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Atatiirkün bu hafta lstan'6ızlu 
ıeref lendir mesi muhtemel 

....._, 12 (KURUN) - A • 
-.&rkün bu hafta içinde latan -
bulu şereflendirecekleri söyleni -
Yor • 

ilk sevgili 
Yeni Romanımız iki gün 

sonra başlıyor 
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BÜtün Sarlılar Reylerini Bugün Verecekler ! 
RelJİÔ.ma engel olmak ist ·yenlerin 

hareketlerinden korkulu or 
Birlik cephe matbuatı, Alman cephesinin gittikçe 

artan zorbalıklarından şikayet ediyor .....___ 

lürk halıcılığını 
niçin korumak 

gereklidir? 
dan 'l'Urkiyenin en eski zanatların -
lıs biri halıcılıktır. Gördes ha -
ll'J. ı, . Sıvas halısı A vrupada. ve A -
b erıkada tanınmıştır. Yazık ki, 
~.~erli elişi gittikçe sönüp gidiyor. 
"l.eUenberi İngiltere, Belçika, Fran -
~· .. Almanya, Amerika pazarlarında 
AUrülen halılarımız şimdi Fransa.ya, 

hnanyaya, Anıerikaya hiç gitmi -
Y?r· İngiltereye, Belçika.ya, pek az 
gıdiyor. O kadar ki eskiden Türki -
Yenin dış ülkelerde sattığı halı bu -
gün, hemen (% 5) e inmiş bulunu -
Yor!. Sarda rey veren bir haata bakıcı 

(Köıecle bugünkü Sar Plebisitincle kullanılacak olan Tey puaılala. 
nnı göriiyoraınuz. Bundaki birinci claireye ifare eclen Sarın ıtatüko • 
nun muhalazcuını, ikinciye ifaret eden Sarın FTanıaya geçmesini, Ü· 

çüncüye ifaret eden Sann Almanmanya ile birleımeıini isliyor de -
mektir.) 

Arnavutlukta neler oluyor ? 
__.ı ............................. ...i~----

Şimal kabileleri Kral 
Zogo' yu azletmişler! 

Italya, isyanı bahane ederek Arna
vutluğu işgal edecekmiş •• Y ugos

lavya da hazırlanıyormuş! 
Birkaç defadır vuku bulduğu 

haberi verildiği halde arka ar -
kaya tekzib edilen Arnavutluk is
yanı hakkında (Deyli Ekspres) 
gazetesinin Debre muhabiri dik
kate değer malUınat vermektedir. 

Bu muhabire göre Arnavutlu -
ğun şimalindeki kabileler · Kral 
logoyu azletmiş bulunuyor. Bu 

(Devamı 10 ncu sayifanm 4 UnciJ elltununcla) 

Iran için ..• 

En kısa Avrupa yolu 
Türkiyeden geçer! 

Bunun ötilrüsü (sebebi) bellidir: 
~n.eı ökonomik bungunluk (umumi 
1kttaadi buhran) hemen her ülkenin 
gfun,rük kapılarını daraltan bin bir 
ltirJü düzenler kurulmasına yol aç -
~§tır. Bu arada diğer birçok mallar 
~bi halılar da her gUmrilkten içe -
~Ye zorlukla alınmağa ba§lanmıştir. 
~~~~ v11.nd1tn budunların (ehaZmin) 
--m alma gücü (kuvveti) azalmıg -

Avrupa tarihinde bugünün 
pek büyük bir ehemimyeti var • 
dır. ÇUnkü Avrupa ıulhünü son 
ıeneler zarfında daimt hir teh • 
like karşısında bulundurmut o • 
lan Sar meselesi bugünkü plebi • 
sitin neticesine göre halledilmiş 
olacakbr. Almanlar, reylerin bü-

yük bir ekseriyetle kendilerine 
verileceğinden emin görünüyor • Şehrimize gelen bir Iranlı gazeteci "iki milletin iyice 
lar. Ta Cenubi Amerikada bulu- kaynaşması için çalışmak gazetecilerin borcudur ,,diyor 

~· !ete salt bu Yil.Zden TUrkiye gibi 
lllılltıistanda da bu halı işi durmuş

~\U'. llem de Yunanlılar yaptıkları 
ahların ve erişine argacma gerekli 

0lan yünü ve pamuğu dışarıdan al -
~k:ırı için Yunanistanda halıcılık 
ı· tun bütün yıkım kertesine gelmiş -
ır. Şark halı kumpanyası yedi, sekiz 
hl önce Yunanistanda depolar aç -
~§ iken bunları son yıllar içinde 
apannııştır. 

A•ım US 

(l>evanıı ı ncı saytfanm 1 Oncü antnnuncla 

Fırka kongresi 
Sah gunu ikinci 
toplantı yapılacak 

f:!ıt 
~al yaşayışa giren Bayanlardan : 

Müşerref Üstündağ 

lr Cuınburiyet Halk Fırkaaı Vilayet 
011
-· • 1 .. .. be iki' ti •• .. ıı aa ı gunu ıaat on ıte n • 

l t0pJantıımı yapacak ve konB'l"e bi • 
ı:-lctü-. Evvelki gün seçilen encümen-

diin aktama kadar çalıımıılardır. 
i~tlnıa günkü seçimde fırka vilayet 
llııa • heyetine ilk o!arak iki kadın aza
~ au:_diiini dün yazmıftık. Bunlardan 
ke • I<abiJ sefirimiz bay Memduh Şev
de ı; r~kaıı bayan F AIDE'dir. Diğeri 
ditı alı ve Belediye reiıi bay Mubid -
ŞtD~ıtündağm refikası bayan MU -

S~!F'dir. 
ilci t 'haaJ Y•taflf& giren yurdsever bu 
clUe~~·ı bayana muvaffakıyetler 

nAn Sar!1 Almanların bile Al • 
manya lehine rey vermek azmile 
Cenubi Amerikadan Sara gittik-

(Devamı 10 ncu sayıfanm ı tııd ıs11tuııun4a) 

Tahranda çıkan haftalık resim
li eski lran "lranı bastan,, mec -
muaıın.m ı.ahib ve müdürü Bay 
Seyf Azad ıehrimize gelmiJtir. 
hanlı meslektaıımız, kendisiyle 

---·-------------------------• konuıan bir muharririmize ıunla
/tal ya Babilmendeb'in karşısında 

Fransa ltalyaya nere
lerini veriyor? 

Roma anlaşmaları hakkında çıkarılan mufassal 
tebliği olduğu gibi yazıyoruz 

Fransailer-r:;;:~~~~~~~~~~~~..,,,,~~--~~l talya anlaşması 
hakkında çıka -
rılan mufas&ıl 
tebliği elde et -
tik. Anlaşma işi
ni esaslı ve top -
tan anlatması i -
tibariyle bunu 
aynen dilimize 
çevirdik. Tebliğ· 
de şunlar bildi · 
rilınektedir: 

" İtalya hü • 

kum et reısı ile 

Fransa Cümhu-
riyeti Dıtitleri 

Bakanı Afrika -

daki menfaat -
lerini tanzim eden bir muahede, 
iki memleketi alakadar eden me -
selelere dair bir takım Prose ver -
haller imza etmitlerdir. Bunlar -
dan ba,ka, iki hükfunet muayyen 
meseleler üzerinde mutabık kal -
dıklarını görmüşlerdir. 

Libya ve f:ritre 
Afrikadaki menfaatlerini tan

zim için Fransa ile ltalya arasın -
da imza edilen muahede Libya i .. 

Yeni anlatmadan ıonra Afri • 
kada ve Babilmendeb boğa • 

zında vaziyet. 

le sınırdaş olan Fransız müstem -
lekeleri ve Eritre ile Fransız So· 
malisi kıyıları arasındaki hudut • 
ları tayin ediyor. Bu tayin, ltalya
ya hudud tashihi ile müstemleke 
tavizab vermek için Londrada 
aktedilen misakın 13 üncü mad • 
desinin tatbikidir. 

Libyayi garbi ve hattıistiva 

.(Devamı 9 unc·ı sayıtano ' QncQ sütununda 

n söylemiştir: 
- Türk ve İrr4n mil1etlerinin 

birbirlerile dost olmakta büyük 
istifadeleri vardır. Bu iki milletin 
samimi bağları eskidir, bir aralık 
bu bağlar araya giren küçük an
lqamamazlık!ar vüziinden belki 

(Devamı 6 mcı ııayılanm 4 UncQ sntununda) - - "-' ....... ~3-'~ twwwı 2-2 -- 1-L - 2-1 ......... 

Fabrikalarda 20 bin yurddaşımıza 
İŞ çıkıyor [ Bu mUhim ye1zının tafslllb ] 

7 nci saylfamızdad1r. - - -
Hauptmanın katil olduğu 
gittikçe kuvvetleniyor.! 

Eli kelepçeli katil Harıplman, katilin karısı, Linclbergin 
ikinci çocuğu ve hakim ,(YaZISI 6 mcı saY.Ifada), 



Küçük Anlaşmanın 
Roma anlaşması sulbü 1 

Tebliği 
Ayvalıkta 

Pekiştirecek mahiyette Zelzele 

Ankara, 12 (KURUN) - Ta- I talarında çalışacak komisyon mil· 
felaketzedelerine pu Umum Müdürlüğü yeni teıki- dürlerini bu komisyonlar arasııı· 

Be1grad, 12 (A.A.) - Küçük 1 Ier hakkında memnuniyetlerini 
anlaı.ma. toplantısı sonunda aıa - göstermişlerdir. 

ğıd~ ~~blii 1neıredilmit~ir:. Üç Bakan, Roma anlatmaları 
Kuçuk an aşmanın daımı kon- prensiplerinin tatbik mevkiin.e 

aeyi 11 lkincikinunda Luiblia - konması için, en samimi bir ruh 
nada Bay Titüleakonun hatkan • is;inde ve ayni zamanda ulusal 
lığı ahında toplandı. Küçük an - f tl • k" " k l 

k 
. . men aa erın ve uçu an atma -

laıma onaeyının kararına esas h ·ı ·ı d k · ı· • . J nın er vesı e ı e sa ı ve azım ı 
tetkıl eden mevzu, Fransa ıle tal- "d f" b l d ğ l 
ya arasmda Romada yaptlan an -
laımaların takdiri ve küçük an • 
laımanın bu anlaımalar önünde 
takib etmesi lazım gelen milfterek 
hareket hattının tesbiti oldu. 

Üç Dıtbakan, Bay Mussolini 
Ye Laval tarafından sevkedilen 
müzakerelerin vardığı ve kendile· 
ti tarafından barışın muhafazası· 
nı geniı mikyasta pekİ§tirecek 
mahiyette telakki edlien netice • 

mu a ıı u un u u gene men · 

faatin himayesi endi~esiyle bütün 
alakadar clevletleriJt İ! beraberli· 
ğinde bulunmaya karar vermit • 
lerdir. 

Çekoslovak Dıı Bakanı Bay 
Beneı ve Romanya Dıt Bakanı 
Bay Titülesko dün ıat 17 de Liub· 
lianadan Cenevreye ve Baıba.kan 
Bay Y evtiç de Bel1Tada harekM 
etmişlerdir. 

Luizyanada bir zenciyi öldürdüler 
Franglington, (Luizyana) 12 

(A.A.) - Galeyan halinde bu • 
lunan halk hapisane bürolarını 
iıgal ederek anahtarları almıtlar 
ve mahpus bir zenciyi öldürerek 
cesedini sokaklarda sürüklemiş • 

lerdir. Zenci katilden dolayı aaıl
maja mahkum olmuı ve fakat 
hüküm Luizyana Temyiz mah • 
kemesi tarafından nakzedilmiıti. 

Hiç bir kimse tevkif edilme • 
miştir. 

Yahudi muhacereti Uluslar arası 
mesele haline gelmiş midir? 

bir 

Varıova, 12 (A.A.) - Kra 
Kovideki ulualarara11 siyonizm 
konaresnide hararetli müzakere· 
ler olmaktadır. Birçok hatibler, 
Fllttinde mandater devlet olan in· 
gilterenin yahudi muhacereti ö -
nUndeki durumunu tenkid ede • 

Bay Frik'in beyanatı 

rek yahudi meseleıinin bir uluılar 
arası meselesi haline ıeldilini bil
dirmiıler ve yahudi icra. komiteıi 
için istiıari kurumlar tek1inde ça· 
htmak üzere mahkemeler ihdasını 
teklif etmitlerdir. 

heyecan uyandırdı 

Bertin, 12 (A.A.) - lçbakanı 1 meisub olmıyanların üçüncü Rayt 
Bay Frik'in Amerikan gazetele • devletinin katt tetkilat kanunun • 
rine yaptıiı beyanat, Alman Ya- da medeni haklarını kaybederek 
hudiietinde ıiddetli heyecan u · ecnebt telakki edileceklerini bil • 
yandırmıtltr. dirmi~tir. 

Çünkü Bay F rik, ari ırkına 

Doğu Anadolu 
karla örtülü 

Ankara, 12 (Kurun) - Or -
ta Anadolunun batı kısmından 

maada. yerleri doğu Anado1uıu 
lamamiyle karla örtülüdür. 

Kütahya, J2 (A.A.) - Karın 

çoklulundan Kütahya - Gediz -
Simav postası işlememekte ve ge
lib gibnekte zorluk çekilmekte • 
dir. 

Şarkt Karahiıar, 12 (A.A.) -
Kasamızda 25, civarlarda 35 

aantiın kar vardır. Ayın onuncu 
geceti derece ııfırdan aıaiı 19, 
t t incl ıece•i 18 ve bu gece 17 
ye inmiıtir. 

Alınan habere ııöre buraya ya· 
kıo Alurca. kazasında soiuk daha 
çok fazladır. 

Çankırı, 12 (A.A.) - Şiddetli 
ıoiuklar devam etmekte ve sıfır -

Holıvutta 
korku! 

Kcıçılırlmak Ctft • 

Holivud (Deyli 
Ekıprea) - Mar • 
len bitrlh ile Kolen 
Mor kendilerini ka -

çınlmak ile korku · 
tan birer mektup al-

mıılardır. Bu ha· 
e)İae bütün Holivu-

du korkudan titret -
tıcnlcrden MarlC1ı meye, bUtün yıldız -

Ditrih lar birer muhafız 

heyeti bulundurmaya baılaınıılardır. 
Kolen Morun evi bir müıtlllh ka • 

'""'laha benzemektedir. 
Marlen Ditrih de bUhana kıaının 

muhafazasına ehemmiyet vermektedir. 

Piyan konun amortileri 
Sonları (09) ve (23) ile ni • 

hayetlenen biletler ikiıer lira a -
morti alacaktır. 

dan •talı 22 ye kadar inmektedir. l"!:!::=====~~=~ı::=:z~= 
net 16 ya kad"r yükselmittir 

Eraurum, 12 (A.A.) - Hava· Kazalardan gelebilen mahlma-
lar birden bire ıoiumut ve aıga· 
ri ıUhünet gece 27 ye dütmU,tür. ta göre soğuktan bir kiti 6lmüt -

tür. Kapanan ilk mektep1er açıl • 
So§uktatt bir adam HldU mııtır. Kardan kapanan lnebolu, 

Kastamonu, 12 (A.A.) - So • Çankırı ve Ankara yollarının açıl
ğuklar biraz hafiflemit ve aıf ır • ması için Nafia tarafından ame -
dan a9ağı 20 ye kadar inen ıühu· leler çalıştırılmaktadır. 

yardım toplanbsı yapıldı lit layihasını hazırladı. Yakında dan seçmektedir. Bunlar gene 
Bakanlar heyetine verilecektir. ücretle çalııacaklardır. 

Marmarada olan zelzele için 
Beyoğlu hastahanesi operatörle -
rinden Sadrettin, 11hhiye memur• 
larından Bay Mehmed Sah akta· 
mı Antalya vapuriyle yardıma 

gitmişlerdi. Yaralı bulunan bir 
çok kimseler tedavi edilmek üze· 
re Bar.~ırma hastahaneıine yatı • 
rılmıı. Bay Sadrettin ve Bay 
Mehmed dUn ıehrimize dönmüt -
!erdir. 

Ayvalık, 12 (A.A.) - Marma· 
ra adaları ve Erdek çevreıinde 
yer saraıntıaından f ellkete uirı • 
yan yurttaflara yardım için fırka· 
da yapılan toplantıda fırka idare 
heyeti ve kırmızı ay idare heye • 
tinden kurulan komite kentimizin 
gençlerinden bayan ve baylar 
toplanarak yardım toplama kol • 
larına ayrılarak tez elden it• hat· 
lamıttır. 

BuıUnlük çalıımada yurttaıla· 
rın felaketini göz yaılariyle kartı· 
layan cömert ha1kımızın temiz 
yüreklerinden kopan coıkunlukla 
bir çok eıya ve para yardımı yap· 
mıılar ve ilk yardım olarak &Iı
kesirde yer sarsıntısı yardımı ko· 
mitesi reisliğine 400 lira gönde -
rildi. 

Türk halıcılığın 
niçin korumak 

gereklidir? 
~ Ba§makaledcn devam 

Ülkemizde halıcılığın böylece sÖ· 

nüp gltmeıine kareı içimizde sevi· 
nenler değilse de duygusuz görünen
ler vardır. Bunlara göre halıcılık 

Türk ieçilerine pek düşkUn bir gün· 
delik verir. Halı dokuyan bir kadın 

günde ancak on kuruş, on be§ kuruş 
kadar bir para. alabilir. Böyle olun
ca Türk işçilerinin halı dokumaktan 
ise daha verimli yollarda çalıemaları 
yeı (daha iyi) dir. 

İlk bakışta bu türlü dilşUnceyi 
doğru bulanlar olabilir. Ancak işin 

icyüzü biraz incelenirse (tetkik edi
lirse) bu görüşün yersizliği anlatı • 
lır: 

Bir kez halı işçilerinin gündeliği 
her kiıinin bildiği gibl gUnde sekiz 
saat çalışma karşılığı değildir. 

Aı.- "o' .t · ·- -· ·· ·in ·~ ve kent:::!ri. 
de ev bn.• :. ; · .. :nde biraı:: ayla·
(!§siz) kalan TUrk kadınları ya 
kendi evlerinde kurulmuş olan 
tezgaha oturur, Uç, dört saat 
halı dokur. Yahud komşusuna 
tider, orada çalışır. Bu çalışmasına 
kttrtı bir gündelik alır. Ve bu türlü 
ta.lışma daha çok Jcıı gtinlerinde ol
duğu için hah işi olmayınca başka 
bir şey yapılamaz. Hah gUndeliği ye
rine ba&ka. blr kazanQ yolu buluna ~ 
maz. 

Bununla beraber i§in ulus ôkono
mtsi (ınilli fktı.sad) bakımından da· 
ha değiMli (ehemmiyetli) bir yönU 
(tarafı) vardır. Bunu anlamak için 
şu he!5aba ôzenle (<likl«ılc) bakmak 
yeter: 

Gördes halısının en kabasının 
metresi iki yUz seksen kuruştur. 
Bir metre halıyı yaptnak için ip, bo
ya, eri§ (rözgü) kaşgam (atgı) kar
şılığı iki yüz otuz kuruf kadar tutar. 
Geriye kalan el emeği ile yer kirası 
ve satıcıların kata.ncıdır. Halı yap • 
ma.k t~ln kulla.nılan ve kat§tlıfı bir 
metre başına iki yüz otuz kuruş tu· 
tan bu ~eyler hep yerli mtltdır ki 
bu değeri ancak halı yapılmasında a-

Layihanın esaslarına göre, Kadastro azaları ücretlerinin 
mıntaka tqkili.tı yapılacak, mü- maaşa çevrilmesi kanunu çıktık • 
dürlerin maaıı 3500 den hatlı • tan sonra maaş alacaklardır. V · 
yacaktır. Son çıkan kadastro ka· mum müdürlük aicille emlftk ni • 
nunu 23 ikincikanunda tatbik e- :ıamnameıinin bazı maddelerin • 
dilmcğe batlanacaktır. c!e yaptıiı değişikliği şuraya gön· 

Umum müdürlük kadaıtro pos- derilmiştir. 

Atatürk ltalya Elçisini kabul buyurdtı 
Ankara, 12 (KURUN) - Jtal

ya Büyük Elçisi Bay Dr. Carlo 
Galli buıiln öf leden aonra Çan
kaya kötkünde Reisicumur Ata
türk tarafından kabul edilerek İ· 
timatnamesini vermittir. 

Dıt Iıleri Baktnlıiı Vekili 

Şükrü Kaya Büyük Elçinin kabo· 
lü sırasında Atatürkün yanındll 
bulunuyorlardı. 

Bay Dr. Carlo Galli gelişinde 
oldu~u sibi kö,kten ayrılıtınd• 
bir kıta asker tarafından selaın • 
lanmıttır. 

Muhalif fırkalarda 
kaynaşmalar 

Başbakan Bay Çaldaris, Venizelosu 
siyasi bir adam bile telakki etmiyor! 

~----'··------~-Atin a, 12 (A.A.) - Hükümet 1 altında. iki taraf arasında bir an· 
ile muhalif fırkaların barışması 1 latmanın çok güç hatta imkansıs 
lehinde beliren cereyan üzerine olduiunu söylemiıtir. 
muhalif fırkalar reiıleri bir top - Hatta Bat bakan Qay Çaldari•ı 
l•nlı y.ıa.pıurak va.•:v•'-~ • .: .. :ı.,-~- D .. 7 VvaalawlvaUP.u. banaedef.KÇ•• 
Ierdir. iıyam ve ihtilali telkin ettiği d · 

Uzun müzakeelerden sonra bu hetle kendisini siyasi bir adam o
ba.rıtın ancak hükumete teklif e· larak bile telakki etmediğini ıöf 
dilecek ve hükGmetçe kabul eBi • lemiıtit. 

lecek muayyen tartlar altında ya· Muhalif fırkalar mehafilinde 
pılabileceiine karar vermiıler • hükumet aleyhinde tiddetli bir 
dir. kaynatma vardır. Umumi fikirler 

Muhalif fırkalar reislerinin bu ise barıtma te,ebbüılerinin bu de· 
kararı hakkında söz verilen Baş- fa da bota gitmesinden dolaY1 

bakan Bay Çaldaria bu şa.rtlar teessür içindedir. 

ikinci müntehib seçimi 
ayın yirmisinde 

Ankara, 12 (Kurun) - Ayın 

yirmisinde haılıyacak ikinci mün 
teliplik seçimi ayın yirmi bet ine 
kadar bitirilecektir. 

Saylav seçiminin Şubat on be
tinde yapılması muhtemeldir. 

Bay Kemal Zaim 
çekiliyor mu ? 

Ankara, 12 (Kurun} - Zira -
at Bankası umum müdUr\i Bay 
Kemal Zaimin müdUrlUkten çeki· 
l-eceği söyleniyor. 
~~~~~~============== 

Jabilir. Halı içinde iki yiiz otut kuruş 
tutr.·1 bu :-: ' r , yi.l .: on, yilz on beş 
kuru§t&n artığa (fa:la) aatılamaz. 

Ana.dolu tabakhanclerinde çıkan en 
k~tU yUnlerden hep kaba. halı yapılır 
ki baeka bir i~ zor yarar. 

Demek oluyor ki Türkiyede halı
cılık yalnız işçilere pek a.z bir gUn -
delik kazandırmakla. kalnı.ıyor. Ül -
kcmtzde i~e yaramıyan yün ve pa
muk döküntülerinin d~ğel'lcrini yilı
de yüz artırıyor! Böylelikle Türkiye
dcn bir yılda bir milyon liralık halı 

çıkıyorsa bunun yarısı hl~ yoktan 
ka:ıanılmıe oluyor! 

ı,te Türk halıcılığının ulusal ()ko • 
nomik (milli iktt.!ad) yönünden (cthe
tindm) dcğimini (ehemmiyetini) en 
çok burada aramak gerektir. Ve Tilrk 
halıcılığının bu değimi göz önüne ge· 
tirilirse bu yerli zanaatm gerçekten 
koruma;ı değeri olduğu kolayca an
ıo .. •· ., r · • n t: nra korumanm biçi
mi ayrıca Ökonomik Bakanlıfınca &· 

ranacak bir iıtir. 

Aaım US 

Edebiyat Fakültesi 
hazırlıkları 

Ankara, 12 (Kurun) - Kültür 
Bakanlılı Tatatürk Enıtitilsünde 
açılacak edebiyat fakültesi hazır· 
lıklarını görmektedir. Avrupadıd1 

iki profesör getir ıleceii ıöyleni • 
yor. 

Mutlak kullanılacak 
sözlerin listesi 

Ankara, 12 (Kurun) - pil 
komisyonunun mutlak kullanıl• • 
cak sözleri göıteren ilk liıttnin bU 
hafta içinde gazetelerle netriP' 
baılaması muhtemeldir. 

Makedonya komitesile 
alakadar kurumlar 

dağıtıldı 
Sofya, 12 (A.A.) - lçbakat'1 

Makedonya gençlik ve antisenıit. 
temayülatı milliyetperver kuruJ11 
larını dağıtmı§tır. 

Kutultay başkanı ve Ü9 
Bakan Ankarada 

Ankara, 12 (KURUN) _ J{ıı· 
rultay Bat bakanı Kazım QzalP• 
Maliye Bakanı Bay Fuad, Oko • 
nomi Bakanı Bay Celil Bafat'' 
Gümrük ve lnhiıarlar BakaııJ 
Bay Ra'na Tarhan bu ıabah 9eb· 

rimize dönmütler ve durakta bir: 
·ıer• çok saylavlarla bakanlıklar 1 , 

gelenleri tarafından karşılanJJ11f 
!ardır. 
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~-.:_ _t~-~ ER ~- ı GezintiJe~[ 
Rauf Yekta ~~!~~~:Jaı~~!~~~~tıG· · ··b d·ıı · · d .. k 1 

nıı;~:eçkil~re hazırlanıyor: Ko • ayrımu a ) er JŞJfl e yenJ arar ar 
11 dan once ak bıyıklarile oy· ,;:a;; beyaz bir güvercini andı· ----------------------

Hcıstalandığını işitmemiıtim; 

ölümünü de bir il gibi sonradan 
duydum. Halbuki Raul Yektanın 
gönlümcl e büyük bir yeri varclı 

•all vırcık •arl• baıını sık, sık Yeni bir komisyon kurulacak ve Gayrimübadillere :;Q/t eski Gal saylavı diyor ki: 

11 h ~Programımda bir aol ce - aİd bütün İşlerle bu komisyon Uğraşacak 
s:k htık'1meti için yapdacak bir 
•ol fe;yler varclır. Bu programla 

1 
cenllh hükumeti beş sene uğ-

Q§Qbilir • il · • d • ' ı~ç ere ış temın e emı· 
.Ven İR 'l . d b. • b ' ~çı erı gı asız ve el ısesız 
ttQkQn b .. k"" • 

11 
• ugun u sıstem tam ma-

:;,ile kötüdür. Hayatımın son 
,.. Qrını bu oaz.iyetin değiftiril " 
"''etİ •• 

ıçrn lıarcıyacağım.,, 

il Loid Corcun yapmak istediği t.7aen söz. açanlar bir noktacla 
i 

1~ e§iyorlar. Loid Corc lngÜtere 
~ bir NEWDEAL (ulusal 
d htnma) yöndemi aramakla. 
ır, 

1)-ı Loid Corcun ulusal kalkın • 
Clr/Q Parolası: 
" .:.: - Bir §ey yapmak gerektir, 

""Ziicl·· ur. 
h Loid Corc, eski fırkacı artık 
Q.Vatının ıon günlerinde bütün 
f ~ntif günlerin siyaşal alııkan • 
: Ortnı unutmuf gibidir. O di • 

Ot ki: 
~ . 
- },femleket lırkacılıklardan, 

tevezelikten yorgundur.,, 

b• loid Corcun acaibe benziyen 
~ '; ttılii v::rrclır. Doğduğu yerele 
Q 1'1ayak dolcqtığı sokaklar bir 

('kit •onra onu liberal bir ıay • 
Qo diye kar§ıladdar. Vaktine gö
~t •ağlık sigortalan, işçüerin le • 
Qiicl İ§lerile uğrcqtı. 

Cenubi Afrika harbinin clii§· 
~nı icli. Hatta bu yiizden halk
• .... ../w.,YWA ~ .. ,:~,: J;' h~,., Rii~~ 
A<rvQ§fcı ve Büyük aaVCl§tan sonra 
it l"ttıdoluda en büyük emperyaliıt 
~g'!1arın ba§ı oldu. 

d .. 0ıcl Corc silahlar rekabetinin 
lifntcını icli, Büyük savll§ta ve 

ondcın b•'t" B . . , .. h ıonra u un rıtanyayı sı· 

Q labrikcuı haline koydu. 
t'b~cıv<l§ı, ticarette himaye ıuulü 
"

1 1 ~ehliheli bulurdu. Büyük sa
... ':fı ıclare etti, mühimmat ncuın 
"'"ıı. 
t' lngilterede mecburi askerli .. 
1\ ll"t canclan clüımam idi. Eski ce
i;~oı Kari Robertsiyle döğüıen o 

0 
~ I ngilterede mecburi askerliği 
ttbrJ elti. 

~ Loid Corc istediklerinden :zi
b Clcle iıtemecliklerini yapan ve 
(/ llttlflrla ıöhret alan bir adam • 

1
"· Lo"cl c ·· l 1\ ı orctan ıoz açan ar o-

tl,, ı._ hal" • .. k iri uu ını mazur goıterme 

il derler ki· ,, . 
~ - Loid Corc bir realisttir. O· 
ı;~. l'!e klaaik, ne J e teorik bir 
) .' Vctrdır. O bizzat qin içinden 
et~-· • 

~:r•••'§ttr .,, 

~ LoiJ Corc büyük ıavaşı ka • 
fi.{ ~ı, I~~ ıavtı§tan kendi par • 
'I>~ ftl maglub ,ıkardı. Büyük ıa· 
~el 8'nıllar araıında büyük bir 
fo ı;ele tesiri yapmqh. Çatlayan 
IQ"/Jr~ liberallerin ayak baahk • 

l'lze • d "d" l"b l · · Ql> rnın e ı ı. ı era ler ıkıye 
'llciıl B" .. k ~ • ar. uyu ıaVQfta çok 

le .fira olanlar artık konservatör
İt~ Jlanıncla bir siycua kurmak 

'l'orlardı. 
ll·· 

i!e ffYiik ıavcqta lakirlqenler 
.J Ql'ttL" aJ • • • • • • • .... , l it' .,e eaının lf partı81 ıçın-
qr, 

0 
duifunu tahmin ediyorlar • 

lliiy··1ı l..0İc/ tı savaıların kahramanı 
ltt ~orc za/erine keneli lırkası

l. b<llt v~di. 
ltQ,,,_il>erallerin saylav ae~iminde 

"Oer[• • 
ı . '§ı hep böyle oldu. 

Oic/ Corc on yıldır boı dur • 

Haber aldığımıza göre gayri 
mübadiller cemiyetinin Ankara • 
da Akça Bakanlığına yaptıkları 

müracatlar netice vermiş, dilek· 
lerinden bir kısmı tetkik ve ka
bul edilmiıtir. 

1 
re aid bütün İ§lerle uğra§mak ü
zere bir komisyon teıkil edilme
sini ve aabş itinin de o komiıyo • 
na verilmesini iıtemiılerdi. 

Gayrimübadiller, ötedenberi 
Ziraat Bankasından, tikayetçi idi
ler. Söylediklerine göre kaçak 
malların satııı Ziraat bankasmıP. 
bırakılmış ise de, Ziraat Ban • 

Akça Bakanlığı bunu kabul 
etmiştir. Vekiller heyetince veri -
len karara göre, gayrimübadil İt· 
Ieri Ziraat Bankasından alın • 
mııtır. "lstanbul gayrimübadil -
ler komisyonu,, adı ile bir ko • 
misyon kurulacak gayrimübadil· 
lere aid bütün işler bu komisyo -
na verilecektir. Bu komisyon, ka
çak malların ıabşı ile uğraıacak· 
tır. 

kası bu i~le lüzumu kadar meşgul 
olamamktaydı. Gayrimübadiller 

Akça Bakanlığına verdikleri muh 
tırada, Ziraat bankasının kaçak 
mallar gelirini tamamen topla -

yamadıklarından baıka, gayet az 
mikdarda mal satışa çıkardığın • 
dan ayni zamanda bu itten ge • 
ıecek faideye niıbetle fazla mas-

raflar edildiğinden tikayet et • 
mi,ler ve bu itin Ziraat Banka • 
smdan alınarak gayrimübadille • 

Kültür Bakanı 
Bay Abidin dün Üni ver

sitede meşgul oldu 
Kültür Bakam Bay Abidin 

Ozmen dün öğleden evvel Kültür 
Müdürlüğüne gelerek bay Hay • 
darla ve Kültür Bakanlığı Genel 
müf ettitlerile görüşmüttür. 

İstanbul Valisi Bay Muhiddin 
Üstündağ Kültür Bakanını Mü • 
dürlükte ziyaret etmiıtir. 

Bay Abidin Ozmen öğleden 
sonra da Universiteye giderek 
rektörle konuşmuş ve orada geç 
vakte kadar meşgul olmuştur. 

Bugün öğleden evvel Haydar
paşa lisesine gidecek, liseyi tef • 
tiş edecek derslerde bulunacak • 
tır. 

Oğleden sonra da üniversite· 
ye gelerek üniversite hastahane • 
lerini dolaıacaKtır. 

Llselerd e yoklama başhyor 
Lise ve orta okullarda yeni 

hazırlanan talimatnameye göre 
salı gününden itibaren yazı ile 
yoklama armanlanna batlana • 
cakttr. 

maclı vakit vakit liberal fırkayı 
cliriltmek için çalıştı. Uç rapor 
hazırladı: 

1. Maden san'atlerine aid olan 
"kömür ve enerji,, 

2. Ziraat İ§lerine aid olan "Ye· 
§il kitab,, 3. Sanayi kalkınmaşı i· 
çin etraflı bir plan olan "ıtınayi -
in ıan kitabı,, 

Bunlarla maksadı liberal fır • 
kayı tekrar İ§İne getirmekti. Hal
buki •on tezi: iısizliğe üstün ge
lebiliriz adını taşımaktadır. 

Son tezi. ile o, lngiliz milli 
bankasını ela nasyonalize etme • 
ğe taraf tardır. 

Loid Corc neden liberallikten 
tamamen ayrılıyor, fırkacılık için 
iyi bır ~ey söylemiyor? Gerçek o

lan ıey şudur: Liberaliım ger • 
çekten ölmü§tÜr. 

Bay Faik Nüzhetin reisliği al
tında bulunan "değer takdiri ko
misyonu,, nun da müddeti bitti • 
ğinden bu komisyon 15 ikincika· 
nundan itibaren kaldınlacak ar • 
tık bütün itler, yeniden tetkil e· 
dilecek olan komisyona devredi· 
lecektir. 

Komisyon, bir reis, gayrimü • 

Piyango 
Büyük ikramiyeyi 

kimler kazandı 

Büyük iluamiyeyi kazanan talili 
Bay lsmail Hakkı bayiden 

ikramiyeıini alırken 

Tayyare Piyongosunun üçün -
cü keıideai dün bitirilmiştir. En 
büyük ikramiye olan elli bin Hra 
14465 numaraya çıkmıştır. Elli 
bin liralık ikramiyenin talihlileri 
şunlardır: 

1 - Alem rakısı fabrikasında 
V artaris. Bu zat bi1etini Servet 
gişesinden almıştır. 2 - Haliç va
pur §İrketinde veznedar Bay Sa • 
mi ile makinist Ahmed ve arka • 

daşları. Bunlar da hi11elerine dü· 
şen beş bin lirayı Kader gİşeşİn • 
den almışlardır. 3 - Çerkes kö -
yünde muallim Bay İsmail Hak • 
kı. 4 - Çanakka1ede yaprak tü -

tün evi amiri Bay lamail Hakkı, 
Bu zat bayramı geçirmek üzere 
şehrimize gelmif, ve evvelki ak -
şam biletini yüz seksen kurut ve
rerek Eminönünde Tek kollu Ce
mal gişeıinden almıştır. 

Dün öğleye doğru da Çanak -
kaleye gitmek üzere vapura binen 
Bay İsmail Hakkı, vapur kalkma
dan evvel kendisine büyük ikra • 
miyenin çıktığını haber alark -ba
yie gitmiş, hissesine düşen beş 

bin lirayı almıştır. 

Büyük ikramiye kazanan bile
tin diğer parçaları da lzmir, An. 
kara, Bıursa ve Kırklarelindc.dir. 

l:Say Heceb Peker 
Loid Corc siyasa adamı sıla· 

tile yeni bir realite arıyor. Olü • 
nün bQ§ı ucunda bağınp çağır • 
maktan ne çıkar? 

Sadri Ertem 

Cümhuriıyet Halk Fırkası ge • 
nel katibi Bay Receb Peker bu 
e.k§amki trenle Anktlraya döne · 
cektir. 

1 
badillerden iki kiti, milli emlak 
ve tapu müdürleri de dahil ol • 
mak üzere beş kişiden mürekkeb 
olacaktır. 

Reisliğe, bay Faik Nüzhetin 
getirileceği haber verilmektedir. 

Gayri mübadillerin dilekleri, 
bu suretle kabul edilmiş oluyor. 
Bu komisyon gayri mübadillere 
aid İ§leri görmekte tam salibi -
yeti haiz olacağından, bu sayede 
kaçak malların satışını da artı • 
rabileceklerdir. 

Gayri mübadiller, kaldırılan 

muhtelif mübadele komisyonuna 
devredilen 25 bin lngiliz lirası • 
nm dağıblmasını ve bonoların 
borsaya kote ettirilmeıini iste ~ 
mişlerdi. 

Akça Bakanlığı henüz bunun 
hakkında bir karar vennemiıtir. 

Son zamanlarda 17, 17.S lira
ya kadar düten bonolar da dün 
18,S a dek çıkmıştır. 

Atatürk köprüsü 
Münakasa şartnamesi 
yeniden hazırlanıyor 
Atatürk köprüsünün tadil edi

len projesine göre münakasa 
şartn:uncsi belediyece yeniden 
hazrrlanm&ktadır. Bu değişiklik 

köpr;]min yapı masrafındıı eski • 
sine göre büyük bit' fazlalık gös
termiyecektir. Yapı masrafı üç 
milyon lirayı geçmiyecektir. 

Birçok gruplar yeniden bele • 
diyeye müracaat etmişlerdir. Mü
nakasanm ilanından sonra grup· 
larla temas edilecektir. Münaka • 
sanın mart ayı içinde ilanı muh
temeldir . 

Bundan başka !ehir plinmı 
yapacak mütehaaıs belli olduk • 

tan sonra köprünüll\; yapılacağı 
yer hakkında bu mütehassısın da 

düşüncesi alınacaktır. Bununla 
beraber köprünün şimdiki ye • 
rinde pek büyük bir değişiklik ol
mryacaktır. 

Ôkonomi heyetimiz 
Atinadan döndü 

Atinada toplanan Okonomi 

konseyine giden heyet dün dön. 

müttür. Heyette bulunan Okono

mi Bakanlığı Müsteıarı bay Faik 

Kurdoğlu dün ofise gelmiı ve 
Türkofis lstanbul şubesi bay 

Hayreddil?, Moskova ticaret kon
seyesi bay Mümtaz, Türkofis tü

tün şubesi şefi bay Mümtaz, u

zun konuşmalar yapmıştır. 

Bay Faik Kurdoğlu akşam An
karaya gitmiştir. 

Şehir planı 
Şehrin müstakbel planını ya. 

pacak mütehassısı seçmek üzere 
ayrılan jüri heyeti dün toplana • 
caktı. Fakat müsabakaya İ§tirak 
eden mütehassısların rapor ve 
projelerini tetkik ederek muka • 
ye.seli bir rapor hazırlıyacalc olan 
komisyon çalı§masmı bitirmedi -
ğinden dünkü toplantı yapdama
mı§hr. Gelecek hafta toplanıJma
sı muhtemeldir. 

ve onun gömülütü ile içim bir ha
zine kaybetmif oluyor. Biz, ömür 
TÜzganna kapılmlf kuru yaprak
laru:. Oradan oraya savrulurken, 
~evremizi görmeğe vnkit kalmı • 
yor. Ona son günlerinde q ruh
ların borca olan avunmayı götü • 
remediğıme, ben de son günüme 
kaclar yanacağım. 

insan Rauf Yekta, dura bir 
kaynak kaclar temizdi. Beylerbe
yinin yüksek yamaçlarında, için· 
deki bülbüle yarQ§ır bir yuva 
kurmu§tu. Her penceresi ula bir 
sanatkarın tablolarını çerçeveli • 
yen bu yavacla, o yavruları, de • 
rin yürek vuru§ları ve yaldızlı ki· 
tap aurlarile çevrilmi§ Ytı§ardı. 

ilk tanıdığım gün ince, uzun, 
biraz içli varlığı bana "hi.iınii tıf· 
k,, r yaratanı clüıündiirmü§tü. Ya· 
VCZf konu~r, sessiz bcuar, olgun 
bir başak erginliğüe azıcık öne 
iğilib otururdu. 

Bilgin Raul Yekta, aramızda 
daha eşi doğmamı§ olanlardan • 
dır. Kırk yıllık emek. kr.rk 
yıllık kazanç, kırk yıllık lera • 
gat elele vermeden onun bugün 
yükseldiği varlığa erifilemz. Loı 
kemerli kütüpanelerimizcle ıaç a
ğartan bu büyük adam, "Batı,, • 
nrn bütün ünlü varlıklarının say. 
Jığı, Janııtığı bir bilginimi:uli. 
Hele "doğa musiki tarihi., k~un
cla bir benzerini!" raatllımak için 
aradan çok vakitlerin geçmesi 
lcizım gelecek. 

FrCU161% muıiki ansiklopecliıi -
ni çıkaranlar., "Şark,, için ona 
bQf vurmuılardı. Raııl Yektanın 
o yapraklarda diktiği bayrak, e· 
ğer gökler, bir gün inkar balta. 
larile parçalanmazıa, yıkJış ta • 
nına haclar ayakta duracs:ık, say. 
gı Üe selamlanacaktır. 

Olgıınlaıtığına inandığı gün • 

denberi, kenclinl "Şark musiki 

tarihi,, ne vermiıti. Yaz, in§, bol· 
luk, darlık, ırrkınh h?ç bir §ey, o • 
nu i§inin bQ§ından ayrramamııtı. 

Yirmi dört plaklık büyük ope

ralardan tutunuz, gramofon için

de §eytanlann boğazlandığını 

Bandıran Çin ve Japon havaları • 
na kadar maıiki dünycurnrn bü· 

tün izlerini toplaml§tr. Bilgi acu

nunda parmakla göıterilenler gi

bi o da Türkün ayn bir mıısikisi 

olduğuna yüreğile inanır, bilgi • 

sile and içerdi. Göz.l~rini yu. • 

muncaya kadar bu yoldan clön. 

mecli oe bir siper nöbetçUi, bir 
aınır alpı ate§ile çarpı§tı. 

Batıda bu tiirlii büyük var • 
lıkların izleri bir bir topfonır. Ve 
onun adına "anclaç,, lar korular. 
Oracla bu, bir süs ve temiz bir 
yaranma olarak yapılır. Rauf 
Yektanın kitapları, kallelısiyon .. 
ları, üstünde çalıştığı eserler ise, 
biz.im için cleğeri ölçülmez var • 
lıklarclır. Biz, yatağa düşünceye 
kadar elinden bırakmadığı o yük
sek kalemin 'aydınlattığı yo'lar • 
ela yürüyeceğiz. Süs için cleğil, 
tarihe kaTJı borcumuzu öclemek 
için onlan toplıyalım. Bu türlü 
büyük yaratı!ıflar, pek seyrek do
ğarlar. Yaslan bir ocağın çatııı· 
na ağmaz. Ulumn bQ§ı sağ ol • 
sun. 

Gezgin 
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ıı~e~~er ölür~en, ~umnn~nnlnrıno: Birle~in .. 
Birluin ! Diye ~niırmıuı .. 

Soğuk havalarda çay çok içilir .. 

5 - KURUN 13 Ikinciklnun 1935 -

KURUN'un Edebi 1efrikası: 6 
···························································----······ 
llebmedla Karısı 

Yazan : Selami izzet Kayacan 
.............. -...... -·--··-· ... -··-·---........ ..-.... 

Daniş itidalini topladı: 
- Merak etme, sakinim, dedi. 

Fakat kaç zamandır burama gel
mişti. içimi nihayet dökebildim. 

Nermin, elinde bir sepet çilek
le girdi. Sepeti masanın üstüne 
bıraktı: 

- Amma artık çocuk değilim. 
- Evet, koca bir kız oldunuz .. 

Bana söylemek iıtediğiniz ıey 
ciddi mi? 

- Ciddi. 
Danit kekeledi: 
- Birini mi seviyoraunuz? 

Q~lızıin, o sabah, Dirinın kızını öldürtmüştü. Fakat 
d skender, Rokıana da kalmadı. Toprağın kolları 
aha kuvvetliydi. Genç imperatoru kendine çekti 

Fakat herkes iyi çay pişirmesini 

bilemez .. Çay pişirmek ne kadar 
kolay görünürse görünsün, çay 
için riayet edilmesi lazım gelen 
kaideler gözetilmezse iyi ve lez -
zetli bir çay pişirmek mümkün o
lamaz. 

Bir kere çayın tavını muhafaza 
etmek için onu münasib bir kah 
içinde aaklamak icab eder. Çünkü 
çay yalnız güzel kokusunu çarça
buk kaybetmez, ayni zamanda 
batka bir kokuyu da çarçabuk ka
par. 

- Ne oluyorsunuz kuzum? Ne 
var Daniş bey? 

Ekrem: 
- Babanıza söyleyiniz, onun 

en eski, en candan arkadatını ça
tısı altında tahkir ediyorlar. 

- Evet Daniı, galiba birini 
aevıyorum. 

-Ya!... 
- Şaıtınız mı? 

Kızın ellerini bıraktı: 

Son ziyafet.. Son - Hepinizi severinı.. Hepiniz 

r 
kadeh.. ve ölüm 1 liyakatli ve cesur kumandanlarım-

Nermin Danişe fısıldadı: 
- Şaıırdım mı?. Hayır. amma 

garip .. Halbuki ıayet tabii 

~ sınız .. Millete kendisini en fazla 
d... end. er, bir gece, Ermenistan-

- Anlaşıldı, gene öfkelenmiş
sin .. Ama bugün hiç günü deği1. 

Biraz sustuktan sonra uıulca 
sordu: 

... , 1r sevdiren hangin.iz ise, yerime o ge-
(D 3 enı dönmüt olan mata§a1l Sonra Ekreme sokuldu: 

- Kimi? .._tlaın ) . d l . çecektir ..• 
Yotd Yos un evın e eğ enı • 
biitu u. Batlamyos ziyafet gecesi Dedi ... Çay kabının mutlaka iki kapağı 

olmalıdır. Üst kapağının altında 
ikinci bir kapak daha bulunma -
~ıdır. Japonlar ve Çinliler çay -
Jarmı lake kutularda muhafaza e
derler. Bir de en münasib çay ka
bı ,;amdan kavanozlar sayılır. 

- Rica ederim babama bir şey 
söylemeyin .. Siz Salimle gidiniz. 

- Evet gideyim. Beni götür
sünler... Çünkü elimden bir ka
za çıkacak. 

- Kimi mi?. Biliniz bakayım. 
- Bugün burada mı? 
-Evet. 

rn· il dostlarını evine davet et . lskenderin siyasette gayesi, 
1tti. Makedonya Krallığını Büyük As-

tio!~kenderin sağında general An- ya imparatorluğiyle birlettirerek 
ııı:oa , ı d s · d Makedonya1ıları ve Y unanbları Doktor genç kıza : 

- Herhalde baba Ekrem detil. 
Nermin •üldü: 
- Hayır. 

lskender milli farklar gözetmi -
yeri yeni bir inanlık yaratmak is
tiyordu .. Bunun için Yunan a -
riıtokraıiıini, lran hanedanlığını 
ve Makedonya zadeganlığını yık -
maktan çekinmemişti ..• 

b_ • •• o un a arıs oturuyor u. 

0 
~hılın en güze) rakkueleri Asya milletleri ile mezçeylemekti. 
2ece • 

- Merak etmeyin dedi, bahçe-
de şöyle biraz hava alsın. - Burada ben ve Salim var. 

ıaff gene ımparatorun ve mu -
ı.ı,d er nıara§alın önünde oynıyor -

ı. 

b~~ ae~e, lıkener ıara·b içerken 
titr enbıre f enalaıtı.. Vücudunu 

Jkçe artan bir atet sardı .. 
il\ ~~~.nderi tahterevanla ıarayı -

toturmüşlerdi. 

~ke~~er :edi *gü: hasta !attı·:· 
t-ıt.-bılın en meıhur hekımlen, 
t'll ıbler ve sihirbazlar imparato -
!~~ ha.ıtalı&ınm önüne geçemiyor-

ı. 

~e~' b' h • • d ·· • ~ :r um ır umma ıçın e ıun -
ı,kr Reçtikçe eriyip bittiğini duyan 
. ""..1-- • k b" içi ~-... ıaa ır zaman 

ti'e ölecejini anlaftuştı. 
l'ef ,>'rl kendisine, irade ve cesa • 
•ın~Qırı Yarattıi harikalar karşı -
biJ .' hayran olan bütün dünya 
ıitt tınJeri tarafından (büyüklük) 
~lnı Yerilmişti. 

le: •ne İmparatora düşmanları bi-

''8 l iiyük lskender,, diyorlardı .. 
~~ ~Paratorun günlerdenberi yü. 
ij:~ 8'Öremiyen askerleri ( 13 
!\~ ııran 323) sabahı sarayın ö-

lld~ toplanmıtlar: 
ti)......_ lınparatorumuzu görmek is· 
b~ı .... 
8~1e bağırmışlardı ... 

~, .. llyük lskender, ateşler için.de 
'ıatU'kn. '9Ücudunu pencereye kadar 

lıyerek: 
~~ Yatıyorum, aslanlarım. Öl
b ıın ... 

i}'e ··ı·· d" 4. gu umıe ı .• 
~ •ker ıevincinden ağlıyordu ... 

'çl) u. •ırada binlerce ağız birden 
dı Ve bir tek ses yükseldi: 
'li . 1 k urrrraaaa .... 

'I, k ender batını içeriye çekti ... 
'"'- ~ndisini Saris'in kolları ara • 

Qtraktı: 

......_ 8e ··ı·· S . () n o uyorum, arıs .... 
~e içtiği §arabın lezzetini 
~ ıyordu .. 

>İti e Pencereden askere gülümse· 
t~~Olıun ıon gülütü oldu .• 
~1 ~llderin vilcudu bir ate, par
"•ı ••l>i yanıyordu.. Bir aralık 
~~ ~ açtı •• Ve batı ucunda du
l\' h andanlarına ve dostları .. 
lıı' lfif bir göğüı ıeçirerek bak-

Jskender Şark adetlerini çabuk 
benimsediği va $-ulun ray me -
ruimini kabul ederek başına tac 
giydiği içindir ki, Makedonyalı -
lara yaranamadı .• 

lıkender ölürken: 
- Birletin ... Birletin ..... 
Diye bağırarak, hümmanın ya

kıcı aletleri içinde saatlerce kıv
randı •. Kendisini kaybettiği hal -
Jt: vAtAıunı ılli§ünebildi .. 

f skender dUnyaya g8zlerini ka
padığı zaman otuz üç ya§ındaydı. 

Cihan tarihinde. gelen büyük 
hükümdarlar arasında ilk önce 
(Büyilk) Unvanını alan, lskender 
o1muftu ... 

lskenderin, daima artan bir az
mi, ve kendi yaratıcı şahsiyetine 
sarsılmaz bir imanı vardı. 

lskenderi, Babilin genç ve güzel 
kızları matem şarıkrlariyle kaldır· 
dılar .. Ve saçlarını keserek tabu -
tunu süslediler .. Mezarının batın· 
da seksen bin kişilik bir ordu ağ
ladı .. Ve binlerce kadın göz ya§ı 
döktü .. Babil rünlerce ve aylarca 
genç imparatorun matemini tut -
tu .. Şehir battan bata siyahla;~ 
büründü ... 

lskenderin arkasından ağla • 
mıyanlardan bir tek kadın vardı: 
Dira'nın kızı ... 

Rokzan, lskenderin öldüğün • 
den haberdar değildi... O sabah, 
Dara'nm kızım öldürtmüştü .. Fa
kat, lskender Rokzan'a ela kalma· 
dı .. Toprağın kolları daha kuvvet· 
liydi ... Genç imparatoru kendine 
çekti.. Ve Rokzan, kocasının ta -
bulunu &öz yaılariyle ıslatırken 

Olimpios'un hançeri ona da yetiş
ti. lskenderin arkasından iki ka
rııı da toprağa gömüldüler .. 

s o N 

Çayı demlendirmek için lazım 
olan çay ibriği daima ve munha • 
sıran çay ibriğinin topraktan ma
mul ibrikler olduğu anlaşılmı,tır .. 

Çünkü topraktan mamul ibrikler 
itJi=.I• .l•wwwlendiftfen çaym koku
sunu tamamiyle ınuhafaza ettiği 

anlatılmıştır. 

Bir çay ibriği hiç bir zaman ter
temiz yıkanmamalıdır, ibriğin 
içinde çayın hasıl ettiği koyu 
renkteki tabaka sodalı veya sa -
bunlu sularla temizlenmemelidir . 
lbriği sıcak su ile bir iki kere çal· 
kamak kafidir. 

Şayed çayın suyunu ayrı bir 
kapta kaynatırıanız • ki en müna
sibi budur - o zaman o kabın için-

de sudan ba,ka hiçbir şey lizım 
geldiği gibi bir kere kaynamıt ıu
yu bir daha kaynatarak çay 
demlendirmek de doğru değildir .. 
Çünkü çayı.1 lezzeti derhal bozu
lur .. 

' İyi ve taze su, su kabında kay-
namağa başladığı zaman çaydan
lığın içine münaıib miktarda çay 

Dışarıda Ekrem söyleniyordu: 
- Bana yılan dedi, değil mi? 
Odada Nerminle Daniş kaldı-

lar. Nermin: 
- Baiyorsunuz, ki babam her 

şeye rağmen onu sever? dedi. 
- Hata ediyor. Fakat hen de 

kabahat ettim, birdenbire kız· 
dım. Mazur görünüz. 

- Bir şey değil. 
..-

Çilek sepetine yakla§b: 
- İzin verirseniz boşaltıp elim

le ayıklıyacağım. 

Çilekleri birer birer ayıklayıp 
büyük kristal bir çanağa koyuyor
du: 

- Ben Ekremin birçok teYİDİ 
hoş görmeğe mecburum. Aşağı 

yukarı elinde büyüdüm. 
- Sizinle oynar mıydı? 
- Oo ! Katiyen. Çocukları hiç 

sevmez. 
- Malum .. Onda insaniyetten 

eser yok ki .. 
Hiddetle cigarasını attı. Ner

min güldü: 
- Haydi, artık ondan bahset· 

miyelim. Alınız. 

konur ve kaynar su çayın üzerine Kocaman bir çilek seçip uzat-
yavaş yavaş dökülür.. Çayın ne tı. Daniş yedi ve sordu: 
kadar zaman demlendirilmesi la- - Sahiden Ekremin dostluğu-
zım geleceği meselesine gelince; na inanıyor musunuz? 
bu, çayı içecek olanın koyu veya - Hayır, hen yalnız sizin dost-
açık çay istemesine göre değişir.. luğunuza inanırım. 
Ek.~eı-iya iki üç dakika kafi gelir.. - Memnun oldum. 

Bazı kimseler çay yapraklarını Uzunca bir sessizlik oldu. Ner-
madeni yumurta şeklinde olan min çeliklerle meşguldü. Danış si. 
küçük bir kabın içine koyarak nirli sinirli, mütereddid adımlarla 
bunu çaydanlığa atarlar ve sıcak atölyede dolaşıyordu. Arada sıra
suyu onun üzerine dökerler. da durup Nerminin güzel yüz:Une 

Çayın hiç bir zaman nıadeni bakıyordu. 
bir kapla temasa gelmemesi la • Arada bir hirşey söylemek 
zım olduğundan bu usulde pi!en ister gibi ağzını açıyordu. Sonra 
çayın lezzeti iyi olamaz. kulaklarına kadar kızarıyor, ge-

ne dolaşmağa başlıyordu. 
Bir de çay, Rus usulünde pişi- Nermin, çilekleri ayıklayıp yer-

rilebilir. Bu usul, evvela gayet ko- leştirdikten sonra, munis bir sesle 
yu bir çay hulasası hazırlamak, sordu: 

fincana bu hulasadan bir miktar _ Benim arkadaşımsınız de-
koyduktan sonra üzerine sıcak su ğil mi? 

ti: 

- Mademki siz değilsiniz ... 
Danit gülümsemeğe gayret ~t-

- Mademki ben değilim .• 
Nermin kızardı: 
-Salim. 
Daniş sarardı. Nermın sordu: 
Neniz var? 

- Hiç .• Gene bacağıma ajrı 
girdi.. Bu airı harp hatırasıdır. 

- Çok mu ağrıyor? 
- Hayır, hayır •. Geçti. 
Kendini zorladı, gülümsedi: 

- Demek Salim? 
- Evet .. llk defa ıize açılıyo-

rum. Birkaç zamandır beni bir 
kardeş gibi sevdiğinizi farkettim. 

-Kardet değil, kızım gibi .. 
Ve altından bir baba gibi gül

dü: 

- Sonra gene konu9uruz, ge
liyorlar. 

( Arkası var ) 

Poll• h•berlerl : 

Onbeş günlük çocuk! 
Beyotlunda Anadolu ıokaiın· 

da Olivye apartımanının merdi -
veninde on be, günlük bir erkek 
çocuk bulunmuı, Darülacezeye 
ıönderilmittir. 

Parmakları ezildi - Deniz a -
meleainden Ömer oflu Dervit 
Bulıar bandıralı Burıaz vapuru· 
na mavnadan yük verirken aya -
ğı kayarak düttnüt, sol elinin par· 
makları ezilmittir. 

Sarhoş halde - Sirkecide Şe • 
ref otelinde kanalizasyon şirke • 
tinde demirci Mehmed Demirka
pı civarında aarhot bir halde do
latırken düşmüş, kaldırılarak 
merkeze götürülmüştür . 

p==:.::m:::m Bu gece • "·=ıi 
~ı Nöbetçi eczaneler fi 
•• S 1 F .. !! amatyada: Profi oa, e · !i 

dökmekten iharett'.r. Fakat çay Danı"ş heyecan ı"çı"nde genç k 
••t1tımıuın;,nftlfl4'lt11ttı1111111111ıu1tııın11111nıı11111111111r:ııııı uııuı ııııınnııunıııııuıııuı I· 

F k
• k• . k doğrudan doğruya demlendirildi· zm bileklerinden tuttu: 

ii nerde: Vitali, Şehzade başında: ia 
H İsmail Hakkı, Şehremininde: H 
ii Nazım, Karaıümrükte: Suad, ii 
~i Aksarayda: Etem Pertev, E • İ! 
~! minönilnde: Salih Necati, Di - li 
!i vanyolundaı Esad, Zeyrekte: il 
i! Haıan Huluai, Kumkapıda: Bel·~ 
f; kıs, Betiktafta: Nail Halid, Fın- il 
ii dıklıda: Hilil, Galataıarayda: ji 
jS Ahmed Cevad, Yüksekkaldı -Q 
İi rımda: Vnikopulo, Şi9lide: A· ~ 
İİ um Şükrü, Kasımpaıada: Mer- H 
ii kez, Hasköyde: Halk Eczaha • H 

a ır ve ımsesız çocu - ği gibi içilirse daha lezzetli olu. - Elbette. 

lara yardımlar - Öyle ise yüzüme hakın1z. 
Hilaliahmerin İstanbul şubesi İngiliz kruvazörleri Ellerimi bırakmayınız. Sizin yanı-

kaza ve nahiyelerde yaptırdığı a- Boğazdan geçerek Tuna kıyr nızda olunca insan rahat ediyor. 
ra,tırmalar neticesinde 2000 den larına giden iki lngiliz kruvazörü Kalbinden geçenleri söylüyor. Siz 
fazla fakir ve kimsesiz çocuk bu · 17 Kanunusanide limanımıza ge- bana karşı her zaman müsamaha 
lunmu9 ve ilk mekteplerde her - lerek iki gün kalacaktır. ile davrandınız. Size çocuklu
gün sıcak öğ?e yemekleri verilme- "'"""'m'""""'"" " '""""' .. '"'"""'""""'""'u"""""" .. """uı • .-.. ,_m ğumda aklımdan geçen her şeyi 
sine ba!ları.mı§tıl". Beyoğlunda 318, Betiktaşta 209, söyledim. Siz sabırsızlanmadan 
. Kadrköyde 142, Adalarda 23, Sarıyarda 65, Beykozda 112, Kar- dinlediniz.. Size ne çocukça, ne 
Oaküdttrda 222, Eyüpte 136, Ba - talda 45 çocuğa yemek verilmek- delice şeyler söyledim 
kn·köyiinde 99 Kavaklarda 59, 1 tedir. l - Gene söyleyin. 

.. J • H u ne erı.. 1: ;n:ıı:::ı::::aı:::::::cı::::1:::1::::1r.:::::::=:m:n:i 
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Yazan: Niyazi Ahmed Okan 

''Göksu ,, 
C"k öne 0 suda. (Gokau kasrı) ndan 

l&.t;ı Yapılınıt bir iki tahta kasır 
ltaJtn · Bunların ancak havuzları 

b. 1.ftır. . 
nırı · M eh ncı ahmud, Gökauya çok 
eın . illa ~ıyet veriyordu. Burası, tam 

ın llaaıyle bir tenezzüh yeri ol -
(I~' Devattar Mehmed Paşa, 
lt • 1751) de sekiz yüz kırk 

!•nhk b. k'' k" 'd t dı, ır oı u yem en yap ır· 

Tefrika No. -31 

ve kasrının tarihi 

Sümer Bankın genel müdürü ı 
Bay Nurullah Eıad Sümer tehri • 
mize gelmiştir. Bugün Gemlikte 
kurulacak olan aun'i İpek fahri -
kasının yerini ıörmeğe gidecek -
tir .. 

Sümer Bankın son yaptırdığı 

fabrikalar, bittikten sonra on se • 
kiz, yirmi bin kişiye yeniden iş 
çıkacaktır. 

Bu miktar orta bir hesapla ai
lesi efradına zarbedilerek beş 
misline çıkarılırsa yüz bin yurta
ıa yeni bir geçim vasıtası temin 
ediliyor demektir. 

Öğrendiğimize göre Sümer 

ti l\öıkün yapılışında Şehremin1i· Bankın yeni kurmak üzere oldu-
'\' tıden azledilmit olan biraderi ğu Gemlik sun'i ipek fahri];.,. r 

k:•uf Efendi bina emini idi. O Bursa.da taraıunış yün İpliği 
Jca tunun ozanlarından Rasih, ( = Kamgam ) fabrikalarının 

~tı §U beyitlerle övdü: Nisan aymda yapılmasına baJla • 
h' Ferahda misli yok, abı havada nacaktır. 

1 nazir elhak.. j lzmitteki kağıd fabrikasının 
d ·re deklü iltifat olsa seza en • inıaatı ilerlemektedir. Banka 
er ""za oldu. genel müdürü Bay Nurullah Esad 

ha Boğaz içre nice nüzhetgehi şa- Sümer, Ankaradan lzmite uğra -
tı ~ var amma.. mı§ ve oradaki fabrikanın yapılıtı 

<! Bu nev tarhı mücessem cümle- Ciöksudan iki görUnUş nı gözden geçirmi~tir. 

Sümer Bank Umum Müdürü 
Nurullah Esacl Sümer 

Nazillide kurulacak olan bü · 
yük pamuklu fabrikasının da pro· 
jeleri hazırlanmıştır. Son tetkik • 
ler yapılmaktadır. Y apdan bir 
hesaba göre Mayısta kurulmasına 
başlanacaktır. 

Kayseride kurulan büyük men· 
aucat fabrikasının inşaatı ateşli 

bir çalışmayla ilerlemektedir. Bu· 
rada, Sovyet Rusyada ustabaşı • 
lıkla çalışan yetmiş tane talebe -
miz de çalışmaktadır. 

en ·'lıh · · rt'b. b k "ı"b· l aşına oldu.. Zehı te ı ı Bu fa ri anın Şubat sonların· ~ l Bundan hatka, bu yıl içinde, 
' muntazam aramgahr rana.. çok san'atkarane yapılmıt bir çeş.. yazmış olduğumuz Safih Dede, da makine mon.tajı b.clıyacaktır. }{' ~ Kütahyada bir porslen f abrikaar 

heh ı, nakşı dilküşa bir gülşeni medir. Nakşibendi tarikatından ve 1815 
ç t feza oldu.,, Çeşmenin dörd yönünde de de ölen Molla Ahmed ağa ile 1813 bet uzun yılın geçmiş olduğunu da kurulacaktır. yerini, Ö~onomi 

* * * ozan Hatif'in söylediği beyitler de ölen Şaban ağa da burada gö - hatırladı. İçi sızladı: Bakanı Bay Celal Bayar bizzat 
}\·· vardır. Desti fabrikasının civa. mülüdürler. Zuldür onbeş yılda bir ke~e zi- tayin edecektir. 

llçüksu bir hüyük nüzhetgehi rmda bulunan ve (1195 • 1780) yaret kabrini Sümer Bank müdürü Bay Nu-
ld d 1 1 · B l' Buradaki Küçüksu mezarlığın • Bir aVU" haki mübarekten iba· run- ı.. Esad Siliner de Bakanla bir· 

kam safa 0 u.. e yapı mı~ 0 an çe,meyı ey 1 da, Üstad Recai zade Elcremin ~ ~ 
et Mısraı da bu kasırın yapılııma zade Ahmed Rafid Efendi yaptır- ret kabrmı tikte Kütahyaya yer bulumuna 
llted h matemini edebiyatla ebediyete in· Ger zaman ett· .;.,n ı h l\ esabı ile tarih olmuıtur • mı,tı. 1 ~ pama I a· gidecektir. 

f
. a.ksrın bahçesinde güzel havuz ve Un değirmeninin yakinindeki tikal ettirdiği oğullarının mezar • sarat kahrını ıa · tan vardır. B. .. 'f di b Geçen bu yıl içinde en büyük 

1Yeler vardı.. çe .. menin yazılarından, çefllleyı' ır gün vazı ey ana etmek 1 D · · 8 :s- p E d O \ş erden biri olarak ta emırış 

l 
U kasır, araııra tamir edildik- Fatih ile gazaya gelen mücahit • iraye, mce ve Nejad.. a· imaret kabrini 

'tı t d E'- · ı· 1 · ı b · l b b 1 ve:-1 ıhr. Zonguldağm iç tarafların· .... sonra, üçüncü Selim ile ikinci lerden Salih Dedenin yaptırdığı a 1 Krem ıç ı acı arıy e u iıç Beyitleri i e a a ık vazifesi -
'"'&.k d 1 da kurulacak olan büf\ik ."Demir 
ı ..... ;ınu yeniden tamir yaptırdı· an a~ılmaktachr. oğ unun mezar taılarmı edebiyat nin acısını mezarlığın boşluğuna 
..... (127 d eritme ve relik müc~ssesesi1, için cid 3 • 1856) a Abdülme- Buradal<i bir camii ikinci Mah· yaparak üç toprak tümseğinin ü- haykırdı. ~ 
~ daha süslü olarak yaptırdık• mud (1251 • 1835) de yeniden zerine dikmiıtir. Söyle yavrum ıeyleyim şaaa hu de projeler hazırlanmaktadır. 
~ •onra, Abdülaziz de kendi ku· yaptırdı .• Tahsin adlı bir ozan: Göksu tarihinde bir kıymet girycn bakini Burada demir cevheri eritile -
)en;na. kadar eskiyen kısımları Söyledim itmamına tarih Tahsin olarak kalacak ~bu mezarlardan Hangi topraktır senin örten cek, müessesede hazırlanacak 0 

-

ltı .1 edi, Ayvansaraylı Hafız la. tamam ve içli bir babanın göz ya~lann • viicudü pakini lan "haddehaneler,, de raylar, 
)'~ıl Efendi, 1779 da yani bundan Ham Mahmudülfa'al ihya kıldı dan burada bahsetmeden geçe - Beyti ile de yavrusunun nıhu· vagonların demir parçaları velha· 
,:~elli yıl önce yazdığı kitabında , mabedi miyeceğim.. nu okşamak istemişti. (1) ııl piyasada kullanılan demirle -

,:11alumatı vermektedir: Beyti ile tarih söylemi§tİ.. Üstad Ekremin, Pirayesi için rin büyük bir kıtmı yapılacaktır. 
~,,1 Balayi gu'"hde padış' ahı zaman Gene bu cı·varda bulunan bı·r (l) Ustad Ekremin "Piraye,, h d l 
1;)'4! yazdığı tirin garip bir hikayesi dl b ·· · · Sel" 'k F Küta ya a kuru acak porslen 

tini.tan Mahmud Han Hazretle- re"me üzerinde de: a ı u uzun şıınnı, anı ey - f b k b k h · 
')' :s vardır: Piraye küçükken ölmüttü. · ktcb"nde tal be bed'· a ri asına üyü e emmıyet ve-

11.. n bu mahalden vurdukları ni · "Sahihülhayrat velhasanat zıye me 
1 e ye 11 ·b · 1 d b' · ~h~-- Baba, "Dünyaya geldi, dünyadan kıl .. ... t k · · rilmekte, ve en cazı ı§ er en, ırı 

111
• ''~r vardır. Bu mahalle dahi bir Beyli zade Ahmed Raşid Efendi,, şar ar ogre me ıçın o zaman ~ h. giden,, kelimesi ile anlattığı bu ··a .. ·· b 1 · d. K gözüyle bakılmaktadır. 

s: .. ·ııen sofa ve çeşmei maileziz in- yazılıdır .. Ya1nız bu çeşme desti mu uru u tınan şım ı urun 
"" l ölümün acısını, Pirayenin ölü muhan-irlen·nden aı·kadaş Banka, bu i"lerde kullanı -li 0 unınuştur. Sultan Selim fabrikası yanında ayni adamın nnız :r 

L.~nı Salis merhumun dahi nişan 1780 de yaptırdığı çeşmeden altı münden on bet yıl ıonra duymuş Bay İsmet Ulu Kut besteletmişti. lacak olan mütehassıs talebe ye • 
~'Vardır yıl osnra yani 1786 da gene Ah - babalık duygulan o vakit ayak • "Piraye,, bestesi, şiiıi kadar tiıtirmekte devam etmektedir. 
t\.d~u satı;İ'ar, burada uzun yıllar med Raıid Efendi tarafından yap· lanmııtı. Üstad Ekrem, bir gün içli ve yakıcı idi Musiki cerayan- Sovyet Rusayaya yeniden talebe 
·'"' t• hl ki l bu mezarlıktan geçerken birden }arının · ... b 1 d gönderilmek meselesi henüz ka -\er· :ra. arın n;ıan attı arını gös- tın mıştır. yem uyanmaga aş a ığı 
tih1Yor .. Nişan atılan yerlerin ter. Göksuda Karakol karısında damarlarındaki kanın donar gibi vakitler olduğundan beste, Sela _ rarlaşmış değildir. Almanya ve 
~ ed.ilen eğlence yerleri olduğu· Rüf aiye Şeyhlerinden Salih De • olduğunu hissetti. nikte dikkate değer akisler uyan· Belçikada Sümer Bankın yirmi 
~ıh gösteriyor.. , den:n türbedarı Çinari Mustafa E- Gözleri gayri ihtiyari mezar dnmıştr. Bay İsmet Ulu Kut, bes· mühendisi vardır. 

!ttı ökau kasrının hemen yanı ba· fendi gömülüdür. Çinari Mustafa taşlarına kaydı: Burada bir çocu· teyi dinleyenleıin hisleıini yene - Sovyet Rusyadnn gelen 70 us
ıa:' Üçüncü Selimin (1221 • Efendi -883 de ölmüştür. Fatih ile ğu gömülü idi. Acaba mezarı ne- miyerek ağladıklarım sövlemek- tabaşımız büyük muvaff akiyetle 
~ da yaptırdığı sar.aklı çeşme gelin şeh;d oldu~unu da yukarıda rede idi? Düşündü. Aradan on tedir. ., çalıımaktadırlar. 
l:l>a.ndı .. Eski sevgililer bir avuç ı gibi yalnız bir dişi ol:rak bulma· l 9 Eyhil panayırı o gün kapan- ı yok ... Teyzem daha sandala bi, ı nuna kadar bu-ra•d..,a_ç_a_lı_ş ... an-b•i•r•i-h· 

llr&.Jc oldu. sın. Çünkü sadece kadın olmak dığı için lstanbula giden posta • nerken veda etti, ayrıldı.. tiyat zabiti eliyle karşı tepeleri 
~·~ınıirin her kasabasında öınrü- bugünün yaşayışında insanı yarım larda yer bulmak güç .. Teyzemin içinde doğup büyüdüğüm güzel göstererek anlatıyor: 
tUl.i.11 bir parçasını bıraktığım bırakıyor .. Kadınla erkeği kay yardımı ile (Sakarya) vapurun • lzmirden ayrılıyorum.. Bir daha (Ergin) in sesini işitiyorum 

ıel fzmire artık yabancıyım •• naştıran bağ çözüldüğü zaman da bir kamara bulabildim.. gelecek miyim? Bilmem ... Ben sandım ... 
ltıtıOnun ılık kıyıları, zeytin ko . kadının himayesiz ve desteksiz . On bir yıl. önce Altay va.p~r~ artık ~endimin değilim ki! _ Şu yüksek mermer sütun İn· 
~, U }'0aylaları beni okıaya okşa • kafesten atılmış, uçmasını, yem ıle ve kardeşımle lstanbula gıdışı- lzmırde gözümün en son bırak- gilizlerin ölüleri i in diktikleri 
a,{etııtirdi .. Fakat kader mi, te- bulmasını bilmez bir kuş gibi mi hatırlıyorum.. Dünün ürkek, tığı Gazi heykeli oldu .. Onun en· abide... ç 
til Uf ınü işte hayatın anlafılmaz yerlerde sürünmem~s.i lazım .. Biz, beceriksiz, nari.~ kı~ı bugün kal?i ginlere doğru uzanan kolu 30 A- Şu ilerisi Maydos .. Arka sırtlar 
~ "eleri beni kalıptan kaliba ao • dünün kadınları evhlık hayatında nasır tutmuş, gozlerı hayatın ıç ğuatos günü verdiği kumandayı Anafarta te eleri ... 
\,~~&.k nihayet sade çocugu" · · yalnız bir dişi olabildik .. Eşimizi ylizünü görmeğe alışmış, heyecan· tekrar ediyor· S I p : .., ıçın . • oruyor ar: 
~Yan bir ana yaptı.. kaybettiğimiz zaman bir hıç ol - sız, arzusuz, kof ve kalın ayni - Hedefiniz, Akdenizdir, ileri. _ Arı burnu nerede? ., 
'lU .. b ' 1 l " ttl.ltt .gun uralara gelitim bile o- duk.. yo cu ugu yapıyor. :ı. ~ Jt. Parmağiyle spl yanımızdaki 

tçin.... . Yavrumu hayatın ihtimaller, te· Dünün utangaç kızı bugün yal • Güvertede konu"uyorlar.· k .. t · a . % çı ıntıyı gos erıyor: 
~~ &.ba.ın, ipotek olarak aldığı· sadüfler dolu her adımınd~ hır nız başın~ ka~ar~ı~ı. bulmak, ~- - Çanakkaleye giriyoruz.. - lşte kumsal olan yer .• 
b,tı'e\'e sahih olabilmemiz için hiç olmaktan kurtarmak istıyo • yasını yer eştırme ıçın kamarot - - Burayı gündüz geçmek fır - Sokuldum: 
~e/ bekliyor .. Fakat (Meral) in, rum.. Ona vereceğim terbiye, ları arayıp buluyor .. Hamalları a· satı her zaman ele geçmez.. - Çimentepeyi gösterir misi• 
~İit~~~~~~nde Akdeniz maviliğini mekteplerden toplayacağı bilgi zarlıyor .. Hntta kendi gibi yolcu· Macerasını hin bir ağızdan din· niz?. 
Se)Q Uguın gözleri beni lstanbula belki onu anası gibi bir gönül larla ahbab olup konuşuyor. lediğim Çanak.kateden ben ilk de- Ogünlerin heyecanını yaşayan 
~Yor • ., kurbanı olmaktan kurtarır. Sakarya limandan çıkıyor.. fa geçiyorum.. gözleri yüzüme dikildi: 

Onu ~ık onun için yaşayacağım.. * * ~" Rıhtımda ahbabları, dostları se- Güvertedeki kalabalığa karıt • -Çimentepe mi dediniz?. 
t1t\, Yle Yetiıtireceğim ki haya • İzmir yolundan lstanbula dönü- lametlemek için sallanan mendil- tım. 

eı olacak erkek onu benim yorum... lerin araaında bana aşina olanı Çanakkale harbinin batından ıo ( Arkası var ) 
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çokhegecanıı bir muhakemenin tafsilatı Fransa, ltalyaya neres 

Hauptman Lindberg'in çocuğunu lerini veriyor? • 
nasıl öldürmüştür ? Fraıu~:~;:;:;,:~i:d:·': 

l.t ran hudud fU suretle çizilmittir: 
hd:. ıvıiiddeiumumi anlatıyor, cinayeti hayali surette yaşatıyor, 2919 Eylülünün 12 sinde Fran· 

n h d sa ve ltalya araamda yapılan an· 
V\'et, u esnada Lindberg'in karısı hınçkıra hınçkıra ağlıyor u ıaımanın tayin ettiği son nokta 
nnı•t' I le parmağını uzatarak katili gös- olan Tunnodan baılıyacak ve 
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·• · •.. • teriyor, cinayeti bütün iğrençliği doğru bir çizgi ile lngiliz - Mıaır 

LıntJcrg, karısı ve 

~ }' Qlnı.z kua ajans haberlerini :::;:k!.e iktila etmeyi kô.li bul -
E 1ilrtıız için küçük Linc!ber • 
'"kat'" J b"t" t I ., .. tU u avaaını u un a ıı a-

i e
6
resen perıembe günü yazma

~ cttlamıı ve yazıyı fiiri heyeti
~ •e~iminde bırakmqhk. Bu • 
1. ele muhakemenin ilk •alha • 
""ı 'lJ ,,azıyoruz: 

ltıc· 'o • ın çağrılan bayan Lulu Jon· 
d il •di. Bu kadın, daha timdi • 
~ llıa.znunun suçlu olduğuna 
~ dığını, ancak öldürme ceza -
~· aleyhinde bulunduğunu söy. 
~ce, jüri olamıyacağı anlatı· 
"' çekilmesine izin verildi. 
~ llda.11 ıonra makinist amele 
~l \1 alton salona getirildi. Bu, 
~· heyetinin ilk azası ve sonra 
~oldu. Artık ıırasile bütün 
li) etler birer birer tetkik edi • 
.ı: 0tdu. Bu it saat on üçe kadar 
--ctdu_ 

'si} enıek zamam gelmif olduğu 
~~il llıa.hkeme tatil edildi ve elli 
~kika sonra yeniden topla -
tıtl jüri heyeti bütünlenmif, 
'~ seçilmiı bulunuyordu. 

dt 8ı.arıdan sonra mahkeme bir 
~i ~ aa.hnesi haline girmitti. F e. 
lltt Ctlla.yet tetrih edilirken, maz· 
~) ll~rı, alçaklığın en dütkün ker-

ttırıe b 'k . d" • • h ~t~ 'Varan u tı sın ırıcı a-
ti) l!lli İtilenlerin tüylerini ürper· 
h,~r, helecandan tıkanacak bir 
'el' \~~tiriyordu. Hele Nevv Jar. 
h,l' l)iikUnıeti müddei umumisi 
li \ 

1 
&'Vid T. Vilentz'in cinaye • 

\~ nb~lınr.sı, sonra kat'i ve ha • 
~Uti.il ır aöyleyi§le maznunun öl. 
''lo ltıesini istemesi mahkeme 
dtt~11U bir ölüm havasile dol -

ttu. 
~~!~dei umumi aözüne §Öyle 

öldürülen çocuğu. 

ile açarak Hauptmam suçlandın· Sudanının garp hududuna gele -
yordu. Bu anlatmalar bir ıaat cektir. Burası Grenoviç nısfmne -
kadar ıürdü. harınm 24 derece şark tulünde ve 

Cinayeti hayali bir surette ye- 18 derece kırk bet dakika ıimal 
k t·ı· arzındadn·. niden vücuda getiriyor, a ı ı 

k d Bu çizgi lta1ya topraklarına gösteriyor, sanki o va a a onun-
la beraber hareket ediyor gibiy- Aozu ile Gezentiyi, Fransız top • 
di. Çocuğun ölüsünü bir kolu al- rz.klanna Bardai ile T ekroyu hı -
tında tutuyor, öteki kolunda kırı- ra'kıyor. Bu suretle Libyaya aid 
lan merdiven bulunuyor, yirmi olduğu tasdik olunan yerlerin a · 
metre kadar bir yol gittikten son· fağı yukan ölçüsü 114000 kilo -
ra merdiveni atıyor, daha sekiz rr.e!re murabbaı oluyor. 
yüz metre kadar gidiyor. daha Eritre ile Fransız Somatısı kı
henüz Lindbergin yerleri içinde yılarında düzeltilen hududun çiz· 
bulunduğunu görüyor, çocuğun g'ıi, Şap denizi kıyılarında Der 
üzerindeki gecelik elbiseleri çı • Elua ile Veima deresi üzerinde 
kanp alıyor. Niyabet, epeyce yol Daado-to arasındadır. 
gittikten sonra bir ormana gir • Bu düzeltilen aınrrlar ile !tat -
m~t bulunuyor. itte o zaman ge" yan topraklan Babilmenedbin 
nit bir nefes alarak ormanda kaz· kartısına kadar ilerlemit bulunu
dığı bir ,ukura, çocuğu yüzü ko- yor. Bundan baıka, Fransa Cüm • 
yun atıp üzerini topraklarla örtü- l:uriyeti, ltalyanın Dumerrah ada· 
yor. Katil artık serbest kalıp ka- ıı üzerindeki hakimiyetini tam • 
çabiliyor. Likin çocuğu alırken yor. 
beıiğine bir mektup bırakmayı 1935 ten itibaren Tunusta l -
unutmuyor. Bu mektupta Lind • talyan ana ve babadan doğan her 
bergin kendisile ne yolda müza· ıahu f talyan tebaası sayılacak, an 
kereye giriıeceği anlablmt§b. cak 1945 - 1965 yılları arasında 

Müddeiumumi bunlan, aanki doğanlar, retit oldukları zaman, 
gerçekten 0 saatte oluyormuı gİ· Fran11z tabiiyetine gireceklerdir. 
bi anlabyordu. Sonra ne suretle Tunus protokoluna ızöre, Tu • 
müzakereye giriıildiğini söyledi: nustaki ltalyan mektepleri 28 

''- Jlkin doktor Kondonun i- Mart 1955 tarihine kadar bulun • 
lan tarzındaki cevabına karşılık dukları vaziyette kalacaklar, bu 
gönderdi. Bu, bir tabinin ıoförü tarihten itibaren Fransız kanun • 
ı'le olmuftu. Vutland mezarl.ıg-ın- larına tabi huauıi ltalyan mek • 
da bir görüıme yeri gösteriyor • tepleri haline gireceklerdir. 

- Bu itte söyliyeee·gı .. ·m illi ıöz T r 1 • J t.. 11 d' du. Iıte burada iki adamın esrar- unus an aıı maaıy e na e ı • 
üzerimize büyük bir yük almak lı konuımaları oldu. Görüşüyor- len diğer meseleler 1945 yılına 
sözü olacaktır. Bu da, bukle saç- ken katil pek büyük ihtiyat göa- kadar ayni halde kalacak, bu ta • 
lr, sevimli yavrucuğu öldüren a- teri~or, istediği para üzerinde a- rihten itibaren, diğer bir anla~ma 
damın bu salonda olduğunu is • yak diriyor, parayı alına.dan ço • üzerine tedricen Tunustaki müş -
pat etmek yüküdür. aığu gösteremiyeceğini kat'i ola- terek haklara gireceklerdir. 

Kısa bir ıükUt, bütün salon • rak ıöylüyordu. Nihayet yalnız Bu anlaşmanın lı•yin edeceği 
dan bir ürperme geçti. Sanki, bir ıeyi kabul etti: Çocuğun ge • rejimden ayn ol:ır&k, bugünden 
yalnız sevilmek, korunmak, ok • celik elbiselerini gönderecekti., 1ta:.aren 1945 t~:ı ~vv.-] ıerbeıt 
ıanmak çağında bulunan bir suç- Müddeiumumi çocuğun elbi • mesleklerde çalışmakta bulunan 
suz bebeğin öcünü almak istiyor- ıelerin koli postal olarak gönde- İtalyanlar, hayatlarının sonlarına 
mut gibi, bütün gözler sefil, bu rildiğini, yetmit bin dolar olmak kadar bu hakkı muhafaza edecek
iğrenç haydudun üzerine dikildi. üzere tayin edilen para verilme- ceklerdir. 
Müddeiumuminin hakim ıesi ye- dikçe çocuğun iade edilmiye • Avusturya ve Tuna orta 
niden iıitildi ve ürperen yürek • ceğini bildirdiğini anlatb. Katilin Avrupası 
leri bir kıskaç içinde ezecek, he· ne mretle elli bin dolara razi ol- Her iki hükiimet, ti.kadar olan 
lecanları coıturacak bir anlatıfla duğunu ve bu paranın ne yolda devletlere birbirlerinin dahili it -
devam etti: verildiğini söyledi. Bundan ıon • lerine müdahale etmemek için 

"- Bir adamın giriştiği her • ra Hauptmanın çocuğun bulundu- anlaşmayı, topraklan üzerindeki 
hangi bir hırsızlık itinde ölen di· ğu yeri yanlq haber verdiğini, ce. hakimiyeti ve siyasi yahud içti -
ğer bir adamı kanun öldürülmüt sedin bir zenci amele tarafından mai siyasetlerini ihlal edecek ka
diye saymaktadır. Ben de Haupt- bulunduğunu, katilin yafayı,mda aıtları teıkil yahud himaye etme· 
manın küçük Şarl Lindbergi öl· görülen değişiklikleri, merdive • mek taahhüdünde bulunmayı tav· 
dürdüğünü ispat edeceğim. Bu a- nin kendi atelyesinde bulundu - ıiye edecektir. 
dam çocuğu alınca kaçmak için ğunu, tevkifin nasıl yapıldığını Bu husuıtaki anlatma ilkin, 
hazırladığı el merdivenine lioı • ve katilin ilk ifadesindeki yalan- İtalya, Almanya, Macaristan, Çe. 
tu. Aıağıya iniyorken merdiven lan birer birer pek açık olarak koslovakya, Yugoslavya ve Avus· 
kırıldı, çocuğun başı vurularak anlattı. turya arasında yani Avusturyanın 
kafa tası kırılmıt olmakla ansı • Müddeiumuminin uzun söz • komşuları olan devletlerle Avus -
zm öldü.,, leri, dinliyenlerde helecanlar u • turya arasında yapılacaktır. 

Müddei umumi bunları söyler- yandırıyor, birçoklarını ağ!abyo- Bu anlaıma, Fransa, Lehistan, 
ken salonda, katilin karısına ya· yordu. Nihayet tahitlerin dinlen- Romanyanm da girmesi için açık 
km 

1

bir yerde oturan bayan Lind· mesine sıra aeldi. bulundurulacaktır. Bu suretle 
berg bunlan dinliyordu. Heleca· Arkcuı gelecek Fransa iel Avusturyanın bütün 
nını tutamadı. Hıçkırıklarla ağ - komşularına teşmil edilecektir. 
lamağa başladı. Ona bakan Haupt· Bundan haıka Fransız ve ltal· 
manın karısı da, o dakikaya ka- ~--·Doktor ._.. un!!"~ yan hükUınetleri, Avusturya istik. 

dar muhafaza etm~ğe çalı,~ğı BH H1u .. seyin Osman m lali ile, hakimiyetini muhafaza et-
metanetini kayb~ttı: M~~etı~e ıl 1 meği bir :zaruret saydıklanndan 
edilmit bir hale gırdı. Muthıt bır il Haseki hastanesi bu istiklal ve hakimiyet tehdit e-
helecanla sarsıldı. Miralay Lind- ;. h. . -ı h dilince ve Avusturya ile kendi 
berg oturduğu masadan müddei- 'ı ~ da ılı ye mu e assısı i aralannda görüşmeyi ve alınacak 

d K d• · • ili U
1

eli Lütüf Apartımanı saat 

1 
tedbiri '----rla•t-ayı •ı·mdı'den umumiye bakıyor u. en ısını L:; Ko..ra "( •• "" 3' 

• · t ·d· •·7 e 1'ar'ar Tetefo.,. 9.->.45q kabul ederler. Bu go··ru-.,..,e, sonra· kaybetmiı gibi bır vazıyet e ı ı. Bllii ~~ 
Müddeiumumi, ciddi bresi • 1 Allllllllllllll~Mllllllllllllil 1 dan diier devletlere bildirilecek 

ve bu ıuret)e bir ahenk temin e ; 
dilmit olacaktır. 

MUstemlekelere ald tiko
rı omlk menfaatler 

İtalyan hükumeti reisi ile 
Fransız Dıtit!eri Bakanı, kendi 
memleketleri ile Afrikadaki müs
temlekeleri ve komıu memleket • 
ler arasınt:a ökonomik münase • 
betlerde tekamül ve inki§af mı 
lüzumlu gördüklerinden bu yol -
da birlik çalı§mayı temin ed~ek 
vaziyet almayı taahhüd ederler. 

Bu birlik çalııma sahasında, 
Cibutiden Adiı-ababaya g:den 
frmendifere halyanlar da i!tirak 
edeceklerdir. 

Slllhlanma 
Fransız ve İtalyan hükUmetle· 

ri 11 Birincikinun 1931 de yapı -
lan haklarmm müıaviliğinin 
beyanı üzerinde konu§arak hiç 
bir memleketin, yalnız kendi re -
yile silahlanma itinde taahhüda • 
bnı deği§tiremiyeceği esaı;ııda 
mutabık kalmıılar ve b öyle bir 
hal olunca aralarında görüpneyi 
kabul etmitlerdir. 

Umumi beyanname 
İtalyan hükiimeti reisi ile bat• 

hca Fransa Dışişleri Bakanı umu
ml bir beyanname imzalamıt'ar • 
dır. Bunda, her iki memleket ara· 
11nda muallakta ka!an bütün me· 
selelerin tasfiye edildiği bildiri! • 
mekte ve iki hükiimetin iki mille· 
ti birleıtiren ananevi dostluklarını 
tekamül ettirmek iıtedikleri, müte 
kabil emn'yet içinde yeni tetkilat 
işi için h;, Hlr çalııacakları ve ha· 
~:.~Ierin :cab ettireceği işlerde a· 
:.ı.lormda mütavere • eJece~leri 
temin edilmektedir. 
Bir Berlln gazetesi ltalyayı 

kazan~h bulmuyor! 
Berlinde çıkan Doyçe Alge

mayne Zaytung gazetesi Fransız 

Haıiciye Nazın Laval ile İtalyan 
Başvekili MU$olini arasında Ro
mada hasıl olan anlaşmadan bah
sederken İtalyanın reviziyonist 
devletler arasından çıkmasını i · 
Ieri sürerek diyor ki: 

"İtalyanın, Macariıtanı feda 
etmek ve cenubu tarkideki vazi -
yellerini de bırakmak suretiyle 
yaptığı fedakarlık kazandığı 

müstemleke arazisine hiç bir su -
retle tekabül edemez. Romada 
aktedilen iktisadi protokolların 
batka memleketlere tamil olması 
da bir taviz sayılamaz. Muasolini 
şimdiye kadar harici siyasette bir 
çok feylerden vazgeçti. Yakin 
Şarkta Sovyetler1e beraber hare • 
ket eden Türkiye ve Balkanlarda 
da Balkan misakı daima onun 
karşısına çıkıyor. Şimdi Fransa, 
son aylar zarf mda devam eden 
mülhit gerginliklerden sonra kü • 
çük itilafı saramadan yeni anlat· 
malara sokmağa muvaffak olabi
lirse, Muasolininin takib ettiği 
büyük ptinların bura.da meskUt 
bırakılmamıı olacağına şüphe 
yoktur. 

Romada yapılan anlatmalar 
hakkında bildiğimiz ıeyler mah • 
dud kaldıkça, İtalyanın o anlat • 
malar ile ne suretle kuvvetlendi • 
ği ~eselesini açık bıralmıak la • 
zım gelecektir.,, 

Bay Llvalla Muso!inl tara• 
tından yapllan beyanatın 

metni 
Roma, 12 (A.A.) - 7 ikinci• 

k~nunda ltalya hükiimet reisi ile 
Fra.naız Dış:şleri Bakam arasın • 

~ (Ltltlen gytfayı çeviriniz) 



Bütün Sarlılar bugün reylerini veriyor 
. tarafı 1. ci sayı/ada j "Son iki gün içinde birlik cep- yonu tarafından kendisine bildi • 

leri düşünülecek olursa, netice · he gt..zP.telcrinin dağıtılmasına rilmesini müteakib bir çok karar· 
nin Almanya lehine çıkacağı tah- engallik edilmiş ve bütün mınta - lar almak mecburyeti dolayısile 
rnin edilebilir. ka içinde dağıtıt i,i umumi su • uluslar kurumu konseyi içtima. 

Arnavutlukta 
neler oluyor? 
~ Baş tarafı 1. ci sayıfada 

kabileler, Kral Zogonun yerine 
onun uzak akrabası olan Gani 

Kısa 
1111111!.9 Şehir . 

. "' . ' . . Habere11 

§ BEKLEME YERLERi - A 
alipaşada yapı!makta oian traınvaY, 
leme yerinin İnşaatı bitmiştir. D 
den itibaren de Çapada bir bekleJ11e 

Almanlar, rey verileceği esna- rette durdun:!;::ıv.~tur. 700 afiıten larmın bir müddet süreceği tah -
da Snrlıların ne auretle hareket yüzde yetmi!"i ynt.ı1mış ve 80 si- min olunmaktadır. 

Beyin kral olmasını istiyorlar. 

1 Deyli Ek~pre:;in muhabiri Deh. 
reden Arnavutluk hududuna var
dıktan sonra hududun kapalı ol -
duğunu ve hudud boyun<:a Tira • 
nadan haber alınmadığını anla • 
mıı, daha sonra mem)eket içinden 
ilerliyerek birtakım kabilelerle 
görünmüıtür. 

ri yaprlmağa başlanmıştır. 
§ KONSER - Altı şubat pert 

günü akşamı Çocuklan Esirgerrıe 
rumu Bayazıt kolu tarafından S 
ainemaıında bir konser tertib e&i 
tir. Konıere kemani bay Sadi ve tıal 
Eftalya da iıtirak edecektir. .ıı 

edeceklerine dair gazetelerde bir nema müdürü kontratlarına rağ -
takım talima.t neşrediyorlar. Si - men birlik cephenin propaga.nda 
yut münakatalara girİ§ilmeme . · i~mlerini gösterememi,lerdir. 
sini, Hitler ıelimından vaz ge - Sarbrüken, 12 (A.A.) - Hit-
çilmeaini, rey sandığının bulun- ier aleyhtarı gazeteler, Sar'm Al-
duğu yerde tek bir kelime bile manyaya döndüğü takdirde hü . 
sarfcdilmemesini, her emre ita . kumet komisyonunda çalışan Al. 
at olunmasını rey pusulalarını zar- man memurlarının vaziyeti hak · 
fa koyduktan sonra zarf m iyice kında devam eden müzakerele -
kap:ıtılmas1nın unutuhnamaıını, rin hiç bir·n.!tİce vermediğini i -
rey pU$Ulasındaki üç bo§ daire . lan etmektedir. 

Halledilmesi lazım gelen me· 
seleler şunbrdır: 

1. - Sar havzasının hangi 
devlete verileceği. 

2 - Bu muamelenin hanei ta
ı·ihtc. yapılacağı. 

Konsey bu tarihi teıbit eder -
ken Sar komitesinin 5.12.1934 ta- Muhabir gördükleri ve duy • 

duklarını !Öyle anlatıyor: 

den birisine kurtun kalemile iıa- Fransaya 40 bin mült~c1 mi 

rihli raporunu nazarı dikkate a
lacaktır. Malum olduğu üzere bu 
raporda, Sarın Almanyaya dönü
şü takdirinde aradaki mühlet bir 
aydan aşağı olmıyacakt11:,, 

"I.syan bayrağını, Kral Zogo • 
nun eskiden dostu olan Muhahra 
Bayraktar açmıttır. layanın se -
bebi parasızlıktır. Arnavutluk 
hazineıi tamtakırdır. Altı aydan
beri zabitlerin, memurların çoğu, 
nazırlar maat almıyorlar. Kral 
Zogo 1924 de Yugoslavyadan 
240.000 ıterlin kadar borç temi
nine çalı§tıyaa da bulamadı. Bu
nun üzerine 1928 de ltalyaya 
döndü. Fakat oraya gönderdiği 
memurlar da elibo§ geldiler. 

ret edilmesini tavsiye etmekte - dönecek ? 
dirler. Bununla Almanların rey - 1 Paris, 12 (.A.) - Tan gaze -
ler verilirken tam bir bitaraflık tesinc göre, Sarre reyiamı Al -
gözetmek istedikleri anlaşılıyor. manya lehinde çıkarsa Fran11aya 

SükOnete ~nanll•yor 40 bin mülteci gelecektiı.-. 
Sarbrük, 12 (A.A.) - Royter Üçler komites;nin müddeti 

ajansından: uzatlldı 

Yarınki reyiama engel olmak Cenevre, 12 (A.A.) - Ulus • 
teıebbüsünde bulunulacağına da. lar kurumu konseyi bugün husu
ir endiıe verici haberler dolaşı • si bir toplantı yaparak ~•~r üçler 
yor. komitesinin salahiyetleri:Aİ uzat· 

Bununla b~raber, reımi ma· mıttır. Bu komite ltalyan bay A
hafil herıeyin sükun içerisinde loisi, lspanyol bay Maderiaga ve 
geçeceğine inanmıılardır. Arjantinli bay Kantillo'dan te • 

Uluslararası kuvvetlerin ver • şekül etmektedir. Toplantısını 
dikleri reminat kar§ısmda bu tür- Sar meselesine hasreden konsey 
lü korkulara yer yoktur. bu auretle Sar halkına plebisitin 

Ortalıkta hüküm süren kor - tefsirine ve tatbikine aid bütün 
kudan ötürü, sosyalist önderi itlerin konseyin tavzif ettiği müs
Braun, reyiamın erteye atılması - tak il bir heyet taraf mcian yapı-
nı istemişse de, komisyon Hu is • lacağı teminatını vermek iste • 
teğe kulak asmıyacaktır. rniştir. 

Alman cepheainin zorba· Bundan batka konsey bu ak. 
hldarrndan şikayet tam Sar halkına bir beyanname 

Sarbruken, 12 (A.A.) - Bir- neırederek sükunete davet ede. 
lilç cephe matbuat bürosu Alman cek ve reylerin sıhhatini ve hür. 
cephesinin gayri kanuni manev • riytini teminle mükellef olan he -
ralarını ve gittikçe artan zorbalık yetlere güvenmesini tavsiye ede -
hareketlerini ortaya koyan bir cektir. 
tebliğ ne§retmiştir. Bu tebliğde Cenevre, 12 (A.A.) - Sar ple· 
deniliyor ki: bisiti neticesinin plebisit komis • 

da imza edilen genel beyanat met arasında kararlaştırılan tarza gö· 
ni aşağıdadır: re cereyan ettiği kanaati vardır. 

İtalya hükUmet reisi ve Fran · Tebliğ zabıtname tetkik mi • 
aa ~ü~huriyeti. Dışişler Bakanı,, sakı ve p~otokollar, Avrupaya a· 
bugun ımza edılen mu~aveleler, 1 id her ne varsa Fransa ile küçük 
evvelki an!aşmaların aralarında 1 

itilaf arasında yapılan anlatma -
muallak bıraktığı baıhca mesele· Iardan cıkmıştır. 
lerin ve bilhassa 26 - 4 - 1915 ~ 
tarihli Londra anlatmasının 13 . Bu anlatmalarda, muahede1e -
üncü maddesinin tatbikina aid rın ne suretle olursa olsun yeni • 
bütün meselelerin hallini temin den tetkikin.e dair bir şey bula -

mıyan ltalyan matbuatına karşı 
etmif olduğun.dan, hükumetleri 

MussoJinin ne tefsirde bulunaca
araunda. gelecekte vukuhulabile · 

ğı merak ediliyor. Çünkü bunun 
cek ihtilaflı meselelerin de gerek 
diplom.aıi yollara gerek uluslar 
derneği andlat masının tesbit etti
ği usuller yardımı ile gerek ulus
lar aruı daimi adalet divanı va • 

ııtasiyle halledi'leceğinden ötürü, 
kendi hükUmetlerinin iki ulusu 
hirleştiren an'anevt dostluğu inki
taf ettirmek ve karşılıklı güven 
ruhu içinde genel barıt için it be· 
raberliğinde bulunmak arzularını 
teyid ederler. 

Bu hükUmetler, bu İJ beraberi 
liği için aralarında ahvalin İcab 
edeceği her türlü istiıarede bulu
nacaklardır. 

İki nüıha olarak 7 lkincikanun 
1935 te imza edilmittir. 

KUçUk anlaşma ile 
Balkan anlasması 

# 

l\Iaten garezet.esinin Belgrad 
muhabiri, Fransa ile İtalya ara -
smda yapılan anlaşmanın küçük 
anla§ma ve Balkan anlaşması tara 
fmdan J1e suretle telakki edildiıli-

"' ne dair şu telgrafı gönderiyor: 

Küçük anlatma mehafilinde, 
Laval - Musaolini görütmeleri • 
nin, önce Frama ile menfaatleri 

hakkında hiç bir şey geçmemiştir. 

Maamafih son zamanlarda ar 
tık, Bay Musıolinin, muahedeleri 
r ni:.le.n tetkik etmek sisteminin 
hayali bi.- arzudan batka birşey 
olmadığı, taraftarları tarafından 
anl~ılmış bulunuyor. Böyle ol • 
makla beraber, Roma göı-ü§meleri 
ni takib eden Almanya ve Maca
ristana beiı vermemek için bir ta· 
kım ihtirazi ka.yitler söylenib du-
ı-uyor. 

Vakıa Avusturyanın istiklalin· 
den ba!lıyarak ıimdiki statükoyu 
muhafaza etmeğe bütün küçük 
an1atma devletleri i~tirak ediyor 
ve Frama ile k·;çiik anln~ma bu 
statükoyu teyid eyl'ynr; faka t bu
gün Alm~n} aya dayanan Macıı. · 
ristan küçük anlaşmanın taşıchğı 
ayni iyi niyetle yeni Tuna teski -
]atına girebilecek midir? 

Sonra Türkiyeye tamamiy le 
bağlı bulunan Yugoslavyarun ka
bul edebileceği, orta Avrupadaki 
işlerin adli tesviyesine Macaris · 
·.an müsaid bulunacak mıdır? İt . 
te bunları anlamak la:ıımdır. 

3. - Sar ahalisinin tabiiyet 
ve hukukunun tesbiti ve tabiiyet 
i!f inde hakkı ihtiyarlarının tayi • 
m. 

4. - Uluslar kurumu konae
yinin, 17.5.1933 tarihinde aldığı 
karar mucibince hakları her tür
lü ihtimalde mahfuz bulunan Sar 
memurlarının hukuku, ıoysal si
gortalarla alakadar meseleler ve 
Sar arazisini terkedecek eşhasın 
servetlerinin nakli işi gibi fer'i 
meselelerdir. 

lngiltere kabinesi de Sar 
işini görüşecek 

Lonclra, 12 (A.A.) - Yarın 
ak§am Dıt işleri Bakanı Sir Si • 
mon'un dönüşü üzerine toplana • 
cak olan kabine içtimaında Sar 
meselesi, silahların azaltdmaıı i
şi ve Fransız bakanlarının Lon -
&rayı ziyareti meselesi görütüle
cektir. 

İngiliz Dı§ I~leri Bakammn ö
niimüzdeki hafta Cenevreye dön
nif.Sİ muhtemeldir. 

Yüzbaşı kurtuldu 
Paris, 12 (A.A.) - Buraya ge

len haberlere göre, geçen ayın 17 
sinde Sarbrük'te bazı hadiselere 
sebeh olan yüzbaşı hakkında ta • 
kibat yaplmıyacaktır. 

Tahkikat neticesinde yüz batı· 
nın men'i muhakemesine karar 
verilmiştir. 

Alman!lanın hareketi lngll· 
terede nasıl kartllandı? 

Londra, 12 (A.A.) - Sar re. 
yiim neticeıinin tetkiki ııraların
da, uluslar kurumu konseyinde 
kendisini temsil ettirmesine dair 
vaki olan telkinin Almanya tara
fından reddi Vhitehall' da pek 
flA:z:la hayreti mucib olmamıtlır. 
lngiltere hükUnıeti buna dair 1 • 
1 al yan ve Fransız hükUınetlerile 

Bu vaziyet Yugoslavyanın 

gözlerini dört açtı. Belgradın ka
na.atine göre ltalya ıon isyanları 
bahane ederek Arnavutluğu iş • 
gale tqebbüs edecektir. 

Bundan baıka (Belgard) bu 
itin (Laval • Musolini) müli.ka • 
tmda konuşulduğuna kanidir. 

Hudutta hükümran olan te • 
lAkkiye göre ltalya, Arnavutluğa 
karıı yürüdüğü takdirde Yugos -
lavya da yürüyecektir. 

Gene bir tekzib 
Tiran, 11 (A.A.) - Arnavut

luk matbuat büro.su Arnavutluk -
ta ihtilal zuhuru ve hatta bu ihti
lalden liizzat Kral ve ailesinin de 
müteessir olduğu hakkında bazı 
ecnebi matbuatta çıkan haberle -
rin tamamen hayali ve tahrik e -
dici bir niyetle yapıldığını bildir
mektedir. 

Halk evinde konferans 
ve temsil 

Halkevinden: 
1- 14.1.1935 pazartesi günü ıaat 

(11) de merkez ıalonundıı Dil, Ede -
biyat ve Tarih §Ubemiz Üyelerinden bay 
Hikmet Turhan tarafrndan (Türk e • 
debiyatmda dağ) hakkında bir konfe • 
rana verilecektir. Herkeae açıktır. 

2 - Gene 14.1.1935 pazartesi günü 
ıaat (20.30 da Gülhane parkı içindeki 
Alayköşkünde temsil kolumuz tarafın -
dan (Himmetin oğlu) piyesi oynaDB -
caktrr. Davetiyeleri her gün saat ( 17) 
den •onra Alayköşkü iç işleri Çevir -
genliğinden alınabilir. 

görüttükten sonra, bu telkini ya. JI :-r 
pan lngiltere'nin Berlin sefiri -· T o p 1 a n t J 1 a ~r 1 
olmuftur. .,.~:':'!'""'::-!'-:."~~~~---~-....ı;.. 

Türk kadın hastahklan ve doğum 
Diplomatik görüşmelerde, Al- hekimleri birliğinin aylık toplantısı ya· 

ma.nya'nm uluslar kurumundan nn aaat 18,30 da etibba odaımda ya • 

b pılacaklır. Toplanbda profssör bay u ıuret'le istifasını geri alacağı 
Tevfik Remzi, profesör bay Liman, pro-

meıelea i tabiatiyle mühim bir yer Eeıör bay Şurats tebliğlerde buluna • 
tutmakatdır. cRlda(dır. 

Bay Flanden ile Lava.l'in-;;. -
kında Londraya gidecek olmala~ 
rı bu meseleye bir kat daha e • 
hemimyet verdirmektedir. 

ı:.vusturyada ise 

Di§çİ!er birliğinin toplantısı bueün 
yapdacakttr. 

•ıtut111uu1111MU11rmmtuııı••llııtuıııtıtııımNııo1•11"8UHtulıtıhllllfr.,11ıw.ııı•111ıınıuıırH• 

şini ele alacağını ümid ediyor ve 
diyor ki: 

"Almanyamn müstemlekeleri · 
Viyana, 12 (A.A.) - Alman- ni ka.ybctmesile hasıl olan ziyanı 

yanın uluslar derneğinin fevka • 
takdir etmek t·abi! defildir. Eğer 

lacıc toplantısına işf rak e1meme-
Alrnanya muhtl:.c olduğu iilt mad

si siyasal mahafilde fena bir in -
deleri kendi mföıtemlikelerinden 

tiba hasıl etmittir. Bu intiba hü-
kUınet gazetelerinde akiı bul • elde eder<le yılda altı yüz milyon 
maktadır. Rayışmark iktısad etmi~ ola • 

Sar meselesinden sonra caktır. Bunun için hukuki vazi . 
müstemlekeler yet Almanyaya müsaittir. Eğer 

Pan Cermanistlerin reisi olan ı Almanya Afrikadaki eski müs • 
bay Glas Hanverde söyledifi bir temlekelorini istiyecek olursa 
nutukta, Sar meselesi bittikten zannedildiğinden de.ha az mu • 
sonra Almanyanın müstemleke i· kavemet göıterecktir. 

§ BERBERLERiN YOKLAl"jl' 
LARI - Salı gün1eri yapılmnld~ .ı. 
yoklru:nalara girmiyen berberler Dl" 

diyece para cezası ile cezalandırıl 
tadrr. 

§ MASKELi BALO - htnnbııl 
cuk eıirgeme kurumu tarafından zı 
batta b:r maskeli balo verilecektir· 
İ§ için tanmmıı bir heyet çabıın 
drr. 

Kongre tehiri 
Iatanbul Türk Mürettipleri ce 

senelik kongresi, ekseriyet olmadı 
dan 18 ikincikinun cuma gününof 
ralclmı§tır. (ıaat 2 ) l 

1 
1 

Vap,urculuk ~ 
Türk Anonim Şirket• 

lstanbuJ AcentaJığJ 
Uman ban. Telef on: 22925 

Trabzon Yolu 

Pazar 
TAR 1 vapuru l· 

Ki. Sarı1 

günü saat 'J 
de Galata rıl 

trmından kalkacak. Gidişte zoo 
guldak, İnebolu, Ayancık, Saıns 
Unye, Gireson, Vakfıkebir, Trab 
zon ve Rizeye dönüşte Of, ve zoo 
guldak iskelelerine uğnyarak af 
det edecektir. 
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l 
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l 
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İstanbul yedinci icra meJ,1i ~ 
luğundan ~ 

Merhun olup paraya ~·tıri ~ 
mesine karar verilen bir adet 
beygir kuvvetinde Esterer 111şr 
ka1ı katarekt hezar makinesi~ 
maa. teferruat 22/Kinunsani/ 
t~rihinde salı günü saat 12 
ahır kapıda marangoz fabrİ 
derununda birinci açık arttı. 
icra olunacağı ilin olunur. ( 

İstanbul Asliye üçüncü hu~ 
mahkemesinden: 

Melahatin kocası Halil ~i 
aleyhine a~tığı 934/ 1001 mııt1 
ya mukayycd boşanma davasııl 
şahitler dinlenmiş ve, delaili •'1 

re dahi ibraz edilmiş ve da-va ( 
küm derecesine gelmi~tir. J-1. 
M. kanu•ıLnun 406 ın::ı madde 
ne tevfikaü :ntaç edilmek uıe ı. 
muhakemP. 30 - 1 - 935 6 '\' 

13,30 a bırakılmı~ olup gıya~~1' l 
J·apılan muamdelere beş goıl lq} 
itiraz edil.nekle beraber ye 
me:z:kürda gelmediği takdirde ( 
yabrncla, intaç edileceği ilan o~~ 
nur. (3"' 

'KURUN 
GlUıdeUk, Slyıuıı Gaute ,Jl 

lstıuıtıuı Aı:ıkara cıtddesı, <VAKiT) 'f'J 
TEl..EFON NUMARALARI: 

Yazı lşleı1 lele!oııu: 14878 
idare telefonu : 2'1Si0 

felgr&l adresi: latantıuı - (VAllffl 
Poıta kutwru N~ 44' 

~ellk 

8 aylı.k 

S aylık 

AllONl!l UEJ>EU.J&IU: tıl 

Türk1ye gcııeıcr 
1400 fü. !700 

7.lO 

100 
• 
• 

1;;0 ~oo ' 
n.AN U<JRETLE.KI: ~ 

l'lcarl uıuııarın tuln aayıtalarmdB # 
Um! 30 kuruştan başlar. nk eaytfsdl 

1~tıi 
kuruşa kadar c:ıkar. ti hl 

BUyük, razıa, devamlı tı&o vere.ıılere ~atı\ 
ayn teoztıAt vardır 11ı 

Kesimli ll.\nlerın htr ıatm 10 kutU
11 

KOÇUK ILANJ.J\K: p. 
Bir dera.ı 30, lkl cJı•aaı M, Uç def,_ ıır 

dört det88J 7~ ve on derMI ıoo kur~ 
Oç aylık illi.o vereolert.n blr ıter~ ~ ,,JJ' 
nendir. Dört satın geçen 11A.nııu·ııı 

eatırlan be~ kuruştan Msısp edl 11 ' 
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Lira No. Lira 
500 2949 40 

40 3006 40 
40 3022 40 
40 3190 40 
so 3225 40 

600 3312 • 40 

50 3537 200 
1500 3585 50 

50 3625 40 
50 3651 40 

200 3665 50 
100 3724 40 
100 3834 40 
50 3935 50 
50 3975 100 

100 3977 50 
40 4001 50 
50 4037 200 
40 4022 40 
40 4048 100 
40 4052 200 

200 4089 500 

50 4225 100 
50 4243 50 
50 4292 40 

100 4363 40 

500 4372 50 
1500 4400 40 

40 4409 40 
500 44ô5 50 
600 4482 200 
600 4507 40 

40 4524 200 
40 4569 40 
50 4693 500 
40 4749 40 
40 4790 40 
40 4770 2000 
40 4866 200 

100 4937 50 
100 4965 40 
50 5095 40 
40 5132 40 
40 5168 40 
50 5177 40 
40 5308 50 
40 ~406 200 
40 5427 40 

100 5489 40 
50 5501 50 
40 5531 40 
40 5552 40 
50 5556 50 
50 5766 40 
40 5788 50 
40 5827 50 
50 5833 100 

No. 
5853 
5868 
5899 
5963 
6012 
6054 
6148 
6148 
6217 
6232 
6275 
6277 
6316 
6352 
6412 
6428 
6438 
6491 
6537 

'6620 
6641 
6812 
6893 
6916 
6960 
7004 
7005 
7064 
7160 
7174 
7189 
7267 
7324 
7340 
7349 
7421 
7425 
7529 
7554 
7734 
7760 
7795 
7811 
7829 
7832 
7851 
7901 
7983 
8014 
8145 
8243 
8254 
8497 
8587 
8528 
8616 
8668 

Lira 
50 

600 
100 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 

200 
40 

2000 
40 
40 

200 
50 

600 
40 
40 
40 

500 
500 
500 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 

100 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 

200 
40 
40 
40 

100 
600 
40 
40 

500 
100 
50 
40 
40 

I No. 
8672 
8672 
8691 
8731 
8769 
8814 
8883 
8885 
8909 
8930 
8938 
8933 
8951 
9022 
9030 
9166 
9343 
9366 
9380 
9431 
9481 
9488 
9495 
9508 
9562 
9585 
9602 
9617 
9724 
9728 
9767 
9853 
9974 
9986 
9989 

10055 
10099 
10151 
10155 
10276 
10310 
16428 
10468 
10550 
10556 
10659 
10716 
10820 
10854 
10890 
10971 
10977 
11003 
11124 
11163 
11195 
11330 

rta mekteb ve liselerde 
. yoklama usulleri 
1 

~~ltür bakanlığı tarafından çıkarılan 
<thnıatnameyi aynen vermiye başladık 

- 5 - ' Son sınıf ta iki yıl muvaffak 

~i~ı~rtaınektebi veya liseyi bitirme olamıyanlar tekrar yoklamara 
1~tıd:•'1arına, bitiren talebenin üç yıl girmeleri 
1a.ı-ı llıektepte gördüğü derslerin ad· Madde 73 - Ortamekteb veya li-

\'e h l 1 llı-taı un ardan ald,ğı notların gene senin son sınıflarında iki yıl mu-
ct,i <lıtıasına göre diplomanın dere - ı d kl d d J I d" ti h;ı;ılır. vaffak o ama ı arın an o ayı <en 1-

leı·ine belge verilerek Ç[kanlanlar aldık· 
~Son sınıfta kalma vaziyeti ları belge tarihinden başlamak üzere 

l, · ildde 70 O üç yıl içinde bir daha haziran yoklama 
liıı - rtamekteplerie lise-) &on f devresinde .;on sınıfın bütiin ders?erin-

.. ~~~ d srnı ında dört veya daha zi -~ tr t ld den sözlü yl)klamayu gir~rleı·. Bu yolc-
1 ~tl!ıı 5 en a ığı smıf geçme notu 
11 ı aşa~ d'" lamada muvaffak olmuş sayılmak için 

1 tt h gı uşen hlebe sınıfta bıra -t~ ' ou d"" d • orta mektehlerde tam yoklamalı ders-
bte ı.. ort ersten bıri ortamek -

•td llır ki l d ]erin her birinden ve bir yoklamalı 
ı; Yo ama ı ers grupu ve li-

te~ iene bir yoklamah ders ise talebe ders grubundan alınan notların ü~-
111lıfta bırakılır. ten aşağı düşmemesi "e !iceleı·de her 

dersten alman notun üçlcn az olmama-
~ lltt Son smıfta kalanlar sı ~arttır. Haziran yoklamasına giren· 

•ııtıi .. <ldde 71 - Ortamektep veya lL.. ld '-] · " ler üçten >ı.şağı not a ıı.,; arı veya gır-
Jl )ı\ d"h&on sınıfında kalan bir talebe bir ı d · ~ .. a 1 medikleri veya bir enge yüzün en gı· 

~il). "'d asi talebe gibi mektebe de • IAI • • k " erk remedikleri derslerin ey u cıevresı } o 
en bütün yoklamalara girer. B d d b. 

('o lamalarına alınırlar. u evre e n· 
sınıfta iki yıl muvaffak dersten bile olsa üçten aşağı not alan 

,.,on 

~•d olamıyanlar veya herhangi bir engel yüzünden bir 
~· de 72 . . Ql ' ' 'Gll - Ortamektehm veya h- dersin bile yokJamasına giremiyen ta-
, llıt~~tı "'1ıflannda iki yd muvaffak lebe artık ortıımektehl veya liseyi bi-

IRıı"cı d ... t•leheye mektepte bulundu • tirme imtihanlarına alınmaziar. Bu 
l!l'\ «it b' illeltt ıı· belge verilerek kendi- gibi talebenin c!lerine vaziyetlerini 

epten çıkardır. gösterir bir belge verilir. 

Lira 
40 
40 
40 
50 
40 
50 

100 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 

500 
40 

200 
100 
100 

50 
600 
40 

500 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 

500 
500 
50 
50 
40 
50 

100 
50 

500 
500 

40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 

100 
40 

500 

1 
No. 

11409 
11502 
11586 
11605 
11694 
11725 
11743 
11748 
11871 
11964 
12042 
12046 
12053 
12108 
12118 
12208 
12259 
12319 
12352 
12358 
12374 
12467 
12509 
12503 
12526 
12575 
12679 
12696 
12720 
12908 
12917 
13060 
13102 
13113 
13119 
13158 
13163 
13187 
13192 
13245 
13292 
13304 
13327 
13412 
13456 
13606 
13602 
13681 
13766 
13806 
13808 
13925 
13959 
14003 
14026 
14040 
14041 

Lira 
50 

500 
50 
40 
40 

4000 
40 
50 
50 
40 

200 
40 
40 
40 
40 
50 
50 

600 
50 
40 
50 
50 
40 
40 

600 
100 
40 
40 
50 

500 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

500 
40 
50 
40 
40 

100 
50 
40 
50 

100 
50 
50 
50 
40 
50 
50 

600 

No. 
14042 
14116 
14120 
14132 
14148 

1

14155 
14205 
14211 
14339 
14398 
14420 
14465 
14542 
14622 
14700 
14719 
14817 
14898 
14909 
14906 
14967 
15075 
15086 
15144 
15162 
15212 
15234 
15308 
15319 
15325 
15333 
15374 
15406 
15440 
15478 
15504 
15550 
15617 
15658 
15650 
15743 
15790 
15795 
15807 
15822 
15831 
15867 
15895 
15938 
15948 
15982 
16074 
16098 
16171 
16176 
16282 
16322 

Lira 
500 
100 
50 
40 
40 
50 

200 
40 

500 
500 

40 
50,000 

40 
40 
40 
40 
40 

500 
40 
40 
40 
50 
50 
50 

100 
500 
40 
40 

200 
500 
600 

40 
600 
500 
500 
40 
50 
40 
40 

200 
40 

500 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 

[ No. 
l ı6352 

16389 
16450 
16506 
16582 
16608 
16618 
16641 
16676 
16695 
16722 
16800 
16813 
16830 
16855 
16982 
17008 
17076 
17115 
17130 
17168 
17298 
17373 
17556 
17561 
17686 
17712 
17815 
17826 
17827 
17835 
17909 
18043 
18077 
18081 
18135 
18143 
18166 
18175 
18306 
18412 
18420 
18455 
18457 
18458 
18474 
18487 
18552 
18613 
18661 
18672 
18678 
17839 
18749 
18770 
18779 
18812 

Lira 
500 
40 
40 
40 

100 
40 

600 
10.000 

40 
100 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
50 

500 
40 

100 
100 

50 
40 

1500 
50 

100 
40 
50 
50 
40 

500 
600 
500 
50 

100 
40 
50 
40 

100 
50 

500 
40 
40 
40 

200 
100 
50 
50 
40 

600 
100 
100 

No. Lira No. Lira 
18942 40 22020 50 
19133 50 22029 50 
19150 50 22166 40 
19172 40 22288 40 
19176 40 22288 50 
19194 40 22456 200 
19211 50 22599 50 
19244 40 22622 40 
19254 40 22643 50 
19444 40 22655 50 
19ci16 100 22750 50 
19584 200 22758 100 
19610 40 22778 40 
19660 40 !!2832 50 
19679 100 22870 50 
19753 40 22955 500 
19838 50 22956 200 
19981 50 22952 40 
20082 50 23159 500 
20092 50 23337 40 
20127 500 23::t55 50 
20188 40 23384 100 
20207 40 23360 40 
20221 50 23414 500 
20329 40 23429 40 
20386 100 23554 500 
20418 100 23578 40 
20425 50 23684 50 
20508 40 23707 50 
20542 50 23737 40 
20698 40 23742 200 
20704 100 23806 40 
20802 50 23868 40 
20857 40 23949 40 
20894 600 23950 40 
20907 40 24020 50 
21004 500 24032 40 1 
21050 100 24111 100 
21067 40 24223 50 
21144 50 24302 40 
21183 40 24512 40 
21229 40 24550 50 
21237 50 24555 ıco 

21338 40 24573 40 
21344 50 24581 50 
21356 50 24588 40 
21378 !j0 24590 50 
21394 40 24601 40 
21473 600 24670 40 
21540 50 24688 50 
21730 100 24776 40 
21759 40 24826 50 
21760 50 24752 50 
21829 50 24882 40 
21853 40 24887 40 
21903 40 24922 40 
21980 50 24960 50 

,. . . ı:, ~. . . . .' • ' 

Olgunluk yoklaması 
Madde 74 - Liseden 14bitirme dip

loması,, alanlardan üniversiteye veya 
başka yüksek mekteblere girecekleı-in 
"olgunluk diploması,, almaları şarttil'. 
Bu diploma, olgunluk yoklamasında 
kazananlara verilir. 

Madde 75 - Olgunluk yoklaması 
her yıl, biri 25 harize.n ile 5 temmuz ve 

öbürü eyliilün on biri ile yirmisi ara
sında olmak üzere iki devrede yapılır. 

Başlama günleri tatile düşerse, yok
lamaya tatilden sonra başlanır. 

Madde 76 - Olgunluk yoklamaları 
resmi liselerde veya Maarif Vekaleti
nin göstereceği bir mektebde yapıhr. 

Olgunluk yoklamalarının yapılaca
ğı her roekteb bir "yoklama dairesi,, 
sayılır. Her yoklama dairesinde yok
lama işlerini yoluna koymak üzere Ma
arif Vekaletince seçilecek üç kişilik 
bir yoklama komisyonu bulunur. 

Her yoklama dairesinde her ders ve 
ya ders gurubunun yok!amaları en az 
üçer kişilik birer yoklama heyeti tara
fından yapılır. Bu yokl?.ma heyetleri 
de Maarif Vekaleti tarafından seçilir. 

Madde 77 - Olgunll!k yolı:lnmaları 

iki k:sımdır: 
1 - Fen bölüğü (liseden fen diplo

ması a~mxş olanlaL· için). 
2 - Edebiyat bClüğü (liseden ede

biyat diplom::sı alm1ş ?lımlar için). 
Fen bölüğü olgunluk yoklaması şu 

ders gruplarından yapılır: 
1 - Türkçe blr kompozisyon, 
2 - Riya:ıiye. 

3 - Fizik - kimya, 
4 - Tabiiye. 
Edebiyat bölüğü olgun!uk yoklama

" §U ders gı·uplarından yapılo·: 
1 - Türkçe bir kompozisyon, 
2 - Edebiyat, 

3 - Tarih, 
4 - Felsefe ve içtimaiyat. 
Lisenin fen veya edebiyat bölüğün

den lise diploması alan bir namzed, 
diplomasmx aldığı bölüğün olgunluk 
yok:amasını geçirdikten sonra isterse 
diğer bölüğün de olgunluk yoklaması
na girebilir. 

Madde 78 - Olgunluk yoklamaları 
müfrecbt programları Vekaletçe neşre· 
dilecektir. 

Maüde 79 - Türkçe kompozisyon 
yoklaması yazılı, o bir ders grup~annrn 
yoklamaları hem yazılı ve hem sözlü 
olacaktır. 

Madde 80 - Olgunluk yoklamala
rında her yazılı yoklamanın notu beş 
ve her sözlü yok!amamn notu beş ol
ma!< üzeri! her cleı·., ?.rnh"ııım no!u on
dur. Yalnı:;: yazıh yoklaması olan 
Türkçe lroı:-ıpo..:isyon den;inin tam r.o
tu beştir. 

Fizik- !cimya, riyaziye, tabii ilim
ler, Jelsefe • içtimaiyat del'Slerinden 
müteşekkil gı-uplann gerek yc:ızıh, ge
rek sözlü olgun!uk yoklamalarında bir 
gruba dahil derslerin her birine ayrı 

ayrı not verilmeyip o grup için yalnız 
bir not vcı·ilir. 

Madde 81 - Bir talebenin olgunluk 
yoklamasında muvaffak olmuş sayıl

ması için de1·s grubunun söz!ii yokla
masında aldığı not ikiden aşağı (gev
şek d:?recede) olmcıınak şartiyle bu 
d~rs grubunun yazılı ve sözlü yokla
malarında aldığı notlaı-ın tutarının altı

dan aşağı düşmemesi ve yalnız bir ya~ 
zılı yoklaması olan derslerden ise üc-
ten az ont almaması şarttır. • 

. Madde 82 - Yoklama hevetini teş
kıl edenler not verme işimle uyu§a
mazlarsa, heyette bulunanlardan her 
biri ayrı ayrı not verir. Bunların orta-

laması namzedin notu olur. 

Madde 83 - Yazılı olgunluk yokla
malarında kopye veya dek yapılmama· 
sına çok dikkat edilir. Kopye veya dek 
yaparken ve yahud yapılmasına yar -
dım ederken görülenler hemen yokla
ma salonundan çıkarılır ve vaziyet 
yokla:na kiğıdı üzerine imtihan heye
tince yazılıp imza ediJir. 

Dek veya kopye yapanlar ve yahut 
yapdmasına yardım edenler o de\"Tede 
yapılan öte!ci olgunluk yoklamalarına 
da alınmazlar. 

Madde 84 - Olgunluk yokl;;;;,sı 
sorguları icabında Maarif Vekaletince 
mekteplere gönderilir. 

Madde 85 - Sözlü yoklamalarda 
her namzedin yoklaması en çok kırk 

beş dakika sürer. Ancak talebe karşılı
ğını bu müddette bitirmemiş ise bitir
meıine kadıı:r beklenir. 

Madde 86 - Yazılı olgunluk yokla
malarında sorulacak sorgular, orta de
recede bir namzedin iki saat içinde ya
zabileceği ö!çüde olmalıdır. Bununla 
baraber karştlıklarrnr yazmak üzere 
namzellere dört saat mühlet verilir. 

Dört saatin sonunda kağıdlar top

lanır. Karşılıklarını bitirmiyenlerin de 
kağıdları alınır. 

Madde 87 - Olgun~uk yoklamaları

na girmek iıtiyen namzetler ister ha
ziran, ister eylul devresinde girmeğe 

başlıyabilirler. Ancak bir namzed ilk 
girdiği bir devrede olğunluk yoklama
ımı bitiremcmişse, ilk girdiği devreden 
sonra biribiri ardı sıra gelen iki de·He 
içinde yokla.-nasıru bitirmiye mecbur-
dur. B1~ üç devre.ik müddet içinde 
muvaffak olduğu zümrelerden tekrar 
yoklama yapılmaz. 

( Arkası var ) 
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Yeni teşebbüsler 
"V AKI f,, K. ütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eser Leri Neşre Başlıqacaktır 

Eski Yunan ve JWma kl.dsiklerinden dilfaıize çevrilerek Dün ve Ya· 
nn kolleksiyonumuzda. 1935 yılında basılacak ustaörgütlerden ba§lıca
larını a§ağıda yazıyoruz. Bunlardan birkaçı yakında basılıp çıkıyor. öte
kiler de anıklanmaktadır: 

1 -Ovid 

2 
_ Evripides: Media 

Seneka: Medea 
3 - Aristo . 
4-Herodot 
5 - Aristofan 
6 - Seneka 
7- Homer 

8- Plütark: 
5
Likül .. rg 

o on } 

Aktay 

Nurullah Ataç 

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

Haydar Rifat 

Lasedernonyalılar } 
9 - Ksenofon: c~huriyeti 

Atmalılar cumhuriyeti 
Haydar Rifat 

10 
_ Ksenofon: Ajesilas 

Plütark: } 
} 

" Marius 
1 1 - Plütark: 

Silla 
12 - Plütark: Büyük isken der 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

Sezar 
Brütüs 
Antuan 
Pompe 

} 
} 

. - ' ... •... \ . 
' . . 

' . . 

r 
Biliı· misiniz ki: 

Bir kitabın ömrü 
bir insanın ömrün
den daha uzundur? 
'Dün ve Yann,. tercüme 
külliyatı hiç ölmiyecek eser
lerdir. Bunları mutlaka kü
tüpanenizde bulundurunuz. 
Abone yazılmakla hepsi,.,: 
birden faydalıca almış olur • 
sun uz. 

Müsabaka iJir ı 
Heykeltıraş ve mimarlarımıza 

Esk ~şehir Vilayetinden: 
Es'< şehirde yapı acık Atatürk Gazi Heykeli 1 / l / 935 den 

1/2 / 935 tarihine kadar bir buçu'< ay müddetle m .. sabakaya 
konulmu tur. Müsabaka fattları ile Abidenin yapı'aca'lı mevkin 
kro tısi lıtanl>ulda Güzeı San'at ar Akademisi Müdürtü"Yünden 
Ankarada Türk M marlar Birlığinden ve Eskişehirde V lavet 
Ma ' a ıundao her gün ahnabilir. (122. 

Belediye Su!ar idaresinden: 

TC!J Q KiVE: 

llRAAT 
6ANK_A~I 

.D;ô:eA~~. 
BiRiKTiREN 
QA~T-~O~Q 

Büyük 

. Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 deJi 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3 000 liralık ikranıi 

ler ve 20,000 lıralık mükafat vardır. 

Kadın ve Erkeklere mahsus~z~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Biçki ve Dik·ş 

Mektebi 
5 Kuruşa tam bir Roman 

Kara Gölge 
(Bir Polis Müfettişinin Hatıraları] 

Son derece heyecanlı, meraklı, eğlenceli bir roman serisi. 
Polis romanlarının en yenisi, en mükemmelidir. Her oJ1 ııl! 

günde bir kitab çıkarılacaktır. 
Her kitab tamam bir romandır, ve fiatı yalnız 5 kuruştur· 

Birinci kitab: Bir Mühim Cinayet 

15 ni bekleyiniz. 

Günün Fotogralları 
Muhtelif ~azete1erde çıkan günün hadiselerine ait fo· 

togr aflarla spor mecmualarmda gördüğünüz spor hare' 
kellerine ait f o ograflar valmz lstanbulda VA~ı'f 
kütüphanecıinde sahlmak~adır. 

Öz Türkçeden karşılıklara yarınki sayımızda devam edeceğiz 


