? diye, taııra
ralc yüzüne baktmı. 

Beni yukarıdan qağıya süzdü. 
Bu kadar apaçık bir §eyi anlıya
ınadığım için, abdallığıma acını· 

Almanya nereye gidiyor? 
Almanya Ingiltereden 

silah mı aldı? 
''Balkan anıaŞması harb tehli

kesitie bir duvardır,, 

Yor gib:ydi: ı 
- Avnıpanm birçok konserle

rinde, "Türk çalı111,, diye, benim 
)&rabb ortaya çıkarttıklarım ça
hruyor. Burada ise, deierimi bilmi 
)'orlar .... 

Ey yurddqlar ! Elinizi göğsü
nüzün üstüne buıb da söyleyin: 
Böyle teY olur mu h:ç? Bir adam, 
Türk çalgısını yarattı diye Batıda 
tanınsın da adı aanı burada du
J"lllm•am, olur mu? Böyle itler öy· 
leaine yayılır ki, Mııırda. oturan 
aaiır aul~ bite itilir. 
• Şayle bır teYİ ıöz anüne geti
rın ~.~aka.inı Gorki'yi ya da Waı
ner 1 otekı uluslar ..... _ b"I" 
d R~ı • ..;_ ~7•, ı~m 

a, -.cua,~~ 
ri itibnemit ! ... Kiıi, iBr önce ke~ 
di yurdunda ün alır! öteki ülkeler L!- gibidir. O aynada biçimi 

lirirae, hah itte, artık o var de
ı.ıe1cfu.. 

Aynada ıöriimün de kendi ol
llıaaın; bu, nasıl olacak itlerden 
deiiJae, kendi varlık ıöaterib ıö
l"Üııütünün aynaya çarpmamasına 
da öylece inanmayın aakm ! 

Habeıistan Kralı, "Krallarm 
JCı..1ı,, admı takmmq. Buna, Ba-
tıl•'- ''l" o ani . ~ ıu uyor. sm ı ımpara-

~rlutu vaktinde, bizim de "Şöy
e)'iz, böyleyiz!,, diye yükiiaekten 
~anızı bıyık albndan gülerek 

tılarlardı. 
• Şiındi iae, Babdaki ayna, bizim 

11
,.&la adunlarmuzı nasıl ıösteri

l'or, balan: Almanya ile Fransa a· 
i'lll.daki Sar anl&f&Dlamazlığı 

l~f1k Rüttü Aru'm batkanlıiı 
• bıida düzeltilecek. 
Ceı de, Dıı Bakanma: 

d - Sen kendini ııra içinde aay-
ll'aııtadm ! diyebil bakalım! 

..!!te, '7ürk çalrısmı Ba.bda ta
ı;unı t,, diye a.yalcdirmek için de 
I lcadar au gatürmez bir belge i· 
e CSnGJnüze çrlam.lı ! 
~ (Vl-nO) 

Ne garib adam-
lar var yahu! 

• 8oaıbay, 11 (A.A.) - Muta· 
l'tıiıtlan ortadan kaldırarak doğ
lı. •n doğruya 1&bf kararı al ey· 
•ilde Protestoda bulunan ıezici 

'&tıcdar Önd . d' . en Şa.mıunder Gan· 
111111 kulu''b . .. ..nd b. h f d eaı onu e ır a ta-

't::;;ri Malıatınanm gayretlerine 
en aÇlık ırevi yapmaktadır. 

. Ş&ıntunder bu suretle eski va· 
~l)et• • 
~2 • 

111 1adeai için Gandi üzerinde 
Yık "'&pm-'- .. .d. d d. ı aa umı ın e ır. 

Sorgusu aç Baat BÜren rocuğun mii
rebblyeıi ve Lindberg'in karısı. - Ço

·~uğun mürebbiyesi yürüyen Matma· 
zeldir-

Çocuğu kim kaçırdı? 
Suçlu vekili ortalığı karıştırıyor, 

kadın ayak izi kimin? 
Tayyareci Lindberg'in çocuğu

nu çabb öldürmekle suçlu Alman 
marangozu Haupman'ın muhake
mesi büyük bir heyecanla devam 
eaiyop.. Dünye.nm her yanmda 
yüzlerce gazeteci mahkeme salo
nunu doldurduğu gibi bir o kadar 

da aha1i ayni mahkemeyi inceden 
inceye takib etmektedir. 

Mahkeme bu ıefer, çocuğun 

ınürebbiyeıi lskoçyab bir kızı ta
hid olarak dinledi. 

~ (Devamı beşincide) 

Bay Papen ue Bay Bena 

Budapeşte, '(Hususi) - Son lngilterenin ıattıgı silahlar da· 
,;inlerde İtalya veJlerlinden Pe.. ha ziyade Çine ve Japqnyaya ıan 
leye gelen haberler, Balkan bükU derilmekte iıe de - bunu da 1n
metlerini enditeye dütürecek ma- giltere Hariciye müıtepnnm ai
hiyettedir. Hitlerin son alb ay i -
çinde lngiliz silah f abrikalann • 
dan aldığı harp levazımının göze 
çarpacak bir yekUn letkil ettiği 
söylenmektedir. 

zmdan öğreniyoruz!- Avu.tur • 

yada: "Nereye gidiyoruz?,, batlı· 
ğı albnda çıkan bir makale bize 

~ (Devamı dördüncüde). 

.Dünkü Fırka Kongresi Makedonya ve Trak
ya komiteleri nedir? 

ltalya asker mi 
topluyor? 

Roma, 11 (Franıızça latan -
bul) - Şimali balyada asker tah
tidab yapıldığına dair bazı ecne· 
bi memleketlerde çıkan fayia te
sir etmemi,tir. Bu ,ayianm aıılaız 
olduğu anlatılmaktadır. 

_ ........... r;rErER-·1 

Makedonya komitesi 
iktidar mevkllnl Trak 
ya komitesine niçin 

bırakmıştır? 

Cumhuriyet Halk Fırkaaı l•tanbul vilayet kongruinin dün •abah 
toplandığını, dünkü •ayunuda, haber uermiıtik. Re•mimiz bu kon • 
gretle bulunanlardan bir kı•mını gö•teriyor. 

Jatanbulda en çok satılan 1 
gazetedir. llanlannı., "HA. I 
BER,, e verenler kir ederler. 1 

··-·········-·-· .. ·-···-·······-··-.. ···········-·- Makedonyalıların iBtedikleri oe hak 
iddia ettikleri topraklan gÖBteren 

harita. Sarda rey verilmeye baılantlı. 
Hcutar.elerde doltJflınlan rey 

1C1nJrklarına lıaata J'alan naziler 
reylerini vermektedirler. 

ikide bir Bulgariıtandaki Tru· 
ya ve Makedonya komitelerinden 
bahıeden yazılara ve haberlere 
raıgeliniyor. 

Makedonya komiteıi lağvedil
mit; Trakya komitesi büyük İçti· 
mamı yapıyor; Makedonya komi• 
teıi azasından biri Yugoslav Kra• 
bnı vurmuf ... 

Birçok okuyuculanmız Bulıa
riıtandaki komite teıkilatlarmı 
bilmezler. Kendilerini tenvir et -
mek makıadiyle Bulgar komite • 
leri hakkında atağıdaki maluma • 
tı ya2nıayı münasib gördüm. 

(Devamı 6 mcı da), 



'' ~ 

=T. R1iştü Aras 
Milletler cemiyeti 

konseyine 
riyaset etti 

Cenevre, 11 (A.A.) - Uluslara· 
rası derneğinin 84 üncü konseyini 
açan bu aabahki gizli toplanbda, u-

mumi katib bay Aveno~ Habet hü. 
kUınetinin, yeni bir it'arda bulunun
caya kadar ltalyan • Habeı ihtilafı • 
nın konseyin gündeliğine konulma • 
aını istemediğini bildinniıtir. 

iyi malumat alan mahafilde, Adi
aababa'run bu hareketi 1 tal ya ile 
Habeşistan arasında yapılmakta o -
lan müzakerelerden ötürü olduğu 

söyleniyor. 
Bundan ıopra Türkiye Dıı itleri 

Bakanı Bay Tevfik Rüttü Araaı:ı 

Başkanlığında umumi toplantı ya • 
pıhwttır. Bay Tevfik Rüıtü Aras 
Adatcı'yi tazimle anmıt ve Bay Can 
Saymen ile Maaairli bu tazime İtti- · 
rak etmitlerdir. 

Konaey elde bulunan itleri gör. 
müt ve Sovyet murahha11 Rozen • 
bergin Genel Katib muavinliğine ta
yinini tasdik etmiıtir. Konsey pa • 

zarteıi sabahı toplanacaktır. 

---o--

Sar' da 
Rey tasnifi salı sabahı 

bitmiş olacak 
Sarbruk, 11 (A.A.) - Reyiam 

günü yakll.§tıkça ıiyual gergin • 
Jik de artmaktadır. Statükoya ta
raftar bazı gazetelerin aatıcıları 
dün bırpalanmıtlardır. Naziler, 
Amerikadan Sarlılann gelmeleri 
münasebetile tezahüratta bulun
mutlardır. Polisin müdahalesi, 
ciddi karıtıklıklarm önüne geç • 
mittir. 

Sarbruk, 11 _(A.A.) - Rey 
toplanmasının ve son verdiğinin 
salı günü sabah 8 den evvel bil • 
dirileceği bu aün resmen haber 
verilmittir. Pazar akıamından 
bqlıyarak reylerin gözden geçi
rileceği Vartburgu kordon al· 
tına alacaklardır. 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Al • 
manyadan Sarlı müntehiplerin 
muvaaalatı münasebetiyle :ıuhu. 
ru muhtemel hadiselere mani o • 
lunmak için tiddetli tedbirler a -
lınmıftır. Sar polisinin lngiliz ıe 
fi Hcnnessy asayİf hizmetini 
bizzat idare etmektedir. 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Alman 
cephesi önderi bay Nietman dün 
ak§am radyoda söylenen ve bu 
ıabah bütün cephe gazeteleri ta
rafından neıredilen müheyyiç bir 
hitabede cephe azalannı reyiam 
komisyonunun nizamatına mut • 
lak surette riayete davet etmİf ve 
bilhassa bayrak çekilmemesini 
hatırlatmııtır. 

Bay Nietman, Alman cephesi
ni seçiciler gözünde hakıız gös .. 
termek için kendi ilanlarmı biz • 
zat kendileri yırtr n tahrikitçıla • 
ra kapılmamalarını ve kavga çı
karabilecek her türlü hareketler
den sakınmalarını azaya tavsiye 
etmittir. 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Müşte

rek cephe önderleri, nazilerin 
statüko taraftarlarına karı ı yeni
den tiddet hareketinde bulunduk
larını ve bu hususta hükO.met ko
misyonu ile uluslararasına müra
caat ettiklerini gazetecilere ıöy • 
lemişlerdir. 

--o-

Meri Pikfort 
uğlas Falrbankstan 

boşandı 
Loe Aa,eloe, 11 - Mari Pik

lord Duilaa Fairbank aleyhine i
kame ettiği talak davasını kazan· 
mııtır. 

Yunan matbuatı da Bulga
ristandan pek şikllyetci ... 
Atinada çıkan Elefteron Vima 

gazetesinin Sofya muhabiri gaze
tesine yolladığı bir mektubta di
yor ki: 

Umumiyet itibariyle Bulgar 
Trakya te§kilatı tarafından yapı· 
lan Trakya propagandası, Sofya 
hüktimetinin müzahereti ile, şid· 

detli bir ıurette devam ediyor. Bu 
propaganda, Bulgaristanın ce . 

nub kom~ularına, Türkiye ve Yu • 
naniıtana karşı bir nevi bariz tah· 
rik gibi telakki olunabilir. Siste
matik bir gidit alan bu tahriklere 
bir nihayet verilmesi lazim geldi-

ğine kani bulunmaktayız. 

Yugoslavya ile uyu§mayı temin 
emeliyle Makedonya komitesi da· 
ğıtıldığı halde Bulgarları Elenler 
ve Türkler aleyhine kışkırtan 

Trakya teşkilatı mutlak bir ser· 
bestiye malik bulunmaktadır. 

Sarsıntı bilanço~u A~:::u;~~:~~~-
1672 ev kısmen ve temamen 

yıklldı, 4 ölü, 9 yarah var 
Balıkesir, 11 (Kurun) - Zel

zele mıntakasındaki sarııntılar 
hala sürmektedir. Istanbul • Ba
lıkesir telefon konutmaları ke • 
ailmittir. Gemlik, Bursa ve diğer 
bu hatta bititik olan yerlerle te • 
lefonla konuıulamıyor. Hat, saat 
17,30 dan itibaren bozulmu§tur. 
Hattın zelzele yüzünden bozul • 
duğu sanılıyor. Vali bay Salim 
Ozdemir tekrar Erdeğe git • 
mittir. Zelzele noktasın • 
daki heyet sarııntıdan §İmdiye 
kadar yıkılan evleri, ölen insan 
adedini teıbit etmittir. Bu husus
taki malumat ıudur: 

Erdekde sarsıntıdan 756 ev 
çatlamış, iki baraka yıkılmıf, 
Marlı köyünde 180 ev tamamen 
70 ev kısmen, Ocaklar köyünde 
dört ev, Turan köyünde bir ev ta
mamen, Marmara adasında 100 
ev ·ıamamen, 37 ev kısmen, Çı • 
narh köyünde 20 ev tamamen, 3 
ev de kısmen, gündoğdu köyün
de 45 ev tamamen, 15 ev kısmen 
yıkılmıştır. Bu köyde 2 kişi yıkı
lan evlerin altında kalarak öl • 
mü,tür. Patalimanmda 12 ev yı. 
kılmış, 45 ev kısmen yıkılmıştır. 
Bu mıntakada dört yaralı vardır. 
Balıkhköyünde 55 ev yıkılmış, 

Harmanlar köyünde 55 ev tama
mile 4 ev de kısmen yıktlmıf, 6 
hayvan ölmüttür. · 

Poyrazlar köyünde 9 ev tama
men 66 ev kısmen yıkılmııtır. 
Bu köyde 36 hayvan yaralan • 
mıştır. 

Hohla köyünde 13 ev tama • 
men 28 ev kısmen, Asmalı kö • 
yünde 3 ev tamamen, Türkeli kö· 
yünde 91 ev kısmen yıkılmıttır. 
Türkeli köyünde bir ölü, 4 yaralı 
vardır. 

Yiğitli köyünde bir ölü ve bir 
yaralı vardır. 

Ekimlik köyünde 30 ev tama
men, 26 ev de kHmen yıkılmıt • 
tır. 

-0--

üç dış bakanı 
Liyubliyanada 

görüştü 
Belgrad, 11 (A.A.) - Başba

kan Y evtiçle Hariciye Bakanlan 
Beneı ve Titüleako bu sabah Li · 
ubliana'ya gelmişler ve Yevtiç'in 
salonlu vagonunda görüşmeğe 

t a§lamışlardır. 
Üç Bakan öğle yemeğinden 

sonra görütmelerine devam ede • 
ceklerdir. 

Almanqa milletler cemi
qetine iştirak etmiqer 
Berlin, 11 (A.A.) -Almanya, 

Uluslar derneği konseyine itti • 
rakten imtina etmektedir. Siya -
sal kaynaktan alman malumata 
göre, Almanya lngiliz büyük el .. 
çisinin yaptığı tetebbüslere men-

r 

fi cevap vermittir. Elçi, Alman -
yanın konseyde temsil edilmeme
sinin pek ziyade tayanı esef ola
cağını ve bundan mahzurlar do
ğabileceğini bildirmittir. 

1 Sahalı ~azeteleri ne 

runu kırdı 
Moskova, (Taı ajan11 bildiri

yor) - Geçen hafta Moıkova 

yüzme havuzlarnda büyük bir 
spor bayramı tertip edilmiş ve bu 
münasebetle bir çok müıabakalar 
yapılmıthr. 

Bu müsabakaların verdiği en 
mühim netice yüzmekte yeni bir 
Avrupa rekorunun kırılmıt olma
ııdır. 

Yeni rekortmen, Nikola Bori· 
sof isminde 20 yatında bir genç
tir. 200 metre mesafeyi ıırtüıtü 

2 dakika 33,4 ıaniyede yüzmüt
tür. Eski rekor 2 dakika 39,8 aani· 
ye ile Kuppera iıminde bir Alma
na aitti. 

Genç yüzücü bundan başka da
ha altı meıafede Ruıya tampyo
nudur. Bu mesafeler 100 ve 400 
metre sırtüstü ve 200,400, 1000, 
iSOO metre ıerbeıt yüzmedir. 

--0--

Fırka kongresi bu 
sabah toplandı 

Cüm.huriyet Halk Fırkaıı lıtan· 
bul vilayet kongresi bu sabah saat 
onda fırka merkezi binaıında top 
lanmıttır. 

Toplantıda kaza mümessilleri 
meb'uslar, vali ve belediye reııı 
vali muavini, kaymakamlar, Şe

hir Meclisi azaları bulunmuttur. 
Fırka umumi katipliğince kongre 
reisliğine vilayet idare heyeti rei· 
ıi doktor Bay Cemal ıeçildiğin • 
den celıeyi Bay Cemal açmtf, kı
sa bir nutuk söylemittir. 

Bundan sonra itari reyle kon • 
gre ikinci reisliğine Adalar mü • 
meaaili lıtanbul Meb'usu Bay Sa
dettin Rıza, katipliklere de Bay 
Mekki Hikmet ve Bay TeTfik se • 
çilmiılerdir. Sonra vilayet idare 
heyeti azasından Bay Necip iki 
ıenelik faaliyet raporumı okuttıuf 
tur. Kongre devam ediyor. 

diqorlar? 
KURUN - Asım Us bugünkü baş· }'azıya göre Almanya kültür ve dan bahsetmektedir. 

makalesine "Türkiye Orta Avrupa medenıyet itibarile gerek Fransadan, ZAıJI AN - Zaman imzalı yazı I -
kombinezonuna girebilir mi?,, serlciv- ııe gerek Avrupanın diğer milletler- talya ile Fransanın anlaşması mev
hasırıı koymuştur. Evveld Türkiyenin den medeniyet gözünden daha yük- zulu bir yazı yazmıştır • .. 
Balkan cmdlaşmasına dahil olduğunu tıf3lı.tir. Fransızlar umumi harpte Al- ~KŞAM - Üç yıldız imzalı ve "Ma 
L"e Balk:m a:1dlrr,masilc Küçük itila- manları Yahudiler ve ıwsyalistler sa- caristanda değişiklikler,, serl<ivhalı 
fın müttefik olduğunu, binaenaleyh yesinde mağlUp etmişlerdir. Alman • yazı Macar Meclisinden geçmek üze -
Küçük ltilô.f ın tasvip ettiği şeyleri lar şimdi gizliden gizliye silah lanı- re olan yeni intihap kanunundan bah 
Balkan andlaşmasıın da tasvip edece- yorlar ve çalışıyorlar. Günün birinde setnıekte ve bunu izalı etmektedir. 
ğini yazıyor. Ve Avuıturya meselesin- muhakkak surette umumi harbin acı- Yeni kanuna nazaran meclis reisi a • 
de Fransanın, Tiirkiye ile Yunanista- sını çıkrıracaldar ve intiakm alacak • §ağı yukarı bir Kral salahiyetinde • 
na antanta girmek için bir yol ara • lard,r. Binaenaleyh Almanya istikbal dir. 
masının da Balkan devletlerini elin • i~·iıı Niyilk bir lıarp hazırlıyor. Yazı şöyle bitiyor: 
den kaçırmamak için olduğunu üdve .•il !il/YET - Ahmet Şükrü Esme- "Bu görüşlerin doğru olup olmadı-
ederek yazısını bitiriyor. rin "Türkiyenin barışa yardımı,, ser- ğını çekişecek değiliz. Biz yalnız bize 

CUMHURiYET - Bugün meşhur Mvhalı yazısı Milletler Cemiyetinin yakın bir ülküdeki işleri bildirmek is
lngiliz muharrirlerinden Wichham son konsey toplantısına Tevfik Rüş - tedik. 
Steed'in "Almanya harp hazırlıyor,, tü Arasın riyaset etmesinden ve do- SON POSTA - Başmakalesi yok-
lslmli bir makalesini neşretmiştir. 1 layısile Türkiyenin barışa yardımın • tur. 

SoğUk inüthiŞI 
Kurtlar bir kız çocu• 
ğunu parçaladılar 
Bükref, 11 (Huıusi) - Herta· 

rafta şiddetli soğuklar var. Çiaino 
ıehrinde bet kişi soğuktan öldü· 
Bulıovinada bir köye kurtlar hü· 
cum ederek bir kız çocuğunu par• 
çalamıılar ve bir arabacıya saldır 
mışlardır. Arabacı b~r ağaca tır· 

manıp kurtulmuıtur. Arabanın at• 
larını kurtlar yemiştir. 

Her tarafta münakalat sekte • 
ye uğramıttır. 

--0--

Avusturya Dış 
bakanının görüşü 

Viyana, 11 (A.A.) - Dışiıleri 
Bakanı Bay Bergewaldneg Havas 
Ajansına şu beyanatta bulunmut· 
tur: 

"Bay Muuolini ve Bay Laval 
Romada çok büyük ve ehemmi -
yelli bir eaer yapmııtır. Bundan 
Avrupa ve orta Avrupa Bakımın· 
dan çok şeyler bekliyorum. 

Anlatma İtalya ile Yugoılav • 
ya ve Budapeşt~ ile Belgrad ara· 
smda devamlı bir selah için en 
ıağlam ümitler vermektedir. 

Bakan, siyasal bir Avrupa bir
liği imkanına inanmadığım, fak at 
istikbalde ökonomik Avrupa bir· 
liği görmekte olduğunu ve bunun 
temeli de Fransız - İtalya anlaı
ması olacağım söylemiı ve Şubat· 
ta Batvekil ile birlikte Parisi zi • 
yaret edeceğini ihsas etmittir. 

-0--

Almanya milletler 
cemiyetine gitmek 

istemedi 
Pariı, 11 (Huauti} - Alman

ya, Milletler Cemiyeti konseyine 
ittirak etmesi için, İngiliz sefiri 
vasıtasile davet edilmit, fakat Al· 
manya bu teklifi kabul etmemit • 
tir. 

..---o--

V J s t ii l dondu 
Varşova, 10 (A.A.) - Vistü) 

nehri bütün boyunca donmuştur. 
Danzig limanı buzlarla örtülmüş· 
tür. Vapurlar hemen hemen hare· 
ketsiz kalmışlardır. 

--o---

Tel fabrikasında kaza 
Eyüpte Ayvansaray tel fahri -

kasnda amele Cemil isminde biri 
elini makineye kaptırarak batı e
zilmek suretile ölmüştür. 

ınııı111111ıııınıııı111111111ııııııııııı111111ıııııınıı11111111ııııııııı111111111ıııın 

Yeni nefŞrivat: -------Yeni Adam 
"Yeni Adam,, ın 54 üncü aayı11 

çok değerli bir şekilde çıkmıttır. 
Kapakta yerli bir siyasal karika
tür bulunmaktadır. 

-0-

Toplanamıyan 
kongreler 

Mürettipler Cemiyetiyle Di,çi• 
ler Birliğinin kongreleri dün ken· 
di salonlarında yapılacaktı. Fakat 
ekseriyet omadığı için kongre bat
ka güne bırakılmı§tır. 

-0--

Sovyetlerın resim 
sergisi 

Önümüzdeki salı günü saat oıı 
beşte güzel sanatlar akademisinde 
Sovyet sanatkarları tarafından bir 
re.im ve heykel sergisi açılacaktır. 
Sergide yetmit kadar ese; buluna• 
ca.ktır. 



Gerçi, bunlar içinde .. l d' 
~· .b. " , ıoy e ı . 
t>lln gı ı, muzır ciddi 1 d 
F k t d .. h " er e var. 

a a '. unyaya ayat veren "h 
•·aı·e-t,, tn de muhtelif de • a • 
rasında öl .. . reeelerı a. 
''lld ç guneşı, yangın ateşi, 
· ll'Ihl yok mu? 

On · · l\it' . un ıçın, pek çok defa, şunu 
ll'\l: 

--l\· edili lt yobaz, bir züppeye tercih 
r ... 

C> 
le ·,~~kü, yobaz tipi, cins itibariy· 
tni '>Uyük ülkücünün, büyük ali
,.._. tı akrabasıdır. Belki tereddi et· 
··•lg • 
lle ·d tınıi bozulmuştur. Fakat, 

e olsa, o çeşiddendir. 

10 ~ ta.anif i böylece yaptıktan 
t:>e'flı-~, bizdeki mefkureci iıle züp
bi ~lPlerinin melezleşmişlerinden 

l' ıki .. 
}(· 0 rnek göstereyim: 

d~ 
1
a__rnilce bir bayan tanırım. Din-

l' tgı k' . d 
lle .. ımseye vermez. Bır e, 
bil Roreyim? Kadir gecesi iskam-

0Ynuyor. Hoppala, coppala ! tu: 8u ne pehriz, bu ne lahana 
TUau? 

~.~ lier koyun kendi bacağından 
ır 8. 

tı~ ··· ız, ibadetimizi de yapa • 
' oyunumuzu da oynarız. 

te~ ~ hatun ... Ya artık "monde-
t 1 !lırn d . . . . d ı . " e, ı§ın ıçın en ııy· 

l<~/ahud da şu müalümanhkta 
. ır ge . 
lfte ... li cesı iskambil oynanmaz 
dar) kt ele seninki gibi iddialı din-

l a 
Bir d ... 
Suıt e Pek tanınmıf misal: 

l'l.i hu ~n liamid devrinde mabey· 
Ve ta lllkaYunda sakallıydı. lttihad 
L ta k' 'k d oıyıkt l ı ti arı eline alınca, 
tak g·~~ını Niyazi bey gibi bura • 
li.itn 1 ogsüne "Ya hürriyet, ya ö • 

lıtr1~~, lfzdr. Mütarekede bıyık -
htdt; l 0!~ George giıhi poslaş • 
lle 00• d~iılız muhibleri cemiyeti • 

'"lt 1 ş· 
t~aş olub .. tmdi de sinek kaydı 
t1}'or. ıozde sıraya katışmak is-

• 
">. • • <.tip • • • • 

. t;'a~:byobazdan muzırdır. 
\tı, hetb u, melezler, züppeden 

ad .. 

Hatice Süreyya 

Talebe birliği 
kongresi 

idare he eti seçimi 
haftaya kaldı 

Talebe birliğinin yıllık kon -
gresine di.1n Halkevi salonunda 
devam edilmiştir. 

Talebe birliğinin bayramın i. 
kinci günü vereceği çaym niçin 
geri bırakıldığı idare heyetinden 
soruldu. idare heyeti tarafından 
kongre heyetine mesele izah edi
lerek çayın verileceği salon sa -
hiplerinin bayramın ikinci günü 
salonu Talebe Birliğine verecek. 
lerini vadederek kaparo aldıkla • 
rı halde arife gününden bir gün 
evvel eönderdikleri bir mektup -
la bayram günlerinde salonu ken
dileri için alakoyacaklarını bil • 
dirdikleri anlaşıldı. 

Azadan bazıları bu mesele et
raf roda söz aldılar. Neticede sa • 
lon sahiplerinin mahkemeye veri
lerek kendilerinden maddi ve ma
nevi tazminat istenmesine karar 
verildi. 

Kongre divanı, kongrenin ge -
çen hafta neden yapılmadığını 
anlattı. Kongreyi yapmak için 
Halkevi salonunun tutulmuş ol -
duğu anlatılarak kongrenin an -
cak bu hafta yapıl:nasma. imkan 
görüldüğü bildirildi. 

Nizanmamenin intibah madde
sinin değiştirilmesi kabul edilme
di. Yalnız bu maddeye kiiçük bir 

ilave yapıldı. 
Bundan sonra seçime başlandı. 

Yeni idare heyeti için altmış aza 
namzed gösterildi. lntihab san -
dıkları asılmasına ve bir hafta 
içinde yeni idare heyeti intihabı 
yapılmasına karar verildi. 

Bundan sonra kongre heyetin
ce birlik islerinde büvük hizmet • 

Tramvay kazası 
Dün Sirkecide Beşir Kemal ec

zanesi önünden geçmekte olan Ce
mil adlı bir çocuğa vatman lsma
ilin idaresindeki tramvay çarpa· 
rak yaralanmasına sebeb olmuş
tur. Vatman hakkında takibat ya
pılmaktadır. 

Yangın 
Bakırköyünde Cevizlik mahal

lesinde oturan Haticenin evinden 
yangın çıkmış, etraftan yetişilerek 
söndürülmüştür. 

Baca tutuştu 
Taksimde Snaservilerde Nem

lizade Midhatın evinin kalörif er 
bacasından yangın çıkmış, fakat 
çabuk söndürülmüştür. 

Yaralama 
Balıkpazarmda dönercilik ya

pan Dimitriyi, ayni yerde çalışan 
Aleko bıçakla yaralamış, kendisi 
yakalanmıştır. 

Otomobil kazası 
Aynalıçeşmede oturan Kazıma 

' T epebaşında toför Mustaf anın o-
tomobili çarparak yaralamıştır. 
Şoför hakkında takibata girişil
miştir. 

--0----

Akça bakanı lzmirden 
gelerek Ankaraya 

gitti 
lzmirde bulunan Akça Bakanı 

Bay Fuad dün şehrimize gelmiş, 
ayni günde Ankaraya gitmiştir. 

Sinema yazılarının, film adla· 
rının, bugünkü temiz türkçe sava· 
şında bir büyük yardımı olabile
ceğini de ayrıca hatırlatırım .• 

Havadis filmlerine gelince; sor 
zamanlarda, seyircinin masumiye· 
tiyle adeta eğlenir gibi bir adet 
daha çıktı: 

Hem yazı var, hem birisi ıza· 

hat veriyor. 
Bazan ses hiç yok.. Yalnız ya· 

zı !.. Ve havadis filminin bir kısmı 
bildiğimiz gibi giderken, arada 
bir bu izahat veren ses araya dü
şerek, doğru dürüst de söyliye
meksizin, şaşırarak, yanlışlar ya
parak, battal bir çalımla bir şey· 
]er . anlatıyor ... 

Bu bir düzen yahud heye 
can verilmiyecekse, kendi halimi· 

Akça Bakanımız, dün kendisi· 
ni karşılıyanlarla birlikte, akşam 
saat 17,5 da gelen "İzmir,, vapu
rundan çıkarak doğı-uca Haydar- ze bırakılmağı tercih ederiz. 

paşa istasyonuna gitmiştir. 

Bay Fuada, Ankara Ekspresine 
kadar refakat eden ve görüşen

ler arasmda akça bakanlığına bağ 
h yeni rıhtım ve limanlar idaresi 
genel müdürü, eski vali muavini 

HtKMET MÜNiR 

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

Balkan iktısat kon
seyindeki 

murahhaslarımız 
Bay Ali Rıza Çevik de vardı. Dün İzmir vapuriyle şehrimize 

D.. b' h · . · Ak B gelmeleri beklenen Balkan iktisad un ır mu arrırımız ça a-
kanı'yl 1 · d ·· .. 1 konseyindeki murahhaslarımız iz. e zmır vapurun a gorus-

.. . . : , mir vapurundan çıkmamışlardır . 
muş ve son seyahatlennın sebebı- K d'l · · y h . . . . en ı erınm, unan eyetı reısı 
nı sormuştur. 

Papa Anastasyo tarafından veri • 
Bay Fuad: 

len ziyafet dolayısiyle hu vapura 
"- lzmire hususi işlerim 

gittim. Birkaç gün kaldım.,. 
mittir. 

için yetişememiş olmalarına ihtimal 
de- veriliyor. 
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BÜYÜK DENtZ ROMANt Almanya nereye 
gidiyor? Şabin Yavr sa 

< Bı~ tarafı • ıncide) 

bu silah satışı işinin çok şümullü 
ve tehlikeli olduğunu göster'yor. 

, ______ Y __ az_an __ :_K_a_di_·_rc_an __ K __ A_F_L_ı ______ N __ o __ s_2 __ 1 

Reis emretti: "Gelen geminin 
ne mal olduğunu anla ! ,, 

Fon Papen;n beyanatına atfen 
İtalyan gazetel~rinde çıkan Bal • 

kan misakma ait yazılarda da 

istikbale ait emn'yet supapları a
ramanın gülünç olduğu görülmek 
tedir. 

Yavuz, palabıyıklarını sıvazla -
dı: 

- Eğer Glorya gibi yağlı bir 
parça ise, doğrusu elden kaçır

mak istemezdim. 
Ali Reiı ona baktı: 
-Ne maksatla yola çıktığımızı 

unutmıyalım ! .• 
- Elbet, elbet?... Unutur mu

yuz? .. Fakat nasıl olsa o da Vene
dik tarafına gidiyor da, hani, yol
da boı kalmıyahm diye söylemit 
bulundum. 

T r l'Un güldü: 
- Doğrusu bu ıöz hoıuma git

ti ... Korsan dediğin hiç boş dur
mamalı ve h:ç bir fırsatı kaçırma-
ma ı ... 

De!i Mehmet ne zamandan be
ri zorla kendini tutabiliyordu. Ali 
reisin kalb · ni en iyi anlıyan o idi. 
Çünli:ü o da Ali Re's gibi babasını 
arıyor~·..ı. Daha ziyade duramadı 
ve söze karııtı: 

- Bunların hepıinden . evvel 
reislerinin sözünü dinlemeli, emir 
lerini yapmalıdır! .. 

Bu söz!er ortalıkta sert bir kam 
çı gibi taklanuıtı. 

Lafını dirhemle değ'I miskalla 
harcı yan Ayı Mustafa kalın bir 
sesle tasdik etti: 

- En doğrusunu Deli Mehmet 
ıöyledi. Adını Deli koymuılar a
ma, içimizde en akıllısı odur .•. 

Küçük Hüıeyin iti takaya vur -
du: 

- Uzun boylularm budala ol • 
duklarım söylerler ama ben on· 
dan çok kısa olduğum halde daha 
akıllıymı derneğe utanırım! ... 

-Tam buldun utanacak sura -
tı ! ... 

Ali Reis dütüncel=ydi. Ne za
mandanberi beklediği güne ka
vuımuıtu. Hiç bir eksikleri olma
dan, tam ve sağlam bir halde se
fere çıkmıtlardı. Böyle bir gemi, 
böyle dolu bir halde, hiç bir 1 · ma
na uğramadan bet defa Venediğe 
gidip gelebllirdi. 

HNbuki §İmdi yolda birisi on -
lara çatarsa yahut onlar b · r tara -
fa sataıırlarsa sonu kimbilir ne o
lacaktı?. Zaten yazın son günle -
riydi. Yirmi otuz gün sonra ıon
baharın sert rüzgarlan, yağmur
lar, fırtnalar hatlardı. 

Yüzünde hafif bir korku ile, ia
temiye iıtemiye geriye baktı. 
Ş 'mdi, arkalarından gelen gemi 

daha iyi görünüyordu. 
- Küçük Hüseyin! ... 
- Buyurun reis! ... 
- Haydi bakalm, göreyim se-

ni! ... Sansar Osmanın yanına çık 
ve gelen geminin ne mal olduğunu 
anlamağa çalı§! ... Rotası nedir? 
Bizil't üstümüze mi geliyor, yoksa 
batl--'.a yol mu tutuyor? ... 

Küçük Hüseyin · p merdivenler 
den bir maymun çevikliğiyle çık
tı. 

Deli Mehmet Ali Reisin yanın
da bulunuyordu: 

- Bana kalrrsa onun rotası sa· 
hile de.ha yakın gidiyor ... Biz da
ha açıktayız. Üzerimize gelm:
yor ! ... 

- Bana da öyle görünüyor a
ma ... Doğrusull'1.ı timdi küçük Hü
ıeyin bize söyler ... O, bu itlerde 
ustathr. 

Ali Reis bir aralık etraf rna ba
kındı. Birisini arıyor gibiydi: 

- Kara Yusuf nerede? Göre
miyorum ..• 

Ayı Mustafa cevap verdi: 
- Sanırım. biraz hastadır. Sık 

ilk kamarasına iniyor! ... lşte, ge-
l . ' ıyor .... 

Kara Yusuf kamaraya inen 
merdivenin batında boy göster
miıti 

- Hey! .. Kara Yusuf!. .• 
- Buyur reis! ... 
- Nerdesin yahu! ... Deminden 

beri seni arıyoruz! ... 
Kara Yusuf geriye baktı. Arka 

dan ge'en gemiye bakarak sordu: 
- Ne oldu? ... Üstü.müze mi ge

liyor? ..• 
- Yoksa korkuyor musun? ... 

Bak, Ayı Mustafa senin hasta ol
duğunu zannebnif! ... Bugün ka
maraya sık sık giriyormutsun ! ... 

Kara Yusuf sarardı. 
Bu adamda sahiden o gün bir 

baıkalık vardı. 
- Yok canım, hasta değilim! ... 

Sapsağlamnn ... 
Küçük Hüseyinin sesi direğin 

ucundan işitildi: 
- Reis! ... Gelen gemi büyük 

bir kalyondur. Bir Venedik kal
yonu! ... Gloryaya benziyor!... Ro
taaı sahile bizden yakın! ... Üstü
müze geldiğini zannetmiyorum .•• 

Yavuz, gene pala bıyıklarını 

sıvazladı: 
- Keşke üstümüze gelse!... 

Belki Gloryadır ! ... 
Demekten kend · ni alamadı. 
Ali Re:s bu sözlerden hoılan

madı. 
Kara Yusuf dütüncesini açıkça 

söyledi: 
- Gloryayı o kadar kolay yu

tulur bir lokma sanmayın!. .. Dağ 
gibi bir gemi!. .. Topları da ...... 

Bütün korsanlar Kara Yusufun 
ne kaüar büyük olursa olsun bir 
dütman gemisinden böyle ürkerek 
bahsemtesine taştılar. Tosun, ku
lağınn ardındaki yarayı kaşıdı: 

- Ondan daha büyüklerini de 
yutarız amma, timdi zamanı de
ğil! ... lnıaallah dönüşte gene rast 
larız. O zaman Şahin Reiı te ba
tımızda olacak! ... Elimize düşe
cek olanın vay haline!. .. 

Bu hülya, hepsini yüzlerinde, 
hele Ali Reisin gözler'nde bir sa
adet dalgası uçurdu. Ah o günleri 

.. b'l 1 ' gore ı se er .... 

Ali Reis rotayı iskeleye doğru 
açtı. Bu suretle arkadan gelen kal 
yonun onları kovalayıp kovalama 
dığını anlamak, akşamdan evvel 
ona yakın bulunmamak ve gece 
dosdoğru sancak tarafına dönmek 
istiyordu. Böylelikle uzaklaşmıf 

olacaktı. 
Şahin gemisi, yelkenlerini §İti· 

rerek sola doğru meyletti. Ali Re
is merakla beldedi. 

Kalyon yolunu değiştirmedi. 

Biraz içi rahat etti. 
Küçük Hüseyin son haber: ver-

di: 
-Reis!... 

. 
Jn!!İlterecleki silah fabrikaları-

nm Cin ve Japon ordularına s:la.h 

sevkıyatı hummalı bir faaliyetle 
devam edip dururken, Loit Cor-
cun: 

"Sulh için \arp etmek lazım· 
dır!,, sözünü 1'ı1acar diplomatları 

arasında hatırlamıyan bir fert 
yo1dur. 

Bu vazivet karı;ısında Alml'mya 
nereye gidiyor? Ve kiminle harp 
ede~ektir? 

Bu sualin cevab!nı -l:elk' ya
rın .. Be!ki ilkbaharda- gene biz
zat Almanya vereceği için, biz 
şimd"lik Balkanlar hakkındaki 
endişemizi izhar etmek frrsatını 
arıyoruz. 

Macaristan Başvek'linin bu • 
günlerde fazla asab '}eşmesinden 

ve Merkezi Avrupanın kubbesini 
saran siyah bulutların gittikçe 
kızıllaşmasından anlıyoruz ki, si

yasi hadiseler, biz: kendine çeke
cek kadar çapraıık bir tekil al· 
mıthr. 

Titülesko Bükreşte ıulh için 

çalışıyor; Benes, Çekoslovakyada 

Avrupa sulhunu temin edecek ye
ni konferans ve müzakere yollan 
araştırmakla meşgulken Ro • 
maya koıuyor • Gömböf, bir 
tayyare r ıdı gibi, uzaktan sağı· 

nı solunu tecessüs ediyor. Muso • 
tini dostumuzda, eski Romanın 

kapılarında duran stat sütunları 
gibi Avrupanın karşısına dik;l-

miş. Haaılı bütün gözler açık. Zo
go bile uyumuyor .. Sarayının etra 

fına bırakılan bombalan patla • 
madan evvel gören gözcüleri var. 

Macar diplomtlarmdan biri bu 

karııık ve müphem vaziyeti şu §e
kilde izah ediyor: 

"-Tehlikeyi yakından gören 
hiç b:r devlet yoktur. Görüt ve 
duyu§larımız, çok temenni ede • 
rim k;, bu devletlerin görü§ ve du
yuşlarından farklı olmasın. Fa
kat, ben diyorum ki, Balkan dev • 
Jetleri Hariciye Nazırlan hakiki 

ıulh teminine yarar konutmalarm 
sık sık yapıldığı gün, garpten es-
mekte olan harp rüzgarları, sert 
kayalara çarpıp dağılan dalgalar 
g"bi, ters yüzüne dönüp gidecek· 

tir. Bu işin husulü için, biraz hüs
nü niyet ve biraz fedakarlık kafi 
değ'l mi?,, 

Diğer taraftan Macar mehafili, 
İtalyan Habe~istan davası Millet
ler Meclisine verildiği sırada Ar • 
navutlukta tahr'kat yapması ihti
malini kabul etmekted'r. Gene ay 

ni mehaf ilin kanaatine göre Bal -

kan misakı bu~i5n herzamankin • 
den çok daha kuvvetli görülmek • 
ted'r, • 

Birbirini mü enakıs olarak ge
l en siyasi hal:erler, silah fabrika-

- Ne var?... larmın ihraç ett:kler~ milyonlarca 
- Bu kalyon Gloryanm ta ken-

1 
harp levazımının ifade ettiği ma-

disidir... 1 nalardan çek daha düşündürücü-
-???..... dür. 
Bu söze hepsi de şa~mışlardı. Bu mevzu üzerinde, Sar reyia-

Çünkü Gloryanın Vcnedik!cn gel- mmın nefü:esin1 almadan evvel 
diğini, herhalde cenuba G'rit ve b'r hi.:hi'm ve··memek en doğru 
Kıbrise gitf ğini biliyorlardı. ı bir hareket olur. 

{Devamı var). 

T. S.000 
Yazan: 

Aka Ciündüz no 67 I
Aıma ve başka dıle çev raıt 
0evlet vasasmca ko u udur 

- Ya ne yapmalı? na yoklatınız; ölüb ölmediği İf 
- Her kişi (Kardeş Birliği) n- anlaşılsın. Olmediyse astı.? 

den olmak ülküsünü kendi kafa- gene ölmezse, kuıbatı kut~ 
sında beslemeli, kendi yüreğinde kıyma kıyma doğratınız. f-l~r 6-
heyecanlandırmalı, ve kendi ben- rıntısını bir dağın batına, bır 
liğinde ya9atınalı. Kanımız da- nizin ortasına savurunuz. tıı 

marlarımızdan, yüreklerimizden Fakat yuvarlak acunu; Str' 
dolaşıb geçerken duyuyor mu - fp,r gibi, hava gibi kaplıyarı ,, 
yuz? Midemizin hazım hareket - dütüncelerin adamını bir tfıt' 
lerini, bağrrsaklarımızın gördü - bulamadılar. 
ğü işleri - içimizde oldukları Fikir ilerliyordu. 
halde - anlıyabiliyor muyuz?. insanlık: Kiti kiti. tek tek 
Hayır değil mi? itte evrensel ve ülküye öz benliğini veriyorv ~ılı 
ıonsuz barı§ için kurulacak (Kar- kendini veritini ıağ kulağw 
det Birliği) de böyle yalnız kiti- sol kulağına bile söylemiyorcfıı-
lerin benliğinde kalarak kurulma· Fikirle beraber fikirsizlik 
hdır. Hırsızlığın kötü olduğunu ilerliyordu. 
bilenler bir araya gelib (Hırsızlık Bilinmiyordu ki bu gibi f~ 
etmiyenler cemiyeti) diye bir ıey ler çok yerde ve çok vakit 'f1I#' 
kuruyorlar mı? Hayır. Fakat on • deden doğmaz, Bunların kayıJ 
larda bir ortak duygu vardır ki, ları bir takmı ortak ve e..;,etl 
hiç birine hırsızlık ettirmez. Ate- istrrablardır. Bu kaynakları ~ 
ıe parmak sokmanın ne demek ol- sanhğın arkada bıraktığı tarib1' 
duğunu herkes bilir. Ve bir ate- de aramalıdır. 
ıin çevresine insanları toplasanız, Oyle kapı aralığı gözetleof 
hiç birisi böyle bir denemeye yel- le, göz kulak olmakla o karsf 
tenmez. Halbuki bunlar pol:se lar yakalanıb zincire vurulad 

beyanname verib (Ateıe parmak Onun için fikir, fikirsizliği 
ıokmıyanlar klübü) diye bir ku - kada bırakmış bitevi ilerliyordf 
rum yapmıı değillerdir. iyiliğe Nereye kadar ilerledi? 
kötülüğe kartı insanlığın ortak Tek tek insanlığın (mane'fl 
duygularmdan biri de bu ( Kardet ği) deyilmezliği, tüm insanlık 
Birliği) olmalıdır. Her insan kiti zerinde ne yaptı? 
insanlığı sevmek ve bir genel kar- Yatil masa, diplomat, ve koıll 
detlik ülküsüne kendi batma ka- yoncu hangi bir yeni piramidi1 
tılmakla mesele baıarılmıt ola- çine gömüldü? Veya gömül-' 

d . ., caktır. ı. 

Bu kardeılik hiç bir vakit ulu- Bunları, bu ikinci kitabın ~ 
sal varlığa, ulusal ve siyasal istik- ci bölümünde görmeğe çabtae' 
lale, aınır çevreleri içindeki yqa- iız. 

yıf ve ilerileyif e dokunmaz. Görmeğe çalışmak, görırt 
Vaktile Profesör Esoes adında daha doğrudur. insan yanlıt g~ 

pek ula§tırmak için insanlığı sa- bilir. Fakat görmeğe çalıtJOP 

vaştan barıta ulaıtırmak için bir birçok görüt noktalarını ort' 
yol dütünmüt: Ölümü ortadan 1.cal serec~ği ~; .. guruşten ıyiC:lir, 
dırmak ! lamdır, 

Neye yarar ki altını§ ydlık ça- '(Devamı "lgj 
MiiidRIHUMIAUWJIM ZIEdltmliiibii&llWW ,,,,; lıımaları, denemeleri bir işe ya- --------ımmnmmaı __ ,_ 

ramamı1. Sonunda kendisi de öl- Kadın hekimleri 
müf. Nasıl ve nerede ölmüt? O ça- aylık toplantısı 
ğın insanlan bunu çok aramıılar, (Türk Ginekoloği Kurumu) t-
taramıılar hiç bir izini bulama· ayın toplantısını 9/ 1/ 935 de Et~ 
mıtlar. Yardımcılarından Ome- ha odası • konferans aalonuJI 
ga adında bir adam varmıf, bir- Prof. Kenan Tevfiğin baıkaııld 
denbire çıldırdığı için ondan da altında yaptı. Bu toplantıda: 
bir ip ucu alamamıtlar. Eğer Pro- Prof. Ali Esad Birol: RahdJ 
fesör Esoesin buldum dediği for- alt kısmından mustarazi yapıl-' 
mülünden bir iz bulunabilseydi, kayser ameliyesi hakkında tebif 
bugün belki üçüncü genel savat gatta bulundu, ve ameliye ile Ol 
olmıyacaktı. Belki de insanlık ö- ğurttuğu bir kadını takdim e~ 
lümden kurtulacaktı. ameliyatın muhtelif safhaları' 

Mademki bu it bilinmezliğe ve 
derin bir geçmite karışmıJtır, ma
demki dirim formülü yitirilmittir, 
öyleyse insanlığı kurtarmak, sa -
vaıtan barışa ulaıtırmak için bq -
ka yollara bat vurmalıdır. 

projeksiyonla gösterdi. 

Dr. Ahmed Asım Onur: AdJ' 
liyatla çıkarttığı bir rahim sa~ 
mu, bir de sarkoma çok benzi:r 
rahim miyomu piyesi takdiJD el 
ti, ve bunların mikroskopik oııs' 
tahzarlarmı göstererek, vakat.ıt' 

insanlığın kurtulmasını gene hususiyetlerini anlattı, 
tek tek insanların, tek tek beyin· Prof. Ali Esad Birol: YutıJ~ 
)erinde, yüreklerinde, vicdanla - talıkta huıulo gelen habis url-', 
rında aramalıdır. dan (Granulosazeltumor) v~, 

Bu dütünceleri ortaya atan bi - ıı arz ve mikroskopik preparl' 
linmez adamı bütün acunun dip - yonlarını gösterdi. tJft 
Iomatları fellik, fellik arattılar. Dr. Ahmed Asını Onur: . 1 

Anahtar deliklerinden gizli po - doğurmamıı bir kadından aıııel•, 
yatla çıkardığı 15 kilo ağırlı.~ 
da büyük bir yumurtalık kıt -" 
gösterdi, ve bu gibi büyük urI_,.:, 
çıkarlmasında rasgel:nen mü~ 

lis tankları ve iğne deliklerinden 
açık jandarma tayyareleri geçir -
diler. Nafile .. Nafile .. Nafile ... Bu-
lamadılar. 

Bütün acunun mahkemelerine 
gizli buyuruklar fısıldandı: Nere-

latı anlattı. a 1 

Bu vakalara dair yapılan tJJ-,; 
nakatalara: Kenan Tevfik, , 

de bulunursa hemen tutunuz . v_e Esad Birol, Ahmed Aınm 00~ 
sorgu~a ç~k~ede~ ~urı~n~ .dızı- Orhan Tahsin, Niyazi Müttakı ~ 
me hükmunu verınız. Dızıldıkten di Ihsan, Nuri Süleyman, .,e 
sonra da uluslar arası doktorları-J har katılmışlardır, 



fCü~mlıları~----
ısuu Mezarlığı 

.,, k zabıta romanı nakleden : va • no 
-66-

kit- N~h Bey kapıyı çaldığı va- ı ğız ki, o esrarengiz adam her 
dö' n~ adar zamandan beri geri kimse, bu kapının arkasınd~ gizli 

111nut bulunuyordunuz? · · l..i. " • UDlf• 
üç tıf ~eyı~ evine gittikten ve Rauf, cevap vermedi. 
d :ı kelımelık hoç bette bulun· Litif 41 önündeki merdivenin b: an sonra, Rauf, ev sahibine basamaklarını gösterdi: 

Osu~etle sualler aoruyordu. - Devam edelim 
ÇÜ de küçük yazıhanede otur - Hayhay . 

Ilı l d ..• 
Uf ar ı. D k k. h · - eme ı emen yuk ık 
- Ben geldiğimden takriben tınız? ' arı ç 

o dak· • 11 ıka sonra o geldi. E N - vet ..• 
• - uh Beyin ıeliıine kadar - Öyleyse yine çıkın ... 

•ız, gayri tabii hiç b:r teY farket- U "f 
ille diniz mi? tı ve Rifat, merdivenleri 

p d çıktılar. Rauf, on!arın, arkaları 11-

- ar on, efendim ..• Söyledim ra yürüdü. 
?°3.nnederim: İçeri geldiğim za- ş 
t'lan bir elektrik lambasnın yandı "mdi, dört odanın kapılarının 

açrldrğı sofadaydılar. 
cını farketm"ıtim. Litif: 
~-Biliyorum. ..Unutmadım... ı b d 

lakin tunu söylemediniz .. Hiç b'ır - fte u ört odamn hepsine 
· de teker teker gird\k. Fakat bura-

:urü_Itü hiı~etme~.i~iz mi?... Bat- larda hiç kimsenin bulunmadğını 
a hır gayn tabııl.k sezmediniz gördük. 

illi? 

- Hiç bir gayri tabiilik ıezme
"-inı, efendim ... 

- Haydi, öyleyse, bu hi.diıe 
Jen. den oluyormut gibi tekrarlı
Jalım. Salondaki ııığı yakmak 
1'1lfunda bulunur musunuz? 

Litif, tatırmıt görünüyordu. 
Kendisine emredilen feyi yap

~· ~tıiı yaktı. Sonra polis komise
"Uı'n yanına döndü. 

Rauf dedi ki: 

d. -N Beyefendi .•• Rif at Bey tim-
ı, uh Beyin . ' 

nun rolün.. yenne ıeçecek, o-
u l u oynıy&caktır 

fte timdi bu · 
ditclerinizin 'L draya geldi. En-
... nell:rı en .b ld gunu ona 

8 1 ı aret o u 
. . n attınız B b . . 
ıçınde gö 1 .. .. . . en, 1ııl ıtııa 
d: z e aorülmıyen Wr falai-

m farzcdiniz. Burada aan'ki 
IQevcut deiilim. Sonı·a ne yaptı
~? 

2
• - Nuh Bey, evi gezmekliiimi-
1~ baştan aıağı kontröl etmekliği-

"ıııi ta . . vsıye ettı. Sof aya geçtik. 
Rauf, yerinden kalktı. 

l - Haydi efendim, o sırada ne-
er Yaptınız sa tekrar edin. 
~ Utif, gayet heyecanlıydı. Ön -
• en Yürüdü. Arkasından da Rifat 
'ildi. 

Rıfat: 
ı,· - Dedinizdi ki, sofanın dört 
ır Y•- • b. Ilı ..... ına serı ır nazar atmıtsı· 
z ... Öyle değil mi? 

lı. - Evet... Orada görünürde 
ıç k" . '- . ımsenın bulumnadığmı far-

qltık B· . . ka ea.ı· · ınncı ta çıktık. Evvel 
el ~~' merdivenleri aydınlatan 

Coqrjii yaktım • 
lanctt.;-ba~ı yaktı. Ortalık. aydm
)e . • likin hu ıırada, polıı hafi-

11' li.tifi kolundan tuttu. 
-.:- Müsaade edin de yukarı çık
hlıı.dan önce ıize bir sual sora-

-Bu 7Urun ... 

•11ı~ Bana dediniz ki, yazı oda
lı.. Ll ~londa, sofada kimse yok
d-, B kin burada sağ taarf ınız· 

• u ka ., 
pı •••• 

....... 8 --1> u kapı, mutfak kapısıdır. 
e .. el ~mek ki, yukarı çıkmazdan -ll d: Urada kimse var mı, yok 
di? •ye bakmak aklımza gelme-

Le~ Maalesef gelmedi... Hatta, 
de ael ıelmediği gibi, Nuh Beyin 

ınedi. 
Pot· L--

de beı:~, ~lannı kaldırıp yüzün-
d. ı olan bı· t b .. .. . 1 

ı. r e e11umu gız e-

- lk• • '-tarzı ınız .d~ gayet büyük ihti-
R·rrlc etmıısıniz. 

1 at: 

lıL....._ !vet.. "'-k b"" "'k •h • il. ,Z· • ~ uyu ı tıyat11z-

Rauf: 
- Rica ebni§tim; fakat ricamı 

gene tekrarlayayım. 
. O a~ıam ne yaptınızsa, hepsini 

bırer bırer :hnıal etmeden tekrar
layınız. 

Sağ taraftaki birinci odaya gir 
diler. 

Latif, izahat verdi: 
-Burada, bir müddet durarak, 

Nuh Beye, bahçede gördüiüm ve 
hayret ettiiim ıııklan anlattım. 

-Ondan sonra bu odadan he
men çıktımz mı? 

- Evet, hemen ... 
Ayni suretle üç ociayı da gez. 

diler. 
Sonuncusundan çıkarlarken, 

~liı, l>u soııuncu, sol tarafta bulu .. 
nuyorau:J Utif, ona, izahat ver
mek zaruretini duydu: 

- itte tam bu esnada, ataiıki 
sofada ıtıiın sönmüt olduğunu 
gördüm. 

Polis ıordu: 
- Bunun ilkönce ıiz mi farkı

na vardınız? 
- Evet ..• Bittabi ben... Çünkü 

odadan ilk çıbn ben olrlum. 
- A!i. .•. Soma? 
- Bir kaç saniye kadar tered-

dütte kaldık. itin ne oldugun" 
1 

u an-
amak ister ıibi durduk Ond ..• an 
sonra, Nuh bey bana art k •tm-'l A 1 gı ıcg 
~zım olduğunu, zira, kar11mm te 

lata düıeceiini söyledi. 
"Y avq yavq, bin türlü ta-

kayyüde bq vurarak atağı iwik. 
Sahneyi tekrarlamak için La

tif, ilerliyordu. Polis komiaerl 
b

. . l , ~ 
nu ır ııaret e durduttu. 

- Affedersiniz ... Bu noktadan 
sonra, ayni ıeyleri tıpatıp tekrar
lamıyorsunuz sanırım ..• 

- Nasıl yani? 
(Devamı var) 

Maruf Teksayt 
kaputları d a i m a 
böyle kapalı zarf 
derununda ecza

~E.,,_ nelerde sanhr. 

HABER - :Aktam Polfaır 

ıı-RADYO -
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
kıskaoçhk, kuvvet, aık ve seyahat romanı 

BugUn 
1STANBUL-: 
17,30 lnkılAb deralerl (Unlveralteden 

naklen C. H. F. Genel kAUbl Receb Peker 
tara.tından). 19,30 Haberler. 19,40 Spor 
haberleri lE§ref Şefik). 20,10 Tiyatro 
musiklııi pl!klan. 20,50 G. GWyan tarafm· 
dan piyano refakatiyle §&?kılar. 21,15 Son 
haberler. 21,80 Bayan Bedrlyenin refakati· 
le Radyo caz ve tango orkt!IJltra.!lı. 

228 KM.. BCKREŞ, SM m. , 
ıs - 15 PlAk ve haberler. 18 Oııkar 

muzlkaaL 19 Haberler. 20,20 Konferans. 
20,40 K&rt§ık nqrtyat. 22 Haberler. 22, 
20 Opera orkeatrası. 23,40 Salon orkestra· 
sı. 24,SO çingene musikisi. 1,10 Haberler. 

sn Khz. BERIJ."'ıl, §'7 m. 
19,05 Spor bahlalerl. 19,20 Pllk. 20,40 

Aktuallte. - Haberler. 21 Haberler. Son· 
ra saat intihabına dair neıırtyat. 

950 Khz.. BRE LAU, 816 m. 
17 Eski ve yeni danalar. 19 Caz (pille) 

19,30 Polonya tarihinden. l9,50Sözler. 20, 
05 (Slebcnscheafcr) isimli hlkAye. 21 Ha· 
berter. 21,10 Berllnden nakil. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU . 
~ 
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1HT1YAR V AHŞ1N1N B!R 
TEŞEBBÜSÜ 

ihtiyar vahti eğlence gecesinin 
sabahında, daha güneı doğmadan 
kabileden ayrılacaktı. 

................. 
!Yazan: 
i 
i Rıza 

l.~__eki~I 
Reisin oğlu, ihtiyarın böyle 

sabah sabah hareketinden kutku· haber .• 
lanmıı olacaktı. Onun için, 1e11iz Reisin oğlu bunu söylerken ta-
ıecbnz uzaklaımaaının farkına mamiyle ihtiyara yaklapnıf bulu· 
vararak arkasından gözetliyordu. muyordu. ihtiyarın çadırı önündey 

Gerçi, ihtiyar kendilerinden diler .• 
gizli, kabilesine fenalık getirecek ihtiyar, kabilelerinin bekany-
bir adam değildi. Şimdiye kadar dı. Uzun zaman csirlikte kalması, 

Çocugv u kaçıran kasabalarındaki iyi şeyleri hep on evlenememesi neticesini doğur
dan öğrenmiıler ve tatbik etmek- • muıtu. Kulübesinde tek batına 
te tereddüt etmemiılerdi. Onun yaşar, her işini kendisi görürdü. 
merakı, fenalık noktasınıdan de- Onun zaten bir yardımcıya ihtiya 

(BQf taralı 1 inci •ayılada) 

İakoçyalı kız, hususi ıurette ln
giltereden Amerikaya getirilm:f 
ve p.hidliği dinlenilmektedir. 

Suçlu Haupmanm vekili lrlan· 
dalı Reyli ortaya birçok yeni me
seleler çıkarmakta devam ediyor. 
Haupmanın suçlu olmadığı iddia· 
ıındadır. Diğer taraftan müreb
biyenin şahidliği tam üç saat sür
müı, kız, yorgun dütmüt, baygın
lıldar geçirmit ve kollar arasında 
çıkarılarak dıtarda hıçkırarak ağ· 
lamağa batlamııtır. 

lskoçyalı ıiıürebbiy~ Mis Gov, 
çocuğun çalındığı geceki vaziye
ti anlatmııtır. 

Sesi kısılarak tunları söylemit· 
tirı 

- Çocuiun odaıma sirdilim 
zaman elektriği çevirdim. Çocuğu 
uyandırmaktan korkuyordum. Fa
kat yatağın üzer"ne elimle dokun· 
duğum zaman çocuğun olmadığı
nı hi11ettim. Koprak merdiven
lerden apğı indim. Ve Kolonel 
Lindberie vaziyeti anlattım. Ko • 
lonel Lindberg bir ıey söylemedi. 
Fakat bir silah almak üzere oda • 
11na koftu. 

ğil, belki ıırf merak olabilirdi. cı yoktu. Bütün köy gençleri, köy 
ihtiyar, reiı oğlunun kendisini kadınları onu baba diye telakki 

gözetlediğini görmüıtü amma his- ederler ve yardmılannı esirgeme% 

ıettirmedi. Neden sonra ıöyle gö- lerdi. 
rüvermit gibi ve gayet sakin bir ihtiyar, reis oğlunun kolundan 
halde: tutarak kendisine daha çok yak-

- Ne var, reisin oğlu .. Nereye lattırdı ve: 
gideceğimi mi merak ettin.. diye - Bu beyaz misafirimizin, As-
sordu. lanlı Adamm kardeşi olması ihti-

- Evet .. Sizin höyle erken er- mali var, dedi, timdi gidip mese
ken hiç bir gün kabileden ayrıldı- leyi kendisine haber verecek ve 
ğınızı görmedim. Şüphesiz bize ikisinin konuımalarmı temin ede--

gene fevkaladel:kler getirmeğe eğim. 
gidiyorsunuz. - Bundan misafmmızm haberi 

- Hayır.. F evkali.delik getir- var mı? 
meğe değil, yalnız Aslanlı Adamı - Var .. Fakat o, kardeı oldu-
görmeğe gidiyorum. Kendisini iunu zannetmiyor. Onun daha kü 
çok söreceğim seldi. çük y~ta öldüğüne kani .. 

- Hakkın •ar .. E~.k habrlama- - Kardet olduğunu ıen nere-
dmı. Bizi çok zamandan beri ara· den biliyoraun? 
madı. Bizden alakasını esirgeme- - Aılanlı Adam bana bir kaç 
ıi için bir kabahatimiz de olmadı. defa hatıralarından bahsetti. Bu 

- Ona kartı ne kabahatimiz o- arada Mısırda size yandığım bir 
labilir ki .. Ben de sırf endişede çok defalar anlattığım canbazba
kaldığım için gidiyorum. Elbette nedeki aslan terbiyecisinin oğlu 
bir fe'Vkali.delik bizi aramamasm- oldutunu söylemifti, sanıyorum. 
da.. Misafirimiz Murat ta bana bu 

- Ne zaman dönersiniz. canbazhaneden ve canbazhanede-

Bir yandan da, kar11ma, 
An! Çocuğumpzu çaldılar) 
bağırıyordu .•• ,, 

- Hemen dönmek üzere gidi- ki aslan terbiyecisinin babası ol-
(An, diye yorum. Çok kalacak değilim. duğundan bahsetti. 

- Misafirimizi çok bekletme- - O halde kat'i demek.. 

Mis Gov bundan sonra, tayya· 
reci Lindbergin elinde silahla dı· 
tarıya fırladığını ve Lindbergin 
karııı ve utaklarla kendisinin o • 
turma odasında kalarak çocuğun 
geri dönmesi için, dua ettiklerini 
anlatmıttır. 

Arkasından, suçlu Hauptma -
nm vekili Reyli tarafmdan mü. 
rebbiye Miı Gova sorgular sorul -
mağa h&.flanmıttır. 

Vekil, Mis Gova, çocuğun ça -
lmdığı aktam birisi tarafndan te
lefon edildiğini itiraf ettirmiıtir. 
Bu vakit çocuğu yatağına koymuf 
bulunuyordu. Telefon Henri Con· 
son isimli birindendi .. Diğer bir 
lakabı da "Kırmızı,, olan bu adam 
Mis Govdan bir randevü istemek 
mevzuu üzerinde telefon etmit ve 
Miı Gov gelemiyeceğini söylemit
ti •• 

Conson, İskandinavyalı bir de
nizcidir . Cinayetten sonra 
poliı tarafından sorguya çekilmiş 
ve bırakdmıftır. 

Mis Gov, Conson denen adam
la, arada bir "sinemaya, bara, ve 
hazan paten kaymağa,, gidiyor • 
muı .. 

Conson timdi Norveçte imif. 
Kendisinden ancak altı ay ~vvel 
bir haber almıf ... 

Bundan sonra, çalınan ve öldü· 
rülen çocuğun mürebbiyesi Jıkoç
yalı kıza, suçlu vekili tarafından 
bir yeni ıual daha sorulmuttur. 

Bu sual, Lindberglerin evinde-

melisin! ...., - Belki Aslanlı adamın anlat-
- Sana söylüyorum. Reiı oğ- tığı aklımda yanlıt kalabilir. Böy 

lundan gizli bir harekette bulun- leyse aldanmıt olabilirim. 
mak istemem. Aslanlı Adamı gör- - Muradı niçin alıp götürmü-
meğe giditim daha çok m:aafir yonun? 
içindir. Aslanlı adama sevineceği - Aslanlı adama danıtmadan 
bir haber götürüyorum zannında- bunu yapamam. 
ymı. Onu sevindirmek kendi se- - Seni yolundan daha fazla 
vincim olacak. alakoymayayım.. Biran evvel git, 

- Hayrola .. Nedir bu sevinçli biran evvel dön. (Devamı var) 
............................................................................................ 

ki bir köpek hakkındadır. tur: 
Evin uıağı Vatley ve kanır ta- - Consona pek dütkün müy • 

rafından Lindberglere terbiyeli dün? 
bir köpek getirilmiıti. Bu köpek - Evet .• 
yabancıya kartı muhakkak havlı· - Pek iyi bir delikanlı mıydı? 
yordu.. - EVET ! 

Çocuğun kaçırıldığı gece, mü- Sonra, sıra çocuğun penceresi 
rebbiye Gov, bu köpeğin haykır· dibindeki ayak izlerine gelmit, 
dığını iı:tmemiıtir. Bundan bat- suçlunun vekili, pencerenin dib:n
ka, Mis Gov, evde, Vatleylerin ya· de bulunan ve ıuçlu Hauptmanın 
pacağı her hangi hareketten, kö- 1 olduğu söylenen erkek ayak izle· 
peğin kuıkulanmadığını, kuıku· 1 ri yanında bir de kadm ayak iz· 
lanmıyacağını da, bir münasebet· j leri bulunduğunu ileri sürmüttür. 
le söylemiıtir... 1 Şahid Vulf, çocuğun penceresi 

Çocuğu kaçırmakla itham edi· dib:ndeki yalnız erkek ayak izle
len adamın vekili, çocuğun müreb ri olduğunu tekrarlamf, yalnız bir 
biyesi lıkoçyalı kıza iki fotoğraf tanesinin pek ıilinmit olduğunu 
göıtermittir. söylemiıtir, sonra, buraya yakın 

- Bunları tanıyor musun? bir yerde bir kadın ayak izi bul • 
- Evet .. Biri benim resmim. duğunu da ilave etmiıtir. 
- öteki? Suçlu vekili, bu kadın ayak iz. 
- Benim değil.. (erinin, Mis Govun ayak izleri ol· 
Avukat, meçhul bir kadınn o- I' duğumı söylemit dig"'er b" h"d 

ı d
.... . 1 ·M G , ır ta 

an ıger reıım e, ı s ovun res- yüksek bir iddia ı·ıe b k d . . . , u a ın a• 
mı arasında bır benzerlık olduğu- yak izlerinin tayyareci L • db 

fak 
• I ugunu soy e-

at menfı cevab a mıtbr. mittir. 
Sonra iddia makamından, mü - Muh k . d .. 

ıra. ıimdi. heui:niz anbvaca· 

mı tekrarla Mis Gova ıöylemif, ı gin karısına aid old .. ın .. el r-

rebbiye kadına ıu sorgu sorulmuı· kalım bra eme tım ılik burada 

~~~~~~~~~____ı_~~~~~~~~~~~~~~~~- ' • 
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Dünkü Keşidede Kazan.an Numar alar 
Eminönünde 1ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 

No. Lira No. Lira No. Lira 1 No. Lira 1 No. Lira No. Lira No. Lira 1 No. Lira No. Lira 

8.1 40 2928 40 5537 50 8460 50 11553 800 14515 800 16977 50 19939 40 22529 50 
70 40 2990 100 5714 50 84Z3 40 11620 50 14521 40 17023 40 19964 200 22665 50 

125 40 2994 50 5717 50 8632 50 11831 200 14798 50 17031 50 19979 50 22741 100 
148 50 3065 50 5786 50 8549 50 11760 40 15007 50 17111 40 20111 40 22711 50 
151 40 3080 40 5818 100 8878 100 11781 40 15023 50 117174 50 20168 40 22816 40 
166 200 3112 50 5838 40 8896 40 11840 40 15045 100 17191 40 20264 50 22977 40 
171 40 3138 40 6084 50 8935 40 11849 50 15091 50 17201 100 20305 40 23001 50 
261 50 3149 100 6065 40 9004 40 12024 50 15101 40 17240 50 20352 600 23032 40 
361 40 3204 40 6146 40 9053 40 12031 40 15150 40 17293 50 20419 40 23043 40 
445 40 3439 40 6147 50 9208 200 12036 100 15193 200 17303 40 20295 100 23046 50 
571 40 3492 40 6179 40 9538 40 12197 40 15230 50 17647 40 20558 40 23075 100 
761 40 3505 40 6227 50 9591 50 12273 50 15246 50 17~ 50 20581 40 23089 50 
777 40 3599 40 6289 50 9654 50 12306 50 15330 40 17711 100 20638 50 ?.3112 40 
853 40 3740 50 6331 40 9693 40 12349 40 15349 200 17718 &O 20738 40 23145 40 
904 800 3742 40 6359 40 9&11 40 12427 40 15387 40 17785 50 20756 40 23232 800 
968 40 3760 50 6342 40 9916 50 12400- 50 15365 40 17803 40 20822 40 23292 100 

1079 50 3789 100 6549 40 9941 50 12523 40 15412 40 18071 100 20884 40 23324 100 
1186 50 3861 40 6554 40 9947 40 12552 50 15521 100 18114 50 21027 40 23422 40 
1214 100 3885 50 6672 40 10049 40 12554 40 15557 40 18117 100 21046 40 23450 50 
1228 100 3899 40 6758 40 10287 40 12574 40 15574 100 18230 40 21046 40 23557 50 
1243 50 4004 40 6808 50 10315 100 12611 50 15593 40 18239 40 21114 40 23745 40 
1249 50 4143 40 6903 40 10331 100 12671 40 15597 200 18354 50 21167 1000 23778 40 
1331 40 4161 5000 6939 40 10387 50 12677 50 15608 40 18640 40 21250 50 237t2 50 
1353 &o 4187 40 7062 50 10391 50 12738 50 15628 100 18658 50 21313 50 23797 50 
1431 50 4427 40 7152 100 10421 40 12818 100 15732 50 18669 40 21455 40 23955 40 
1465 200 4444 200 7158 50 10438 . 50 13104 40 15764 40 18888 50 21457 50 24008 40 
1537 100 4517 se 7180 40 10456 40 13308 40 15782 50 18698 40 21495 40 24021 200 
1617 50 = 40 7187 40 10459 200 13320 40 15783 40 18744 200 21501 50 24064 200 
1644 600 100 7194 100 10576 40 13339 50 15835 40 18819 40 21550 40 24078 40 
1718 40 4654 40 7385 40 10734 40 13498 40 15836 40 18928 40 21569 40 24097 50 
1740 40 4830 200 7579 40 10759 40 13!59 40 15843 40 18973 40 21641 40 24120 40 
1800 50 4741 40 7721 50 10852 40 13554 40 15849 50 18981 50 21832 40 24148 800 
1887 200 4m 600 7731 40 10875 40 13591 40 15883 100 19028 600 21874 50 24188 200 
1937 40 4836 40 7741 200 10950 100 13614 . 40 15944 50 19038 50 21934 50 24209 40 
1958 200 4908 40 7804 40 11001 40 13627 50 15992 50 19088 40 21947 50 24335 40 
1969 200 4924 40 7918 40 11044 200 13780 40 16002 40 19094 40 21968 40 24373 50 
2112 50 4972 100 7950 40 11137 50 13818 40 18013 100 19156 600 21969 50 24397 50 
2168 100 5093 40 1 7968 40 11153 40 13907 40 18047 40 19190 50 ~ 22054 1500 24469 so 
2187 40 5108 so 100 11189 50 13927 50 16079 40 19202 600 22057 40 24479 50 
2238 40 5154 50 ~ 100 11317 40 13947 40 16298 50 19208 200 22103 40 24608 40 
2368 40 5218 50 8190 50 11351 40 13984 50 16307 50 19212 50 22137 100 24ı74 100 
2399 50 5329 40 8193 40 11388 40 14131 50 18320 40 19223 50 22214 600 24857 50 
2400 50 5340 50 8297 50 11417 50 14181 800 16-110 50 19502 40 22242 50 24717 100 
2477 so 5361 40 8337 50 11428 40 14193 40 16588 40 19541 40 22292 40 24720 40 
2571 40 5430 40 8358 40 11472 IO 14192 40 18188 40 19845 40 22381 100 a4783 40 
2615 40 5442 40 8389 50 11540 so 14210 40 16627 40 19713 40 ,, 22450 200 24822 '40~ 

2707 40 5532 50 8397 40 11541 50 14401 40 16706 40 19775 600 22485 40 24783 100 

Makedonya komitesi nedir? Tür~eı~~~=.~~= 
mitesi derhal faaliyete ıeçti. lda- nun yıllık toplantısı dün u.at on 
reyi eline aldı. Ve urumı ele altıda Halkevinde yapıldı. Top
geçirmek için Bu ıar hüldllneti lantıyı Bay Fahrettin Kerim Gök
Sırblar ve Yunanlılarla harbetme- ay açtı ve cemiyetin altmcı yıl 
ie batladı. toplantısına gelenlere tefekkür et 

(Baftartılı l ind de) 
Bulıarietanda iki tane e1&1h 

kom:te vardır: 

ne Bulıarlarla Yuıoslavların an
lqmuından korkan Vmro komi
tesi bu itin önüne geçmek için en 
iyi ve pratik çare olarak Kral A· 
lekaancln öldürmeği buldu. Ve bir 
Makedonyalı olan Georıiyef Çer
nozemlaki kendi hayabnı feda e
derek Marsilyada kralı öldürdü. 
Bu tekilde Yuıoılavlarla Bulıar
larm araaı açılacak ve Makedon
ya komitesinin korktuğu bir Bul
ıar • Sırb anlqmuınnı önüne ge
çilecekti. 

şahsi hürriyet . 
Pariate toplanacaktır. 

1 - Makedonya, yalıud Vmro 
komiteıi. 

2 - Trakya komiteai. 
Bundan bqka mevcudu mühim 

bir yeldin tutan fakat bu iki komi· 
teye nisbetle daha zayıf olan bir 
çok komüni.t tefe]drilller. 

Makedonya veyabud Vmro ko· 
miteai Bulıariatancla en çok aza• 
ya malik olan komitedir. Bunlar 
aenelerdenberi dünyanm her tara
fmcla propqanda yapmaktadır
lar. 

Makedonya komitesinin eau 
iddialan tudur: 

Makedonya denilen Drama, Se· 
rez, Selinik, lıküb, Manutır, Ea
rez, Selinik, Osküb, Manastır, Es. 
ayn ve müatakil bir devlet olmalı 
ve bu devlet bqiinkü Bulgariatan 
ile birlqerek bir Makedonya cüm· 
huriyeti tetkil etmeli. 

Bundan dolayı Vmro tqkilitı 
Yuıoslavlara ve Yunanlılara dii§
mandır. Edirne Trakyada olduiu 
İçin bugünkü Türkiye topraklan 
Makedonya komitesi hedefleri ha
ricinde kalmaktadır. 

Makedonya komitesinin en bü
yük korkusu Bulıarlann Yugos· 
lavlarla ve Yunanlılarla anlqma
ııdır. Bunun İçin Makedonya ko
mite.inin hüldimeti olan bundan 
evvelki Bulgar hükGmetleri, dai -
ma bir Bulıor - Yuıoılav veya 
Bulıar • Y-aal&flDUmdan çe
tlmalftlr. 

Hatta Yugoslav Kralı Alekaan
dnn Sofyayı ziyaret etmesi üzeri-

Geçen sene Bqvekil Kimon 
Georgiyefle bir bükiimet darbesi 
neticesinde iktidar aanda1yuını e
le ıeçiren Trakya komitesi Make
donya komitesinden sonra gelen 
en kuvvetli teıekküldür. 

Makedonya komitesi Sırblara 
ve Yunanlılara dütman olduğu ıi
bi Trakya komitesi de Türklere 
düflllandır. Bunların hayali Edir
ne, Çatalca, Çanakkale ve hatta 
lıtanbulda dahil olmak ü:ı;ere bo
~azlara kadar bütün Rumelini e
le geçirmek ve Sırblarla birlete
rek müıterek bir lılav krallığı kur 
mak, bundan sonra da batta Seli
nik olmak üzere Moraya kadar 
bütün Yunaniıtanı bu krallığa il
hak etmektir. 

Görülüyor ki Makedonya ve 
Trakya komitelerinin fikir ve ga
yeleri tamamiyle birbirine zıddır. 
Balkan harbinden evvel gene Tra
kya komitesi batta idi ve bunun i
çin Bulaarlar Sırblar ve Y unanh
larla anlqarak Osmanlı impara
torluiuna hücum ettiler. 

Fakat Makedonya Oamanlılar
dan zaptedilince Makedonya ko-

itte bu zamandaıaberi Make • tikten sonra dedi ki: 
donya komitesi Bulgar hükfime • - ilk akıl hıfzıudıası cemiye· 
tini elinde tutmaktaydı. Ve bu ti 1908 yılı 6 Mayısında Amerika
mevkii ıeçen seneye kadar mu • da doidu. Bu cemiyet bütün diin
hafaza etti. ya tarafından kavrandı ve sevildi. 

Bugünkü Bulıar Bqvekili 1 Bu tetekkül, akıl haatabklanndan 
Trakya k.omitesinin aletidir. Ve korunmak iç!n çocukluk ya9mdan 
bu komitenin verdiii emirleri kö- itibaren tatbiki icab eden terbiye 
rükörüne tatbik etmek mecburi· sistemlerini tetkik eder. ilk büyük 
yetindedir. Geçen seneki büldl • beynelmilel konare 1930 da top
met devirmek hadisesi tertib edi- landı. ikincisi de 938 ıeneıinde 
lirken Makedonya komitesinin de 
fikri almmıfb. Daha doirusu Ma- komitesinin ileri ıelen adamlan • 
kedonya kom:teıi muva~<kat fbir nı tevkif ettirdi. Bir ikiıini kur. 
zaman için iktidar mevkiinden çe· 
kilmek lüz\MDunu hiasetmitti. Bu 
belkı clf' evvelce tertib edilen Mar
silya ıuikudımn mesuliyetinden 
Bulıar hükumetini kurtarmak i • 
çindi. 

Binaenaleyh Kimon Georıi • 
yef mevkiini ıene Makedonya 
komitesinin sayesinde ve arzusi • 
le almııtır. Ve yapılan taklibi hü -
kUmet tamamiyle swıi bir mabi • 
yetteydi. Bu itin tertibinde Ma -
kedonya komiteıi birnici rolü oy • 
namıttır. 

Hakikaten Marıilya suikudın· 
dan IQllra Makedonya komitesi 
iktidar mevkiinde olmadığmdan 
Yuıoaılav hük\İlneti meıuliyeti bat 
ka devletlerde aradı. 

Fakat bu esnada aslen Trakya 
komitesinden olan Kimon Geor • 
giyef bütün askeri kuvvetleri eli • 
ne almııtı. Derhal Makedonya 

tuna dizdirdi. Bir kıımını mem • 
leketten çıkardı. Bir kısım ko • 
miteciler de kendi kenditerine kaç
tılar. Bu suretle bugünkü Bulga· 
ristana tekrar Trakya komitesi hi
kim oldu. 

Fakat bu çok muvakkat ve ıe
çici bir hidiıedir. Makedonya ko
mitesi Trakya komiteıinden iki 
misli daha kuvvetlidir. Brkaç ıün 
evvel Filibede Bqvekilin öniinde 
ıeçid resmi yapan talebeler Ma • 
kedonya martmı aöylemiılerdir. 

Bu hidiee Makedonya komi -
teainin ne derece kuvvetli oldu -
iunu gösteren en büyük bir delil • 
dir. 

Binaenaleyh bir feykalide hal 
zuhur etmezte pek yakmda Make· 
donya komitesinin b•aünkü hü
k6meti devirerek tekrar bata ıeç
rr.esi çok muhtemeldir. 

Murad SERTOGLU 

Bay F ahrettin Kerim bundan 
tonra diinyada akıl bıfzıuıbhası 
etrafındaki tetkikleri anlatmıf, 

934 aeneainde k11ırlaftırma meıe
leıinde mühim bir mevki aldıiını 
aöylemit, bu cereyanın etrafı da 
muhtelif memleketlerdeki müte
hauıılann fikir Te kanaatlerini 
anlatmlfbr. 

Kısırlatlırma etrafında demit· 
tir ki: 

" Bu iti ıiyaıi bir mesele olarak 
kabul etmek doiru delildir. Bu· 
rada hürriyeti taba ye meselesi 
mevzuubahs olamaz. Harbe ıi· 

derken phal hürriyet dütünülür 
mü? Salım hutalıklara kartı aıı 
ve karantinada hürriyeti tahsiye 
mevzuu baha mıdr? Burada tek 
bir gaye vardır. Sağlamları ço
ğaltmak, seçme bir nesil yetittir
mek, mütereddileri azaltmaktır. 
Dikkat ec:lilirae mütereddiler ara· 
11nda doğum ve ölüm çoktur. Bi• 
naenaleyh bunlan azaltmak li· 
zımdır. Belçikada yirmi iki bin 
deli var. Fran•da iıe 931 de yüz 
b!n ruh hastası balunmuftu.,, 

Bay F ahrettin Kerim, bundan 
sonra •ilam ve basta adamlarda 
çalıtma ıücünün ölçülmeıi hakkın 
da doktor Bayan Aliye Riza ile 
birlikte hazırladklan tetk:k rapo
runu okumuttur. 

Sonra doktor Bay Hüseyin Kr 
nan Piakofia Beyin değeri doktor 
Bay Zati Okullar da uı •ilamhi• 
konmmaıı, doktor Bay Cevat Bil 
Alınıan huylar iıimli tebliileri11İ 
y&pm!flardır. 

·~ 
·ı 

,.. 
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Acele satılık -
Kelepir p ·· k · eru ar ıalonu ve at· 

tar d"'kk" 
d S u am 3,5 beyğir kuvvetin-

e arole a marka bir motosiklet 
Ve c·. 
k ırıgo~ markalı kursu mü -
Keınmel hır bisiklet.. Taliplerin 

1 
urtuluş caddesi Tepe iistünde 
1 numaralı dükkanda Attar 

Pı:ıy M h d H · l e me ayrıye rnüracaC' t· 
~~ (3738) 

750 liraya 
satıhk hane 

k· E:lyevm on lira kira getirir 
argir bütün evsafı havi ve 
~~ıihane yapılmağa elverişli· 
lr, G.alatada Fermeneciler Ha

trf t' 0 ı sokak numara 7. Konu' · 
~'~ istiyenlerin Galatada Şir · 
h etı Hayriye üstünde kötede 
erher Avnj ıı.ı.~ye müracaatları. 

(3613) 
"":--._----~--~~~~----...... .... ..... _ .. -.... _ ....... __ .... , ... .. 
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H E R k E S N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N A R A D 1 G 1 

MUHTIRALI 
TAKViMi RAGIP 

1935 Yılına .12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden başka. herkese gereği olan genel bilgileri de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayıh ulusal günler 
ıstanbul rasathanesinden alınmıştır. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

Kanaat Kütüphanesi 

/ ~nıııııııııı ıı•ııı 1H1111n1Y Dok f o r ·ııııııııımn 1101111 11111111100

1 i Hüseyin Osman ı 
~ Haseki hastanesi 1 
i dahiliye mütehassısı 1 
~ Laleli Lütüf Apartımanı saat 1 
1 4·7 e kadar Telefon 22459 ~ 
fi111uı11111 lllllllllllllllllnlllllllllllllllll!llllllllllllllnlllllllll RllllllllllllllllllllH .. 

.~ nANIJ~EIN 
TRA~ &i<:AGI ,~ 

Unutmayınız ki: Bu ilaç nöbetinizi keser, 
sıhhat ve neş' enizi yerine yetirir. 

c .•,..,;), 

Bir kitabın ömrü 

l 
____ ....___.._.1 

YENİ ÇIKTI 

ilk bahar Selleri 

1 
Fiatı 75 kuruı 

Dağıtma yeri - Vakit Matbaası 

- - -

o.o~ ın/m..~ 

Bir tecrUbe 
kifldlr. Her 

yerde arayınız 

$01..ll'tG~l"t. 
0.1 o m./ nı_ . 

-- ----

Yeni Eserler .,,,,.., __ , .. , ........... illr.-------
1! . . Dit Doktoru .............. Ul Dün ve Yarın tercüme kül1iyatından 20 nci kitap l 

lj Hüsnü Mustafa ıi Friedrich Engels - Muhiddın 

H lst. Aksaray Valide cami ı= Cemı·yetı·n Asılları H karşısında • U 
::mmmmm:mıms11tu:m11r:mm::::m::::::: 

, 

bir insanın ömrün
den daha uzundur. 

··ııı ıııııı ııııımuııııuıııınııı ıııııı ıııınıınıı ııııııııııııınııııııııııııııııııı1Hıııııııııııııı.. Aile, hususi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 

1 A K 8 A , , ... ___ D•a•ğ•ıt•m•a-y.er191İ···V•a•k•ı•t •M•a .. tb•a•a•t•ı •• .l.st•a•n•b•u•l •F•ia•t•ı:•t•OO-ku_ru_'_..ıt 
; §1. --· 'Dün ve Yarın,, tercüme 

külliyatı hiç ölmiyecek eser· 
terdir. Bunları mutlaka kü~ 
tüpanenizde bulundurunuz. 
Abone yazılmakla hepsini 
birden almış olursunuz. 

~~1-\::;-... ~~ı . 'r ... .,,.:-,:: 
-----"'~~".: ___ "" 

IOA.lCTl• ... 11.lA ı 
_ llUf\JltttANI'. -

~----

Yeni teşebbüsler 
"VAK/1,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıgacakiır 

t E8ki Yunaıı ve Roma klôsiklerinden dili:nize çevrilerek Uün ve Ya-

lın kolleksiyoııumuzda 1935 yıltn da basılacak usta örğütlerden başlıca -
cırı • . . 
le" nı a§ağıda yazıyoruz. Bunlardan bırkaçı yakında basılıp çıkıyor. Öte-
ılcr d • 

c anıklamnaktadır: 

1 - Ovid 
2 _ Evripides: Medb 

3 
Seneka: Mede<>. 

- Aristo . 
:-Herodot 

6 
- Aristofan 

7 - Seneka 

8-:_ H~.mer . 
P1utark: Lıkürg 

Solon 

Aktay 

Nurullah Atac 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyami Safa 
Burhan Ümid 
Şair A. Hamdi 

Haydar Rifat 

9 Lasedemonyahlar l 
- I<senofon: cumh'1riyeti . . j Haydar Rifat 

Atinnlılar cumhurıyetı 
lO _ I<senofon: Ajesilas 

Plütark: ,, 

11 - Pı·· Uarius 
utark: Silla 

12 - Pi .. utark: Büyük lskender 

ıa - PlütarJr: 

14 - PJ·· utark: Antuan 
ıs_ Ef 
16 latun: Cumhuriyet 

- Virjile: Eneit 

Sezar 
Brüt üs 
Antuan 
Pompt 

\ 
J 
l 
j 

l 
f 
l 
J 

~ Ankarada A K B A kitap 
ı evin!n birinci şubesi modern Günün Fotografları 
~ bir şekilde Maarif Vekaleti 1 karşısında açılmıştır. A K B A Muhtelif gazetelerde çıkan gUnüo hadiselerine ait fo . 
& kitap evleri her dilde kitap, lograflarla spor mecmualarında gördüğUnüz spor hare· 

~mecmua, gazete ihtiyaçlarınal e ı ketlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 1 c~vap vermektedirler. Gerek kütüphanesinde satılmaktadır. 
~ kıtaplarımzı, gerek kırtasiyenizi • 
1 en ucuz olarak A K B A kitap ı 

~ 1 evlerinden tedarik edebilirsi· 
! niz. Devlet Matbaası kitapları 1 
~ ıe V AKIT in neşriyatının An· -
1 karada satış yeri A K B A ki
l tap evleridir. 
~ AKBA Merkezi Telefon 3137 
i Birinci şube ,, 1761 
~ikinci ~ube: Saman Pazarı '• . llllllllllllllllRllllllllUllllllllAllllmllllUlllllnllllnıııııııııı11111111111111111ıııııııııııı~• 

YENİ ÇIKTI 

İlim ve Felsefe 
Fiatı 30 kuruş 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

,- ' 
11 ~~!:8P':s~sı 

iDARE HEYETi 
ISTANBU.L ANKARA CADDESi - -l'etı;raı ı\drt1ıh lSTı\NHOL BAH!iff 

reı .. ron Vazı: 28H7' ldareı 241"0 

··························•····················· 
ABOrtE ŞARTLARI 

• • 1! &)'1111 

l'Urklye: 1%0 "o 880 1250 K,... 
E~nebl: 130 4-40 K40 1810 

ILArt TARiFESi 
ı·ıcnret Ulnlannm .. tın 1%,lt 

ıteıımt lllnlaı 10 bınqtw. 

···········-····················-··---· ....... 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
1Saı11ld1tı yer: ( VAKiT) Matbaa"' 

TLJQ.KiVE· 

l I Qiıi1T 
E3ANKA5i· 

\ 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
QAı-LAT-t;D6Q 



t ................................ ·-············-·--·......., 
llanlarınızd:ın fayda bekliyorsanız 

HABER'il 
Tercih etmeniz lazımdır. l 

KUPO" 

10 
12-1·9~5 

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

Fenerbahçe şampiyonluğ8 dOğru .. 
Sarılacivertliler dün Beşik-'Galatasaray - Istan-

taşı 4 - 2 yendiler bulsporu 4-2 yendi 
Fenerbahçe güzel oyunile bu 

fakiyeti hak etmiş oldu .. 
muvaf 

IJcşıhtaiın netıcesız kalan akınlarından birisi. 

Dün Kadıköyünde, senenin en 1 yordu. 
zorlu, ıampiyonluk yolundaki en lki taraf ta canını dişine tak· 
mü~im maç!anndan birisi oynan- mıştı. BelJi ki bugün bu maçı ıyı 
dı. hazırlanmı§, iyi çahşmıt ve iyi oy-

Çok heyecanlı ve sıkı olan bu nıyan takım kazanacaktı. Nitekim 
maçta, Türkiye §ampyonuna kar- de öyle oldu. İyi hazırlanan ve iyi 

şı güzel bir oyun oynıyarak Fener oynıyan Fener bahçe, iyi oynıyamı 
mevsimin büyük muvaffak· yetle- yan Beşiktaşı b · r dördüncü golle 
rinden birisini kazanmış ve şam- 4--2 mağlup etti. 
piyorJuğun en ileri namzedi oldu- :t- :t- • 

~nu beJli ebnİ§ oldu. Oyun nasıl oldu: Fener fuurlu 
• • • ve enerjik oynadı.Yaşar, Beşiktaş 

Hakem Ahmed Ademin idare- akıncıları için bir kale duvarı gi-
sin:1e takımlar şöyle dizildi!er: biydi. Çek ince ve teknik oynıyan 

Fener: Hü!amettin, Yaşar, Fa Fikret dünkü oyunuyle Türkiye
zıl, Esat, Ali Rıza, Reşat, Niyazi, n'n en kurnaz futbolcusu olduğu
Namık, Muzaffer, Şaban, Fikret. nu bir defa daha isbat etti. Müda

Beş:ktaş: Şevket, Hüsnü, Nu • faasiyle, akıncıları arasında sıkı 

ri, Fevzi, Faruk, Hasan, Ha - bir bağlılık ve iyi bir anlaşma o
vati, Hakkı, Nazım, Şeref, Cahit. lan F enerbahçe dün çamur der· 

Beşiktaşlıların akmryle başlı- yasına rağmen zevkli bir maç yap
yan oyunun ilk dakikaları Fener lı. 

a 1eyhine bir cereyan almıştı. Be· 
şiktaş bir korner kazandı, fakat 

Küçük vücuduyle çok ez:len 
Esat ve Niyazi ince oyunlarıyle 

takmlarının üstün çıkmasında mü 
h'.m amil oldular. Ali Riza ve bil
hassa Reşadın dünkü muvaffak, 
Muzafferin atak ve yırtıcı, Şaba
nın Fikretle çok iyi anlaşan oyunu 
takdire değer. 

istifade edemedi. 

Fenerliler pek çabuk üstün va
z ~yete geçtiler. Bir firikik netice
si çok güzel yer tutan Niyazi ilk 
golü attı. Beşiktaşlılar bu gole of· 
ıayt diye itiraz ettilerse de top 

Niyaziye Hüsnünün ayağından git 
mişti. B:r zaman solll"a güzel bir 

şütle ikinci gollerini çıkaran F e
nerliler, Fikretin yerinde yakala
dığı topu seri diriprnglerle Beşik
taş kalesine indirmesi sayesinde 

pek az bir zaman içinde 3--0 ga· 
lip vaziyete geçtiler. Hücumlarını 
sıklaştıran Beş ·ktaşlılar Şerefin 

ıahsi fakat, yırtıcı bir akını esna
ıunda, hasım tarafın bariz bir ha
tasından kazandıkları penaltı ile 
birinci devreyi 3-1 mağlup bitir
diler. 

ikinci devre Fenerin üstünlü
ğüyle başladıysa da, b·raz sonra 
vaziyete haJdm olan Beşiktaşlılar 

bir şütlerini Fener müdafilerin· 
den birinin koliyle çelmesinden 
ötürü ik · nci bir penaltı ile ikinci 
sayılarını çıkardı. 

Beşiktaşa gelince: lki golde 
hatası aşikar olan kalecileriyle Ni 
yazi ve Fikret'n çok seri deparla
n karşısında müşkül vaziyetlere 
c1ü~en Nuri ve Hüsnü ortak hata-

lariyle ve kalecileriyle beraber bir 
~irketin müsavi hisseli hissedarla
· ı vaz' yetinde kaldılar. 

Hasan ve Faruk temiz ve dü
ıünceli oyunlarıyle temayüz etti
ler. Feyzi oyundan çıkarıldığı da
kikaya kadar iyiydi. 

Hayati, şimdiye kadar kendi
sinden görnıediğ'miz şeyleri yap
mağa başladı. Yersiz ve zamansız 
favüllerile akınları neticesiz bı

·aktrrıyor. Hakkı ve Şeref çok ça· 
hşmalarına rağmen Fener müda-
faasının güzel oyunu karşısında 

bir şey yapamadılar. Nazım, bu 
ağır başlı oyuncu dün her zaman
ki atak ve muvaffak oyun!arından 
birini oynıyabilseydi Fener kale
sini top bir iki defa fazla ziyaret 
edebilirdi. Cahit te Eşrefi arattı. 

Vaktinde topu ortalayamaması 

arkadaşlarını sinirlendirdi. Ha
kem Ahmet Adem, bu zorlu maçı 
güzel ve hatasız idare etti. 

K. Abdülkadir 

Topkapu ( TUrkgttcii 
kurumu) oldu 

Federe klüplerimizin en eaki 
ve kıymetliler·nden Topkapılılar, 
Pertembe günü senelik kongrele
rini yapmışlar ve kongre bu müte
vazi ve çalıtkan klübün hakkında 
bazı tarihi kararlar vermişlerdir .. 

T opkapı klübünün ismi, değiş
miş ve Öz Türkçe güzel bir ad o
larak, (Türkgücü Kurumu) verll
mif, böylece, Öz Türkçe sahaaın
da da T opkapılı genç sporcular 
ilk adımı atmışlardır. 

Klübün yeni idare heyt etine 
Bay Ahmet Riza, Necip, Cevat, 
Nurettin, Salih, Mehmet, Hasan 
Bahri. 

Ayda bir toplanıp klübün bü
tün mukadderatiyle alakadar ola
cak merkez divanına da, 3 senedir 

yorulmadan çalışan ve klübüne 
bir çok hayırlı işler yapan Bay 
Net:mi Ataman başda olmak ü • 
zere Bican, Yusuf, Ferit, Yusuf 
Ziya seçilmişlerdir. 

Türkgüçlülere yeni yollarında 
yeni muvaHakiyet1er d:leriz. 

3-2 olan vaziyet iki taraf için . 
de pek nazik hir manzara arzedi- Muzaffer gol peşinde 

Maç bittikten sonra yakışıksıt 
bir hadise oldu 

Galatasaray ile lstanbulspor 
Beşiktaş stadında kartılaştılar. 
Hiç de zevkli olmıyan, ve biraz 
evvel oynanan T opkapı - Bey
lerbeyi maçındaki heyecanı çok 
aratan bir oyundan sonra, maç iki 
tarafın da çok utanması icap e· 
den yakışıksız bir hadiseyle bitti. 

Bay Saim Turgut'un idaresin
de, takrmlar sahaya çktıklan za
man, iki tarafın her zamanki kad
rolarını muhafaza ettiği, yalnız 
Galatasaraym sağ muavin yerinde 
genç oyuncu Fah~rin oynadığı gö
rülüyordu. 

tık dakikalarda hakim bir va
ziyet alan lstanbulspor birinci 
golü yaptı, biraz sonra rakip mü-

dafiinin hatasından istifade edeli 
Galatasaray beraber[k sayısıJ11 

yaptı. Devre ortalarından ıorır' 
da bir gol çıkaran sarı kırmı:ıılr 
lar, birinci haftayını 2 - 1 galiP 
bitirdiler .. 

ikinci devre daha tatsız feıı' 
ve sinirli oldu. 25 dakika iki tarıf 
ta gol çıkaramadılar. Son dakil<' 
yaklaşıyordu. Galatasaray ıold,D 
bir akınla üçüncü golünü yaptı. 

lstanbulsporlular birden kendİ' 
lerini toplıyarak buna mukabele' 
de geri kalmadılar. 3-2 vaziyet· 
te devre bitmek üzereydi. Gal'' 
tasaray son b~r hamle ile dördiilf 
cü golü de yaparak neticeyi 4-ı 
kazandı. 

Türkgücü kurumu ( Topkapı) 
Beylerbeyi 

(Türkgücü Kurumu) yeni adı-/ Türkgücü buna merkez mubaeİ' 
nı alan T opkapı ile- Beylerbeyi min attığı güzel bir golle mukabe' 
Beşiktaşta.ki ikinci küme maçın • le etti. Vaziyet 3-3 olmuıtu. O' 
da karıdaıtılar. yun heyecanlı • Devre orı- ' 

Oyun ilk dakikadan son daki· larında Türkgücünden lıo.tti 
kaya kadar, bilhassa ilk devre gene güzel bir şütle takımı~ 
çok güzel heyecanlı ve skı oldu. dördüncü ve galibiyet gölünü y•P' 

ilk golü Türkgücü yedi, bir tr. 
az sonra buna bir firikikten yap - Mağluh:yetten kurtulmak içİtl 
tığı golle mukabele ederek bera- Beylerbeylilerin, çok çahıma 1e 

berl'ği temin etti. (5) dakika geç- güzel oynamalarına rağmen soll 

meden Beylerbeyi bir gol yaptı, dakikaya kadar netice değit ' 
gene (5) dakika sonra Türkgücü medi. Bir dakikada, Beylerbeyiıı' 
beraberliği temin etti. bir penaltı oldu. Beylerbeyinde" 

Bu arka arka gollerden sonra bu cezaya itlraz eden iki oyun'" 
artık gol atma durdu. Ve birinci dışarı çıkarıldı. Türkgüçlüler b" 
devre 2-2 bitti. penaltıyı atamadı)ar ve bu heye' 

lkinrei devre gene ilk golü Bey- ı canlı oyun da 3-4 TürkgücüniitJ 
lerbeyi yaptı. 5 dakika içinde galebesiyle bitti. 

Vefa - Süleyma
niyeyi yendi' 

Taksimde yapılan Vefa Süley
maniye maçı, sahanın çok çamur
lu olmasından pek zevkli olama
mıttır. 

Güzel bir oyun oynıyan küme -
nin kuvvetli takımı Vefa, bu aene 
çok hafif görünen, bir türlü kendi-

maçı da çok heyecanlı ve güzel ol 
muş, birinci devre Eyübün 2 - 1 
mağlubiyetiyle b:tmiş, ikinci dev· 
re oyun daha sıkı ve heyecanlı bir 
şekil almış, Eyüp takımı çok açık 
ve canlı bir oyun oynryarak, bu 
dene oyunu bozulan ~ltınorduya 
(3) gol yaparak neticeyi 4 - 2 
lehlerinde bitirmeğe muvaffak ol
dular. 

Güzel bir oyun oynıyan Altın
ordulular, bu devre daha iyi bir 
varlık göstereceklerini ispat etti· 
!er. 

Eyübe gelince, senenin bu en 

1 
zorlu maçlarndan birisini daha 
kazanarak, ikinci kiline 

ni toparhyamıyan Süleymaniyef' 
ilk devrede (5), ikinci devrede d' 
(2) gol yapmış, penaltıdan da (11. 
gol yiyerek neticeyi ve ikiP'~ 
devredeki ilk maçını (7-1) gib1 

büyük bir farkla kazanmıştır. 

Hadise 
Hakemin düdüğü oyunun bitti' 

ğini ilan eder etmez, hiç bekJeıı' 
miyen yakışıksız bir hadise b"f 
göstermit, lstanbulsporun sohı~ı· 
ğı Reşat, oyunda kızdığı Fahir' 
b · r yumruk vurmuş, bunu göre" 
Galatasaray oy;ıncuları da hiç lıJ' 
zum yokken Reşadm üstüne h~ 
cum etmişler. ve iki taraf birbir'' 
ne girmiş, bereket it büyümede~ 
araya giren eski sporcular, bıı i1'; 
dost ve münevver takımın, ıır• 
hammalları gibi birbirleriyle do ' 
vüşmelerine ve bu utanılacak lıj' 
disenin büyümesine mani oldul"': 

·" ......................................... 
luğuna bir kere daha yakls ' 


