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Dış Bakanımızın KOnseq Başkanlığı Almanları Sevindirdi 
----~~~~~~~~~~~...;;._--~~~~~~~~--·~~~, 

F ra sız - ltalya Anlaşması Kon~ey 3<! mühim mese-n . . k ? lenın hallıne çalışacak 
ÇOk sürekli olmıyaca mı• 1'ugoslavlar, geni Türkigenin Avrupa 

Roma anlaşmalarında ltalyayla küçük itilaf arasında bir
likte çalışma imkinını açan sıyasal safha görenler de var 

'I'ürkiye orta Av
rupa kombinezo
nuna girebilir mi? 
~ rans12 gazetelerinin Roma duyum
la a (haberlerine) göre Mussolini • 
il \'af konu§malan arasında Türkiye 
ıcŞ. Yunanistanın adlan da geçmiştir. 

llndilik Avusturyanın varlığını koru
~. daha doğrusu bu ülke ile Alman
~-.:Un bir gün birle§mesini önlemek 
~ar§ılamak) için sınır komıusu ulu§· 
b Ja. doğrudan doğruya Orta Avrupa 
an!ında ilişiği olan uluslar birleşerel: 

~tlaşsınlar, bu kombinezonda küçük 
~tlaş.ınaya yer verilsin, sonradan Tür -

Ye ile Y unanistanm da bu kombine -
:011~ girmeleri için bir yol bulunabilir.,, 
erıiJ.tni ş tir. 

_ .. ....-.. . ..... -

Londra gazetelerinden (Dcyli Ekspres) son İtalya - Fransa anla§masmm Af
rikayı payla§maya dayandığını iddia eden şu manalı karikatürü basmıştır. Kari
katürün altında ıu elimle var: 

Bay Laval ........ (ltalyaya): Bütün bu güzel çöller aenin olacak! 

ve Asgada genel barışa lıizmetini 
takdirle karşılayorlar 

Cenevre, 10 (A.A.) - Uluslar 
kurumu konseyinin 11.1 · de'Vreei 
Bay Tevfik Rüttü Ar.asın Baıkan· 
lığında açılacaktır. Konsey Sarre 
meselsi ve hududlara aid Irak - ı

ran anlaıamamazlığı dahil oldu -
ğu halde otuz mühim meseleyi 
tetkik edecektir. 

Londra, 10 (A.A.) - Röyter 
Ajansının siya.si muhabirine göre, 

Almanya, uluslar kurumunda Sar 
genel reyleri görüşülürken, kon 

seyde bulunabilir. Çünkü, Ulus • 

'lar kurumundan ayrılışı ancak 1 -
kincikanun sonunda kati olacak 

tır. İngiltere, Berlin elçisi vasıta -

siyle bunu Almanyaya söylemiş -
tir. Almanyanın karşılığı daha 

gelmemiıtir. 

(Devamı 10 ncu sayıtanm ı ttocD stttanuncta 

Almanlar memnun 
Berlin, 10 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu bildiriyorı 
Türkiye Dıpn lıleri Bakam Bay 

Tevfik Rüşdü Araım Sarre plebisiti 
meselsinin halli ııraamda Uluslar 
kurumu konseyine başkanlık etmek 
üzere Cenevreye seyahati hakkında 
tefsiratta bulunan ıazeteler, çetin 
mesuliyet itibarile zengin olan bu va
zifenin ifası ve hatta beklenmiyen bazı 
zorluklann halli için Uluslar kuru • 
munun Türkiye Dıpn itleri Baka• 
nından daha layjk ve ehil bir siyasa 
adamı bulamryacağma Almanyada 
herkesin emin olabileceğini yazıyor -
lar 

Ciazeteler diyorlar ki: 
"Uluslar Kurumunun aradıfı f8 -

kilde hakkın bizim tarafınuzda ol • 
duğunu bilen biz Almanlar, Rütdü 
Arastan daha iyi sulh müdafii istiye -
meyiz." 

• l'·· Roma konuşmaları arasında böylece 
llrkiye ile Y unanistandan söz geçmiş 

~b:nası biraz incelemeğe (tetkike) de- Londrada çıkan Dey1i Ekpres 
ter b' k • F 1 1 ır onu (mevzu) dur. Orta Avru- gazeteıı, ıon ran.sız - ta yan 

"Frann. ile ltalya Avrupa ve E J k A 'J l k ·ı d • 
Afrika üzerinde pazarlığa girit - _!_~e __ v_e 'll!!Şa !!a S~~~~~ a_: :s!_ m: ! 

r>a k h" d k 1- om ınezonuna alınımı olan Yugos- anlaşmasından bahse er en §U 

(Devamı 10 ncu sayıf anm ı tnc1 sntunımı:!a) .. ::~/!.':. !~~ya Orta Avrupa bantı dikkate değer sözleri söylüyor: 

1::; (vaziyeti) ~~.·ru~ikl~bw~~- --.-------------....... - ........ -"""" _ _._ ...... ....._ __ ,_~~ 
\' · llu yönden her iki uluı Türkiye ve Bulgar kışlalarında 

Zelzele mıntakasında 
hastalıklar başladı ~ llıılllistan ile birleşerek Balkan antlaş-

)' •mı kurmuşlardır. Onun için Roman-

\' a "e Yugoslavya ile beraber Türkiye ve komu•• nı•zm 
lco lltıanistan da Avusturyanın varlığını 
,,_ l"Utnak işine kablırsa bu kombine • büyüyor 
-rı ı,· O ır kat daha temelleşmiş olur. 
~Yle anla~ılıyor ki Fransız Dış 
L.. Ilı Lava] b t"" ı·· b" d"" ·· il 'lll "k u ur u ır uşunce e 
l\ı ~u antlaşma gibi Balkan antlaşması. 
tiir a kazanmak dileğini ileriye sürmüı
fey. ~?~~le bu yolda hemen yapılacak bir 
teli Rorulrnemiş olacak ki ileride sırası 

Askeri diktatörlük 
karşı da harekete 

şimdi Krala 
başlamış 

ilce Yen"d 1 1 b0 l w• d'" .. 'llii) .. ı en e e a ına ı ecegı uşu -
l>erı~U§tür. işte salt bu balamdan Tür.ki· 

Yunanistanda çıkan (Elefete - 1 
ron Vima) gazetesi, . Bükreşten 
aşağıdaki malumatı almıştır: ~e~inı ~amıı~lorı 

ınrtaA k ·· ~ r vrupa o-:. :.nezonu :\ 
lııııu esinde olabilirlik (;mkd) bul~up 
(?it 

11tnadrğı bir gün bellibaşlı bir sorak 
~~:) _ol8.rak karşımıza çıkabilir. 

de b ,Urkiyenin bugün göründüğü biçim· 
"- .: Orta Avrupa bant kombinezonu· 

rıırnasmda hiçbir asığı (menfaati) 

Asım US 

Sofyadan gelen, diğer ıalahi -
yettar kaynaktan teyid edilen ha
berlere göre yakın zamanlarda 
Bulgaristan vakayii tabii vazi -
yetten çıkını§ ve hatti şimdiki 
diktatörlüğün verdiği endişeler 
görünmeğe başlamıştır. Biliniyor 

~atnı 2 nci Say. 2 nci sütununda) <Devamı ıo ncu sayıfanm 2 inci IOtununda 

7 00 Gazetecinin takib 
ettiği muhakeme.! 

bir ~:Şhur Amerikan tayyarccisi Lindbergin çocuğunu çalıb öfoü: mekten suçlu 
taltJ.ı tnanın muhakemesi, şimdi Amerik ada gör;·•"'yor Baştanbaşa hazin ve me-

~·Balınelerle dolu olan hu muhakeme bütün Amerikayı meşgul ediyor. 
b ız, tely 1 k . . b .. d "ti. are11 oku azı arının ısaca bıldirdiği bu muhakemenin tafsılatmı ugun en ı -
da buı Yucularrmıza, nakletmeğe başladık. İlk yazıyı bugün dokuzuncu sayıfa· 
koıunaaca~srnız. Yukarki resimlerde Lin dbergi (gene olanı) mahkeme reisini ve 
w: a Ltndb · ·· "'Yorsunuz. ergın çocuğuna pek benzi yen çocuğunu tutan katilin karısını go -

Istanbuldan 17, An
karadan 13 saylav 

çıkacak 
Mebus seçimi hazırbklan büyük bir 

hararetle devam ediyor. Cumhuriyet 
Halk Fırkası lstanbul vilayet idare 
heyeti reisi doktor bay Cemal dün öi· 
leden ıonra belediyeye giderek vali 
ve belediye reisi bay Muhiddin iJe gö

rütmüıtür. Diğer taraftan belediye 
zabıt ve muamelat ıubesi müdürü bay 
Zühtü de dün Çatalcaya gİt:mİ§tİr. 

Mülhakattaki hazırlıktan gözden ge
çirecektir. 

Mülhakattaki itirazlar hakkında son 
rakam alınmıştır. Buna göre, lstan -
buldan bu sefer bir fazlasile on yedi 
mebus çıkarılacağı kati surette anla • 
ıtrlmı§br. Bundan evvel on altı mebus 
çıkanlmııtır. 

ikinci müntehib seçiminin önümüz. 

deki cuma günü yapılacağı etrafında 

bazı gazetelerin yazdığı haber hak • 

kında alakadarlar mnlumatlan olma . 

dığrnı söylemektedirler. ikinci mün • 

tehib seçimi Ankaradan verilecek bir 
emirle, Türkiyenin her tarafında aynı 
günde yapıJacaktrr. 

Ankara, 10 (KURUN) - Saylav se
çimi teftiş heyeti, yeni nüfus sayısına 

göre Ankarndan 13 saylav seçileceğini 

ilin etmiıtir. 

Zelzelenin 
mızın 

öldürdüğü gurddaşları
sayısı 

Son gelen haberlere göre Kapı· 
dağ yarım adasile Erdek, Marma· 

ra nahiyesinde, A vuıa' da sarsın
blar devam etmektedir. 

Erdek kaymakamlığının reis • 
liğinde bir heyet, fırtına yüzün • 
den irtibab zorluğa uğrayan Mar
mara adasında bulunmakta \"e 
Marmara ile diğer adalardaki hal 
kın ihtiyaçlarile yakından alaka -
dar olmaktadır. 

Balıkesir Hilaliahmer §Ubesi 
felakete uğrayan yurttaşlara yar • 

otuza yakın 

dım için teberru kabulüne batla • 
mı§br. 

Oğrendiğimize göre, zelzele 

mmtakalarında, kazazedeler ara
sında dizanteri gibi hastalıklar 
haf göstermiştir. 

Erdek, 10 KURUN) - Zel • 
zelenin bu mıntakada yapbğı tali 
ribat ve doğurduğu korku burada 

bulunmıyanların tahmin edemiye
ceği kadar büyüktür. Erdekte 

halk heyecan içerisinde sabahlara 
(Devamı 10 ncu ııayıfamn& Qnc1l ııOtununda 

Balkan ökonomik kon
seyi bir protokol yaptı 
istişari konsey kapanış toplanbsını 
yaptı; heyetimiz bugün dönüyor 

Atina, 10 (A.A.) - Balkan 
antantı devletlerinin istişari öko • 
noınik konseyi kapanış toplanbsı
nı dün sabah yapını§ ve toplan • 

tıdan sonra &§ağıdaki tebliği neı • 

"etmiştir: 

"Balkan antanh daimi lionse • 
vinin Ankarada 2.11.1934 de itti
haz ettiği kararlara tevfikan, Bal. 

.(Lütfen sayı fayı 'çevirinis)~ 



Y evtiçin ~agonuiıda görüşme 
Küçük anlaşma Dış ı Kar, fırtına 

Bakanlarıkonuşacaklar Erzu~~':~.:.~:·ı;..::ra: .. 0k•laa• 
-------.:.·------. Ankara, 10 (A.A.) - Ziraat 

Belgrad, 10 (A.A.) - Küçük Macar hükumetince yapılan tah· Bakanlığı meteoroloji enstitüıün· 
anlqma devletlerinin üç Dıt Ba · kikatın neticeleri görütülecektir. den alınan malumata göre son 24 
kam yarm toplanacaklardır. Bu Çekoslovakya ve Romanya Dıfa · saat içinde Yurdun Trakya ve E -
toplantının Liubliyana istaayo . rı l,l~ri Bakanlan yollarına de · ge alanları yağıılı geçmiştir. 
nunda ve Bay ~evtiç'in vagonun· vam ederek Cenevreye gidecek • Yağıılar Trakya ve Çanakka· 
da yapılmıııı çok muhtemeldir. ler, Bay Y evtiç ise içeri siyaıa it • lede kar ve lstanbul Çevreıinde 

Bu mülakat eena.aında Roma ferinden dolayı memleketinden Ege alanında yağmur teklindedir. 
anlaımalan ve Marsilya suikaı · ayrılamıyacağından Belgrada Yurdun diğer yerlerinde hava ta· 
tindeki mesuliyetler hakkında dönecektir. · mamiyle açık geçmittir. 

Almanya Sarın payJaşı1-
masına razı değil 

Varşova, 10 (A.A.) - Kur · 
yer Çervani gazetesi Sar Plebisiti· 

ne memur Alman komiseri B. 
Bürke! ile yaptığı bir mülakatı 
neıretmektedir. 

B. Bürke!, Almanyanın hiç bir 
veçhile Sar'm paylaıdmasına ra· 
zı olmıyacağım söyledikten ıonra 
demittir ki: 

- Statüko tarftarlan hir tek 
rey ekseriyet kazanırlarsa Sar'ın 

istiklaline katiyen itiraz etmiye -
ceğiz. Fakat Almanya ya iltihak 
taraftarları hatta bir reyle de o1-

aa ekseriyet kazarurlarıa Sar'ın 

Almanyaya dönmesinde ısrar e -
deceğiz. 

Türkiye Orta Avrupa 
kombinezonuna 
girebilir mi? 

...- Başmakalede1ı devam 
yoktur. Belki bu yüzden üzerine bir ta· 
krm

0 

yükümler (tıazife'ler) dütebilir. o. 
nun içindir ki Balkan antlaımaıı ile kü· 
çük antlatmanm her ikisi de biribirine 
çok benziyen amaçlar üzerinde kurulmuı 
iken bu iki rrup birleırnemiıtir. Küçük 
antlaıma Orta AV1'11pada, Balkan antlat· 
maıı Balkan arnırlan içeriıinde bantm 
bekçisi olarak kalmalı yel' (daha iyi) 
bulmuıtu~. 

Bu demektir ki günün birinde Türki
ye ile Yunaniıtan Orta Avrupanm arya. 
sal durumunda bir yüküm almaia çaiı· 
nlır ise bu uluılann da karıdık olarak 
söyleyecekleri olacaktır sanırız. 

İlkin dütünülecek bir ,ey vardır: Bu
ıün Almanyanm A vuaturya ile birle,e
rek Brenner ıeçitlerine kadar inmeılni 
önlemek için Fransa ile Orta Avrupa • 

--"'--!!~-...!'----------- ela yeni bir düsea kunnala sahta.n ltal
yanın Balkan antlat ma\ma karıı duru • 

Bay Celal Bayar 
Ökonomi Bakanı Bay: Celi.1 

Bayar bu akfCUU Ankaraya yola 
çıkacaktır. Ökonomi Bakanımız 
dün hususi itleriyle meıgul olmuı· 
tur. 

• nmuununmumııaumuımnum11111·----•&Wtt1M11f....annnnı.t 

kan antantı ökonomik konseyi A
tinada Yunan Dııarı itleri Baka • 
m Bay Maksimosun Batkanlığın -

da toplannııttır. Çalııma 3.1.1935 
tarihinde baılamıı ve 9.1.1935 ta-

rihinde bitmittir. Bu ilk toplanma 
devresinin amacı, d\limi konseyin 

10.5.1935 tarihinde Bükrette ya .. 
pacağı toplantıya arzedilecek o .. 
lan raporun hazırlanmuı için 
dört memleket araamdaki ökono .. 
mik yakla§ma meslesi hakkında 
tam ve teferrüath bir noktai na .. 
zar teatisiydi. Okonomik komey, 

komisyonlarının mesaisine daya • 
narak, alh karar suretini ihtiva 
eden bir son protokol tes • 
bit etmiştjr. Bu karar suretleri 
tunla:dıT: 

1 -- Ticaret siyasaaı 
2 - Muhabere ve münakale 
3 -- Bıdkan bankası 

4-Turizm 

5 - Okonomik kurumlann it 
oeraberliği 

6-lç yuuı # 

Son protokol tasdik edilmek 
üzere Balkan antantı memleket -
lerinin Dııan itleri Bakanlarına 
verilecektir. 

Okonomik konseyi, bu toplantı 
devresi zarfınd~ müzakerelerin 
en dostane ve tam it beraberliği 

ruhunda mülhem olduğunu mem
nuniyetle müıahede edebilmittir. 

Heyetimiz bugUn geliyor 

Balkan Okonomi konseyine it
tirak etm"k üzere Atinaya giden 
heyetımiz bugün dönecektir. 

mu (vaziyeti) ııedir? Bu antlaıma kurul
duğu sıralarda İtalyan gazeteleri iyi bir 
göz ile görülrniyece~ sözler söylediler. 
Böylelikle Balkanlarda ıt.atükonun ko· 
runmasmı istemiyorlar ribi göründüler. 
lt.alyanJann bu kuram önündeki durumu 
burün de böyle midir? Böyle değil de 
1 talya küçük antlaımaya karıı olan duru
munu aon rünlerde değiıtirdiği sibi BaJ. 
kan birliğine kartı da deiittirmiı midir? 
Eğer ltalyanlann rörüılerinde ve düıü· 
nüılerinde bu deiiıiklik olmuı iıe an· 
cak o vakit bu uluıun genel siyaaasm -
da denildiği ribi bir deiitiklik olmut sa
yılabilir. 

Şu kadar var ki ltaJyanm Balkanla· 
ra karıı siyasal durumu beyle iyiliğe 
doğru değiım:1 bile olsa Avrupanm bu 
bucaklannda banıdüzen itleri iıtediii -
rniz yola rene rirmit olamaz. Bundan 
ıonra düıünülecek ve yeni bir düzen ile 
pekiıtiri:ecek hanı alanı . ·: ~ır. Cu da 
Akdeniz kıyıl:ındır. Yakın doğu banırnr 
ıağlamla,bnnak için üıkes uluılararaar 
bir AkdL · • a:ıtla!:-- ı =:erektir. Bu Cla 
·gene Franaa ve tıalyanm ortaklığı ile N• 
ıanlabilecek bir evr~nael torak (alem
§Ümul bir meselo) dir. Eğer Orta Av • 
rupa banıını kurmak için bugün ui • 
rapp duran bu. uluılar (devletler) 
Balkanlann ve . Akdeniz kıyrlannın 

hanımı aailamlaıtırmak için çalıf&h 
Türkiye Yunanistan, Yugoılavya, Ro • 
manya gibi ulutlara yardım etmekten 
çekinirlerse kafalannm içinde banttan 
çok batka düıünceler bulunduiunu 
göıtermiı olacaklardır. Kaldı ki ltal • 
yanm yan reımi gazeteai olan Gior • 
nale d'ltalia'nm bugünlerdeki bazı söz
leri Muaolininin Lavale kartı döktüğü 

tatlı dillerden oldukça baıkadrr. Çünkü 
bu razete Roıııada yapılan Franıı: -
1 talyan anlaımaımı iki yıl önce ltal -
yan Batbakanmm Önayak olduiu ve 
fakat tutturamadıiı Dörtler anllqmaıı
na doğru giden bir baılan:rç ~ibi gev • 
tennektedir! ' 

Kurultay 
Başkanımız 

Kurultay Bataknnnız General 
Kazım Özalp bu alqam Ankara • 
ya doğru yola çıkacaktır. 

Gece sühunetleri düne nazaran 
4 derece etrafmda olmak üzere 
yükaelmittir. En dütük ıuhunet -
ler Karata sıfırın altında 31, Er • 
zurumda 26, Sivasta 24, Kaıtamo· 
nuda 23, Boluda 21, Ankarada 17, 
Malatyada 10 ve Edimede 1 de -
recededir. 

Edime çevresi ve orta Anado· 
lunun Utak, Isparta, Konya çev· 
·relerinden maada yerleri, doğu 
A.nadotuıu ve Karadeniz kıyıla • 
rında Rize çevresi karla örtülüdül'. 
Karın kalınlığı Sarıkamııta 79, 
Karsta 41, Erzurumda 25, Afyon· 
da 20 santw Te diğer yerlerde de 
4 ila 12 aantimetre arasındadır. 

Kara, 10 (A.A.) - Yedi gün· 
dür tehir ve civarında kar düt • 
mektedir. Karın yükseklğii yarım 
metreye yakındır. Erzurum - Sa· 
nkamıt hattı kapanmıttır. Bu 
yüzden lısıan•"l POatası iic .ı; .. 
geç lçalmııtır. 

Bundan sonra bütün nakliyat 
ve seyahat kızaklarla yapı'lacak • 
tır. 

Karaköıe, 10 (A.A.) - Üç 
gün evvel baıhyan kar ve tipi 
bugüne kadar devam etmittir. 
Erzurum - Beyazıd postası tehir 
geçidinde müthiş bir tipiye uğra· 
mı§ Tahir karakolu efradından 

yardım ile kurtarılmıf ve posta üç 
gün geçikmittir. 

Dört gün süren fırtına yüzün -
den yollarda bulunan bir çok kim· 
seler büyük güçlüklerle tehlike · 
den kurtulabilmitlerdir. 

Vartova, 10 (A.A.) - Vistül 
nehri bütün boyunca donmuttur. 
Danzig limanı buzlarla örtülmü§
tür. Vapurlar hemen Hemen hare· 
ketsiz kalmışlardır. 

lngilterede kısır
laştırma kanunu! 

Ceçeıı sene Almanyanın kabul ve 
tatbik ettiği kmrlaıtrrma iıi buıün -
terde lngilterede gunun meıeleai 
olmuıtur. Inriltere Sıhhiye Bakanı 
Sir Hilton Yung avam kam:ıraıına ye
ni bir kanun projeıi teklif etmek üze
redir. Bu proje kanun haline gelince 
anormal yarablmıı olan bir kıarm in· 
gilizler kmrlaıtınlacaktrr. 

Projeye göre krarrlaıtırma ancak 
Sıhhiye Bakanının emri ve muvafakati 
ile olacaktır. Bu emir ve muvafakat 
verilebilmek için de biri aile doktoru 
olmak üzere iki doktorun reyi alına • 
cakbr. 

Amerika üç milyon ya
bancıyı çıkaracak ! 
Vaıington, 10 - Demokrat mebuı 

Diea, Amerikaya uıulıüz girrnit olan 
üç milyon yabancının çıkartrlmaar 

hakkında bir takrir· venniıtir. Bu me
buıa göre Amerikada yaııyan yedi 
milyon yabancı vannrı, bu takrir ka· 
bul edilirse iısizlik epiyce hafifliye -
cekmiı. 

istatistik talimatnamesinin tatbiki 
Ankara, 10 (Kurun) - lzmir 1 

ihracatçıları yılbatından itibaren 
tatbik edilen yeni istatistik tali -
matnamesine itiraz ve ihracat 
beyannamelerinin ihracah zor • 
laıtıracağından bahisle vilayete 
müracaat etmiJlerdi. lzm'İr vila • 

talimatnamenin geri b1rak1lma,ı• 

nı istemitti. 
Gümrükler bakanlığı, tali mal• 

namenin Bathakanlıkça teıkil e • 
dilen bir komisyon tarafından 
tanzim edildiğini tatbikinin geri 
bırakılamıyacağını lzmir vilayeti· 
ne yazmıf, mütemmim malumat 
istemittir. 

yeti de itirazları Okonomik, Güm
rükler Bakanlıklarına bildirmif, 

Sin~macdarla Belediye ara ı 
aındakl anıa,amamazhk 

Ankara, 10 (Kurun) - lstan
bul sinemacılarile belediy" ara -
sındaki anlatamama:zlık hakkın -
da bakanlığa henüz müracatta 
bulunulmamıtbr. Bakanlıktaki 
kanaate göre bu mesel bundan 
sonra Bakanlık iti değil, belediye 
itidir ve lstanbul belediyesince 
halli lazım gelmektedir. Zaten i -
tin haftedilmiyen tarafı da kal -
madığı söylenmektedir. 

Bay Kemal Zaim Ankarada 
Ankara, 10 (Kurun) - Ziraat 

Bankası Umum Müdürü Bay Ke -
mal Zaim buraya döndü. Bazı ga
zetelerin yazdıkları gibi lstanbula 
tetkikat için gitmediğini, seyaha • 
tinin hususi oldluğunu söyledi. 

lzmlr telefon tarketl lfl 
Ankara, 10 (Kurun) - Izmir 

telefon tirketi mümessillerinin de 
ittirakile Bayındırlık bakanlığın • 
da teşkil edilen komisyonun gele -
cek hafta toplantılarını bitirece -
ği anlatılıyor. 

Bu§day 11atltlar1nda 
yol11uzluk 

AnKara, ı v \~urunı - ~h • 

karada yapılan buğday ıatııla • 
rında bazı yolsuzluklar olduğu, i
tin Ziraat bankası tefti§ heyetine 
geçtiği söylenmektedir. 

Tahmil tahliye işlerinde 
yolsuzluk 

Ankara, 10 (Kurun) -Sümer 
bank idaresinde bulunan Mersin 
- lstanbul tahmil ve tahliye işle • 
rinde bazı yolsuzluklar yapıldığı 
söylenmektedir. 
Yeni SUmer Bank binası 

Ankara, 10 (Kurun) -Yeni 
Sümer bank binuının yapılacağı 
Taıhan mmtakasınm yakında yık 
tırdmağa baılanacağı alakadar • 
lara bildirilmiıtir. Yıkım marta 
kadar bitirilecek, martta yeni bi
nanın temeleri atılacaktır. 

Kültür Bnknnı 
Dün şehrimize gelen Bay 

Abidin'nin sözleri 
Kültür Bakanı bay Abidin dün sa· 

bah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Bakan öğleden ıonra Universiteye git
miş, rektör Bay Cemille gö-rtişmüJtilr. 
Bay Abidin dün şu ıözleri söylemiıtir: 

- Gezmenin amacı genel bakımdır. 
htanbulda iılerimi bitirdikten ıonra 
Edimeye gideceğim. Buradan geldik • 
ten sonra Izmit, Adapazarı kültür o • 
kullannı teftiı edeceğim. Bundan ıon· 
ra da kültür kurumunun toplandıiı 
diğer yerleri röreceğim. 

tlay Nurullah Esad'ın 
4je~ileceAi söyleniyor 
Ankara, 1 O (Kurun) - Şeker 

fabrikalarının bir elden idaretİ 
etrafındaki konuımalarda böyle 
bir teıekküle itiraz eden Sümer 
Bank umum müdürü bay Nurul • 
lah Esadın çekileceği, yerine eski 
sanayi maadin bankası müessis • 
!erinden Cumhuriyet Merkez ban• 
kası umum müdür muavini baY 
Hayreddinin getirileceği ~ayiala • 
rı dolatıyor. Umumi kanaat, !eker 
fabrikalarının tek elden idaresi 

Adapazarında Romanyalı 
t ayyarecller 

Adapazarı 10 (Kurun) - Si· 
por tayyarelerile Bükretten "Ka • 
p,, a gitmekte olan Romanyalı a• 
vukat bayan lrina ve profesör 1 • 
vonoviç, makinelerindeki uf ak 

·bir sakatlık yüzünden buraya in • 
meğe mecbur kalmışlardır. Tay• 
yareciler, tayyarelerini tamir e • 
dilmek üzere trenle Eakitehire 
götürmütlerdir. 

Yeni TUrk IOgatlnl 
hazarlayan komisyon 

A'RKara - & çuı a ,u .... •"'ei"""'"' 
hazırlıyan komiıyon Ankara ku • 
lübünde çalıtmalarma devam edi· 
yor. Bayramın birinci günü ve 
dün yapılan toplantıya Atatürk 
batkanhk etmiıtir. 

Komisyon Tarama Dergisin • 
deki kelimeleri tetkik ve lugate a· 
lınacakları tefrik etmektedir. Şiro 
diye kadar 800 kelime tefrik edil· 
miıtir. Bunların 1500 - 2000 ka • 
dar olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu kelimelerle ilk Türk lugati 
yapılacak ve ucuz bir füıtla her 
tarafa tevzi edilecektir. 

Lugatte umumi olarak kulla • 
mlan kelimeler, resmi kelimeler, 
gazetelerle, kitaplarda kullanılan 
kelimeler bulunacaktır. 

Bu ilk adımdan sonra mesaiye 
devam olunacak, ilmi ve mesleki 

ıstılahlara aid tetkikat yapılacak'" 
tır. Seçilen kelimeler alelumufll 
kullanılan türkçe kelimelerdir. A· 
tatürk bugün de 1,5 tan 3,5 aka• 
dar komisyonun toplantısına bat• 

kanlık etmit lerdir. 

Karafoni köyündeki 
Bulgarlar 

Ankara, 10 (Kurun) - Sili\'" 
rinin Karafoni köyündeki Bul • 
garlara Keçiören köyü Türkleri• 
nin kartılıklı mübadele istekleri 
hükumetimizce kabul edilmiıtir· 
Köylüler menkul, gayri menk1J1 

mallarını da değiftireceklerdit• 
Gayri menkullerin, köylülerin ar 
zularına göre tesçil ettirilmesi eJSI• 
redilmiıtir. 

Univeraite bütçesinde yenilik yok • 
tur Yalnız eskiden düıünülmüı bur 
itlerin ikmali Üzerindeyiz. Bu ıene 
huıuıi mektepler t.alimatnameıini de 
yapacağız. Talebenin aaçlannı kestir • 
mek için bir ıey düıünmedik. Sıhhi 
vaziyeti fena olanlann saçlanru keı • 
tirmeleri tabiidir., , 

Leylf talebeye kışhk elbl•' 
Ankara, 10 (Kurun) - LeYlf 

mekteplerdeki talebeye kıtlık el • 
bise yaptırma münakasaları bıJ • Bay Receb Peker 

Cümhuriyet Halk Fırkası Ge -
nel katibi Bay Receb Pekerin Pa· 
zar günü Ankaraya gideceğini 

öğrendik. 

gün mektepler satın alma korııİ~ 
•tiJ• yonunda yapıldı. Atatürk enstı . 

sü, Musiki Muallim mektebi elb•· 
aeleri de bu aradadır. 
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i~l ~Yü •avtı§tan •onraki ftyaıa 
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"'· ''l.J ~ luılar derneği,, banan ilk 
lctrı l'lıtnu oldu. Sonra nra, ftra top
ctrı ~ar, lentivaller, anlQfmalar, 

t Qfmalar biribirini kovaladı. 
b· 1918 denberi Avrupa .iycuan 
,/' c!cr:lenme, toplanma dileğin • 
ec!ir . 

k l914 den 1918 e kadar karıı 
~fıya geçip biribirine boğaz:lı • 
'<tk Avrupa yeni anltı§malar yapa 
rtık! bu yeni anlaımalarla dağı • 

ıktan çıkmak utiyor. 

1 .. k llu dağınıklık •avaı bittiği gün 
~ enmedi. SavO§tan şonra 18 İn· 
~ l'ılcla bile hala bu dağınıklıktan 
'tlrtufm:z emelleri göze batıyor • .. .,,.,o ..1 

ı .. -- -----ı.: ... ., •. l 1>ıt3'iik -~ ... .... 
lfl§ ~ava,ın bir verimi idi. Ant. 

ltlcdcırf a bu ayrılığı yapmf§tı. 
le,. 411t1aımaları bozmak utiyen • 
rrı.: Clntltı§maları olduğu gibi ko. 

·•ıQk • • l 
/Qr ••tıyen er yeryer toplandı -. 
1(1 

191
8 der.beri Avruptulaki ıiya. 

o~ t•.h:ı::r.:urı siillörü tek bir kitab 
<l ·J~-1 A 

J'1 - : ""'ntla~malar •• 
·lma . . • l • b fır... nya revızıyonı.t enn a • 

'-.Q. 

~ev' • /:' rcı ız,yonun bClf diitmanı 
~ı_ llJa, f talya reviziyoniıtlere bü
~ Ilı .• 

rıtarekedcnberi doıt. 
........................................................................................... 

8 
Polls haberleri: Heroin k~çakçılığı suçJu .. 

r,0 .ctrt" reviziyoni.ılerin Jomıau Harac istemiş 1 
~~0nun düımanüe banıtır • Sabıkaldardan arzuhalcı Hay-

• 
1•tiyordu. n, Kapalıçarııda lokantacı On • 

>tıl>~''tldi Romtula bu ifi Laval gö- niğin dükkanına giderek dükka -
or. nın camlarını kırmış, Onnikten 

~nl<ı§ılan ıeylere göre, anlaı • haraç istediğinden yakalanmıfbr. 
~ti '11 

en göze batan taralı, 1918 KAFADARLAR ARASIN • 
~inı 'tftrıalarını bir kez daha per • DA - Gıılatada oturan, Ömer, 

''1ıek · l'o11eq/ tır, Macariıtanın reviz • Muzaffer, Hüseyin, Abbas isminde 
lQlı~ ~ktan C"!)1mcuını, Yugo• - dört kafadarla Süleyman, Ali, Fa· 
~tlt Q ile doıt geçinmeıini iıte • zıl, Osman isminde diğer dört ka
l' "r: 1 revizyoniıt Almanyanın fadar ıarhoılukla döğüımüıler -
~~l> 1 ~v!a ile ileri bir dostluk dir. Sekiz suçlu yakalanmı§tır. 
'>ıt4 :1'1. 1~irıe girmeme.ini ute - ÇABUK SÖNDÜRÜLDÜ -
lt>:_ "'Qn"n en ·· ·· L ·.,.c1 _ _,. goze çarpan omeR- Yeniköyde Arpacı Halil so. 3 No. 
t ~•ıı;ıır s .. d l '1te bii .. k· ar qın e an cqma rah evde oturan lstandard saz 
~,. 'tıh Yü •avaıın antlCl§malan • 1 kumpanyasında katib Bay Ekre • 

llna uygu b" • k l t • • n ır ftycucı o • 1 min evinde kızı bayan Saadet so· 
ctn ilcrı gelmektedir. bayı yakarken çıkan kıvılcımlar 

h • • • b k 4· ~Otrta tl tahtnlan tutuşturmuşsa da ça u 
ltti el an C1§maıının koloniler söndürülmüştür. 

l\oıoll~l holled eceöini aöulu··yorlar. O .,, •Nntmft'ut ··mrıırtıtar1mmntuıtM1mmmrmmnn nmmmunnrmmmmmmııı tnı 

A 
1 er • • b" l l kl ""to"rı l§ı ır cımek ütiyen Koloniler üzerinde pazar ı ar, 

cle11,:;;un birleıme6ine tek ıebeb anlatmalar yeni bir §ey değUdir. 
1. 8i;~~· Avrupanın eıkiclenberi bildiği 
"Q Qlt] ııluıların anlQfmaları ve ve herkesin tanıdığı bir usuldür. 
.,Qldctrt ctfl'J'la i~in de bir riirii top_ Bu usulden korunmanın yolu ela 
S ~en.iztl§ın ülkeleri pqkq eıkidenbcri aydındır. Kendini Si at.Yaıa yöndemlerinclen kuvvetlenclirmeclen aiycwaclan u • 
:Q6ri4~ 'ffertnt trkmna koyanlar m?.ıd bek!iyenler her vakit bu o • 
Cb-ı i~,.. r;.,:11 pazarlar, labrikcı: yunlara kurban gidebilirler. 

maddeln ararlar. Sadri Ertem 

)arının duruşması 

Geni§ mikyasta eroin kaçakçı· 
lığı yapan tebekenin duru§ması

na dün Sekizinci İhtisas mahke • 
mesinde devam edilmiştir. 

Dünkü duru§mada amme ta · 
hidi olarak komiser Bay Hikmet 

ile İbrahim dinlenilmiştir. Bunlar 
ilk tahkikat esnasında söylenen • 
leri söylemişlerdir. 

Bundan sonra Sirkeci Miltiya· 
dinin eroin götürdüğü fıçıları ya· 
pan Panayot dinlenilmiştir. Vu • 
kuf ehli tarafından tetkik edilen 
Dimitrinin defterinin usulsüz ol • 

duğu ve tetkik edilen mektul:lar 

da dikkate değer bir şeyler olma· 
dığı anlaşılmıştır. 

Şahitlerin dinlenilmesinden 
Gonra komiser Bay Cemalin tek • 

rar çağırılmasına, Y orgi lsakidi • 

sin konu~tuğu Vasil oğlu Hara • 

lambonun maznun olarak getiril
mesine, Dimitri ile Y orginin tele
fon muhaverelerini dinJiyen Ziya· 

ettin Hamidin dinlenilmesine ve 

duruşmanın bu ayın on dokuzuna 
kalmasına karar vcramiştir. 

Gezgin 

P.yango bugün 
On dördüncü tertip tayyare pi· 

yangosunun üçüncü çekilmesi bu· 
gün sat on üçte Tepe başında Aa. 
ri sinemada yapılacaktır. Ç,ekile • 
cek numaraları yarınki sayımız~a 
sıraya konmut bir halde bulacak
sınız. 

Ensac pavyonu 
Ccrrahpa§a hastahanes·n:n ya· 

nında yapılmakta olan ensaç pavi· 
yonunun in~aatı yaza doğru bite
cektir. Lüzumu olan alat ve maki· 
neler Almanyaya ısmarlanmışbr. 
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Sıyasal Fıı·kalar 
Bay Receb Peker, inkılab 

kürsüsünde dersine 
devam etti 

Halk Fırkası Genel Katibi Re
ceb Peker dün Inkılab kürsüsün • 
de dersine devam etti ve dün si • 
ya3al fırkaları anlattı. 

Hiristiyan demokratları anlat
makla dersine başbyan bay Receb 
Peker, hu fırkanın saraylarla be. 
raber bulduğu nüfuzu, sadakat ve 
taassubu ifade eden um delerinin 
oynadığı rolü anlatbktan sonra 
radikal demokratların, hıristiyan 
sosyalistlerin fırkaları üzerinde 
siyasal teşkilatlanma ·noktası yö -
nünde durarak izah etti. Sözleri
ne şöyle devam etti: 

- Hıristiyanhk, nasıl karan • 
hk devrelerde insan kitleleri üze -
rinde tahakküm etmişse, on do • 
l<m.uncu yüzyılın sonlanna doğ • 
ru da genişlemi§, propagandayı 

ilerJetmİf, sanat ihtilali düşünce • 
sinin ileri gitmesini ağırlaştırma 

tedbirlerini almıştır. 

Hrristiyanlık, sosyalizm teşki -
li.b içinde tasavvuf yapmak iste
di. Bu iıte Papa 13 üneü Leon 
1903 yılına kadar uğraştı. Bu yıl
lar, sosyalizmin genişleme devri
dir. Papa, sınıf ihtilali fikirlerinin 
ileri gidiı hızını durdurmamak i
çin kiliseyi ileri sürdü. iti ameli, 
tabii sahneden almıfb. 

Katoliklik duygusuna bağlı o • 
lan insanların din duygusunu sos
yalizm ile birle!tirerek bir inan 
kütlesi yapmak istedi. Meşhur bir 
talimatnamesi vardır. Gençleri 
Marksist aleyhine inandırmağa 
çalııtı. Dinin kurtarıcı olduğuna 

ameleyi inandırdı. 
Ve bunlar hıristiyan sosyalist 

fırk~fan programlarının esaaları 
oldu. 

Cizvit cereyanlarını, gençlerin 
kafasında yaşatmak için tahsil ve 
nikahın din yolundan yapılmasını 
telkin ediyordu. 

içtimai yardım esasını kabul 
etmişti. Diğer ana doktrinleri red
dediyordu. Bunlar, doğrudan 

doğruya klerikal fırkanın ti ken • 
disidir.,, 

Bundan sonra radikal sosya • 
listleri anll'.lan bay Receb Peker 
tunları söyledi: 

- Radikal sosyalistler kendi 
kendine doğmadı. Hıristiyan ıos
yali~tlerin lderikal fikirlerini kar· 
,damak i~in maksatları hirletli • 
r~re!t doğdu., 

Bay Receb Peker, konservator 
katolik fırkalarını da anlattıktan 

ıonra milliyetperver f U'kalara 
geçti. Ulusal bir f ırkanm umumi 
rüknünün anlaşılmasına yr.rdmı 

edici izahat verdi. 
Sınır içi, smır dıtı milletçi tip -

lerini anlatb. Bu tiplere misal o • 
lan Fransa ve. Isviçre uluslarını 
saydı, hunların fırka programla • 
rmı anlattıktan sonra büyük ha • 
diselerle ayrılan ve bir ırktan o • 
!anların milliyetçiliklerini izah et
ti, harb sonu cereyanlannı ve e • 
kalliyet nasyonalist fırkaları da 
bu arada saydıktan sonra nasyo • 
nal ıosyalist f ırkalarma geçti. 
Şunları söyledi: 

- Nasyonal, milliyetperver, 
lik, sosyalizm de sosyal telikkile
rin getirdiği mefhumdur. Cu iki 
kelime, yanyana mütalea edilince, 
bir arada siyasal bir fırka kurmak 
için lazım gelen etof ı vermemek 
lazım gelir. Çünkü bu kelimeler, 
iki zıd cereyanın adıdır.,, 

Bay Receb Peker, her iki ke · 
limcnin ayn ayrı ifade ettikleri 
manayı uzun uzadıya anlattıktan 
sonra, Alman uluıunun bu fırka -

Yugoslavlarla . afyon 
Kısa ____ .-.-.Yugoslav murabba-
-- Şehir sı esasları anlatıyor 

Habereri 
§ MUHTELiT HAKEM MAH -

KEMESI - Türk • Yunan muhtelit 
hakem mahkemesinin 1934 birincika
nun ayı sonuna kadar bitecek olan 
müddeti 1935 mayıs ayı oonuoa kadar 
uzatdmııtrr. Mahkeme, son günlerde 
mühim davalara ba§lamıştır. 

§ FAKIR TALEBEYE YEMEK 
- Hilaliahmer cemiyeti mekteplerde· 
ki fakir talebeye öğle yemeği vermeğe 
ba§lamışhr. Şimdilik 2 bin talebeye, 
haftanın cumartesi, pazar, aah, çar • 
şamba ıünleri yemek verilmektedir. 
Yemek dağıtma işi için bir memur ay
nlmış, bir de araba tutulmuştur. 

§ SENZIN VE PETROL KAÇAK
ÇILIGI - Geçenlerde yakalnnan şe· 
ker kaçakçılığı şebekesinin benzin ve 
petrol kaçakçılığı da yaptığı söylen • 
mektedir. 

§ PASOLAR KALKIYOR - Ba • 
yınclırlık Bakanlığı, Şark şimendlfer • 
terindeki hususi müesseselere ve ta -
hıslara aid pasoların kaldmlmasını 

kumpanyaya bildirmiştir. Alpullu te • 
ker şirketine evvelce tahsis edilmiş ~ 
lan 60 paso da kaldınlmJşlır. Bundan 
ıo.nra Bakanlığın izni olmadan p.ıso 

verilmiyecektir. 
§ SINEMLARDA YENI TED· 

BiRLER - Sinemalarda yangın teh
likesine ka11r yeni tedbirler alınacak, 
kapıların sayısı çoğaltılacakbr. 

§ KOMlSE.RLERIN IMTIHA • 
NI - Muhtelif derecelerdeki komi • 
serler arasında birer derece terfi ede • 
cek olanlarla komiserlikten merkez me 
murluğuna terfi edecklerin ay başında 
imtihanlannm yapılması için emniyet 
müdürlüğü haznlıia ha,Ianıııbr. 

iki ingili z torpitosu 
Dün sabah Sj!at onda Boğaz • 

dan iki lngiliz torpitosu geçmiş • 
tir. London ve Domalsin isimli bu 
iki lngitiz gemileri durmadan Tu· 
naya gitmi!lerdir. 

sım anlattı. F ırkamn, iki ı.ıd ma
nayı fili hayatta nasıl birleştirdi • 
ğini, her iki sınıfı kendi cephele
rinde nasıl memnun etiğini izah 
ederek şunları söyledi: 

- imparator hinedamna men
sub prensler, sanayi erbabı, tüc • 
carlar, kapitalistler, nasyonal sos
yalizmin bir tarafını teşkil ediyor
lar. Karıılannda Merksist cere • 
yanlan vardı. 

Nasyon.J.J sosyalist fırkası ınev
kii iktidara gelaifıi vakit ikinci 
Rayh esnasında. kaldırılan hane -
dan resimlerini ihtiramla a~tır • 
makta kusur etmedi. Prensler, i · 
kinci Rayhtan sonra birer köte 
bucağa çekilmişlerdi. Bütün bun
lar ve saray unsuru, nasyonal sos
yalizmin iktidar mevkine gelişi • 
nin ertesi günü ihtiram mevkileri
ni muhafaza ederek dolaşmağa, 

aynı ihtiram mevkilerini takına -
rak halkla temasa başladılar. 

ikinci Rayh zamanında mey • 
dan, sokak adları yerlerinden sö
külmüştü. Nasyonal scsyalistl~r, 

bunları iade etmek teşebbüsünde 
bh!undular. l~çiler, küçük burju. 
va, çiftçiler, az aylıklı insanlar, 
bütün amele komünistler ba~ka 
cihette yer aldılar.,,, 

Bay Receb Peker, nasyonal 
sosyalizmi bu şekilde uzun uza -
dıya anlattıhtan sonra bunların 

müşterek gaye ile sürtmeden bir 
ahenkle ileri gider olabilecekle -
rine hüküm vermek iç.in lazım ge· 
len zam:mın geçmemiş olduğunu 
söylemiş, diğer terakkiperver, 
serbest fırkaları d"- kı:;aca anlat
tıktan sonra dersini bitirmi~tir. 

İran mur ahhaslarile ko
nuşmalara başlandı 
Uyuşturucu maddeler bürosu 

Yugoslav murahhası Bay Mihai. 
loviç Türkiye Yugoslavya arasın· 
daki afyon itilafnamesinin müd -
detinin iki sene daha uzatılması • 
na karar verildikten sonra Bel • 
gradd:m dönmüştür. 

Bay Mihailoviç itilafname e -
saslan hakkında izahat vererek, 
demiştir ki: 

" - Biliyorsunuz ki, afyon sa

tışına dair Türkiye ile Yugoslav· 
ya arasında yapılan mukavele, 14 
Nisan 1932 de Ankarada imza e· 
dilmiıti. Bu mukavele 23 Teırini
evvel 1933 de meriyete girmittir. 
Bu itilifname mucibince, iki 
memlekette afyon ihracatı inhisar 
ahına alınacak ve ihracat için de 
milli bir te§kilit yapılacaktı. 

"ltilafname bir yıllıktı. Ayni 
zamanda afyon ıatı§ları hakkın • 
da dıt memleketlere teldifte bu • 
lnnmağa karar vermİ§tik. · 

Bir büro tesis edilmitti. Bu bü
ronun merkezi, bildiğiniz gibi lı· 
tanbuldadır. itte bu itilafname i
ki hükumet tarafından yapılan 

bazı tadilatla uzatılmı§br. 

Bu maksatla, Belgradda bq . 
lıyan müzakereler, iki tarafça 
t;öderilen samimiyetle az zaman 
zarfında bitmittir. 

Es1ii itllafn~. -.....a,ı""'"'' .... r

yon merkez bürosu, yalnız ecza • 
hane afyonu aabyordu. Şimdi içi
len afyon da satacaktır. 

"İtilafname bir lkincikinun • 
dnn itibaren meriyete girmiştir. 

Yen! itilaf mucibince ihraç edi • 
len <ı fyon bedelinin tahsilinde de 
bazı değişiklikler yapıldı. itilaf • 
name müddeti iki senedir. Bu 
müddetin bitmesinden altı ay ön· 
c-r, iki hüklımetten biri tarafından 
feshedilmediği takdirde kendili • 
ğinden iki sene daha uzatılmıJ sa
yılacaktır. 

Bu itilafname, iki hükUmetin 
afyon siyasetini yeni ve sağlam e
saslara bağlıyor. iki hükiimetin de 
milli bir mahsulü olan afyon aa • 
tışı mühim bir inkipfa varacak • 
tır.,, 

ıran murahhaslarile dün 
konuşmalara ba,ıandı 
Bundan bir müddet evvel Iran 

uyuşturucu maddeler inhisarı 

Türk - Yugoslav mütterek uyuı· 
turucu maddeler inhiıarına mü • 
racaat ederek üç inhisar arasın -
da bir anlaşma teklif etmitti. 

İran uyuşturucu maddeler in· 
hisarı namına dün şehrimize ge · 
!en İran Maliye nezareti lktıaat 

işleri reisi Akay Mir Said Mah • 
mud Han Neriman ve lran uyuıtu· 
rucu maddeler inhisarı eski reiıi 
Akay Mir Said Ali Han Nur ile 
Türk uyuşturucu maddeler inhi • 
ıarı umum müdürü Bay Ali Sami 
ve Yugoslav deleğe dün afyon in· 
hisarında toplanark ilk konu,ma· 
larını yapmı,lardır. 

Murahaslar görüşmelerine ya
rm devam edeceklerdir. 

Dün afyon tüccarları uyuıturu· 

cu maddeler inhisarı umum mü • 
2ürü Bay Ali Saminin riyaseitnde 
toplanark bu konuşma yapmıılar
dır. 

anlaşması 
Rauf Yekta 

Merhumun cenazesi 
dün kaldırıldı 

Kırk altı günlük bir hastalık • 
tan sonra ölen ıark musikisi ta • 
rih ve nazariyat bilgini bay Ra
uf Yektanın cenazesi, dün Bey • 
lerbeyindeki evinden, talebesi mu
siki menspları ve konservatuvar 
müdtirü bay Yusuf Ziya Demirci 
oğlu da dahil olduğu halde bir • 
çok konservatuvar hocaları tara
fından kaldırılmış ve Beylerbeyi 
mezarlığına gömülmüştür. 

Kendişine çok yakın ve Ana • 
doluda musiki tarihi tetkiklerine 
birkaç defa birlikte çıkmıt tam • 
dıklarmdan biri; ölen bilgin hak
kında muharririmize fUJlları aöy
lemittir: 

.,_ Bugün ıömdiiğümüz Rauf 
Y ektayı ıon zamanlarda iyile§mİf, 

hatta aramıza gelerek tetkik iılerinde 
devam edeceğini zannediyorduk.. Fa
kat birdenbire gene bozuldu. Hutalı· 
it tifo idi. Sonradan bqka ihtilatlar 
da yapb. Yqı da ilerlemitti. 

Rauf Y ektayı ti Amerikaclan müı • 
teırikler ararlar, tetkikleri bakkmcla 
kendisinden malumat isterlerdi. U • 
vinyak'm (Muıil9 ansiklopedisi) nin 
tark muu1asi faslım o yazmııtL Fnm
aacayr çok iyi bilirdi. Arapçaya, farı-
9'Y• aynı kuvvette vakıftı. İngilizce de 
anlardı. 

12 senedenberi kendime beraber • 
dim. Ekmek paruı denebile<:ek kadar 
vannı yoğunu kitaba verirdi.. Dünya-

ve ilmine daire eser buluna getirtme
ie öğrenmeğe çalııırdı. 

"Son zamanlarda kendisine kons.er
vatuvar için "Şark muıikisi tarihini 
tetkik,, mevzuu üzerinde bir eser ted
vin ettirmek de düıünülüyordu. 

Omrü yetmedi. 

"Geriye kalan kütüphanesi çok bü
yüktür. Mısır musiki kongresine İ§ • 

tirak etmiftir. Bir musiki akademisi 
teıkili mevzuubı:Jıs olduğu zaman ta

nınmıt müstetrik Baron Der Lanje -
nin, Raul Yektaya: ( - Peki muıiki 

akademisini lcul'duk. Senden baıka ki
mi oraya aza yapacağız?) ~indeki 

çok yerinde iltifab mepurdur., 

Rauf Y ektanm bugünkü kütüpha • 
nesinin htanbul konservatuvanna 
terkedilmesi hakkında, hayatında iken 
bazı sözler geçmiı olduğu halde bu 

henüz belü deği!clir. Raul Yektanın 

-varsa· v1t'İy~tnameıinde bu tasrih e· 
dilmit olacaktır. Merhum bilginin ar
drnda kanıı ve ikisi kız olmak üzere 
üç çocuğu kalmqb1'. 

Çoc:uldan musikiden batka mes -
lekteclirler. 

_... -~lttlıııuuıııınuıuı 

Geçmiş Kurun/ar 

11 ikinci KAnun 1921 
lki gün e\-vel Gedikpaşada yangın 

yerinde bulunan kesik başı setreden 
esrar perdesi yavaş yanş yırtılmak 

üzeredir. Tahkikat neticesi, maktu -
lün Ahmed izzet isminde Konyalı 
a'şar mültezimi olduğu anlaşılmıştır. 

Yalnız hakil<ate tamamen tecelli 
edebilmeı:;i için başı teşhis edneler a
rasında ittilladı inkar bulunma~n l!
zım gelirken hu cihet temin edileme
miştir. bzeti tanıyanlardan hir şahıs 
ile üç çocuk lzıetin başında saçla -
rm nedretini ileriye sürerek keı:ıik 

baş ile gaib İzzet araı:ıında bir mil -
şabehet bulunmadığrnı ileriye sürü • 
yorlar. 

Bu cihetin tenviri için İzzetin traş 
olduğu berberin ifadesi alır:nak 1ü • 
zumu hasıl olmutşur. 
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SiYASA 

Son anlaşmanıll 
Afrika üzerindel&t 

tesirleri 
ltalya ile Fransa arasındaki anltf~ 

marun, Afrikayı paylafma teme!İll' 
yandığı arbk apaçık görülüyor. 

Fransa, 1 talyaya büyük çölden, ,aı 
lerce kilometrelik bir pay ayaryot· 

Fransa ltalyanın Habeı ülkesi i"' 
rinde kanatlarım germesine, ve bG 1" 
du benimsemesine engel olmuyor• 

Onun için bu anlatmadan sCJlll'S ! ' 
talyanın Habq ü!keaine karıı ~' 
ıinden daha çok sert, daha çok tJiı' 
bir dunı§ alması 'beklenir. 

ltalya Ha he, ülkesinin içleri~-~ 
ru yollar uzatbiı, bu yollarla l1P"" 

ti. caneviııden vurmak iıteclii'it b"' 
kesin bildiği bir ittir. 

Bu anlqmadan sonra gerek frd' 
sa, gerek lngiltere (talyanm bu iiJlıl' 
ye karJı yürümeıine, bu ülkenin İ•~' 
lalini çiğnemesine engel olmıyac:di"' 
besbellidir. 

1 taJya ile Habeı ülkesi ku~ 
medeniyetçe, biribirlerile ölçüleınİ1' ' 
cek seviyede oldukları için bu ifte il'' 
betin büyük ziyana uğrryacağı ıü,... 
ai.z ıayıhyor. 

1 talyanın Habq üJkelini çifll'~ 
kendine maletmeaile ne olacak? 

Bu hidise, bütün Nil ırmağı bo~ 
ca yqryan ülkeler üzerinde büyük t' 
tesiri haizdir. 

Çünkü Nilin en kutlu kaynakwı' 
dan biri Habq yurdu içindedir. fdıİ 
topraklannı zenginlettiren ~ 
sular oradan fıJlmıyar. 

Onun için Mwı-War 1 talyanm !il' 
bete kartı yürüdüğünii duyar du"'
heyecana kapdddar. Derin kor~ 
düştüler. Çünkü ltalyanın bu ~ 
hakim olmuı, bu sulan baıka yoll'1' 
da İ!letmeğe çalıımuı, M.ılll' içiıl 1 

korku.nç felikettir. h 
ltalya Habe, ülke.ine girdikten "'. 

ra, hir lngilq pzetesinin de dedii'İ 1 
hL Mwr SudaJuna kotnıu olacak. Mı 
arr Sıldaııl 'Dügun ıngıı-rereıun iiin41~ 
dir. Fakat Sudan gene (Mısır • lnf'S' 
liz) Sudanı ismini taıunaktadır. 

anlatma lngilterenin Sudandaki -~ l' 

ıunu sağlamla§tmmı ve Mısıruı-ı

Sudam geri iıtemek yolundaki i~ 
nnı az çok suya düşürmüt bulunu~ h 
Çünkü lngiltere Sudanı bırakacak 0 

, 

luna, 1 tafya hemen buraya da PJ"' 
takacak ve Mısırla doğrudan doi1 
kom§U olacak, Mmnn mukd~era~rıı" 
dojrudan doğruya oynamak ımki Q 
elde edecek. 

O halde Mrsırhlar lnailterenin u~ b 
bir zaman Sudanda kalmalll\I kendi 
terine daha uygun görmek mecburi1' 
tinde ka!acaklar lngilterenin i~ 
deki Sudan, Mısır ile I tal ya aratW l, 
bir • et"Cel • tqkil edecektir. d 

Görülüyor ki lngilterenin san • .-İ 
latmayı sevinçle karıılamaıı hlfıı' di 
beyhude değildir. Çünkil ba anl8f 
onun Avrupadaki dunı§unu ıaiıas' 
la§UnDI§tır. , 

~ hi Sözün ktsası son anlaşma, Afrİ ~ 
nm hayatında yeni faknt karanlık 
devir açıyor. 

Bununla beraber evdeki ~ 
Ç8111Y• uyamaması irnidi henüz J' 
müt değildir. 

ti. R. Do~ ~l 
Fırka kongresi 

Cümhuriyet Halk F ırkaıı ~ bi 
tanbul Vilayet kongresi bu ta 1 di 
&aat onda fırka merkez bin~• ~ 
toplanacaktır. Mülhakat rn\11' <li 
hasları dün şehrimize ş;elnıi"4" 
dir. 
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"1 e n i s ı ~ıştır m n.. sn n n Y u ~ ~ u nı ~ n 
~ertesten fazın ~orriyet uer~ını ! ,, 

lskender, karısının sesjni duyunca hançerini 
kaparak dışarıya fırladı. Semra çoktan ölmüştü. 

Daranın kızı korkudan titriyordu. 

)' 
1•keııder, karısının ıeıini du -·\ Kendisi küçükken babasının 

f lllıca hançerini kaparak dıtarıya ba§ına da böyle bir felaket gel • 
lrtdr... mişti... Makedonya Kralı Filib, 

lııı d . . 1 . 1 .., • Jtr.· Ptratorun karıaı dökük saç - payitahtın a ımar ı§ erıy e ugra -
do l)'Je odanın önünde deli gibi §ırken, ayni zamanda da Atina • 
~UYordu: dan Makedonyaya bir çok mimar 

be S~rayı öldüren adam sizi ve ve feylezoflar getirtmişti. Bir ta_-
j• de öldürebilir! raftan tehri güzelleştirmeğe, dı-
•keııder yere iğildi.. ğer taraftan da ahalinin fikri ve 

~-.ıranın kalbi çarpmıyordu.. içtimai seviyesini yükseltmeğe 
vl-.ıüftij çalıfıyordu. 
lalt •• Bu sırada Makedonyada (Ef -d' . ender, Babilin zaptında ken- . . 

111'1e ... d b" "k zos) adlı bir sihirbaz türemı§h ·· lrkJ .. e or usuna uyu yarar -
dı lrı görülen bu gene ve zeki ka- Bu adam lspartadan Makedonya-

"111 L~· ı k"ld "I'' ya geldig"'i gündenberi bir çok saf tl'ı" wy e esrarlı bir ıe ı e o u-
1111den çok korkmuttu... ve temiz aileleri biribirine katarak 

d,) İçiınize kadar giren {Kel - paralarım çekiyordu .. 
[)~ın elini sen nasıl gördün?. Filib: 

'Ye sordu. - Ben yurdumda İnsanların 
Daranın kızı: vicdanını boğmak istiyen böyle 
- Bana haber verdiler, bat- bir adama bundan fazla hürriyet 

~eltrıeab ! Dedi: "Yakında sihir - veremem ... 
~ı Kelda sarayın burçlarında bir Diyerek, (Efzoı) u hudud dıtı-

)'I ku, gibi ötecek!,, dediler. na çıkarmağa karar vermişti. 
' •ke _ı d Fakat, kral bu kararını tatbika h·d n~er bu sözleri iti ince 1 

de•L haykırdı: meydan bulmadan birdenbire, bir 
~ ~ - t.:ı.na neden ~aktiyle söyle _ aktam evden döner dönmez yata-

ed· tı :'. ğa dütüvermiıti. isken der o za -
• ~d <ı.nm zsı ız diye cesaret man çok kuçuluu .. 'Fd.hat, auaınn· 

~~~· ,. ' l ·~.ım ... dan (Efzos) hakkında bazı sözler 
rin.e~!la.rator muhafızlarından bi - işitmişti: 

;; \'•kalayın fU herifi .. 

0 htı k~e bağırdı .. Muhafızlar der -
•ihitb tarak sokağa fırladılar ve 
kc~ aı Keldayı yatağında uyur

l\ 'Ytl:alayıp saraya getirdiler. 
atld~ .. ~a afyon içtiği için saraya 

ı-· aı ıarnan bile uyuyordu .. 
l ·~ld 
fi~.,, ayı bu halde lskenderin 

'~r . 
P.f "na çıkarmıtlardı. 
......._ 1.ıhafrzlardan biri imparatora: 

l,t'ttıdlia!rnetmeab ! Dedi, komfu -
derıbe ~n ıorduk. Kelda üç gün -

lrrı rı Uyanmadan uyuyormuş .. 
di: Parator sihirbazı tekmele -

~ 1Mel'un herif, ıözünü aç!. 
~it :f da •ahiden uyuyordu Müt -

11'1 Yon çekmit ti.. Baygındı .. 
' t l>&rator bu vaziyet kartısın -
\>:, • treddüde d .. .ı... Kar11ının 
"ll~ı.itı uT"u .. 

e haktı: 
'O 

~,, ç iündenberi yatağında u-
•• l\ b' 1 Oldq ır adanı Semrayı nası 

"- Sihirbazlar, insanı isterler -
se uzaktan da uyuturlar ve öldü -
rürler !. ,, 

Bu söz, o sırada on dört ya§ın -
da bulunan lskenderin içine bir 

şüphe düıürdü .. Ve bir gün ba
bası, gittikçe derinleıen ve muam-

malaıan uykusunu uyurken, başı 

ucuna gitti .. Saatlerce onun beze ~ 
yanlarını dinledi: 

"- Pekala .. Beni tazyik etme .. 
Sana memleketimde herkesten 
fazla hürriyet verdim!.. ,, 

lskender bu sözleri itidince ba
basının muhafızına: 

- Kotunuz .. Efzos'u hür ve ser
best bırakınız ve babamı uykudan 
çabuk uyandırmasını söyleyiniz ! 
Dedi. 

.MarsiJya 
suikastı 

Bazı Avusturyalı
ların da adları 

s - KURUN l1 1kin~ikanun 1915 
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- Tam sırasında geldik. Ma. 
h1m ya Memedin yıl dönümü. Çok 
ehemmiyet verir. Huy edindi .. 
Mesela ben .. Bir gün gelmiyecek 
olursam hastalanır .. Hergün geli
rim .. Hem ben onun dostuyum .. 
Hakiki dostu.. Ne o, bana kızı -
yor gibisin .. 

- Neden kızayım! 
Ekrem göz kırptı: 

- Ne demek istediğimi anlı -
yorsun .. 

Bir kibrit çaktı, piposunu yak-

yanında bulundum. Çok istifade 
ettim. 

- İsabet. Belki çok sevdiğiniz 
birine yardımın dokunur. 

Salim endiıeye düttü: 
- Ne o, yoksa Memedin göz • 

]eri gene fena mı? .• 
- Evet. Tehlikeyi de ıezmi • 

yor, çok çalıııyor. 

Yugoslovga Avusturga
dan bir generalın 
teslimini isteyecek 
Belgrad, - Marsilya suikaati 

ile mefğul olan reımi makamla -
rın iddialarına bakılacak olursa 
A vusturyadaki "Gric,, cemiyeti 
dahi suikast ile alakadardır. Çün
kü bu cemiyet Avuıturya ile Hır -
vatları birleştirip Habsburg hane-

k tr. 
danını tekrar tahta geçirme ga-

Salim katlarını çattı: yesini takib etmektedir. Avustur-

Ekremin nezleli ıeıi duyuldu: 
- Yok canım efendim.. Onu 

rahat bırakın ... Memed ihtiyarlı
yor da, hunun farkına varmıyor. 
Mekteb talebesi gibi karıaına i. • 
~ık ... 

Yanın yurd hizmetleri komiseri o-
nm gizli istihbarat tefkilatını i · 
lan Miralay Adam ile Avusturya
dare eden Doktor lvan Frank, Ge
neral Ronge ve Habesburg taraf
tarlarından Baron Wiesner Mar -
ailya suikaıdiyle alakadar olan 
şahıslar arasında adları geçmek -
tedir. Bunların Hırvat tedhit ce -
miyetiyle münasebette bulunduk· 
ları meydana çıkmıştır. Burada 
söylendiğine göre Yugoslavya hü
kumeti General Ronge'nin Yugoı· 
lavyaya teslimini Avusturyadan 
istiyecektir. Şayed Ronge teslim 
edilmiyecek olursa bazı Yugoslav 
komitelerinin gerek Rongeye, ge· 
rekse diğer Avusturyalı maznun
lara karşı suikasler tertip edecek 
"'ri işitilmektedir. 

Muhakkak olan bir şey varsa 
o da Marsilya suikasdinden beri 
General Rongenin kendisini sıkı 
bir nezaret ve tarassud altında 

bulundurmasıdır. 
G ncr \ nadiren okağa çık -

makta ve çıktığı zaman da ya -
nına bir kaç poliı hafiyesi almak 
tadır. Dairesindeki iş odaıını sık 
sık değiştirerek suikastçileri şa -
§ırtmağa çah§maktadır. 

Türk- Yunan takas anlaş
ması Üzerinde görüşmeler 

Yeni yapılan Türk - Yunan ta
kas anlatmasının tatbikinde Yu -
nan gümrüklerinde bazı güç -
lüklerle karşıla§ıyordu. 

Balkan ökonomi konseyine gi
den murahaslardan, Ökonomi Ba
kanlığı danışmanı Bay Faik 
Kurdoğlu ile diğer bazı murah • 
haslara Yunan Ökonomi Bakanlı
ğı ile takas anlatmaaı hakkında 
konutmak üzere salahiyet veril -
miştir. 

Türk - Yunan takas anlaşma
sına dair yapılan bu yeni konuş -
manın iyi bir netice vereceği u -
mulmaktadır. 

Kazalara karşı· 

- Baha bak ... diye başladı. 
Ekrem gülümsedi: 

- Haydi, haydi, darılma ... Kız 
ma ... Ben senin zannettiğin adam
mıyım? .. Kimsenin keyfini boz -
mak istemem ... Ahlak hocası hiç 
değilim... Ben de genç oldum .. 
Ben de çapkınlık ettim ... 

Ve küflü ditlerini göstererk i
lave etti: 

- Belki de hala ediyorum ... 
- Devam buyurun ... 
- Sen dört beş aydır dünv-yı 

dolaşıyorsun .... Buralarda yeni bir 
şey yok... Memed hala karısına 

kör hayran ... Yıllardır silinmiyen 
bacaların tututması yaman olur! 
Sen İstanbula geldiğin zaman on
lar evli miydiler? 

- Evet ben babam ölünce bu
raya geldim. 

- Baban Memedin sınıf arkada 
fıydı değil mi? .. 

-Evet ... Bu gün Memed babam 
sayılır. 

- Ala ... Şimdi söyle bakayım, 
Süzan hiç kendinden bahsetti mi? 

- Hayır. 

- Ben Süzanı çok eskiden ta 
nırım ... Anasız babasız bir kızdı .. 
Fransızca biliyor, piyano çalıyor 
du ... Ders vermek iıtiyordu ... T ale 
be bulamadı ... Çok güzel bir kızdı. 
Hala da çok güzel bir kadın .. Öy 
le değil mi? 

Salim cevap vermedi. 

Damı döndü: 
- Vay, ıen buradaydın deiil 

mi? .. Ben unuttumdu ... 
- T etekkür ederim. 
- Kusura bakma baba Ek • 

rem.. Malum ya, ben doiruyu 
söylerim. 

- Malum, askerlik .. 
- T ekaüd olalı on sene oldu, 

fakat huylarımı değiftirmedim. 
Salim ıordu: 
- Miralaydınız değil mi? 
- Hayır, binbatıydım. 
Ekrem gene söze karıfb: 
- Her halde mükemmel res • 

samsınız. Ordunun en büyük reı· 
samısınız. 

( Arkası var ) 

Kadın hekimlerinin aylık 
topJantısı 

(Türk Ginekoloıi Kurumu}, aylık 
toplanbsını Etibba odası konferans 
salonunda' Prof. Kenan Tevfifin Baı
kanlıiı altında yapmııtır. Bu toplan • 
tıda Prof. Ali Esad Birol, rahim alt 
kısmından muıtarazi yapılan kanser 
ameliyesi hakkında tebliıatta bulun· 
du, ve bu 11meliye ile doiurttuju bir 
kadını · takdim etti, ameliyatın muh • 
telif aafhalannı projeksiyonla göster • 
miıtir. 

Ameliyatla çıkarttığı bir rahim ıar
komu, bir de ıarlioma çok benziyen 
rııhim m1yomu piyesi takdim etmitt 
ve hunların mikroskobik muıtahzar • 
tarını ıöstererek, vakalann huıusi -
yetlerini anlatmııtır. 

Prof. Ali Esad Birol, yumurtalık • 
ta huıule ıelen habis urlardan {Gra
nu1o:ıaze1tumor) vakası arz ve mik -
roskobik preparasyonlarını göster -
mittir • 

Dr. Ahmed Asım Onur: Hiç do • 
iurmamıt bir kadından, ameliyatla 
çıkardığı on bet kilo ağırlığında bir 
yumurtalık kistini göstermit ve bu 
gibi büyük urların !fkanlmasında rast 
ıelinen müıkülatı anlatınııtır. 

Bu vakalara dair yapılan münaka
şalara Kenan Tevfik, Ali Esad Birol, 
Ahmed Asım Onur, Orhan Tahsin, 
Niyazi Müıtak, Hadi Ihsan, Nuri Sü
leyman ve Behar katılmışlardır. 

Tarabya yolu 

"~ebi)i1.?. ' u, ... , 
~l' nın kızı fataladı .• 

~~r 'd:Ya .. :. Af yon çekerek ıızmı§ 
~lt d•'f '?1 ıozlerini açamğa mukte· 
~d111 ılken, sarayda oturan bir 
di?, t Ua:aktan nasıl öldürebilir • 

işte o vakit Kralın muhafızı, 

sihirbaz Efzos'u bulmuş kendisi -
ne lskenderin ricalarım söylemiş, 

ve bir ıaat sonra Kral Filib aksıra
rak uyanmı§h ! 

lskentler bu vak'ayı hatırlayın -
ca, Semramn Kelda vasıtasiyle öl
dürüldüğüne inanmıştı. 

Viyanadaki tetkikatından dö -
nen altıncı şube müdürü Bay Fa
ik raporunu Vali ve belediye reis
liğine vermi§tir. 

- Bir sabah ona rastladım. Yir 
mi dört saattir açtı... latanbulda 
açlıktan ölen güzel bir kız! .. Şaş
tın değil mi? .. Suzan namuslu bir 
kızdı .. Namuılu dersem, bunda 
biraz da kurnazlık vardır. Suzan 
kurnazdı, bekledi. Sırasını bekle
di. İyi ettiği de meydanda. O sa
bah Memede uğramıştım. Üç ay
dır eline fırça almamıştı. Model 
bulamadığı için çalışmıyordu. 
Kızı alıp getirdim... İlin naz ve 
niyazdan sonra nihayet soyundu .. 
Memed balete yapıştı. İşte "Su -
zan banyoda,, ogün batlandı. Bir 
hafta sonra aşık oldu. İki ay yal
vardı. iki ay sonra Suzan razı ol
du ... Hata etti .diyeceksin .. 

Ekrem, nikotinden sararan bat 
parmağına piposunun lülesini 
vurdu: 

Hacı Oaman Bayrından Ta• 
rabiyaya'kadar olan beton yo • 
lun intaatı bitmiştir. Taksimden 
Maçka ve Şifliye kadar olan cad
deler de beton olarak yapılacak • 
tır. 

~t~ S~rnra ıon nefesinde: (Beni 
Q l O)d'" " ) lld, .. Utuyor? diye bağırdı .. 
~M..._ l\ otesini siz bilirsiniz haş -

'«Qeab' ' 
becı. . .. 
lak 

1
"· Odasına çekidi .. 

b· etıd 
.. 

1t- ce er, Keldaya uyanmadan 
tıl\ı .~1 \'ernıenin doğru olmadı • 0 >' ed' 

' ı: l.J Cötur·· 
h l''tıdrk un ıu herifi zindana ... 
e,,b 

1 
lan •onra kendisinden 

orarırn' ... 
l,kend • :,. JI. 

er 0 gece uyuyamadı .. 

- Kelda, kendisinden şüphe 
~tnıemekliğimiz için kendisini de 

afyonla bayıltmış olacak, dedi, 
hele bir uyansın da ... Ben ona ls
kenderin sarayında kadın öldür -

menin ne demek olduğunu göste -

. ' reyım ... 
( Arkası var ) 

j foplantılarl 
Bu sabah saat onda Milli Türk Ta

lebe birliği Halkevinde, diş tab ·pi eri 
etibba odasında, mimarlar saat on be,
te alay köıkünde, ıaat on dörtte Ga -
latasarayhlar cemiyet merkezinde top· 
lanblarını yapacaklardır. 

Kazalara karşı koymak için ra
porda gösterilen çarelerin bir an 
evvel tatbikine geçilecektir. Hazi
randan itibaren belediye zabıtası 
memurları çoğaltılacaktır. 

Trab-ıon ihtisas müddeiu
mumisi yola çıktı 

Trabzon İhtisas mahkemesi 
müddeiumumiliğine tayin olunan 
Bay Cemil, Şeker bayramından 
('Vvel Buraadan lstanbula gelmi§
ti. Bayramı burada geçiren Bay 
Cemil, dün "Cümhuriyet,, vapu · 
ri,..·le yeni memuriyet yerine doğru 
yola çıkmı§hr. 

- Merak etme, Suzan Meme· 
dini iyi tanımıftı. iyi anlamıştı. 
Senenin sonuna varmadı, evlen -
diler ... İş oldu bitti... Ben gene 
bir oyun oynamış oldum.. Hah, 
İfte kara kedi geldi ... 

Ekrem sustu, koltuğa gömül ~ 
dü. 

Gelen uzun boylu, yakışıklı, 
kır bıyıklı bir zattı. Genç dokto -
ra: 

- Nasılsın Sa1im? dedi. .. Gö
receğimiz geldi. Seyyahatin iyi 
geçti mi?. 

- Tefekkür ederim Danı§. 
Stokholmda nıe,hur bir g8z pro -
f esörü ile tanıttım. Bir kaç gün 

Bir postacı boğuldu 
Şile - Agva arasındaki Kapa -

toz deresini geçen postacı Ahmed 
sele kapılarak boğulmuştur. Bey· 
koz Jandarma kumandanlığı ka • 
za hakkında tahkikat yapmakta • 
dır. 

Soyadları· alanlar 
lıtanbul müddeiumumiliği mu

avinlerinden Bay Ahmed Muhlis, 
soy adı olarak "Tünay,, ismini, 
gene lstanbul müddeiumumiliii 
muavinlerinden Bay Celil ''Tok -
soy,, ismini seçerek, teıcil ettir • 
mitlerdir. 
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Denizliden Eğri dire ... 
Hediyelik ekmek - Kurakhğa karşı -
Süt ac istasyonu - Gölün ~iizelliği 

l:.gr.cıır'ın gu:zet 

Eğridir, (Husussi) - Eğridir 

kenti kendi adındaki gölün ke -

bır görünü~ü. 

zergah böyle zikzaklı olarak se · 
çilmİ§ sanılabilir. 

narında, yarım ada üzerindedir. Durak yeri ile kent aran epey

lzmirden buraya kadar (470) ki- ce uzak olduğundan bir arabaya 
lometredir, gün aşırı bir tren binmek ietedim, fakat yoktu. 

vardır. Tren müfettişleri büyük bir neza-
Denizliden sabah treniyle yo - ketle beni istasyona aldılar, biraz 

1a çıktım. Bir çok istasyonlardan sonra gelen posta arabasına bin · 

geçtim. Kaklık istasyonundaki dirdiler. Bu eski biçim talikaya 
bakkalın sattığı ekmek buralar • J çok güçlükle bindim, ıak §ak ta -
da pek meşhurmuş. Bu ekmeği a- lika şoseden ayrılarak patika yol

lıp eşine dostuna hediye götüren· lardan dikçe bir yokuşa sardı. 
ler var! Neden sonra lsparta şosesine 

Biraz sonra Çardak istasyo - çıktık, baş a§ağı yuvarlana yu -
nunda durduk. Köylülerle konuş- varlana. bir saatte çarşıya girdik. 
tum, geçinmelerinin nasıl olduğu- Ortalık kararmıştı. Kapısı üzerin· 

nu sordum. Burada her sene ku - de Eğridirpalas ( !) yazılı bir ha· 
raklık olurmuş. Halk bana dert nın önünde durduk. 

yandılar, (Menderes) ten bir ka· R=-,,ın fffl'mal 
nal açılacak olursa kuraklıktan 

çekmekte oldukları aıkıntdann 

sona ereceğini ıöyle~i)er. 

Oradan sonra bir nahiye mer
kezi olan Dazkırıyı geçerek süt -

laç denilen bir yere geldik. Bura· 
sı Çivril kazasının istasyonudur. 

Bir motokar bekliyordu, Çivril 
ydlcularını alıp götüdü, ikindi -

ye doğru Dinar durağında 

durduk. Burası hat üzerinde bir 
kaza merkezidir. 

Beıgama C. H. F. 

kongresi 
Bergama - C. H. F. kongresi 

Bergamada Cümhuriyet H. Fırka· 
sı kaza idare heyeti reis'liğine ge
ne Ahmed Hamdi seçilmiştir. 

Halkevi reisliğ :ne de avukat 
Haluk intihab edilmiştir. 

Fırka nahiye ve kaza heyetleri 
de top!anmış, ayın 12 inci günü 
yapılacak olan müntehibisani in -
tihabatı için 130 kişilik namzed 
listesi hazırlanmıştır. 

Bu namzetlerin 30 u kadrndrr. 

Bigada -
iki ö'-dürme 

~İr çocuk kardeşini, bir 
nine torununu öldürdü 

Bigada iki acıklı öldürme va -

kası olmuştur; biri kaza, biri ci • 

petrol lambasınm şişesine yapıf • 
hnnış, Ali delik tarafından üfle-

yerek lambayı söndürmek iste • 

miş, fakat dolu olan tüfeğin için

deki barut lambanın sıcaklığın -

dan kızışarak patlamıı, çıkan 
saçmalar Alinin ağzına 'dolmuş, 

yavrucuk hemen ölmüştür. 

Biganın Doğaca köyündeki öl
dürme işi de şöyle olmuştur: 

"Bu köyde oturan Bedel Ahme • 
din karısı altmış beş yaşında Ve

sile kötürüm olan torunu Hüseyi· 

ni balta ile öldürmüştür. 

V esi'lenin oğlu şehLd olmuş, 

bu yüzden hem kadına, hem de 
torununa aylık bağlanmıştır. Ço
cuk, babasından bağlanan maa§ı 
son zamanlarda neneıinden ia.te • 

meğe başlamış, Vesile buna kız -
mıştır. Bu yüzden çıkan münaka

~ bir aralık koca karının kızgm· 

lığını arttırmış, Vesile hiddetle 

duvardaki ba1tayı kapınca kötü -
rüm çocuğun başına indirmİ§, 
:tavalhyr y.rala.ywl. ~ıaarıouUJ&.\h. 

Katil kadın tutu1mu!tur. 

Fakir hastalar için 
poliklinik 

Kastamonu, 10 (A.A.) - Hal· 

kevi içtimai yardım şubesi §İmdi· 

lik haftada iki gün olmak üzere 

köylü ve kentli faki'f hastalar po
likilinik açmıştır. 

Muğlada fırka · şleri 
Muğla, 10 (A.A.) - Yeni C. 

lspartanın durak yeri olan Ku
leönünden sonra trenimiz sırtla • 

ra trrmanmağa başladı, biraz son· 

ra da gözlerimizin önünde koca· 
man bir deniz manzarası belirdi. 

Burası Eğridir gölü imiş. Etrafı 

yüksek ve dik dağlarla çevrilmiş 

K d . . I • H. F. idare heyeti, bayramdan 
astamonu a seç m ış erı . . . 

evve1 toplanarak yenı ıdare heyetı 
Kastamonu, 10 (A.A.) - Mer- ı başkaniyle Halkevi başkanım seç· 

olan biı mavi gölün öyle bir görü
nüşü var ki, seyri ruhlara büyük 

bir zevk veriyor. 

Trenimiz, rampayı zikzaklarla 

'döne dolaşa istasyona girdi. Tren 

kez ve kazalarda ikinci seçici . 
1 

d. 
mış er ır. 

yoklama!arı yapılarak namzetler l . . . 
kararlaştırılmıştrr. Kazalardan C. H. F. eskı ıdare heyetı baş· 
gelen namzet listeleri fırka vili - j kanı Cemal Türker, Halkevi haş
yet idare heyetince tetkik ve tas· kanlığına da eski Halkevi başka· 
dik edilerek mahallerine yollan • m Cavid Aker seçilmi§lerdir. Bu 
maktadır. toplantıda yeni seçilen bayanlar 

yolcularına gölün bu emsalsiz Üç gün sonra ikind seçic;lerin da hazır bulunmuşlardır. 
m~nzaras•nı göstermek icin gü - sedlme~:n" b !'l cı nı:ı.r :'\ ktrr. 

KURUrt'un Milli Romanı: SS 
~.-....... ".._ ............ _. ... -······-········ 

·Yarası 

Burhan Cahil Köroğlu ....................................................... 
Ne oldu?. Bu topraklarda onun ' rağı için yurdun\Jll onuru için ne

gibi kaç bin Ergin yatıyor.. Türk ler vermedi .. 

~ehirlerinde, Türk köylerinde be- Ben de bunlardan biriyim .. Ba
nim gibi kaç bin gene dul yarım ham bu toprağa ömrünü vermiş 
ka!mış yuvaları, öksüz kalmış emektar bir Türk memuru.. Ko • 
yavruları için çırpınıp dwuyorlar. c:\m bu toprak için canını vermiş 

{Meral) gibi kaç bin yavru haya· bir Türk zabiti.. Fakat bütün bu 
un kendileri için mukadder kıl • verilen emekler, giden canlardan 
drğı akıl...etlere doğru giile güle ko- sor.ra başımızı soktuğumuz derme 
fuyorlar. çatma bir eski yuvayı da veriyo • 

Türk kızı, Tiirk delikanlısı toP.· l ruz. 

l:h:nim de gençliğim gidenlere 
katıldı .•. Eğer ana olmasam, öm • 
rümün bir sarmaşık kadar değeri 
ye-le ••• 

Bu yurd için can, kan, ve mal 
veren bu Türk yuvasının yeni bir 

yavrusu yetişiyor. Bizim bulamadr 
ğımız saadet di'lerim ki (Meral) 

için kutlu ve mutlu olsun .. Heybe
lide her gün sanatoryoma gider • 
gelirken adaların yeşil koynuna 
pxrlanta gibi serpilmiş ne güzel 

viJla!ar görür, bu beyaz yuvalar -
da hangi mesud insanların ömür 
~ürdüklerini merak ediyordum •. 
Aldığım cevaplar beni şaşırtmış • 
tı .... 

Ben öyle sanırdım ki bu cenne
ti andıran renk ve koku aleminde 
yaşayanlar arasında bu topraklar 

. için boğuşmuf, bu memleketin na· 

San' at acunu , 
Rauf Yekia'nın eserı 

Yazan : IVI. Ragıb Kösemihal~~I~ 
Ölümünü geç duyduğum için En mühim tetkikleri henüı 

cenazesine gidemedim: Rauf sılmamış bir halde evinde d~ 
Y ektanm ölümü doğu sanati için yor: Bir tanesinin

1 
eski yazJIJ 

büyük bir ziyadrr. Tarihii san'a - bir seri halinde dilimize çe'VirJI! 
tin en fedakar müdafii o idi. Çok suretiyle hazırladığı külliyat 0 

yazık ki, son eseri, Türk Tarihi duğunu söyliyorlar ki; bu h~ 
tetkik cemiyetinde şahsıma karşı bütün bilgi dünyası için bir hl 
keskin bir hücum halinde hazırla· sedir. Bu tercümelerin ana ıoel 
dığı uzun bir tıenkid kitabı oldu. Jerle birlikte neşrini dileriz . .,. 
Gene çok mütessirim ki, benim bu Kütüphanesinin zenginliS1 

kitaba verdiğim "tenkidi tenkid,, meşhurdur. Dağıtılmadan; 
başlıklı yazı da kocaman ve ha • servatuvar kütüphane$ine ~ bl 
fif kaçmıyan bir cild oldu. Rauf ğı takdirde, bu müesseseDl~~lıı 
Yektanın her fırsatta hırpalana • ka konservatuvarların kütUP": 
cak ve kabulüne imkan hulunmr nelerine erişmek üzere esaılı 
yacak fikirleri pek çoktur. Bü • adım atmış sayılacaktır. 
tün bu fikirleri kendisi hayatta i· Hususiyle içindeki bir kaÇ f 
ken ve tenkid edib ortaya koydu· manın değerine dikkati ce~~ 
ğum ve arkadan yapılacak artık mek isterim ki, eşleri ne yw·ı 
hemen hemen hiç bir tenkitçilik i· muzun ve ne de haricin hi~ 
şi kalmamış olduğu için' memnun kütüphanesinde yoktur, yüzle! 
isem de, çok yazık ki, bilgi dünya· Hralrk değerleri vardır; iki tsııl 
aı onun şahsı ile büyük bir idea - şark musikisi hakkında Tür1'çt 
list kaybetti. Rauf Yekta, içten i· larak yazılmış en eski kitaPI; 
nandığı bir yolun koruyucusu ol • olarak me§hur bulunuyorlar: 
duğu içindir ki, samimi idi. Hüs • Hızır bin Abdullah, öteki }.itJI 
nü niyeti ile imanlı iradesi karşı. oğlu Şükrüllah tarafından sı.ır 
smda kusurlu ısrarlarının fa:leri da Muradı Hüdavendigar arP 
silinip gidecektir. Şahsına karşı da yazılmışlardır. 
bir çok bakımlardan dargın, fa • Bu gibi kitaplar açıkgÖ~ 
kat ilmine karşı daima saygılı re kaptırıl madan ve Iayi1' ~ 
kaldık: Bütün dünya kendisini dukları değerler ödenmek sur~ 
doğu sanatinin en bilgili adamla· le konservatuvarımıza mal eclı 
rından biri olarak daima sayacak rek liyakatli bir elin idareP 
tır. verilirse bundan meslek diiDf 

Eserleri, içtihatları ve kanaat- çok şeyler kazanacaktır. Ç~ 
terinin zayıf yanları hakkındaki malumdur ki, her kitab b'i 
düşünceler uzun araştırmalara ih- başka kafalar tarafından teV 
tiyaç göstereck kadar geniştir. Bu edildikçe ayrı ayrı ilmi fayd; 
yolda esaslı bir tetkik meydana verebilir. 
getirmiş olmak üzere apayrı bir Kütüphanenin konservatu11 

cild hazırlamak daha doğru ola - naklinden önce olduğu yerde t 
caktır: Çünkü, o, yurdumuzun kik ve kontrole tabi tutulub if 
'-"-lr ıorw11alr ı..; .. .,1 __ ; :~ .. --=-.1- _!_ -

dire sindire müessir olmuş bir içti
hat adamı gibi sayılmıttır. Bil -
gisinin ne gençler, ne de yaşlılar 
taraf mdan el sürülemiyecek olan 
tek bir tarafı vardır: Eski doğu 
yazmalan üzerinde yaptığı tet -
kikler ... Çünkü farisi ile arabide· 
ki bilgisi, bu iş için lüzumlu baş -
hca anahtarlar olarak elinde idi. 
Y azılarmın her devirde tenkitlere 
uğrayacak tarafları ise, İçtihatla
rının esaslarında toplanmış bu -
lunmaktadır. Arayan ve bulduk -
larını açık bir usul dairesinde top
layan bir adam oması sıfatiyle 
şahsiyetini ele aldığımız zaman, 
son derecede değerli olduğunu 

görürüz: O kadar ki yurdumuzda 
bu yolda eşi yoktur. Kendisinin 
PD haksız ve haksızlığı tutarında 
acı hücumlarına uğrayanlar bile 
on.un bu yoldaki değeri karşısın • 
da her zaman sayğı ile eğildiler; 
söz anlamasına en imkan bulun · 
mryan zamanlarda bile hiddetini 
h!r o~u1 tavazuu ile karşıladılar. -mus ve onuru için dövüşmüş olan
lar da var.. Ne yazık ki adları, 
soyları bile bize yabancı sayılan 
insan!arın gülüp eğlendikleri bu 
yer yüzü cennetinde onların yer -
leri değil, izleri bile yok.. O kadar 

yok ki bir nefes çam havası alıp 

hasta ciğerlerine şifa uman harb 
sakatları için bir yatak bile çok 
görülüyor. 

Büyük harb devrinde bu ada -
laı·da geçen eğlence alemlerini an
latan hikayeler, romanlar okumuş, 
fa!:at yedi yanından kan ve ölüm 
fışkıran memleketin bir köşesin -
de böyle zevk ve eğlenceye kana -
mıyacak insanlar olabileceğine 

inanmamıştım .•• 

Rumeliden beri taşına taşına 

eskiyen, satda, satıla azalan beş 
. on ~arça ana, baba, ecdad yadiga· 

• ._.. .. .., .... 'Y':ıı.-------·- _,, ___ • .,,~" 
mek isterim. Her yerdeki ta-11 
budur. 

San' at siyasalarını ıa:hısla! J 
ğil, devirler ihtiyaçlar hazırl 
da Ostadm ilmi adı daima Y'1 

yacaktrr. 
M. R:unh Kösemihı-ıl 

Lıman ışlerı 
Liman umum müdürlüğ~ 

çalışma:-- · devam etmektedir· J 
mum müdürü Bay Ali Riza 
eski şirket aza 1ariy:.'? konutl' 
şirketin teşebbüsleri hakW; 
kendilerinden malumat alnı!~pı 

Bugün şehrimize gelmesı d 
lenen Akca Bakanı Bay f1.1' 
man ve rıhtım işleriyle de ıııe* 
olacaktır. 
~~~~~~~~~~~-__.,/ 

Yeni n sriyat 

Yeni adam _ 
"Yeni adam,, mecmuasının 54 ,1 

maralı say111 çıkmışbr. Her sa>" ,ıı". 
yenilik gösteren bu olgun fikir ; 
muasıru, okuş yurtaşlara tavsiye 
riz. ~ 
rı eşyanın küflü ve tozlu enk~~ 
rasında kafamı kemiren bu diJ f. 
celer beni ilk defa hayata, b~,J 
tm kuruluşuna karşı isyan ett1 

rJ Bu güzel toprak için e<f ~ t 
babasını, kardeşini vemıe11'1t, 
1:ürk ailesi y~k~e~. nasıl o_1ıı.:f~jf 
hız burada hala goçebe g:.b 11 

ti gibi, sığıntı gibi yaşıyorııı" 

Neden kurşun ve şerapnel ~ 
lariyle sakat kalanlar hast.' 
kapılarından geri çevrilip bıl' 
gönü!e1rinden yaralanıyorJşt• fı 

Harb içintle, harb sonuııd;,. 
mirin bir çok kasabalarındş 1'~ 
dım... Bizim gibi binle~.e 0jjl 
yuvasını, gene bizim gibi go~""' v 

. ıı .. 
Harb, yangın, acı hepsi bı:t b,tl 
tümüzrlen geçti.. iyilik. . V. 
şıklık günlerini bekliyen fet'"J 
mış gözler artık ağlatıııf 



~rı 
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• 1 - KURUN 11 tklncik!nun 1935 @!l!!!!9 

)i\M~if\l:)$l~l~~-- ~ BJ: · -y,. Bugünkü maçları lıangi 
~~/;'·M;hmed ~f ~ndini~·"j;~ni 2kö1JÜ takımlar kazanacak? 
b\U'a.d 682) harbine değin gm oldugu vakıt top atmağa lan bir vak'ayı da yazacağım .. 
ın 'ha kaldı.. Bu harpte mahsus bir yer vardı. Vak'a §udur: 
F.~ı ~ta tayin edildi. Vani Kenan Efendi çiftliği denen bu (1275 - 1858) yılında, mem • 
Burrıdı, (1096 - 1684) yılında yerde, Kenan Efendi, çiftliği yap- lekette §İddetli bir mali buhran 

;a.d~ Kestel karyesinde öldü. tırdığı kan ile ikinci Mahmuda vardı. 
kınd anı~öyü ve Vani Efendi hak- hediye etmi§ti .. Bu kasır, ondan Gümüş para yerine piyasaya 
tr a Mıthad Efendi, §U malfuna- sonra "lcadiye,, diye şöhret al • kağıd para dökülmüqü. Halk bü • 
~,~tınektedir: dı. yük bir sıkmb içindeydi.. Mısır, 

dal Ultan Muradr Rabi zamanın- Tepede, yangını gözetliyen nö- Tunus, Rumeli vergi yüzünden a-
ll} d lllamr şehriyari Vanlı Meh - betçiler vardı. Yangın görüldü - yaklanmıştı. Ahali isyan etmek ü
la e ~fendi namında bir zat bura- ğü vakit top atılırdı .. Burası, Kı • zere idi. Sadrazam Ali Paşa, hoş 
d'rın ıstimarma memur tayin edil- rım muharebesi esnasında İngiliz- görünmek için bazı tedbirler al -

1
• B 1 k irrı Uzat, buraları hakikaten er oturur en yanmışbr. mıştı. Memleketin ıslahatı için 

n/l' eylemiştir. Kendisi gayet KULELİ evvela sarayı hümayundan batla-
fa U~ass:p idi. Erbabı tasavvu - mak lazım geldiğini padişaha söy-
\". ' dervışlere büyük bir husumeti Kulelinin bulunduğu yer vak- !emişti. Abdülhamid de vaziye-
ar(lı, tiyle "Bostancıbaşı odaları,, idi.. tin gittikçe fenalaşmakta oldu w -

Yad1Iu~1:3iyle Mevlevilere pek zi- Bundan önce de "Kuleli bahçesi,, nu anlamış olduğundan Ali Paşa • 
lık .e duşman olduğundan bir ara· denirmiş.. Süleyman Kanuni, nın istediğini yerinde bulmuştu. 
k' ~lllali nüfuz ederek tstanbulda- gençliğinde bu bahçeye kendi Babıalide, suiistimalleri say • 
l'~ fevlevihaneleri kapattr .. Son· eliyle bir servi ağacı dikmif.. dr, döktü .. BunuD'la, efkarı umu • 
y ~azabı padişahiye uğrayıp nef· !kinci Mahmud (1244- 1828)- miyeyi teskin etmeği düşünüyor -
edıldi, de tahtadan bir süvari kışlası yap- du. Fakat netice aksi oldu .. Hatta 

ta Vani Efendi muka:ddema bos - tırmıştı.. Abdülaziz, (1277 • hükiimetin meharetsizliğini açık • 
ed~cılar tarafından edayı salat 1860) da binayı taştan yaptırmış- ça meydana vurduğu için nefret 
te 11?1ok üzere inşa edilen mesçidi tır. Buradaki askeri mekteb bir kat daha arttı. Hükllınet a -
'Y ~sı ederek inşa ettirdiği on yedi (1289 -- 1874) de idadiye çevril- leyhinde gizli hareketler başla -
iç~ ryr bu camie vaki ile kendisi mişti. Burası, bir aralık hasta - dr .. Kafkasyalı Hüseyin Paşa, ri -
O~ d~ bir sahilhane yaptırmıştı.. hane işini de görmüştür. Sonra vayete göre Mecidi mahvederek 
llı'~akıttenberi Vani karyesi na - (1311 - !893 de bir de hastahane Su~tan Azizi tahta çıkarmak iati • 
~Yle yadedile gelmekte ise de ilave edildi. yordu. 

qmete mahsu lan üh' •• a E ı· Ç 1 b" b • • H • P ff k 1 eli' s o m ur e v ıya e e ı, urası ıçın "Ku- üseyın aşa, muva a o ama-
(ka sene evveline gelinceye kadar le bahçesi,, diyerek şunları yaz· dı. Akkaya nefyedildi. Cemiyetin 
dar)ryd<:i Mustafaviye, tabi Uskü- maktadır: Sultan Selim, ıehza - diğer mensuplarını Serasker Ri • 
y ıye muharrer iken 1mam desi Süleyman hana gazab edip za Paşa Kuleli kıılasmda istiçvab 

~hya.~~~ndi denilen b~ tarafın- öldürülmesi için bostancı başıya etti. 
kan mnhur tecdid edilerek (Vani teslim etmiş, Bostancı başı: O zaman Ef. olan Mithat Pa· 
~esi) namına hakkedilmiştir.,, " - Seman ve taaten,, diyerek şa burada katiplik yapmıştı .. Bu-

\t ~ malumattan anlıyoruz, ki ıehza.deyi almıf, buraya getirmif, rada idama tnahkum olanların ce· 
Af -.'tlt ~öyü ,daha önce "Karyei bostancı iyi kalpli bir adammıı •. zaları kalebentliğe çevrilmitti. 
da.Usta.fa,, diye andıyordu ve Oskü· Küçük Süleyınam öldürmeğe kı _ itte, Sultan Azizi tahta çıkar -
)' ra tabi idi. Sonra imam Yah- yamamı,, onun yerine bir başka mak için muvaffakiyetlizlikle ne· V: ~ühürü "Yani karyeıi,, diye çocuğu öldürerek Süleymanı üç ticalenen bu harekete tarihte Ku
Se~t~ Mehmedin adma kazdırdı. yıl tebdil kıyafetle bu Kule hah- leli vak'aıı dendi. 
ald ın adı da bu suretle verilmit çesinde saklamış.. · !~::ısı var r 

u. F Sultan Selim, Mısır fethinden H':-.::s::m Bu gece ' * u .. n 
İİ Nöbetçi eczaneler H di . aıı} Ahmed Paıa Yani Efen- döndükten sonra yavaı yavq ö-

d:~. Y. a~dan getirttikten sonra, lüm kokulannı duymağa batla -
QJ ıgıınız gibi Yenicami vaizi ymca, bostancı baııyı yanma ça -
ile ltıuş, üçüncü Mustafa şehzade ğırtmıt: d:; ona ders vermit ve arkasın - "- Ah, bostancı başı! Maz
İçi aıı} Ahmed Paıa bulunduğu lum Süleyman için büyük bir hata 
lli 

11 8abaeskide Bektaşi tekkesi- ettim! !. işte şimdi çocuksuz ölür 
~a l'ı~~ırmış. Fakat, Fazıl Ahmed ıem bu devlet kime intikal ede. 
ltlii§a. ol dükten sonra gözden düş- cek? .,, 

!, nef d"I • • . V . ye ı mıştır. Diye derd yanmağa baılamrı .. 
~\l anı.~fendinin ya,phrmış oldu- Bostancı başı, bu sözleri dinle -
~u Canııı, kinci Mustafa, lbirinci 1 dikten sonra, yerlere kadar iğile • 
'• stafa B' · · M h d V · ''lehrn .. • ırıncı . a ~u. ezır rek Sultan Selimi selamlamış, 

ı:ı. •• --d Paşa tamır ettırdıler. doğru Kuleli bahçesine giderek 
Qırın . M h 1 b ' ae!b cı a mud, yaz ay arı u saklamakta olduğu Süleymanı ba-

~e]] te geldiği için cami, çok gü - basma getirip teslim etmiı 
eştiril · t" K l · . " a,, mış ı. u elıye son vermeden, tarih -

tada, lcadivetepesinde yan- te "Kuleli vak'a., ıı clive meşhur o

İ; Samatyada: Teofilos, Fe- ii 
ii nerde: Arif, Şehzade başında: ii 
.: H d' Şehr . . d N"' ii ee am ı, emının e: azrm, ii 
i! Karagümrükte: ~ Kemal, Ak il 
!i sarayda: Şeref, Eminönünde: !i .. .. 
H Agob Minasyan, Çenberlitaşta: ij 
!i Sırrı Rasim, Cibalide: Necati, İl 
ii Gedikpaşada: Asadoryan, Be- İl 
:; iktaş Ali R' T ks" d a! i: ş ta: ıza, a ıın e: !i 
!5 Nizamettin, Kalyoncu kollu - H n ğunda: ~afiropolos, Gala tada H 
:: Mahmudıye cadesinde: Mişel i! 
ii Sofronyadis, Şişlide Hamam - ti 
u q 
!i da: Halk, Kasrmpaşada: Mer • i! 
il kez, Hasköy de: Nesim Hayim Ei 
İ5 eczahaneleıi.. H ............................................................. 
.. • ·············-··· ......... • ........... 11'••••• •••• 

'cı 
tık Se.tnıiş, kanamı§ yürekler ar • ak, yüzü pak, duygusunu, düşü • yavrular bırakan binlerce (Er. 
cu/1ılaınıyacak sanırdık ... Eski nüşünü ıöyliyebilir.. gin) vardır. 
>e11!Un Yaraları kapandı.. Fakat, Sen de cetleri, babaları, koca -
ı, İ;l!eni açılan gönül yaraları hıi· ları bu toprak için vuruşmuş yüz 

ll'or... b 1 )( in erce Atatürk evlatlarından 
ı. afanı · . d b 

Y azdığm macera senin değil, 
onlarındır. Bu bir kitabedir ki, 
yarının mes'ud Türk kızları onu 
masal gibi okuyacaklardır. Qıtd ın ıçın e dönen beynim irisin ... Dün harb meydanlarında 

enb· ' ~ta ıre durdu.. Şuurum bir dövüşenlerin çocukları yarın da Bu düşüncelerle irkildim. 
~l'J) Çarpmış gibi sarsıldı... Bu o yolda babalarının izine koşacak Acaba teessür, heyecan, şuu-
d~~l•trtıadan bir ışık çaktı.. Du- olan serbest düşünüşlü, açık alın· ruma galebe mi çahyor. 
.lo arırtı o d ı v ı· \il, I< ay ın ıgı ısana getir - Iı Türk yavrularıdır. Onların sağ • Gözümün önünde hayaller beli-

......._ Sendi kendime mırıldandım: lığı, onların aydmlığı için aklın • riyor .. Yüzüme gülüyor .. 
tee ... en hu toprağın, bu yurdun dan geçenleri ıöyle ve yaz .. Bu a· -Evet, evet, bu bir kitab değil, 
~. ·••n ·· 1 k ' 1YJak d guze ızısın.. Ecdadın cılar, bu şikayetler yalnız senin kitabe olacak ... Türk kadınınm, 
~ltthe ?nyadan, Tuna kıyıların. değildir. Türk kızının kitabesi, seninki gibi 
~·· erı YÜ ·ıı · · o\'ü .. ce mı etın.ın onuru için Senin gibi binlerce Aysel, kızın yıkılan, yarım kalan binlerce aile 
~~di:::§~Ürd Hayatım birleş - gibi binlerce Meral, ve hangi bir mabedinin kitabesi .. 

ı. §ın e bu uğurda can ver- cephede aldığı kurşun yarası ile Haya'ller şekil olmaktan çıkıyor. 
"\' ar

1 
ömrünün sonuna kadar sakat ka • Şimdi etrafımda artık toprak ol . 

~~r. rı;ijha.~.ır.~adığın bir yavrun lan ve 0 yüzden otuz iki yaşında r1u? yakınl~rın gölgeleri dolaşıyor. 
"'l'utk k~nuşu, duyuşu serbest J h_ayata gözünü yuman, geride e~-ı içı?d.~ ~el~~ olduğu.m b~ ~öş~me

dıru her :ıaman alnı aız, barksız, sağlıksız ve destekaız len çurumu§ odada ılk gozumd ısı· 

Balkan §a.tnpiyonluğunu kazanan Yugoslav takımı Atina 
stadında son maçından evvel. 

Bugün şampiyonanın belki en 1 dilerinden umul k 1 • 
mühim maçları yapılacak. ikinci remiyecekler' ~ca oyuna~ ve 
devrenin ilk haftası olmasına rağ- larm lstanbuılnke ınamyoruzbe. baçd-

b 
.. ışının en r a 

men ugun yapılacak maçlar bun· .. l . I 
J gun erıne rast ayı•ı hav "'. 
uan sonra yapılacak bütün maçlar . '$ ' anın y~g. 
üzerinde rol oyniyacak kabT t _ ~url~, yerın çamurlu olması hızı 

d
, ı ıye ıster ıstemez bu inanca doğru ıü -

te ır. • rükl . 
Şampiyonluğa namzet gibi gö- eyıp götürüyor. Çünkü kuru 

rünen üç takmım da bugün zorlu ve çamurlu topraklar üzerinde ya· 
rakiplerle maçlan var. Beşiktaı pılacak maçların birbirine çok ay
F enerbahçe ile, Galatasary da Is· kırı neticeler verdiğini hepimiz 

tanbulsporla karşılaşacaklar. Ga· biliriz. 
latasarayla Fener bahçe birinci Gene biliyoruz ki, çamurlu 
devreyi müsavi puvanlarla kapa- toprak üstünde yapılan maçlar 
dılar. çok defa futbol oyunundan çıka· 

Beşiktaşın ise ancak bir puvan rak "teraiti havaiyye!,, ye göğüs 
üstünlüğü var. Beşiktaş bugünkü germe vaziyetlerine girebilir. 
maçı kazanırsa başından en zor • 'Bu itibarla bugünkü yazımızı 
lu engeli atlatmakla kalmış olmı· hiç bir tahminde bulunmadan, 
yacak, aradaki puvan farkını da yalnız futbol heyetinden bir dilek· 
üçe çıkannıt olacakbr. Bu tak • le bitirmeyi tercih ediyoruz. Bu 
dirde Beıiktaşın ıampiyon1uğu 
hemen hemen yoluna girmiş ola - dilek de fU: Mühim maçlan, kıy -
caktır. Eğer Fenerbahçe kazanır- metsiz maçlar haline sokmamak 
ıa bu sefer Fener bahçe en zorlu için kötü havalarda ya tehir et -
engeli atlatmıf olacak, ayni za • mek ve yahud futbol mevsimle • 
manda bir puvan farkla başa ge· rinde lstanbul havaama göre ta• 
çecektir. dilat yapmak. Bu tadilat iki dev-

GaJ.atasaraya gelince; Beşik • re arasındaki müddeti bir kaç 
tatla Fener bahçeyi ayni vaziyette hafta daha uzatmakla da kabil o
kovalayabilmek ve şampiyonlu - labilir, zannındayız. Böyle bir ta· 
ğu kendilerine yapacağı karşılaş- dil maçın kıymeti noktasından ol· 
malarda halletmek imkanım elin· 
de tutmak için onun da diğerleri 

gibi bugüngü maçı kazanmakla 
işe başlaması lazımdır. 

Bugünkü maçlann oyniyacağt 
rolleri föyle kısaca gördükten 
sonra maçların nasıl netice vere • 
ceğini de bu arada düşünmek icab 
ediyor. 

Bu düşüncenin bilhassa bu • 
günkü karşılaşmalar için bundan 
evvelkilerden daha güç olduğu· 
nu hemen işaret edelim. Çünkü 
biz bu üç takımın da bugün ken · 

ran büyük annemin Rumeli hatı. 
raları arasında anlattığı derebeyi 
dedem Kara Murad oldu .. 

Büyük ninemin beni uyutmak 
için masal diye anlattığı bu Rume
li hikayeleri benim çocuk kafam
da öyle iz bırakmış ki şimdi be • 
linde çifte palası ve altıpatları onu 
görüyor, Drama dağlarını titre • 
ten sesini işidiyorum .. 

Kara Murad tam bir derebeyi 
kurumu ile köşeye geçti. Ku _ 
manda etmeğe alışkın sesi ile so
yumuzun ululannı sıraya diz -
di ... Etrafımda dolaşan mukaddes 

r~hlar yer~erini buldular .. "Ergin,, 
bıle hevesıni alamadan çıkardığı 
asker elbiselerini giymiş, harb 
~adalyasmr takmış, yanın kolu 
ıle bir köşeye geçti .. 

Dedemin gür sesi (Ergin) e 

duğu kadar seyirci ve seyirci bul· 
mak noktasından da ayni derece

de mühimdir. 
A. S. 

• • • 
Maçlar1n yerleri 

Bugün yapılacak maçların yer
leri §Uralarıdır: Fenerbahçe -
Beıiktaş maçı F enerbahçe alanın· 

da, lstanbu.Jspor - Galatasaray 
maçı Şeref alanında, Vefa - Sü· 

leymaniye maçı Taksim alanın· 
da .. 

doğru uzandı: 

- Kahraman çocuğum .. Ecda • 
dın gibi dövüştün, yaralandın ve 
öldün ... Yerin bizden yüksektir .. 
Kurduğun ve yarım bıraktığın 
yuvayı Tanrı koruyacaktır. 

Büyük ninemin filditi gibi do
nuk beyaz eli bana uzandı: 

- Temiz yürekli kızım, dedi, 
Ninelerin gibi sen de kocana ver• 
diğin sözü tuttun .. Adını taşıdığın 
erkeğin onurunu kırmadın. Kur • 
duğun yuva için verdiğin vefa 
itaat yeminine sadık kaldın .. Yav
nma analık gibi babalık da et ki 
Türk kadının da ne yürekli, ne o

nurlu olduğunu isbat edesin .. 
Ninemin sözlerini odayı doldu· 

ran mukaddes ruhlar alkıtlar gibi 
iğilerek karşıladılar ... 
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Le,, lô.nılJ. kocası 
Yazan: lskender ·Fehreddin 

Leyli, makine ıibi, durmadan, 1 - Çok iyi bir erkek •• Siyah ıiv· 
yorulmadan itleyen bir koca an • ri aakaliyle o kadar cazib ve 1e • 

yordu.. Amerikan kolejinden vimli ıörünüyor ki .•• 

TAKViM 

• GllD doğuşı.ı 

Gtlo batısı 
S ıbıb namazı 
Ôfle nımuı 
ltfadf namazı 
Atşam aamuı 
Yıuı namuı 
imsak 
Yılın gt~eıı gliııltrı 
Yılın kalan ıtlnlerl 

• CU ~1A cumırtnl 

ti ıı el lttaua I! Yel Kiııun 
6 Şevvl 7 Şevval 

7.15 7.25 
11.00 17,01 

6 6 
12,'.C2 it.!? 
ıus IUb 
17.00 17,01 
IU7 18.38 
U9 ~.a~ 

ıo IJ 
157 156 

Kadınlar Adası ! 
Yuan: Ge rhard Hauptmann .. ______ 68 Dilimize çeviren : A. C. 

dası için bir ıaadet dev~i açıldıjl' 
nı kadmlara hatırlatmıı olaCI' 
ğız. ,, 

Tavusun ıözleri biter bitdl" 

çıktılı cündenberi, İltekliler ara· Bu bir bbbl ecza taciri idi. 
ımda maddi bir erkekle ka11ılat • Leyli onu uzaktan sördü. 
mam19tı... ,- Fena delil, Şefikac:ıiım ! Ki .. 

Erkekteki didinmenin, bilgi hır
ıının, arama, bulma ve icad etme 
hırıının henüz tekamüle eriıeme • 
diğini iıbattan bqka bir ıey ifa · 
de edemiyeceiini, kadınların er· 
kekler gibi kaba, ıert ve yontul • 

ı;;~, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;:~I mamıı olmamalarının kadınlık 
_ )_ R A D Y O _il_ rehine kaydedilmesi lazım geıece

vukua gelen bi.diıe mukadde• 11' 
neleri oğlanlar diyarında en si,.' 
de hayrete düıüren fey oldu. -
vızıltı, garib bir ihtizaz, en rıast 
bir ahenk itidilmefe batladı. Bir aün, babası: bar tavırlı bir adama benziyor •.• 

- Leyli, dedi, bu ıece evimize Zaten benim ıibi iki kocadan ar
Almanyada tahıilini bitirmit ıenc ta kalan kadını bundan sonra kim 
bir mühendiı ıeleeek .• Umanm ki abr?. 
o genci çok beienecekain ! Şefika Hanım, ecza tüccarı 

Gece oldu... Said Beyi Leyliya çok metetmit · 
Mübendiı Ercümend geldi •. 
Leyli ile konu,ıu1ar .• 

ti ... 

BugUn 
!STANBUL-ı 

12,SO PJAk gtlndllz n91rlyatı. 18 Tokat
Jıyan oteliııden naklen caz. 19,SO çocuk 
htklyelert. 20 Haberler. 20,10 Havayan 

sttar orkutruı. (Siret ve arkadqlan ta
ratmdanl. 20,40 Bayan aabahat HüanU ia
r&tından piyano refakatiyle prkılar. 21 
,Ur. 21,115 Son baber1er. 21,SO Radyo or· 
kqtruı. 22 Radyo caz ve tango orkea
truı. 

tini, kadmlardaki hakiki kuvve
tin erkeklerden atağı olmadığını, 
kadınların ceaaretce de erkeklere 
faik olduklarını, çünkü azamt ıa· 
adet duygusu anında bile kadın

ların, erkeklere bir akiı olarak 
iztirab duymağa mahkum olduk· 
larını, tabii karanlık erkekler di • 
yarındaki kadınların ıakat ,ekille
rini nazarı itibare almamak İcab 
edeceğini, velhaııl kadınların me· 
lek gibi, erkeklerin ise feytan tıy· 
netli olduklarını anlattı. 

Buna benzer bir ıadayı ne M 
ni, ne Rodberte o zamana kadit 
hiç ititmemiflerdi. Onun ifil 
iıittikleri ıadaya evveli ne nıiıl' 
vermeleri lazım geleceğini bir t1lf' 
lü keıtiremediler. 

Aıdqtılar .. Ve üç ay sonra ev• 
lendiler .... 

• • 
Ercümendin bir kabahati var • 

dı: lngilizce bilmiyordu .• 
Leyli.nın babaıı, evde her gece 

yemekte batlıyan ve yatmcaya ka· 
dar ıüren lngiliz - Alman kültürü 
münakqasından uaanmııtı. 

"- Sen mi yük.eksin.. Ben 
mi?,, 

Davaıı, günler haftalara kanı • 
tıkça büyüyor, derinlef İyordu .. 

Günün birinde: 
"- Çocuğumuz olursa, Alman 

terbiyesiyle mi büyüteceğiz.. A • 
merikan terbiye.ile mi?.. ,, 
Davuı çı'ktı ..• Leyla çok hırçın 

bir kızdı ... 
Ercümendi ıevip ıevmediğini 

ne kendi anlayabilmifti.. Ne "ele 
ailesi ... 
Ercümeiıd çok aabırlı, tahamül

lü 1>ir gençti. 
Fakat, Leylinm hırçınlıkları, 

bu yuvayı bir yıl içinde yıkmııtı .. 
ikinci yılın ilk aymda ayrıldı· 

lar ... 
Leylanın babaıı Erciimentten 

c-ok memnundu... Bu ayrılıktan 
l ·; '1iik ve derin acılar duydu .• 

Bir kaç ay ıonra öldü •.• 
Leyla yalnız kalmıttı.. . 
iki yıl babaıının matemini tut· 

tu. Ve üçüncü yılın bqında bir 
doktorla evlendi.. 

Leyli.nın bu kocuı da içi bot ıu 
küpüne benziyen bir adamdı .. 
Tıbbiyeden ıondan birinci olarak 
çıkmıtlı! 

Leyla bu adamla i.ki aydan faz· 
la oturamadı ... Aynldı ..• 

• • • 
Leyli doktordan ayrıl,dığı za • 

man yirmi iki yatında idi ... 
Bir yıl •. iki yıl.. get yıl bekle· 

di... . 

Bir kaç gün ıonra ıöz keeildi.. 
Leyli. niklb gününe kadar Said 

Beyle konuımadı:. Bir Mayıı rrünü 
nikahlan kıyılmıttı .. 

Leyli, Said Beyi apartımanın 

penceresinde bekliyordu ... 
Kapıda yeıil bir otomobil dur • 

du. Said Bey uzun ıakalını biraz 
kıaaltmıı, babayani bir pardüıü 
giyerek apartıman kapısından İç~ 
riye 1irnıi9ti. 

Leylanın bu ~üncü kocaıı hak· 
kında müıbet bir fikri yoktu .. O
nun hskkında Şef ikadan bi1e faz • 
la bir ıey dinlemek istemiyor: 

- Bununla son defa tali imi de· 
neyeceiim ...• ~ çıkarsa, bahtım 
bu imiı ... Diyeceğim ..• 

Diyordu. 
Nikah ve yqama ıartları Şefi" 

ka Hanım vaırtuiyle teebit edil • 
mitti Said Bey oldukça zenıin 
v~ tok gözlü bir adam olacak ki, 
nikahtan bir hafta &nce Le:rliya 
bin lira r6ndermiıti .• 

US JlJıL BtlKB&ş, iM m. , 
18 - 16 PlAk ve haberler. 18 Radyo 

o~ı. - Haberler. 19,lS Radyo or. 
keatruı. 20 Konterana. 20,20 PlAk - Kon
ferans. 21,10 senfonik .kouer. 23 Ha· 
berter. 

M5 KJı.z. BUDAPEfTE, UO m. 
18,315 8alon orkeatruı. 19,15() Den. 20,20 

Spor haberleri 20.,IS Eakl eserlerden kan
flk parçalar. 21,415 Konferans. 22,20 PlAk. 
22,40 Haber1er. 23,40 Opera orkestruı. 

1,10 Sen haberler. • 

8'1 KJaz. BEltUN, 14'1 m. 
19,0IS SO&ler. 19,30 Şarkılar. 20 Mik· 

rofon konuımalan. 21 llılllll ne§rlyat. 23 
Haberler. 28,20 Yaylı llUlar kouert 
(Scbubert.). 2• Gec. muaikial. 

9l50 Kils. Bıtı:SIAU, 118 m. 
20 Bando muzika. 21 llıllllfneırlyat. 23 

Haber1er. 23,SO Dana mu.ıildat. 

213 KlıL \'AR.ŞOVA, IM5 m. 
18,115 PJyuo orkeatruı. CBractım.) 

B&ıler. 19,15 Caz pllklan. (B. B. C. Han
ry Hali takımının). 19,45 Sözler. 20 Pi· 
yano refakatiyle ıarkılar. 20.20 AktUallte. 
20,30 Pllk - Sözler. 21,111 Senfonik kon· 
ser (FilArmon!k). - Şllrler. - ReklAm. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY ATROSU 
TEMSl'C ERi 

Bugün saat 14,30 da 
Bu gece saat 20 de 

Leyli bu para i1e apartmıanm .. 
eıkimiı qyumı yeniledi.. Bir lüz· 
metçi tuttu .. Güzel bir nikihlık ve 
bir ıabahlık elbiıe yaptı.. Bütün 
ekıiklerini tamamladı .. 

insanlık 
Komedisi "''""" ''"'""' ŞıhirTÜJaf l'Osu 

- Ah .. Ne imit o eski çılgın· 
!ıklarım! ... 

Diyerek, ilk evlilik günlerini 
dütündükçe, Ercümende biraz da· 
ha acıyor,, ona kartı yaptığı hır • 
çınlıkları dütünüyordu. 

Said Bey ıeııiz ... Çok ıesıiz bir 
2'damdı ... 

Leyli onu yakından görünce 
aanıldı ve kendikendine: 

- Aman Allahım, ıözleri, Er • 
cümendin gözlerine ne kadar da 
benziyor! .. 

Di;e mırıldandı .. 
Said Bey pardüıüıünü çıkarır 

çıkarmaz: 

- Affedersiniz, hanımefendi!. 
Benim biricik yeminim vardır: 

4 Perde 

Yuan: 

H. Balzak 

Çevinn: 
t. Galib 
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Eakl Franaız Tlyatroaunda 
BucUn saat 14,30 da 
Bu gece ıaat 20 de 

Delidolu 
Operet: 3 perde 

Ymn: 

Ekrem R .. it 

Beıteli1en: Cemal 
R .. lt 

f,r,dul lı114İlllSI 

ŞıhirT&gatl'OSU 

111111111111111 

u 
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Tavuı kadınlık lehinde öyle 
ıözler söyledi ki en ziyade erkek 
düımanı olan bir kadının kalbi 
bile bu ıözleri i,ittrkten ıonra 

mutlaka yumuıaması lazım ıelir· 
di .•• 

Aradan bir bir kaç ıaniye ı.r 
tikten ıonra ıeılerin nereden ,.J' 
diği anlatıldı. Bir perde açıldı 1f 
perdenin arkaıında iki keman, ıır 
alto ve bir viyofonıelden mürd' 
keb dörd ki!ilik bir oda muıikiti' 
nin Haydn' dan güzel parçal.ı& 
çalmakta olduğu görüldü. Kadı' 
lar, tapındıkları Bona Dea ve .rd., 
kalindaya rağmen onlardan d 
mukaddeı bir fey olduğunu ha 
ladılar. 

Tavuı ıözüne devamla dedi ki: 
Oğlanlara en ziyade aleyha" "-Bütün oğlanlar diyarının 

bulunan Egli • Şvab partiıi bu ... _ D"özleri imanlı bir a•kla, imanlı 
• x nada küçüldükçe küçüldü. Şay bir hürmetle kadınlar diyarınm 
mabetlerine ve onlann esrarına araya ıiren bir bi.diıe heyet a 

sı araıında hotnutauzluk huıult matuftur. Biz hepimiz mevcu· 
diyetimizi kadınlar adasındaki getirmemiı olsaydı, heyetin • 

oğlanlar lehine bir karar verece' mucizeye borçlu olduğumuzu ifti-
har duyarak biliyonız. iine biç füpbe kafmamııtı. 

Kadınlar adaıındaki o mucize· Bianor adlı bir gene Tavu• 
ye baba ve Bona Dea mabedine karariyle alev neıredenlerin yar 
de ana nazariyle bakıyoruz. dımı aayeıinde heyetin iıtik 

meraıimine ittirakten menedil Şayed, ıiz yükıek ve mukaddes 
anneı-, ..._. _... ı.-ı-.. .......__~-· ~·~~ünkü Bianor kavga..fJ 

hatin ve çocukluğunClanlieri ıi ... 
ğününe iıtirakten menedecek o-

dınlar diyarına düıman olan 
Iunanız, biz burada batka bir gene diye tanılırdı. Bianor't 
tenlik yapacajız, Bihari Lil'in 

kadınlara kartı olan dütmanhtsı" doğduğu ıünü teı'id edeceğiz .. Bu . ......., 
dan vaz geçirtmek bir türlü m\iıııııo 

meraıim için 21 Kanunuevveli, 
kün olamamqtı. Bianor d 

güneıin kıt dönümü gününü tayin 
çok küçük ve anaımm himay edeceğiz. Biz bu günü ıundan do-
altında bulunurken anasının, ÇO layı tes'id edeceğiz ki onunla Bi.. J 
cuk minaıını anlayamaz zannİY bari Li'l'in doğmuiyle kadınlar a• 

- BORSA 
HiHlannda yıldız. işareti olanlar üzer· 
!erinde J O • J de muamele gl>rcaler· 
dir.J Rakamlar t .ıpanış fiatlarını ıı;österir 1 

=i 

ıöylediii birçok sözlerini tama 
miyle hafızumda ıaklamııtı 
bu ıözler onda pek acı teıirler 
ııl catmiıti, Bianor' da teda • 
mümkün olmıyan yara1ar açmlf 
tı .. 

nukut (Satıt) ı lıte meraıime iıtirakten mene' 
• Loadrı blS, - • Viyana ıt4. - dilen, çocuk iken oğlanlar diy~·~· * Nnyork ıts. - • Mı'1rlı 17, -
• Pırıı 110. - * Berlla 47, - na ıürülec()ji eınada etrafına t 
• Mlltao Ut, - • Varson ,.., - rükler saçan hu Bianor birdenb· 

• Brliıaeı 119. - * 811dapqte ~8. -
• Atını !4, - • BDtres ıs. - meraıim salonuna girdi. O eı 
• Cenene 814. •• • Belırat ll6, - da bir nutuk ıöylemekte olan R 

"Sofya H. - * Yotohamı 36, - 1 • 
berte annenin ıamimi söz enf • Amıterdı" 84, - * Altııı 947, -

• rraı ıoo. - * Mectdlye 4!, - ı alay edercesine kelinıeler ıarfe 
• ~totho'111 ııa. •• • Rnhor !40, - O d h b 1 .. 1 1 fi ra a azır u unan og an ar 

Ercümend kadar temiz yürekli 
ve kaf ah bir erkekle kartılaf&Jllı • 
yordu .. 

Dünya evine ıirdiiim ıün sakalı
mı keaecejim .• Demittiaı.. Şimdi 
ıözünü yerine getireceiim ... 

Matbaamu:a gelen uerler: 

Poliklinik 

LJekler (kap. -· 18) Tavuı, Bianor'u ıalonc:lan dıtarı1' 
ıı=.=Lo~a=d,=ı=6=1=5.=~o==.=s=to=t=hı=m=;;;;;ıı;3.=ıs-~11 atarak mukaddes annelere k 

Ercümend arbk onun için ideal 
bir koca olmuıtu.. Eire ona bir 
yerde rutlua: 

- Beni affet, Ercümend! Ben 
ıeni ancak timdi anlayabildim •.. 

Dedi .. Salondaki aynanın önü • 
ne geçti .. Cebinden jilet makine • 
ıini çıkardı •• Sakalını sabunlama· 
ğa batladı .. 

Bu aylık bb mecmuasımn 1eni sa· 
)"iSi mesleğe aid dolgun yazılarla çık
mııtır. Alikaclarlanna ta·niye ederiz. 

1 Gelenler, gidenler 1 

• NeYJort 0.7603 • Viyana 4.tı5 bir tiddet ve kabalık eseri ıöetet 
• Parıs ıt.os • Mıdrlt 5.8 u 
• Mlltao 9.~.8lt • Berua ı,9832 mek istemediklerinden Bianot 
* Brütseı 3.3915 • Vır,on 4,2140 kartı bir fey yapamadılar. ç· w..ıl 
• Atin• 83 857~ • Budapeşte 4,'l660 b • do-r 
• Ceanre u 381 • Bllkres 79,ns oi'lanlar diyarında ce riifı • 
* Sofyı 67,4443 .. Delrraı aMııs ve kaba muamele tel'in ediliyot 
• Am1trrdam 1.1677 • Yokohımı t.7918 d u. 

Diyecekti .... 
Ona, ayrıldığı ıündenberi bir 

defa bile rastlayamamıttı .. Ercü • 
mcnd meydanda yoktu .. 

Leyli ıuauyordu.. Bu ciddi ve 
az konutan adama bir teY ıöyle • 
yemedi.. Bir koltuia oturarak 
pencereden ıokfia baktı .• Dalgın 
ve müteredditdi. 

Okonomi bekanlıiı iç ticaret umum il i==============~ 
müdürü bay Ismail Hakkı bugün An· E S H A M 

• Puıı 19,03; • Moskovı 1088. ~ 

Gerek Rodberte, gerekse, di,'.J 

• • • 

karaya gidecektir. 
.....,.......,..... z• nır•·-ı rı•-

zel kadın! Sana yaranmak için 

ı, Baatası ıo.-

•Anadolu 25.60 
ReJt no 
Slr. Hayriye ı~.110 

Merkez Banbıı 64.~0 

U. Stıort~ -.oo 
Rom on ti 11,95 

framny 
•Çimento u. 

Cııyoa Def. 
Sark Oe!. 
Ralyı 

~ark m. ec:u 
Telefon 

l'f,•O 1 

13.10 

-.-· -.--.--.--.-

anneler, bir ditÇinin dit ted•...
eınuında bir ıinire dokunduk1' -
rını andıran bir hiıle, Biano~ 
hareketini oğlanlar diyarmı te~t.ıl 
ıİ'I eden bir kabalık gibi telii""' 
eylediler. " ._ 

Leyli. otuz y:ııına gelmitti .. 
Yalnızlık cnu büıbütün ıinir • 

len :lirmitti ... Artık, o, erkekbrde 
kusur arayan bir kadın dejildi.. 
Y aılı batlı bir erkekle evlenmeje 
karar vermiıti.. 

- Acaba aaaklını trq ·ederıe, 
onu daha fazla sevebilir miyim? •• 
Hiç füphe yok ki bir kaç yaf da.ha 
gençletecektir .• 

Leyli Şiıli tramvay cadde.in • 
den gelip ıeçenleri ıeyrederek dü· 
tilnürken, bet on dakika sonra 
kulağına İngilizce bir ıarkı akset· 
ti. Said Bey lrq olurken, ke• 
di kendine mırıldanıyordu: 

Amerikaya kadar gittim.. lnıi •. 
lizce öirendim .. Amerikan kültü • 
rünü, Amerikan medeniyetini ya • 
landan ıördüm .. Haydi kucakla, 
yıllardanberi sana yaranmak için 
çalııan ve bütün zorlukları yenen 
ilk ve ıon kocanı! .. 

latikrazlar tahviller Hepai birden anladılar ki ol : ~ 
11== = = = =========111 lanlaı: diyarındaki yontulm&Jlllf.,. ~ 

Cihangirden Şiıliye tqınab iki 
yıl dmuştu ... 

Bir sabah komıularından Şefi •. 
ka Hanım, Leyli.ya anlatıyordu: - Seni çok ıeviyordum, ey rrü • 

Leyli batını çevirdi ve aynanın 
önünde aakalıız duran ilk l<ocaaı· · 
nı karıııında ıörünce tatırdı: 

- Ercümend .. Ercümend .• 

• 1933TDrt Bor.ı 29.7~ Elettrtıı -. - lık ne ortadan kalkmıı, ne de "~ ıc. 
• . , il 28,00 Tramvav 31 7Ş .-• r 

• • - m 2uo Rıhtım 1uo nun ortadan kaldırılmuı için :r _ 
lsrıtruıDıhlll ı 94,t:1 • Aaadola ı '611 lııılmııtı .. Binaenaleyh bu k•~ ... 

'!rıaaı lıtlkruı 97'.- • Anıdohı 11 .,.l\.!IO bl•-
1918 A M •. .oo Anadolu 111 46.- lık adadaki hayat için bir te 

1 .__.." .. 1 'mı" ' .. " ...... --._onliiil .. •'a'"•"'riıe•iiil•ıliiiı •"liiliil!\ıii1 11M ~-1 teıkil edebilirdi. 
( Arka.11 var ) 
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rta mekteb ve liselerde Dün ve yarın 100 gazetecinin takib ettiği dava 

yoklama uşUIIeri _ı_e,~c~~m~-~-n~,~·ua~1' -·Bir tarafta çocuğu öldü-
le Alfons Do de - Haydar Rifat •• I b b d • w' t f t 

i: iiltür bakanlığı tarafından çıkarılan . 'ii ru ekn al a ıger ara a 
ti talinıatnameyi aynen VCfffiİye başladık 'l-A-.-~~~-r/:i_.ıÇl!l!e!!r--~~-~-~İ§-an-ll ati 1 e kar) s l ! 

Lindberg'ın çocuğunu çalıp Öldürmekle suçlu 
Almanın muhakemesinin taf si.atı 

J1' 100 Krt 
?da - 3 - maz. Ancak saat on sekiz buçukta yok-

.; harıgt ~~e 28 - Bir ders yılında her- lamadan arta kalan talebe ıay111 ıını· ~-------!'.!--!!!!:! ------• 
.' lan taıeır sebeple sınıfında kalmış o- fm onda birinden ;ok değilae kalan ta. 1 icaret, banka. borsa 

be t !ebenin yoklamalarına da o aiin biti • •k D ilk defa olarak Atlu Okyano· 
fiile 

27 
• ,, er esi yıl hastalığı dolayı- .. ~ • t. r. Muhıis Etem 

Jetini ıncı maddPdeki devam miid • rilmeai için bu zaman uzatılabilir. Ar • 1 '7C5 krt sunu geçib tayyaresiyle Anıerik. 
de~aııı do~~Lramıımış ıse, ikinci yılın ta kalan ta~ebe aayıu ımıfın onda birin· ···-----·•,ı dan Avrupaya gf'lmeğe muvaffak 
hirt k dtrıuddetinln hit olma7.sa, üı;te den çok olunca yoklama ertesi güne hl· '11·--D~-- ı : olan Lindberg bütün dünyaca 
rıı .. '- a ar mektebe devam etmi« ol. rakılır. eviet ve ıhtilal ı ı h b' h h . ..,.. l' ""' Lenin - Haydar Rifat iı met urHır ava ka ramam ol -
lıtn~ak azılı Yoklamalara girmiş bu • Sözlil yoklamalarda not verme '75 krt j muştu. er taraf tan alkıtlar' tak" 

' de kab 
1 
ve engeli mekteb idaresince Madde 36 - Sözlü yoklamalarda - dirler yağıyordu. Amerikaya dön-

lij YokJU olunmak şartile o yılın söz- muallim ile mümeyizler, aralannda an- •------ j d aıttalarına ahrur. Ia,arak not verirler. Not verirken yok- Sosyali2 m 1 üğü zaman kendisine, Amerika· 
~ d Sözlü goklamnlar · ıama heyeti uyuf8Jnazsa muallim ve K. Kantsky - Sabiha Zekeriya lıların topladığı bir para mükafa· 

, ~lt~.·l de 29 - ~özlü yoklamalar ha- mümeyyizlerin her biri ıJY" ayn not '75 krt b verilmişti. Lindberg pek mem • 
·tn ·ı ·1 ------.;...;,;.:.::. d B k hıı b ·. !u ı.t yirmi beşi arasıtnda verirler. Bu notlann ortalaması yok - ..... nun u. üyü zaferini doya doya 

' •'İz} .. r. l alnrz lisenin son sınıfının lama notu olur. R - içiyordu. ~ ı u Yokıa, 1 1 h 1 ., 1 J. asın Külliyatı 1 ıa7.itan r.· an az ran .. ~ ;, Madde 37 - Sözlü yoklıtmalarda Ah Fakat tali kıskandı mı, ne ol· 
, lltıı ha l aı-ı .c-ınad yapılır. Yoklıt:ns • talebeye verilecek not, onlann yalnız_ bu 1 m~t Re~it - H.Nuım rtu7 Bir gün gazetelerde fecı· bı'r 

i• tile ş angıcı cuma gününe veya ta- yoklamada verdikleri karııhklara gore ,•------
1
.
5 

kl'f _____ _ 
bir ~e:irse veya imtihan aralarına takdir olunur. Bu notun takdirinde ta- have.dia çıkıverdi: Lindberg'in 
te 'il tıı girerse altmcr maddeye gö- lebenin yazıb yoklamalarda almıt ol - kiıçtlk bebeği çalınmıt ! 

~~~:le yapılır. duğu notlar dikkate alınmaz. Jşçi sınıfı ihtilali Artık berkeıe pek tabii gelme· 
l;ıı..,.n e 30 - Bir dersin sözlü yok- dd l kJamal L "•...,.ınd Ma e 38 - Söz ü yo ara enin - Haydar Rifat ğe bıqlamıı olan Amerikalı bay _ 
11\ijtıı a 0 dersin muallimi ile iki mekteb müdürü ile mektepleri teftit e• 60 ıı,.. d 1 lttnın l!Yyiz bulunur. lkt mümeyyiz bu- debilenlerden baıka kimae giremez. Bu. - u~ ar bu ha vak ka·hramanmın ço-
Sahlı~~an yapılan imtihanlar hiçe yolda girenler de yalnız yoklamalano cugunu, ~ara oparabilmek için 

V okı talimatnameye uygun o!arak yapılma. •------' ------ııı yatağından aşırıp götürmüşler, 
lede .atnagünündebirengeldolayısl- ıına bakarlar, not vemıeğe İftirak ede- Ruhi hayatta lô.şuur yetmiş bin dolara kartı iade ede· 
dcı,. hl'~ı? muallimi veya mümeyyizler • l O Y D H " iti b mez er. Ancak vekalet müfettiti veya r. ung - r. ayrullab ceklermi•. 
llt- u!unmazaa mekteb müdürü ek b Y >'tk-.rı gördüğü bir muallimi vekil ola- m te müdürü yoklama heyetinin not •------eo krş Her tarafta, nefret ve hiddet! 

"'oktanı d takdirinde açık bir isabetsizlik veyahut • Amerikanın mec.hur haydutJa. 
• tvİ·· 8 a bulundurur. verdikleri notlar araıında büyük fark- Y -ıliırıı"tneyYizleri mekteb müdürü mu- lar görürse üzerinde ihtilif ol:ınan ta • K---J-fi~h....-..11 l'Ir dan biri de, yavrucuğu kaçıra· 
, .ı~. erle danı•arak muallimler--·-- · s e ana Jo«iru t ı· d k 1 • '""il '" --- lehe, yazılı yoklamaya tabi tutu!ur. Ve- uı o DJ t: ın e ere , e e geçırmeğe uğ· 
~lıı::;;;· Muallimlerden mümeyyiz kalet müfettiti veya mekteb müdürü Piyer Loti - l. H. Alipn rcı,~ıyor. Herif bir tutul a ahali ta· 
lııt-. o sa, chıarcJan mümeyyiz alı • numara takdirinde isabetsizliğin ve un· ı------1.00 Krt rafından hemen linç edilecek. 
~ t" ·~aı:ıdan Çağrılacak mümeyyizle • ·h h · d b .-l\ı "Yını Maarif M .. d.. .. taraf da ti an eyeti arasın a uyuıamamaz ğnı Bütün gürültüler, feryatlar bir 

' bıdilc edilir. Dı§and:.ı ur~. • m n devam ettiğini görürse imtiham dur - -ııpım~--- ---~----· netice vermedi; nihayet hava 
,!e.cağı zaman eakide:um~:ı~U:& !'::~ak keyfiyeti telgrafla vekalete bil· j. Rasin K.ütd9atı JJ kahramanı elli bin dolar verdi. 

' t- .. '• olanlar tercih edilı'rler: Ahmet Reşit - H. Nazım F k K d. · Q()J:t·· • Sözlil yoklamaya giremiyenler a at... en ıstne minimininin ö· 
~/okl<tmalann nasıl yapılacaf! Madde 39 - Bir engel yüzünden -----ım16-k-"----·---·• lüıü iade edildi. 1932 yılında olan 

ht.c-de 31 - Sözlü yoklamalarda ._. d .• 1~ ~ d iki uır enin sözlü yok~amaıma gireme • .. bu feci hadise üzerinden iki sene 
~. b o asına . talebe birden • • mit ı tal be • ı· . r - ·-·---· ----u aııl\l d h hl · 0 an e nı nengc ını mekteb • • g--mi• oluyor. Bu mu··ddet zarfın· 
~Cl'İJiJ:>. S ar an er nne üçer sorgu daresi kabul ederse, o talebe., dersten Gorıo Baba -:r 

7 

l'ahııt orguJar talebeye yazdırılır ve en.ael yoklamasına bırakı'-. Talebenın' B da Hoptman adında bir Alman l'<ızt1 'arak k d ı ··c:t ur alzak - Haydar Rifat k'f d I li 1 o. en i erine verilir. engeli mekteb idaresince kabul edil • ı tev ı e i iyor. Yapılan tahkikat, 
tll.4-eı-·taı. e.be kendisine ıorul .... u"ç ıor- ------

10° Krt b d L' dbe ,. w ~ ;ı_. .... mezae, o talebe 0 dersten sıfır alır ve • u a anım, ın rg ın çocuPUnu 
~-~,~~~"~~~ 1 • ·~ ·~nl\ı verir. mı.ıfta brrakı!ır. ıır------- ------• ça. an ve gerı vermek için elli bin 
r okJaın ilk al Engel yoklaması D l lrra aldığı halde öldüren cani ol -
.,.ıt~ek .• "-Ya ınan talebeye dü • e İliğin piskotojisi duğunu gösteriyor, 
qb;_ • ıçın on dakika mühlet verilir Madde 40 - 22 nrL 23 üncü ve 39 1 '""cı tat be • -. Dr. Bernard Hard - lzeddin ş· d. A 'k d N J ~l\ 'ki e • aorgulann cevaplannı \re- uncu maddelere göre engel yoklama - ım ı, merı a a, evv ar 
~tıı.~ 1 tıcı talebe seçtiği ıorl'u!ann sına kalanlar, ertesi dera yılının batın- IK-------.

3
=
0 
krt------·• ttey hükUmeti dahilinde Fleming • 

'i'ııı k .. ~•nı dütünüb tasarlar. Sorgula • da engel yoklamalanna girerler. En • ton' da bu adamın muhakemeıine 
L, .,...şıJı• ~lııJa rını tasarlarken talebenin bir gel yok1aınıılannm hangi gün~erde ya- ------111 baılanmı§ bulunuyor. 
:okıa ... ~ot almasına müsaade edilir. pılacağı mekteb idaresince mektebte i- /tkbahar Sel/eri 

1
, Biz telyazılarmın kısaca i•aret 

•lk ~·~ •ıraıı iki · talebe li lan edilir. y·· f S • "I 1 ~lehe ncı ye ge nce urgenye - amı z. Süreyya 1 ettikleri bu muhakemenin taf•:.la"'. 
the ı ,. dı!anya çıkar, ba§ka bir ta • Madde 41 - Bir dersin yazılı veya '75 krt " 
dtt, e.ır. Yoklama böylece ıürer gi- ıözlü engel yo~ıı, o denin mual •• ------- ~tını geldikçe okuyucularımıza 

k.. limi ile iki mümeyyiz tarafından yapı. : vermeyi kararlattırdık. 
"~dde 32 J 1 l•h.- I» - Sorgular açık ve anla- ır. ki mümeyyiz bulunmadan yapılan ı•---E----k Çünkü bundan daha hazin, 
l"~r Yolda olmalıdır. engel yoklaması hiçe aayıbr. ngere düğümü 1 , bundan daha feci bir mahkemeye 

le~ ehe ıorgulann kartılığnu söy • Madde 42 - Ders yıh içinde ikind 1 F. Moryak
60 11

_Peyami Sefa tesadüf edilmemittir. Bir tarafta 
~ed llıuaJ~inı ve mümeyizler ıöz yazılı yoklama ile sözlü yoklamaya gir- ~9 
' ıoen •onuna kadar dinlerler. Ta- memiş olup da engel yoklamasına ka • • katil ile çocuğunu kaybeden ha • 
~- rıunun kvıılığını bitirdikten lan talebe~er önce yazılı yoklamay8t t·rr ba, ötede yavrusundan mahrum 
~tıı~Uallinı ve mümeyyizler aydın- sonra da sözlü yoklamya girerler. En· J R · K .. , olduğu günlerden beri buhran'ar 
~~lcıeti nn ve açılmasını gerekli gör - gel yüzünden yalnız sözlü yoklamaya • asın u liyatı 111 ~aııyan bir anne ile kucağında öl· 
~ •ol'll~~ler için talebeye kısa sorgu- girmemi§ olan talebeler yalnız ıözlU Ahmet Reş!t - H. Nazını dürülen yavruya benzer bir çocuk 

l\t ıilıl'ler. engel yok!amaaına kalırlar. 15 krş ı k ı.. llll]Jilll " •• • 1 • ti" M dd B .. ----- taşıyan atilin karısı kartı kartı -
~ bel>e •.. ~ya mumeyyız er ım • a e 43 - ir yoklamalı dersle· . ya bulunuyor!. 
tlrıtt. ti onunde talebenin çalı§kan- rin dert yıh sonunda yapılan yok1a - Samimi saaaet ı L. db t• k 
~~ıe ... " .!e ~~nıbelliğinden bahsede • malanna bir engel dolayıile girememit ın erg ın arııı hadisenin 
')e nıual.ını ve mümeyyizler ta - ve engeli mekteb idaresince kabul e • Tols~oy - 1. H. Aliır ; nasıl olduğunu anlatırken hrçkı -
~ "ıd~orduldan ıorgularm cevaplan- dilmit o!an talebenin engel yoklamala- •-------=:..=o ==''rt rıklarım tutamıyor, Lindberg an· 
l:"'~ U'ecek veya talebeyi ıaıırtacak, n da den yılı başında yapılır. mll!!I!: !atıyor, fakat heyecanından boğu-
·~ .. Ltı "eya korkutacak sözlerden ve Madde 44 - Engel yok1amaaı ne· Jsialı·sl •k 1 l k b' h ld d' ~ el'cl l aca ır a e ır. Katil bunları 
~:-dde ;; ıalanms·· J~Jıdırlar. ticesinde muvaffak olmayanlar ayrıca Andreles - Huphi Nuri dinlerken her nedense, alık alık 
~ -..el>e ., - oz u yoklamalarda bütünleme yoklamasına alınnuyarak ' bak h 
t. ~ Vverı.ecek sorgular, icabında smıflar1nda bırakılır. so kr' ' ıyor; eyecan mı, vicdan aza· 
t ıı~, .~kaletince yapbnlarak mek· Madde 45 - Engel yokiamasına 1 - llillll hı mı? Belli değil! 
~~to:ı::,~;!:ril~. s

1
orgularr Vekilet- vaktinde girmiyen~er bunun' :;ebebi ne Çocuk düşürtenler Muhakemenin başladı§ı gUn 

d 
"'tıllJ enuı o an derslerin ıor· obrsa c ·sun sınıflarınd1 bırakılrrlar. ı H I Muhakemen • d ıı~. tnektepte d • • G. Menusier • F. Rasim ın cereyan e eceği 

.""'4 rn... 0 eraın mensup ol- f · t• tl ı 97
le ' t h • h lll . ... \(P Sını ge~mc vazı ye ı ve no arı ao ıu., mıng on §e rı er taraftan ge· 

lıdıtr, ~ualliınleri tertib ederek •------~aı1i•dık ettirirler. Madde 46 - Ortamekteplerde sınıf mi !enlerle dopdolu; otellerde yer 
~~Sll\e ve 34 - Bir talebenin ııml geçmek için tam yoklamalı derslerin Jlim ve Jt...,e/sefe 1 kalmamış! Gazetelerine havat?is 

ttı ..... ııa., l~Ya rnektebi bitirme so-zJu·· vok- her birinden ve bir yoklamalı dersler yet; İnnek . • d' .. f 
., J nıl ' Morı's Şı'lk - Hı"lmı' z _·ya · ıçın ye 1 yuz otog~raf-

tk ıaede · • grubunda fi alman ar geçme nocan • h b · b 
'lePte o -:;nry dakikadan. orta - mn üch:n a~ağı düşmemesi şarttır. 30 kunış çı ve mu a ır u müthit kalaba • 
l~ . /\:rı.cakra ! dakikadan t.ok sür • Ma~J.ı .. 47 - Lised!? sınıf g..,.mek i- 1•-----.. lığı tamamlıyor. Telgraf !lirketle· 

~'~ he .... .' bu müddet geçtiği halde o, -y • •• d 'k Y 
1_ .. uz •--· l ~ ,.

1
·n tam yoklamalı. derslerle bir yokla - n gun e 

1 i milyon kelime vere • 

lar •.• Bunları göstermiyen!erin i ." 
çeri girmesine müsaade edilmi • 
yor. Polis kuvvetleri üç misli art· 
tırılmış, küçük bir hadiseye mey
dan vermemek için icab eden ter · 
tibat alınmıştır. 

Sonkanunun 3 üncü günü tam 
saat onda, Nevv • Jarsey hükume
tinde adet olduğu üzere mahkeme 
meydanında bulunan çan çahn • 
mağa batladı. Bu, muhakemenin 
baılıyacağını ilan ediyordu. 

Muhakemeye saat onu on geçe 
başlandı. Müba~ir, salonun sağ ta
rafında, hakimlerin bulunduğu 
hususi odanm kapısı önünde du· 
ruyordu. Kapı birden bire açıl·n· 
ca. hakim T omas W Trenşar sa• o

na girdi. içerisi müthit bir kala • 
balıkla dolmuştu. 

Orada burada İ§İtilen, konut • 
mala.r, fısıltılar, hakimin ge1mesi 
üzerine ansızın kesildi. Sanki hiç 
kimse yokmuş gibi derin bir sükut 
oluyordu. Bir ı:nek uçsa kanadı • 
nın sesleri işitilecek gibiydi. 

Hikim yerine oturdu ve müba· 
şiri çağırarak maznunu getirme • 
sini emretti. Yüzlerce kişinin göz
leri, mühatirin gittiği kütüphane 
odasma dikilmişti. He~kes, bu fe· 
ci cinayeti yapan adamı bir an ev
vel görmek isf yordu. Bütiln Ame
rikalıların sevdikleri bir kahra • 
manm bebeğini çalan ve öldüren 
bu cini nasıl adamdı? H~r halde 
insandan baıka bir ıey oimalry • 

dı. ' 
Kütüphane kapısı açıldı, rr.tız

nun Alman, Bri;no - R'şar Hopt • 
man göründü. Eller'nde kelep"'e 
yanında iri yarı bir pol;s v2rclr. 
Mavi bir gömlek, gümüti bir elbi
se giyinmitti. Pek ıakin bir tavrı 
vardı. Bir gece evvel hapishanede 
kitab okumakla vakit geçirmiş, 
hiç uyumamıştı. Kendis'ne, avu -
katlarının bulunduğu mııa yanın· 

da gösterilen bir yere ot-Jrdu, his
sedilmivecek hafif b'r gü'üms 0 me 

ile müdafaa vekillerini selamla .. 
dı. 

Maznun oturur oturmaz lterke· 
a;n yüreğini sızlatan yeni bir şey 
oldu, Miralay Llndberg salona 

girdi. Çehresi solgun olmakla be
raber hiç bir heyeca~ eseri gös .. 
termiyordu. Hızlı admilarla ken • 
disine tahsis edilen yere gid:b o • 
turdu. 

işte bu, yürekler acıtan bır lev
ha idi. Altı metre bir mesnfer'e, 
iki sene evvel çocu~u a 'çakç_a öI· 
dürülmüş bir baba ile karma ka • 
rışık hayatı ve garajında bu!ur.nn 
paradan o çocuğun katili olduğu· 
na hükmedilen sefil, tar§ı kar§ ya 
bulunuyor!ardı. 

Heyecanına, duygularına ken· 
dini kaptırmış olsa bu baba, e'bct· 
te katirn üzerine atılacak, küçiik 
yavrusunun intikamını almak isti· 
yecekti. Ayni salonila katil'n kan
sı da vardı. Onunkisi ne Mtkin bir 
hal idi. Çehresi balmumu gibi sa
rarmış, helecanından duramıycr, 

yüzünün çizgileri gittikçe korku 
verecek bir şekil alıyordu. 1llğı .. 1.. IUlr§I ıgını bitinnemi•ae ~ l emıyet ın A il - b'I k >... •• oıtın • 7 malı deulerden alman sınıf geçme not- Si arı 1 me ve elli bin dolar kazanmak 

"t ··~dde 3S eııne kadar beklenir. ~•titizde .... _ - Sözlü yoklamıı.Jara sa. fanD.IJl üçten aıağı düşmemesi ıarttır. Frederik Engels - Muhiddin 1 için aynca te,kilat yapmıtlardır. 
~ ~ ~ ~ılaıur. On ikiden on üçe 1 Madde 48 - Ortamektep1erle liıe· 100 kuruş 1 Mahkemeye girecek olanlara 
~i L_ ~el'iJir O - t lerin b:ıinci ve ikieci ıımf~armda sınıf D ;.,- v husu " kart) ~ •""'da • n uç en on •ekiz 

1 
• 1 af(ıima I eri: . 51 

ar verilmiştir. Gazete· 
z ~h.l- r Rene yoklama yapı~rr. On l geçme nota ıu ıuret e tayın ,, unurt c J... kırın 

.... ııı:~ sonra yoklama yapd. V AKIT Matbaası 'ur·~ -ı.re ızı, te1grafcılara san 

Artık jüri heyetinin intihabına 
sıra gelm · şti. Hak:min emri üze • 
rine, Hstede bulunan yüz elli nam· 
zed davet edildi • 

( Arkası var ) J azalarına yeıil re~kte kart ~ - Arkası gelecek -
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Fransız-ltalyan an aş 
sı sürekli olmıyaca 

Konseyde 30 mü-
a-1 him mese~e ) ? .... ,.. · sa;Jı/ada 

Zelze e mıntakası ıda 
hastalıklar başladı 

• t< ra · 1. cı wy:fada 

tiler. Bir çokları yeni bir lokarno
nun yapılmak üzere olduğunu sa· 
nıyorlar. Zannetmeyiniz ve bunu 
düşünmeyiniz. işin sonunda ilişik 
olan Afrikaya bakınız. 

Fransızlar, ltalyaya toprak ve· 
riyorJar. Bunları vermekle ltalya
mn büyük aavata katıldığı sırada 
ona verilen sözleri yerine getiri · 
yorlar. Büyük savatın sonundan -
beri İtalya ile F ransanın arası, 
bu yüzden bozuldu, aradaki mü -

nasebetler gerginle§ti. lngilterede 
ltalyaya buna benzer sözler ver · 
miş ve ara bozukluğuna yol aç -
madan sözünü yerine getirmitti. 

Fransızlar lte.lyanlara toprak 
vererek onlann Habeş ülkesi üze
rinde kanad germelerini kolaylaı· 
tırıyor. İtalyanlar Habeşin üze • 
rine kanatlarını gerince mavi Ni • 
lin suları onların kontroluna geçe· 
cek. İngiltere İtalyanın bu hare • 
ketine karşı gelmiyeceği gibi o • 
nun Habeş ülkesini müstemleke 
olarak kullanmasına engel olmı · 
yacaktır. Çünkü lngilterenin iler 
lemeyi ve yükselmeyi bekliyen bir 
çok ülkeleri vardır. 

İtalyanlar Habeş ülkesini ele 
geçirdikten sonra Sudan ile kapı
komıu olacaklar. Fakat İngiltere 
Sudanda kalacak ve bura.aını Mr 
aıra venniyecektir. M111rblar için
de Sudanı istiyenler vardır. lngil· 
tere Sudanı Mısıra verecek olur • 
aa, burası da İtalyanın eline geç
tikten baıka ltalya Mısırı da is -
tediği kı1ığa sokacaktır ... 

Fransa ile İtalya arasındaki 
anla~ma çok sürekli olmıyacaktrr. 
Çünkü bunların ikisi de Akdeniz 
devletleridir. ikisi de bu denizi 
medeniyet ve kudretlerine mer · 
kez yapmak isterler.,, 

Fransız bakanlar meclial 
anlaşmayı onayladı 

Paris, 10 (A.A.) - Bakanlar 
Meclisi, Roma anlaımalannı o • 
naylamıt ve Bay Laval'in onayla· 
mak için anlatmaları mecliıe ver· 
mesine izin vermiıtir. 

Paris, 10 (A.A.) - Dıt itleri 
Bakanlığı Roma anlaımalan hak
kında bir izahname neıretmiıtir. 

Bu izahnameye göre, Afrika 
meselesi iki ulus arasında mual · 
lakta bulunan işleri kati surette 
halledecek bir tarzda görütülmüt 
ve orta Avrupa meselesinde de 
Fransa ile ltalya her devlet için 
diğer devletlerin istiklal ve top • 
rak tamamlığına riayet mecburi • 
yetinin teyidi herkesin bağlı bu · 
lunduğu ve Avrupanm bu kısmın· 
da güven hislerinin inki~fına ha· 
dim bir prensip o}duğu hususun • 
da mutabık kalmıtlardır. 

Nihayet Bay Mussolini ve Bay 
Laval'in, uluslar arası derneği mi
sakında yazılı usullerin geleckte 
zuhur edebilecek bütün meaelele· 
rin hallini temine kafi olduğunu 
tanıdıkları zikredilmektedir. 

Londra, 10 (A.A.) - Roma 
resmi tebliğinde bildirilen silah • 
lan bırakma işine dokunur aöz -
ler, burada büyük bir dikkat ile 
gözden geçirilmiştir. 

Bunda söylendiğine göre Pa • 
ris ile Roma hükumetleri 1 '1 -
Birincikanun - 1932 de hukuk 
birliği bey~natma dayanarak hiç 
bir ulusun silahları bırakma it İn· 
de üzerine aldıkları bir taraflı bir 
hareket ile değiıtinnemelerini ile· 
ri sürmektedirler. Böyle bir§ey o· 

lursa, iki hükumet bi;b:rleriyle 
danıJacakiard ır. 

Bu beyanatın özü lnB;llerenin 
görüşlerine uygundur. 1932 beya
natı Almanyanın umumi emniyet 
sistemi içinde hukuk birliğinden 

istifade edeceğini bildiriyordu. 

ltalyan gazetererinin 
düşUnceleri 

Roma, 10 (A.A.) - Gazeteler 
Fransız - İtalyan anlaşmala.rı 
hakkında tefsiratta bulunmakta • 
dırlar. 

Giornale Ditalya gazetesi, bu 
anlaşmaların tamamen siyasal o· 
lan mahiyetini kaydederek Fran· 
sanın halyaya mali yardımda bu· 
lunacağı hakkındaki haberleri 
tekzip ve İtalya taraf•ndan bu 
hususta hiçbir teklif yapılmadığı
nı ve yapılmıyacağını bildirmif • 
tir. 

Lavoro F a~ista gazetesi, bu an· 
!atmalarda, İtalya ile küçük itilaf 
arasında mÜ§terek çalışma imka· 
nını açan yeni bir Avrupa siyasi 
safhası 1ıörmektedir. 

Macarlartn dile§I 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Ma • 
caristanın Roma anlafmaları hak· 
kındaki görü§Ü yarı resmi olarak 
tasrih edilmektedir. 

Macaristan, Fransız - İtalyan 
anlaşmasından memnun olmakla 
beraber, anlaşmanın Almanyaya 
te!mili suretiyle A vrupada mües· 
air bir it beraberliği tesisini dile
mektedir. 

Bulgar kışlalarında 
komünizm 

Baş taraf' 1. ci sayı/ada 

ki, Valçemin riyaseti altında za · 
bitlerin teşkil ettilderi bir dikta • 
törlük peyeti de teıkilatı esasiye 
kanununa muhalif hareket ede • 
rek bütün siyasi fırkaları ortada~ 
kaldırmıı, onlara aid olan gayri 
menkul servetlere elini koymuş, 

memleket içinde parlamento ha • 
yatının bütün izlerini mahvetmit
tir. Bu işler üzerinde nihayet dik
tatörlük, Kral ile de mücadeleye 
girişmi§tİr. 

Şimdi Kral taraftan olan Ge · 
neral Zlatof'un askeri birlikten çı· 
karılması dü§iinülüyor. 

Askeri birlik, bir '~ususi dev • 
Jet şura11,, teıkil ederek bütün ik
tidarı onun eline vermek fikrinde 
bulunuyor. Bu Şura memleketin 
dahili ve harici aiyasatini tanzim, 
bütün nB.zırları ve diğer memur
ları tayin edecek, bunların için 
Kralın rizasmı almağ lüzum gör -
miyecektir. Diktatörlük zabitleri· 
nin bu fikri bir aksülamel vücu -
da getirmektedir. Bu yalnız ahali 
arasında değil, ayni zamnda Ma· 
yıs hareketlerine karışmıı olan za· 
bitlerde de görülmektedir. 

Bu vaziyet komünizmin kışla· 
larda askerler ve küçük zabit~er 

arasında teh1ikeli bir surette ya -
pılmasma müsaid olmn • adır. 

Haskovo, Stara Zagora, Filibe, 
Plevne, Şumen, ve Sofya kışlala· 
rında, piyade, süvari ve topçJI ef· 
radı arasında ayni hal görülüyor. 
Hatta 1500 küçük zabit ile Plev
nede beşyüz asker tevkif edilmi§ • 
tir. 

Komünizm memleket içind~ 
hızlı adım1arla yürüyor, fırkalar 
dağıtılmış olduğu için hiç bir en ~ 
ğe]e tesadüf etmiyor. Zabitlerin 
siyasetle uğraıtıkları için komiı -

Lonr!ra, 10 (A.A.) - B. Con 
Saymen ile B. Anthoni Eden, ya· 
rın açılacak olan uluslar kurumu 
konseyinde bulunmak için Cenev
reye gitmİ§lerdir. 

B ... Jrırad, 10 (A.A.) - Türki · 
ye Dışarı İşleri Bakanı Bay T ev · 
fik Rü§tÜ Arasın Belgrada gel:şi 
münasebetiyle gazeteler uzun ma· 
kale!cr ne~retmi§lerdir. Bu arada 
mebus Dimitriyeviç diyor ki: 

"Tevfik Rüştü Aras, Türkiye -
nin halledilecek bir çok dış işleri 
olduğu 1925 denberi Türkiye 
Cümhuriyeti dış siyasasının ba · 
şında bulunmaktadır. O, Ti\rki -
ye siya..c;asma aklise1imi, bir dev · 
let olarak sonuna ermiş ve fakat 
Atatürk tarafından millet olarak 
yükseltilmiş bulunan eski iqıpara· 
torluğun bütün usullerinden ari 
bir realizm getirmiştir. 

Rüştü Arasın bütün faaliyeti • 
nin başında A vrupada ve Asya da 
bütün komşularla banş fikri bu • 
Iunmaktadtr.,, 

Bay Dimitriyeviç bundan son· 
ra Tevfik Rüttü Arasın ban§ı te
min ve muhafaza için şimdiye ka· 
dar Avrupa merkezlerine ve Ce • 
nevreye yaptığı sayısız seyahat • 
1-eri habrlatarak diyor ki: 

Ba§ tarafı ı. ci sayı/ada 

kadar uyuyamamaktadır. Erdek -
te kargır c'\·ler kiımibn çatlamı§ 
ve mühim bir kısmı yıkılmıştır. ı 

Halk kısmen barakalara ve tek 
katlı olan kahve ve dükkanlara 
sığınmıştır. Yunan tarzı mimari· 
sindeki merkez mektebi feci bir 
haldedir. Gerek mülhakat gerek 
merkezde mekteplerde tedrisat 
yapılmamaktadır. 

Marmara, Gündoğdu, Asmalı, 
Avu§a, Paıalimanı köy ve adaları 
kiimilen yıkılmı§tır. Bu köyleri 
ı;:ezenler bir tek eve bile tesadüf 
edemezler. Halk korku ve telaı i
çinde kar ve yağmurdun altında 

deniz kenarlarına 5!ğınmııtır. 

Son dakikada Marmara adas1 
ile muhabere temin edilebildi.Tel 
grafhaneye gelen yardımcı me -
murla birlikte çalı§ılıyor. Aa!ldan 
~.hnan malumata göre halk adayı 
lerketmek istemekte ve telgraf 
hattından mütemadiyen imdat ve 
sıhhi yardım istiyen haberler alın
maktadır. 

lnaan zayiatı bütün adalar ve 
köylerde 20-30 kadardır. Yaralı • 
lann adedi tahmin edilemiyecek 
kadar çoktur. 

"Tevfik Rüştü Aras, memleke· 
tine ona banşr temin için yaptrğr 
hizmetle beraber ayni zamanda Pqalimam ile Hayırsız adada 
gerek Asyada genel barışa ve be • husule gelen büyük yanklardan 
lağati ikna edici ve "daima barış mütemadiyen korkunç sesler ve 
fih-Tinden mülhem olmuştur.,, feveran uğultuları gelmektedir. 

Nihayet Bay Dimitriyeviç, Zelzele naaıl bafladı? 
Tevfik Rüttü Arasın Sovyet Rus· Hava birdenbire karııtı. Deniz 
ya, Lehistan, Çekoslovakya, Ro • birdenbire kabardı. Cuma günü 
manya, Yugoslavya ve Türkiye idi. Saat on yediye yirmi vardı. 
taraf mdan imza edilen mütean • Korkunc bir ::ı;elzele_ce,blar.da_.... 
zm tarifi anclla§masmın aktindt;" ' ""f" verdi. 

ki rolünü kaydebnekte ve Anka.· B' k d kik · • d d • "f 
ra seyahati esnasında kendisiyle . ır. ~ç a. a ıçın e enız 1 

• 

t ... "lAk h t l t kta rıt kesılıvermıf, Marmara Adası. yap ıgı mu a atı a ır a ma • 
.. • • nın mermer yapılarına Kapıda • 

dır. Turkıye Dı§&n lılerı Bakanı, ... •t ..... .. b" ·ç • "b" 
b ··ıAkat d -' - d ~ının granı gogsune ır ı.rıt gı ı u mu a esnasm a, n.aya an ... 

k d h · d A "d saldırmag:ı baılannıtı • ço a a zıya e vrupaya aı 
bulunan Türkiyenin Ball<Miar 
mıntakasında barıta hizmet et • 
mek hakkındaki kati arzusu üze-
rinde ısrar etmiftir. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara c:addeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir •• 

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde öğ • 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar tstanbulda Divanyolunda 
(118) numaralı hususi kabinesin
de hastalarım kabul eder. Mua
yenehane ve ev telefonu 22398. 
Kışlık telefon 22519. 

n.izmin bu kaplayıımı göremiyor • 
lar. 

Devlet Şurası te§kili projesi, 
tasdik edilmek üzere Miralay 
Ve'lçef tarafından Bakanlar MeC" 
li ine '·erilecektir. Bu ŞW-a otu:ı 
bir aT.a an mürekk b o1acak ve 
bü ük fosist. meclit1i örnek 
ve te!lki? ediler k yakında çalış • 
maya başhyacaktrr. Şuranın teı • 
kili ile bütün iktidar askert birli -
ğin eline geçmiş olacaktır. 

Şuranın reisi olacak olan Vel· 
çef yeni bir kanun neıredecek, 

Har biye Bakanı ile Bakanlar rei • 
sini tayin eyliyecektir. Halbuki bu 
salahiyet yalnız çara aid değildir. 
Maamafih vilayetler askeri tqki
latı buna muhalif bulunmakta -
dır. 

Fırtınanın kulakları sağır eden 
aeai yer altından gelen korkunç u
ğultulara karışıyor, yapılar sar -
smtı ile ç:ıtırdıyordu. 

Halkta büyük bir korku ve 
hatta panik vardı. Marmara Ada
larından imdad isteniyordu. 

Zelzele durmuyor, sıksık sanı
yor, deniz durulmuyor, kiikrüyor
du. Rüzgir cehennemi ıslıklarla 

ortalığı kasıp kavurmakta devam 
ediyordu. 

Erdek merkezinde herkes a • 
yakta idi. Makine başında Mar • 
mara nahiye mrekezinden Mar • 
maradan maliimat almıyordu. 

Zelzele Erdekte ve bilhassa 
Marmara Adasında fazla tahribat 
yapmı§tır. Alınan malUnıata gö • 
re, Erdek kaza merkezinde iki ba. 
raka yıkılmıı, altısı resmi bina ol
mak üzere yedi yüz elli ev çatla • 
mııtır. Narh köyünde on sekiz ev 

çökmüı, yetmit ev kısmen harab 
olmuş, Ocaklar köyünde dört ve 
Turan köyünde de bir ev yıkılmış
tır. 

Marmara nahiye merkezinde 
yüz ev yıkılmıf, otuz yedisi kıs • 
men, Çınarlı köyünde 20 ev ta • 

mamen, 3 ev kısmen, Gündoğdu • 
da 45 ev tamamen, 15 ev kısmen 
yıkılmıı ve iki kiti ölmüş, dört ki
~i de yaralanmııtır. 

Balıklı köyünde 5 ev tamamen, 
4 ev kısmen yıkılmıı, 6 hayvan 
ölmüf, Poyrazlar köyünde 9 ev ta
mamen, 66 ev kıımen yıkılmıf, 36 
hayvan yaralanmııtır. Hohlu kö. 
yünde 13 ev kamilen, 28 ev kıs • 

men, Asmalı köyünde bir kiti öl 
mü~, Havutç:ı köyünde 3 ev 11 

mamen harab olmu~, Türkeli ~ 
yünde 91 ev kısmen, Turhalı .ıı;v 
yiinde 1 ki§İ ölmüş, 4 kişi Y~~ 
ianmıf, Yiğitler köyünde 1 ~ 
ülmüı, bir kişi de yaralanD11~ 
Ekinlik köyünde 30 ev trunP"" 
ve 26 ev de kısmen yıkılr.ııtlJ1'• 

Zelzele sahasında hallf1 

adalar var? 
Marmara adası dört yanıııİ 

bulunan Platya, Kaimi, Pr~t~ 
adaları ve §arkı cenubisinde ~.
lunan A VU§a, Ekinlik adalafP" 
iskelesidir. Bu adalarda y~~ 
yurtta§larımızın çoğu balıkçıl~~ 
le me§gul olurlar. Bir kısıııı 

zeytincilik ile uğraıır. MaJ1il'.1' 
adası limanında fener yoktur· f~ 
kat A vuıa, Kapıdağı ve Asmaltv 
fener mevcud olduğu için M~ 
ra adasında fenere ihtiyaç gc;rİ 
memektedir. Marmara liııı.sı' 
geniıliği (Aba burnu ile~ 
burnu arasında) yarım mildir· 
manda birçok sünger tarlaları 
dır. Fakat süngercilikle mefgııl 
lunmamaktadır. Adalarda 
lan balıkların uf ak kutular içi 
konserveye elveri§li ve çok ol 
ğu için Marmara adasında bi 
konserve fabrikası da kunıldl 
tu. 

h; B•hanhA• verilen 
malGmat 

Ankara, 10 (A.A.) - Yurdl 
çinde son günlerde olan yer ~ 
sıntılan hakkında iç BakaııPJ 

elen en doğru haberlere- ı~ 
sarsıntı, BalilCesır merkezinae ~ 
ayın dördüncü günü baılıyaı~ 
sekizinci ;ününe kadar, Kapı .J 

yarım adasında ayın dördiiJIO"· 
be§inci gününe, Erdek ve crvstl" 
da ikinci gününden sekizinci ff 

babına kadar muhtelif faaıtaıJ 
ve çoğu şiddetli olarak devaııı " 
miıtir. Bu sarsıntılardan Bal~ 
air merkezinde 12 ev kısmn, fJ 
dek merkeziyle Gündoğdu, l1~ 
lar, Turan, Paıalimanı, Awf&' 
kinlik, Asmalı, Harmanlı, Po1

1 
razb ve ifürkeli köylerinde ~Al 
tamamen, 922 ev kısmen fJY 
mıf, Marmara adasında ise ot' 
rabilecek tek bir ev kalmamqts' 

ÇallAkkalede ayın dörd~ 
günü ikisi tiddetli ve ikisi b ..,1 
olmak üzere dört sarsıntı ol J1 
ve vilayet merkezinde evlerin 

varlan çatlamııtır. Gdibol:.ı ~ 
aında 8 ev çökmüttür. ZaraJ' 
bin lira tahmin edilmektedir. vf 
ıekinin Bayramiç nahiye meP" 

zindeki çeJmelerin sulan ~ 
men çekilmiştir. Biganm Diısıv,. 
ta nahiyesinin Ambaraba ko~ 
nün camisi, Karabigada bir .~ 
bir mağaza kısmen, Karlı ııe;~ 
de bir samanlıkla iki min•~ 
bazı bacalar tamamen yıkılJO~ 
insan ve hayvan zayiatı Y" .. ff 
Edimede ayın dördüncü ıüJS"; 
aılah üç ve bef inci günü de 2 ,ti 
sıntı olmu§tur. Bu sanıııtd 1' 
ikisi tiddetli olmakla berabe1 

rar yoktur. p 

Maniaanın Demirci kaZ•'~ ~ 
ayın dördünde biri tiddetli dı~ 
hafif olmak üzere iki, gene •id 
günde Gördes kazasında d•. fit' 
detli iki sarsıntı olmut ve bıt ~ 
sar yapmamııtır. lzmirde ~ 
Ödemiş mmtakaaında iki •8 fi" 
tı hissedilmiıse de zarar yaP 

mııtır. 



.a Yann 

arana 
arrJ dof aur 

. -· Vapurculuk 
Türk Anonim Şirket 

!stanbul Acentahğı 
Liman han, fe!eloo: 229:l5 

Trabzon Yolu 
T A R 1 vapuru 13 

Ki. Sani 

P a Z a r günü saat 20 
de Galata rıh -

tımından kalkacak. Gidişte Zon -
guldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Unye, Gireson, Vakfıkebir, Trab -
zon ve Riıeye dönüşte Of, ve Zon -
guldak iskelelerine uğrıyarak av -
det edecektir. 

Bartın Yolu 
BARTIN v~p?ru kanun~~a .: 

mnın 12 ve 23 uncu 
günleri saat 19 da Sirkeci rıhtımın -
dan kalkarak (Ereyl~ Zonguldak, 
Bartın, Amasra, Kurucaşile ve Ci • 
de) ye azimet ve avdet edecektir. 

İstanbul 5 inci icra dairesinden 
Bir alacağın temini için haciz 

edilip satıfına karar verilen hane 
eşyası 14/ 1/ 935 gününe müsadif 
pazartesi günü saat 9,30 da Beşik

TLJQKiVE 

l_ I R~L\T 
BANKA51 

----- ------------------·--.,, taşta sinan paşa camii ittisalinde 

S P O R P O S T A S 1 14 numaralı hanede açık artırma -DAQA 
BiRiKTiREN 
QAı-tAT-bOl;Q 

ile satılacağı ilan olunur. 

S atıhk hane 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor Ye 

Rtııçlik hareketlerini ve sporcu gençliğe "verilmesi lizım gelen 
Yeni şekiller hakkındaki yazdan muntazaman takip etmek istc

Ytııler münhaııran S P O R P O S T A S 1 Dl okumalıdırlar. 
Her yrde fiah 5 kuruştur. 

Yeni Eserler 

Çemberlitaş, Dizdariyede, Şatır 
sokak, Kö§ebaıı, elektrik ve ter
kos suyu olan müşamba döteli 7 o 
dah 13 No. bir ev acele satılıktır. 
Görmek için müstecire, pazarlığı 

.. ................................. .. 
Kiralık Daireler 

, için de Kasımpafada deniz kütüp-

Dün ve Y arm tercüme külliyatından 20 nci kitap 

Friedrich Engels - Muhiddın 

haneıi Müdür Bay Tahsine müra 
caat edilmesi. 

Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin• 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler •. Cemiyetin Asılları 

•~ıuıııuııuıuıllltüllWUWU•t•oM111111ı1.Uı111wt11ıtıWı1.lıiUıl•~-

DIŞ TABiBi 

NURi MEHMEil .. VAKiT idare evine müracaat .. Aiıle, huıuıi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 
b,iıtma yeri - Vakıt Matbaatı - lstanbul Fiatı: 100 kurut Beyoğlu Ağacami karıısında --------llillll--------------.d Ah~do.du ~eokak No: 1 

!!!!!lı!!!!!!!~~~=======!!!!!!!!'!"!!!!!!==~~==~~ (21 !kinci 'reşrln 1934 sayımızdan beri 11Urilyor.).~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~=~~=~=~=~~ 

Öz Türkçe karıılıklar 

Mahfaza, 1. Belik (Ok mahfa - Mahkumiyet, Cığlış. . 
zası man.) 2. Giz, 3 .. Gönkek, 4. Mahluk, 1. Çayan, 2. Debrenik 
Kap, 5. Kutu, 6. Saklak (Bir şeyin (Müteharrik man.) 3. Türük, 4. 
saklandığı yer), 7. Urtük. Yaradılmrş, yaratılmış. 

Mahfi, 1. Gizli, 2. Saklı, 3. Ya· ı MaMul, 1. Andır (Sahipsiz ka • 
şık. lan mülk ınan.) 2. Boş (Sahipsiz 

Mabfiyen, 1. El altından, 2. man.) 3. Çözülmüş (Halledilmiş 
G~hlice . nıan.) 4. Dağılmış (Halledilmiş 

Mahfil, 1. Cerge, 2. Dernek, 3. nıan.) 5. Erimiş (Halledilmiş 

Toplantı. man.) 
Mnhfuz, 1. Barık (Mahfuz yer Mahlut, 1. Alaşman, 2. Arısız 

nıan. Yk: Barınmak) 3. Bellen· (Gayri safi ınan.) 3. Çandrr (Buğ
lni~ (Zihinde mahfuz, ezberlen • dayın arpa ve çavdar ile karışrğr 
lni§ man.) 3. Gözetlik, 4. Gözeti- melez man.) 4. Çaynaşık, 5. Çe • 
len, 5. Kuytak (Kuytu yer man.) pelli (Arpanın, buğdayın taş top-
6. Kuytu (Mahfuz yer man.) 7. / rakla kaı"L..':mu~ı ınan.) 6. Çrtrık 
Ôğ!·enilmiş (Zihinde mahfuz, ez - (Seçilıniyecek derecede karışık 
hcl'lenıniş man.) 8. Sakh, 9. Sak - :1a.?.1 v. s. man.) 8. Kanklı (Buğ· • 
lanınrş. duy ile arpaJ!m kaıışmışı man.) 

Mahir, 1. Atik, 2. Beceı-ikli. 3. 9. Karışık, k?.rışımş, knrıştırılımş. 
Cirik, cirik cerik 4. Eli eğimli, G. 10 Katrğ, kan~\:, J 1. Katıklr. 
Eli uz, J 6. TeÜk, 7. Usta, 8. Uz. Mahmul, 1. Yüklenmiş, yiikleti-

Mahiyet, ı. tç yüz, 2. Kendilik, len, 2. Yüklü. 
3. Nelik, 4. Nitelik (Kifayet man.) Mahmum, Sıtma1r, srtmalanımş. 
5 Ö . ~ ? s·· .. · zlük, kendiizlük 6. Tın (Ruh Mahmur, 1. '"'argın, .... uzgun, 
ınan.) ' sUzUk (Bakış hakkında), 3. Uy -

. Mahkeme, 1. Savilik, 2. Sorav ku ~aşkını. 
(Şikayet, dava man.) 3. Yarguç 4. Mahmuz, 1. Tepki, 2. Tepgiç, 3 
Yargu yeri. Tepke<;, tepgeç. 

Mahkeme kararı 1 T" ·· 2 Hahpes, 1. Dam 2. Zmdan. ,.. , . oro, . 
ı :ıı'.gu. Mahpus, 1. Bulgtm (Tutsak 

Mahkuk, ı. Kazılmış, 2. Kazın- man.) 2. Bulun (Tutsak nıan.) 3. 
nu~ (Y~ıktan sonra çak ile Peklik (Bağlı, kapalı ınan.) L 
h,~~kcdilmiş man.) 3. Kaznaklı 4, Tutkun, 5. Tutsak. 
O~ll.llmuş. Mahreç, 1. Çıkacak, 2. Çıkak, 3. 

Mahkum, Polun. Çıkılacak yer, 4. Şığıt. 
. MahkUnı etmek, 1. Bellemek, Mahrek, 1. Döngiil, düngül, 2. 
('r(l.rziye etmek man.) 2. Yargur- Yürence. 
inak. Mahrem, 1. Elbiri, 2. Gizli, 3. 

-ıss-

Oz Türliçe ICarıılıklar 

İçli dışlr, 4. İçre, 5. Söylenmez 1 Mahsulıüz, 1. Ağlak, 2. Çorak, 
.(Söz hakkında). 3. Verimsiz . 

Mahremi has, Ina1. 1 Mahsup, 1. Geçirilmiş (Hesa - . 
Mahremane, 1. Gizlice, gizlice- ba -) 2. ~ayılmış. 

cik, 2. Saklıca, saklı olarak. Mahsub etmek, 1. Geçirmek 
Mahruk, 1. Köyük, 2. Kül ol • (Hesaba - ) 2. Saymak, 3. Yü • 

muş, 3. Tutuşmuş, 4. Yanmış, ya - rütmek (Hesaba-). 
nık, yangın. Mahsuplaımak, Sayışmak. 

Mahrukat, 1. Yakacak, 2. Yan- Mahsuben, 1. Geçirilerek (He-
gr. saba -) 2. Sayarak. 

Mahrum, 1. Cıbıl (Hiç bir malı Mahsur, 1. Kapanmış, 2. Kuşa -
mülkü kalmamış man.) 2. Crgan, trlnırş, 3. Sarılmış. 
3. Çıgay (Maldan mülkten mah - Mahsus (Husustan), 1. Ayrı, 2. 
(rum mun.) 4. Eli boş (Kalmış), Ayrıca, 3. Ayrılmış, 4. Başkaca, 
5. Pay almamış, 6. Uli.işsüz (Bina- 5. Göre. 6. fstiyerek (Kasten, bil -
sib, hissesiz man.) 7. Yernik iltizam man.) 7. Özgü (kendine 
(Hasret 're haset içinde kalmış has man.) 
man.) 8. Yok~ul. Mahsustan (Histen), 1. Duyu -

Mahrum edılmek, 1. Kuru kal - lan, 2. Kavranılan (Dun~11lardan 
mak, 2. Y1ğlan~Tl'ılmak. biriyle) 3. Sezilen, sezilmiş. 

Mahrum etmek, 1. Boş bll'ak - Mahsut, 1. Çekilıniyen cekile-
mak, 2. Vermemek. ıniyen, 2. Göze hatan, 3. Kı~kanr -

Mahrumiyet, Bun. lan 
ı 

. Mahrumiyet duymak, Yerin · J\1ahşer, l. Döynek (Hareketin 
mek. kayna~trğı yer man.) 2. Kargasa -

Mahrut, Mahruti, 1. Kamalaklı, ·Irk. J 

2. Söbelek (Şekerci kiilahr biçi- ' Mahuf, Korktınc kork~ılu, kor -
nünde rnan.) 3. Söbü. knlur, korkulacak.~· 

Mahsul, 1. Baı·, 2. Biti~ (Nebati, Mahv (Mahiv), ı. Batma, 2. 
z~ra1 ı:rn~1sul man.) 3. Bitki (E - Batnına, 3. Bozuğluk, 4. Dağıhş, 
kın, zıraı mahı::ul man.) 4. Elde e- dannadaunlık 5. Kıran 6. Kır
dilcn, 5. Türiik, 6. 1Jrgüt (Sınai gağ, 7. o;dandan kaldı~~rn, 8. ö
mamulfı.t mun.) 7. Uıiin (Koyu- lüm, 9·. Yok etme, 10. Yoyma 11. 
mm, ineğin sütün ve sütten çıkan Yuma, 12. Yumma. ' 
şeyler ı~a~. ~ 8. Verim, 9. Yeti- Mahvetmek, 1. Basmak (Yen • 
şen, yetıştırılen. mek, mağlfıh etmek man.) 2. Ba. 

Mahsuldar, 1. Bitek, 2. Bitelge, ı11111ak, 3. Bozmak CM· •'lıb ve 
3. Ritgel, 1. Ritirgen, 5. Dölek, 6. perişan etmek man.) 4. Dağıtmak 
Geleğen, 7. Verimli. (l\fağlüb ve münhezim etmek 
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' Yeni teşebbüs'er 
"VAK/1,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıqacakiır 

Eski Yunan ve Roma klasiklerinden dilimize çevrilerek Dün ve Ya· 
ı-ın kolleksiyonumuzda 1935 yılın da basılacak usta örğütlcrden ba~lıca -
Zarın& ~ağıda yazıyoruz. Bunlardan birkaçı yakmda ba~ılıp çıkıyor. öte
kiler de anılı:lanmaktadır: 

1 -Ovid 
Evripides: Media 

2 - Seneka: Medea 
3 - Aristo. 
4-Herodot 
5 - Aristofan 
6 - Seneka 
7- Homer 
8 - PJüt'ark: Likürg 

Solon 
Lasedemony:.\lılar } 

9 - Ksenofon: cumhuriyeti 
Atinalılar cumhuriyeti 

Ksenofon~ Ajesilas 
1 O - Plütark: ,, 

11 - Plütark: 
Uarius 
Silla 

12 - Plütark: Büyük lskender 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

Sez ar 
Brütüs 
Antuan 
Pompe 

} 
} 

} 
} 

Aktay 

Nurullah Ataç 

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

Haydar Rifat 

Haydar Rifat 

• • Deniz:yolları 
ŞLETMES 

l\cent~lerı l\ar:lköy · l\öpriloaş 

1 c-• .4'236.! - ~ırkec• t.lühüruaı 1.;H.11 

1 t.ın felel01 '2274l• 

Mersin Yolu 
KONYA Vapuru 13 lkinci

kanun PAZAR saat 10 da Sir · 
keci rıhtımından kalkacak, gi · 
dişte Çanakkale, lzmir, Kuş · 
adası, Küllük, Bodrum, Rodos 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike Antalya, 
.Mersine; dönüşte hunlara ila -
veten Alanya, Geliboluya uğ -
rayacaktır. (114) 

Aqvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 12 lkin

cikanuo CUMARTESİ 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak, 
gidi§te, Gelibolu, Çanakkale, 
Edremit, Ayvalık, Dikili lzmi· 
re, dönüşte bunlara ilavete:rı 
Burhaniye, Küçükkuyuya uğ -
rayacaktır. (113) 

ııaıı 

İstanbul 2 inci icra Memurlu
ğundan: 

Biliiı 

ımırı 

misiniz ki: 
Bir kitabın ömrii 
bir insanın ömrün
den daha uzundur 
'Dün ve Yarın,, tercüme 
külliyatı hiç ölmiyecek eser· 
erdir. Bunları mutlaka kü
tüpanenizde bulundurunuz. 
Abone yazılmakla hepsirı: 

birden almış olursunuz. 

~I fff~ .... _____ ~----~ 

'~~::::uı 

Sel inik 
11111 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

= Jdare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Türkiyedekl Şubeler: 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanistandakl Şubelerl : 
Selaolk . A tlna • Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

~----Yeni Kitaplar-ı--~ 
"Dün ve Y arm., tercü ıne külliyatının 21 inci eserı .................... 

Biır borçtan dolayı mahcuz ve 
parya çevrilme~ine karar veri1len 
yazıhane eşyası ile biri Buik, di -
ğeri Fiyat markalı hususi otomo -
bil ve saire 15/ 1/ 935 tarihine mü
sadif Salı günü saat 9 dan itibaren 
Taksi~de Milli Garajda açık art
tırma suretile satılacaktır. Artır 
ma ikincidir. Talip olan1ann yev
mi mezkUr ve saatte mahallin 
de hazır bulunacak memuru.muza 
933/ 609 Dosya numarasile müra
caatlan ilan olunur. 

Hükümdar Millet Büyük 

Tayyare Piyangosu 

Sahibi : ASIM US 

Demokrasinin büyüklük ve küçüklükleri 
M. Virjil R U S S E L -

Galib Kemali Söylemezoğlu 
Dağıtma yeri "VAKiT ,. matbaası 

18 ci 1 erlip 3. cü Çekiş 11. 2. ci kanun 1935 te 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
Neıriya üdürü: REl'm AHMET 

lstanbul • Anka •• C.dd-•--~~-=---._.. ___ ~~~~-·~······· 

· 'r ;1 • , , '< : .:,: ' ı ~ ı • · ' · ' ... VAKiT Matbaası - İstanbul 

Öz türkçe kartıhklar 

nıan.) 5. Ezmek (Mağlüb etmek 6. Yığak. 
man.) 6. Gidermek (lzale etmek Mahzuz (olmak), 1. Kıvanmak, 
man.) 7. Kırmak (Mağlüb etmek kuvanmak, 2. Oiirmek, 3. Sevin -
man.) 8. Konurnıak, 9. Ortadan rnek. 
kald111nak, 10. Oçürmek (Asıl Mahzuziyet, Mengi. 
sön ürmek man.) 11. Öldürmek, Mail, 1. Aklam, 2. Andırır 
1~ ı:zmek. 13. Yok etmek. (Şebih, yakın man.) 3. Benzer 

Mahvolmak, 1. Alıkmak. 2. AI- (Şebih, yakın man.) 4. Çatık, 5. 
kmnıak, 3. Basılmak, 4. Batmak, Düşkün, (Müptela man.) 6. Eğil-
5 .• Cırılmak, 6. Ortadan kallanak, rrıiş, 7. Eğirti, 8. Eğri, eğrilmiş, 9. 
ar.alan kaldırılmak, 7. Oçmek Eyber, 10. İstekli (Heveskar 
( A ıl sönme man.) 8. Oçülmek. j ·nan.) 11. Kıyık. 12. Söykeme, 13. 
9. Tünülmek, 10. Yitmek, 11 Yo · :erev (Çapraz man.) 14. Yatık , 

ka ıak, 12. Yokolmak. J5. Yatlan. 16. Yılık. 
Mahv:yet, Alçak gönüllülük. Mail olmak, Eğilmek. 
Mahviyetkar, 1. Basık, 2. Ba - Mail satıh, 1. Argaç, 2. Enge -

sın ::ı.k, 3. Basınla. me (Arızalı man.) 3. Yamak, 4. 
l\ia!1z, Salt (Y al'l!Z, ancak Y:ı ltı. 

man.) Maişet, 1. Azıklanma (Yemek, 
~.la '1aza, 1. Anca.k, 2. Tek, 3. ~rzak tedarik etmek man.) 2. Dir-

y al nız. lik. 3. Doyumluk, 4. Geçim, 5. Ge-
Mahzen, 1. Ambar, 2. Ev altı, çinme, 6. Diriklik, 7. Yaşayış, ya -

S G irelik, girenlik, 4. Kertek, 5. ~nma. 
Ku ·lak, 6. Yer altı. Maişet medarı, Geçinecek, Ta-

M:ıhzuf, 1. Silinmiş, 2. Yerin - ayyüş, maaş idare). 
den kaldırılm;.5. Maiyet, 1. Bile (Yalnrz "ile, be-

M1hzun, ] . Beyret, 2. Bemez, 3. raber,, man. 2. Bilelik, 3. Boy, 4. 
B · 1şluğ, 4. Durgtm, 5. Kaygnlu, Girinti, 5. Elgün, ilhiin (Maiyet 
6. 'ny~ak, 7. Sağun, 8. Sıkılmış, 9. halkı man.) 6. Tabanlık (Tebaa, 
Sın ksı, 10. TasaJı, 11. Üzgün, 12. riavet man.) 7. Yan. 
Y erkin. Maiyete girmek. Y ağılmak. 

Mahz:ı~ etmek, 1. Dağlamak, 2. Maiyetinde 1. Bilesince, 2. Ya-
Kr.yurtnrnk. mnda. 

M:ıhzun ::ılmak, 1. Darlığan- Maiyet memuru, Beydeş. 
mrı k., 2. Smıkmak, 3. Sunukmak , Makal, Söz söyleyiş. 
4. Üşenmek. fi. Yr.renmek, yerin- Makam (Yer man.) 1. Böliik, 
nıe:k, 6. Yfrinnıei\:. (Daire man.) 2. Durak (MekAn, 

Mahzur, 1. En~t>1 , 2 ~üçlük ~ mevki man.) 3. Errlik (DHerc iç
Koı hıC':lk, 4. Sakmrıcak, 5. Salkı, tim::ıt mevki man.) 4. Oruk, 5. O • 
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Öz Türkçe kar,ılıklat 

Mağmum hava, 1. Boğnak, 2. ı 3. Yöre. 
Bulkuluk, 3. Bulutlu, 4. Püngü - Mahalleli, Kondaş. 
lük. Maharet, 1. Atiklik, 2. Becerik-

Mağrib, 1. Batı, 2. Batışığ, 3. lilik, 3. Düleklik, 4. lrvem, 5. İtik -
Geçtan (Mukabili: Ertan), 4. lik (Çabukluk, tezlik nıan.) 6. Us-
Gün batan, 5. Gün batar. talık, 7. Uzluk, 8. Ordum. 

Madelet, Yartı (Hüküm, adli Maharetli, 1. Atik, 2. Becerik· 
Mağruk, 1. Batmış, 2. Boğul - li, 3. Dülek, 4. Eli uz, 5. Usta. 

muş, 3. Karmış. Maharetsiz, Beceriksiz. 
Mağrur, 1. Azgın,, 2. Azmış, 3. Maharet kazanmak, 1. Ustar .. 

Başı yukarrda ( mec.) 4. Çalrmlı, mak, 2. Ustalaşmak, 3. U zlanmak. 
5. Dikbaş, 6. Dikköz, 7. Kendini Maharetle idare etmek, Oküt -
berrenmiş, 8. Kofalak. 9. Kuduruk, mek. 
10. Kurumlu. 11. Şi.şik, 12. ~şkin, Maharetli rehber, Yurcu. 
13. Kurumlu, kurumsuz. Mahasin, 1. Görklükler, 2. Gü -
Mağrur olmak, 1. Kurulmak. zeUikler, 3. İyilikler. 

2. ı\.zmak, 3 Böbürlenmek, 4. Ça- Mahbub, Mahbube, 1. Keleş, 
lım satmak, 5. Çoksunmak, 6. Ka- 2. Oynaş, 3. Severçe 4. Sevgili, 5. 
barınak, 7. Kanırkamak, 8. Kofal- Sevilen, 6. Sevük. 
mak, kosalmak, 9. Kumm satmak. Mahcub, 1. Erincik, 2. lsnuk, 3. 

M:ığrus, Dikili, dikilmiş. Kısnk, 4. Oyatlrğ, 5. Sıkılgan, 6. 
Mağşuş, 1. Ansız (Temiz olmı- Singin, 7. Tımsık, Tutuk, 9. Uta -

yanman.) 2. Çepel, 3. Karışık, 4. nan, 10. Utangaç, 11. Utangan, 
Katıklı. 12. Utanmış. 

Mağz, 1. Beyin, 2. lç, 3. tlik, 4. Mahcuh etmek, 1. Bozmak, 2. 
Öz (Lüp, cevher, iç man.). Utandınnak, 3. Yüzün düşürmek. 

Mah, Ay. Mahcub olmak, 1. Ayınanmak, 
Mahru, Ay yüzlü. 2. Bozulmak, 3. Küçük düşmek, 4. 
Mahbemah, Aydan aya. Oyalamak, 5. Sıkılmak, 6. Utan .. 
Mahiye, Aylık. mak. 
Mahahet, 1. Aybar, 2. Gösteriş. Mahcubiyet, 1. Ir, Ir, 2. Utanç, 

3. Korkunçluk, 4. Parlak görünüş. 3. Utangaçlık. 
Mahal, 1. Budal, 2. Kent (Ka - Mahcubiyeti mucib, Utanacak. 
b h. ) 3 O 4 Yer Mahcuz, 1. SıDılnllc::, 2. Tutuk. sa a, şe ır man. . ııın, . , o~ "';t 

5. Yöre. tutulmuş. ., 
Mahalli ikamet, 1. Ev, 2. Eylek. Mahnud, 1. Az. 2. Çevrilmit:. 0 • 

Maha 'li Yerli. Eksik, 4. Gödök, 5. Kısa, 6. Smır-
Mahalle, 1. Tarmak, 2. Uram, lanmış. 
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