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~el~elenin yıktığı köy
Jı11n yerinde planh 

köyler yapılacak 
- 2 nci say.tada -

Yazı İşleri Telefonu: z437g 

Mısırda ----Değişiklikler 
bekleniliyor 

Bütün Mısırı temsil eden 
au bin murahhas rtahas 
Paşaya itimadını bildirdi 

Pazartesi, 14 iklnciklnun (1 inci ay) 1935 

Istanbul • Ankara telef on 
konuşmaları ıslah 

edilecek 
- 2 nci sayıfada -

idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuru' 

Sar F ransalJa geçtifi gün dalı.ili 
bir lı.arb mi ç~kacak ? 

Sarlılar dün reylerini kullandılar; netice tasnifte belli 
olacak; Sar polisi Loren sınırında cepleri çivi 

paketlerile dolu altı şüpheli adam yakaladı 
Cenevrede mühim 1 ~!!'!il 

J ı görüşmeler oluyor, 
• "f~ 11 Bay Laval Dış Baka· 

,: nımızla konuştu 

Bay Maksimosun başkan
lığında Cenevrede 

toplanacak 
Atina, 3 (A.A.) - Dışarı işle

ri Bakanı Bay Makaimoa Baikan 
antantı konseyine batkanlık et -
mek üzere bugün Cenevreye doğ· 
ru yola çıkacaktır. 

Yarı resmi malfunata göre, Ro
ma anlatmalarından doğan yeni 
durun konsey taraf mdan tetkik 
olunacaktır. 

Cenevre, 13 - Bay Titülesko, 
Bay Li.val ile küçük anlaşma mu
rahhaslarını ve Bay T evfiık Rüttü 
Arası yemeğe çağırmııtrr. 

Bay Titülesko, Ba1kan anlaş • 

R eyiAm gUnUnUn 
hadlsealz ge~me· 

sine u§ra,an Sar 
polisi, yabancı ordusuna mensub 
askerler ve Sar'da Alman cephe· 

sinin buluttduğu bina 

bipler sıra sıra beklemektedir. Ve 
Alman cephesinin beyaz ıerit -
leri ile müşterek cephenin kır .. 
mızı §erilleri derin bir sessizlik i
çinde kartı karııya durmaktadır. 
Müntehipler rey puaulalarım bi • 
taraf reisinin gözü önünde san • 
dığa atmaktadırlar. 

Sar tramvayları timdiye kadar 
bu kadar insan taıımamııtır. 
Müntehib kartını gösteren herkes 
tramvaya bedava binebilmekte -
dir. 

Altı fUphell adam ! 
Sarbrüken, 13 {A.A.) - Sar 

polisi, Loren hududunda Roıeln 
civarında altı fÜpheli adam gö -
türen bir otomobili durdurmuı ve 
içindekiler Alman cephesine 

mensub bulunduklarını itiraf et
miılerdir. Bunlann üzerinde çivi 
paketleri bulunmuftur. Çivileri 
rollara dökerek Franaadan ple -

bisite ittirak etmek üzere gelen 
otomobillerini durdurmak iıte • 

mişlerdir. Bu altı kiıi tevkif edil
mit ve iıticvaptan aonra serbest 
bırakılmıftır. 

Sar'ın diğer kısımlarında ple· 
bisit tabii olarak cereyan etmek
tedir. Hiçbir hadise kaydedilme-

miıtir. Seçim daireleri müntehib 
kitleleriyle dolup botalmaktadır. 

Müntehipler dıtarda olduğu gibi 
içerde de azami aük\inet göster -
mektedirler. 

(DeV&1111 10 ncu aayıfanm 8 lııcll ıttbm:undai 

masiyle küçük anlqmanm Roma 1---------------------------

~ anlaşmasından pek memnun ol - Zelzeleden 
·· ' 1 duklarını arkadatları namına be-

lıaber/ 

.:...:ı.;r LaıJa! ile Bay f.iucoiini anlQ§mayı imza!ıyorlar. 

,~a\'al - Muaolini konuımaları arasında farklar gözetmek. Fran
J tnda. Romaya giderek (Le ıanın dostları ile /tal.yanın dost
~~1) gazetesine siyasi ma - [arını muhafaza gayreti. Bütün 
)~eler gönderen (Saint-Brice) devletler için adalet teminatı ü •· 

,!1&rınm birinde töyle diyor: zerine AıJrupada bir atikrar re -
"'- iki tarafın anlO§ması mesele- jimi teıiı etmek lüzumu. Biz bu 
)Q ele ne derecelerde vuzuha ihti- karakteristik sözler ar<Uında 
~t; i>ttinnduğunu anlamak için/- dörtler misakının bakay(Ufnı, 
'ftt.e~Q" icı:zetelerini gözden geçir· Musolinin Milano nutkunu, Ba -
l~~~lidir. Biz bu gazetelerde ron Aloizinin Cenevrede~~ söz· 
~ iide •empatik sözler ara _ lerini görmekle pek de mutehay
~ Q ~ok eskiden malum olan yir değiliz. Iıte bilhasıa bunun 
&iJi~~•kirlere teıadül ediyoruz: içindir ki Frartsa Üe ltalyanın 1 

•rler· akib bl kl · · ·k b" • ~ • ıne r o ann mu- tqriki mesaısı gayet nazı ır ır 

"!'te.::)~eti ile umumi bir tqriki tir. Fakat gene bunun içindir ki 
)ef, '1 ei:J1aaeti arasındaki zrtldi - bu teşriki mesaiden büyük neti -
lıitlt et "'11ıni menlaatleri olan bü~ celer çıkabilir.,, 

~tlerle küçük devletler. 

yan etmiş ve Liyubliyana tebliği· 
ain "Memnuniyet ve minnettarlı
ğın hakiki ve ciddi bir ifadesi,, ol· 
duğunu söylemiştir. 

I' Yeni Romanımız 

ilk sevqili 
Yarın başlıyor 

Gene ve değerli yazıcı KA -
DIRCAN'ın ulusal YO§ayqı • 
mızdan alıp yazdığı bu güzel 
romanı KURUN okuyuculan 
büyük bir alaka ve lezzetle ta -
kib edeceklerdir, yarın btı§lıyo
rıız. 

Y edibaşlı ejderha: Balkan -
lar ce Balkanlı milletler. 

Ydlarca yerinde görülmüf, 
ya§anılmı§ vall al ar ve hadise . 
ler içindeki derin bir ıetkikin 

eseri. 

KURUN sütunlannda 

Felikete 
geldiler, 

uğrıyanlar 
aıdatıyorlar 

Büyük faciayı önliyen korkunc gürültüler, sarsı~b, 
yıkılmalar, yangın, ölüm, soğuk, açlık 

Dün sabah 
Marmara ada -
smdan "Yı]dı -
nm isimli bir 
motör lstanbu · 
la geldi. Bir ço?; 
ekmek ve yiye
cek aldıktan 
sonra alqam ge
ne Marmara a · 
dasına döndü. 

Koyun kap -
tanın idaresin -
deki motör Mar· 
maradan latan
bula on saatte 

gelmiıtir. Marma 

Giindoğdu köyünde yıkdan evler ve enkaz, 
aTtmnda aile.ini arıyanlar. 

ra adasında ve oraya bir saat me- Kaptan Mehmedle görii§tüm. 
safedeki Gündoğdu köyünde fela- Eli, yüzü, baca.klan yara içinde 
ket görenlerden bazdan da bu kalan Mehmed, ağlıya ağlıya ba• 
motörle gelmiflerdir. Bunlar ara- şmdan geçen felaketi ıöy1e anlat" 
ımda karısı ile çocuğu ölen kaP.· tı: 
tan Mehmed d-e vardır~ -



Harb Tehlikeleri Kalmadı! Istanbul- Ankara Telefon konuşmalatl 
islah edilecek 

Yeni qıl, harış ufku 
üzerine açılmış! 

Bay Flindenin beyanatı 
Parb, 13 (A.A.) - Bay Flan- ı 

den rady ndalri söylevinde: "A -
macmm ulusu, ökonomisini tah - 1 
rib ve kurumlarını babrmak teh
likeden kurtarmak,, olduğunu bil
dirmif, hükUnıetin beyanname -
sinde yazılı vaidlerinin ifa edil -
mit olduğunu hatırlattıktan son-

tasarladığı icraatını zayıflatma

mak hakkındaki kat'i karannı 

bildirmit ve ıu suretle devam et -
mi§tir: · 

"- Açıktan yapılan sanayi 
anlaşmaları, mevcud ve gizlice 
aktedilen anla,ma1ardan daha az 
tehlikelidir. Okonomi bazı sa • 
nayilerin kartelize edilmiı fiat
larınm teıkilatlanmamıt sanayi -
)erde sefaleti, iısizliği tevlid eden 
pahalılığa kurban olmamalıdır. 

Okonomi hürriyetine riayet, ne 
sermayenin saye kartı rüçhanı, 

ne de tasarruf sahipleri sermaye
sinin ulusun ökonomik tetekkülü 
idare ihdaıı ile karqtırılmama~ -
dır. 

. ra demiıtir ki: 
"- Bir taraftan Marailya ıui

kaadı ile vahim bir tekil alan 
harb tehlikeleri bertaraf olur -
ken, diğer taraftan yeni yıl barı§ 
ufku üzerine açılmıı bulunuyo • 
ruz. 

Dünkü Roma anlaşması ve ya
rınki Londra görüımeleri ancak 
bunu pekiftinıtek içindir. Bat· 
bakan tenkitlerden bahsederek 

Zelzelenin yıktığı 1'.öylerin yerinde 
planlı köyler yapılacak 

iç bakanlığının tebliği 
Ankara, 13 (A.A.) - içeri ı,. 

leri Bakanlığından tebliğ edil -

mİ§tİr: , 

1 - Erdek, Kapudağ, Mar -
mara adaları yer ıa:ttSmtılan ve 
neticeleri hakkmda Balıkesir va
li.si ile Dahiliye Teftiş Heyeti Re
isi ve Sıhhiye Bat MüfettİJİ tara
fından birlikte devlet merkezine 
gönderilen telgraf ikinci madde
dedir, hükumet tarafından veri -
len cevab da üçüncü maddede -
dir. 

yecekleri ve efyası enkaz altında 
kalmış.ve kabili sükfuı ev kal· 
mamıştır. 

Mekansız köylerin yerine ati -
yen sıhhi §artfarla uyğun planlı 

köyler yapmak ve bataklrk ke -
narlarında bulunan ısıbnalı bir 

köyün de yerini değitt:irmek la • 
zım gelecektir. 

İlk ve acil yapılacak iı yıkılan 
evlerin enkazından istifade etmek 
ve hükiimetten çivi ve kısmen 

tahta verilmek suretiYle bu krt 
2. - Yer teprentisinden fe - günlerinde felaketzedelerin ha -

likete uğrıyan Marmara adala - yatlarını koruyabilecek baraka • 
rındaki köyler heyetçe gezilerek lar yapmak olacaktır. 
tetkikat yapıldı. Yer teprentisi 

Köylerde bu barakaların yapıl· 
en ziyade Erdek kazası merkez 
ve mülakatile Marmara adala - ma.aına halk kısmen ba.ş1amıştır. 
rmda temerküz ebnif, ilk hare - Fakat yaptıkları sıhhi ve munta -
ket 4.1.1935 cuma günü saat 4.43 zam olmadığroqan bunların bir 
de başlamıt ve fasılalarla bugü - örnekte ve sıhhi şartlara göre ya
ne kadar devam etmiştir. Bugün- pılması gerekli görülmüt ve her 
kü sarsmhlar hafiftir. ilk sar • köye ustalar gönderilmeai ve ha • 
smtıyı müteakib vilayetçe Erdek rakalarm sıhhata uygun olarak 
kaymakamıyla bir heyet adalara yapılması için tedbirler alınmıt ve 
gönderildiği gibi vali de müte - halka da öğütler verilmiştir. 
akiben adalara giderek icabeden Hükômet merkezinden bir he· 
tertibatı aldırmq ve ilk yardım • yetin kendilerini görmeğe ve mu
lar yapılmııtır. Yer teprentisin • avenetler yapmaya gelmit olması 
den Erdek merkezinde birçok bi- halk üzerinde derin minnetle kar
nalann duvarları ~tlamıt ve iki şılanan bir tesir yapmı§tır. 

baraka yıkılmqtır. Narlı, Alak - Yer sarsıntısı hafif ıurette de 
lar, ve Tura köylerinde 23 ev ta- vam etmekte ise de yeni çöküntü
mamile yıkılmııtır. Marmara a • ler yoktur. Heyecan azalmıştır. 
dalarında ıneskfin olan 570 ev - • Müşt~rek telgrafınızı heyeti 
den 450 si tamamen ve diğerleri Vekilede okudum, verilen kararı 
kısmen ve gayri meskôn evler de tebliğ ediyorum: 

tamamen yıkrlmııtır. Balıkesir ve havaliei yer aar • 
Nüfus zayiatı: Dört ölü, 13 sıntısı zararları hakkında dahili -

yaralıdan ibaretttir. yeden tevdi edilen rapor icra ve -
Hayvanlardan: 6 ölü, 36 ya- kilerince okundu. 

ralı vardır. 

Halkın zararları ve acil ihti -
yaçları tesbit edildi ve derhal a -
hnması gerekli olan tedbirler ka· 

rarlaıbnldı ve halk doğrÜdan 
dofruya yapabilecekleri i§lerin 
ifasına başlattrrıldı. Adalardaki 
manzara çok fecidir. Halkın yi -

inşaata istenilen on bin lira • 
nın hemen vali emrine verilmeıi, 
raporda lüzum gfüıterilen iaşe ik 
tiyacmın Hilaliahmerce ayrıca te 
mini müzakere "' edilmiıtir. Bu 

maksatla Hilaliahmerin ıarfiyab. 
Büyük Millet Meclisinden taıiıat 
olarak taleb olunacaktır. r.: 

Türk musikisi 
Türk Halk şarkıları ala

kayla karşılanmağa değer 

Sir Sovyet 
profesörüne göre 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: "Sovyet sana -
tı,, mecmuasında "yeni bir kül • 
tür membaları, namı altında neş
rettiği bir makalede profesör 
V ep:rik diyor ki: 

''Türk halk farkıları büyük bir 
ali.ka ile kartdanmaya li.yiktir 
ve muhakkaktır ki bu şarkılar ye
ni bir Türk musikisinin vücuda 
getirilmesi için bir malzeme teş -
kil edecektir.,, 

"Türk kompozitörleri eğer 

yalnız ulusal çerçeveler içinde 

kalırlarsa hata etmiş olurlar, 
çünkü böyle Bir vaziyet Türk mu
sikisinin inkitaf ve terakkisine 

engel teıkil ~tmiı olur. 

Filhakika, lalam kültürüne ve 

dini meruimine aid bulunan 

yeknesak ve mağmum melodiler 

yeni Türkiyenin mantalitesiyle a

henkli değildiı:. Yeni Türkiye ye

ni hayatla ahenkli yeni bir musi -

kiye muhtaçtır. Bu yeni Türk mu

sikisi çok kuvvetli ihtimalle esas
larını halk muaikiai membaların

dan alacaktır. Fakat arzu olunur 

ki yeni Türk kompozitörleri halk 
melodilerinin makamlarını be -
nimsemekle kalmasınlar ve bu 
melodilere dayanarak yeni bir 
musiki dili bulmaya çalıısınlar.,, 

Seçim işleri 
Ankara, 13 (A.A.) - Saylav 

seçimi için aaılan esas defterlerin 
indirildiğine dair üç vilayetten 
batka bütün vilayetlerin hepsin -
den lçbakanhğa haber gelmiıtir. 

Bir çok vilayetler ikinci mün -
tehib seçimine de başlamışlardır. 
Bunlardan ilkönce seçimi bitiren
ler Çanakkale ve Zonguldak vila
yetleridir. 

Çanakkalenin geçen 931 seçi. 

minele ikinci müntehibi 452 idi. 

Bu seçimde ikinci müntehipler 

yekunu 108 i kadın ve 359 u erkek 

olmak üzere 467 kişiyi bulmuıtur. 

Bu vilayette ikinci müntehiplerin 

kazalara göre taksimatı şöyledir: 

Merkez kazasında 16 kadın 38 er

kek, Ezine kazasında 7 kadın 37 

erkek, Ayvalık kazasında 7 kadın 

47 erkek, Bayra.mıç kazasında 14 
kadın 58 erkek, Lapseki kazasın -

da 9 kadın 36 erkek, Biga kaza • 
• 

sında 29 kadın 117 erkek, Gelibo· 

lu kazasında 19 kadın 27 erkek, 
Eceabat kazasında 7 kadın 12 er-• 

Ankara, 13 (Kurun) - Yakın- ( muliaberesini genişletmektir. 
da Kayseri, Çankırı, Adana, Mer- İstanbul - Ankara telefon l<O' c 
sin, Konya, Bordur, Antakya, ve ~uşmalarmm ısJahı dü§ünühne1' . 
lspartada telefon te•İsatı yapıla - tedir. Üçlü bir 4nflikatörle kar§I' 
cak, bu mmtakalar İstanbul, :An - lıklr 16 kişinin bir anda koıtUf: 
kara ve lzmirle konuıulabilecek- ması temin edilecektir. Şimdi iki 
tir. İzmir - Zonguldak telefon telle karşılıklı 4 kit i konuşmakti 
teıisatının bitirilmesine çalı§~ - dır. Yeni ıslahatla, konuşmalarcl• l>li, 
maktadır. Posta, telgraf idaresi • nöbetlerin geçikmesi mahzuru or itte 
nin ilk hedefi memlekette telefon tadan kafümış olacaktır. ile 

•irı 

Yardımcı muallimlerde aranaca~ vasıf 
Ankara, 13 (Kurun) - Orta 

tahsil mekteplerinde yardımcı 
muailim çalıştırılması hakkında • 
ki kanunun tatbik talimatnamesi 
Bakanlar heyetince kabul edildi. 
Orta tahsil mekteplerinde açık -
tan, resmi dairelerden, hususi iti 
olanlardan ücretle tayin edilecek 
yardımcı muallimlerde şu vasıflar 
aranılacaktır: 

Yükaek derecede bir mektebi, 
yahud liseyi veya lise derecesinde 
bir mektebi, beş veya altı ıenelik 
muallim mektebini bitirmiş ol -
mak, muallimliğe mani olacak 
bedeni, ruhi kusurları olmainak. 

Orta tahsil mekteplerinde re -
sim, elişi, jimnastik, musiki, taba· 
hat, biçki, dikiş derslerine birinci 
maddenin ilk fıkrasına göre tayin 

Dava vekiileri ve mahkeme 
dosyalar1 

Ankara, 13 (Kurun) - Müd -
deium"!lminin de dahil olduğu ad
liy.e rüesuından mürekkeb bir he
y d Ye tllertntn m hkeme 

dosyalarını tetkiki hakkında ha -
zı takyidat koymuftu. Ankara ha· 
rosu bugün öğleden ıonra fevka· 
IA.de bir toplantı yaparak hu ka -
rarı münakaıa edecektir. 

Posta memurları terfih 
edilecek 

Ankara; 13 (Kurun) - Garb 
vilayetlerinde çalışan ba:r.:ı posta 
telgraf memurlarının fark vila -
yetlerine nakilleri iti bazı sebeb
lerden ötürü yaza bırakılmıştır. 

İdare, yeni yıl bütçesinde memur
larının terfihi için çareler ara -
maktadır. 

Stimeatr fmtlhanlar1 

o1unacak ücretli muallimler'ııı 
muallim veya san'at mektebiı1İ 
hitirmiş veya en az orta mekteb 
derezesinde tahsil görmüş oJı:b 
bu dersleri okutabilecek)crill11 

Kültür Bakanlığınca kanaat geti• 
rilmiı olmaları lazımdır. 

Yardımcı muallimlere hafta ' 
da okutacağı her bir ders saati İ · 
çin ayda dört lira: ücret verilece1'' 

tir. Haftalık dersieri on bet sast• 
ten fazla bile olsa bu muaillro1e ' 
re veri'lecek ücret miktarı GO lir•' 
yı geçmiyecektir. 

Ücretli muallimler ya doğt'tJ ' 
dan doğruya, ya mekteb miİ ' 
Clürlerinin teklifiyle valilerin in• 

hası üzerine Kültür Bakanlığın" a 
tayin olunurlar. 

Posta memurlar1n ın 
Tasarruf sandı§ı 

Ankara, 13 (Kurun) - Post• 
telgraf idaresi, tasarruf ıandıi• ~ 
nizamnamesini bitirmİ§ ve De'V ' 
l-t; i~ .. -- ....,~ . .ı- ·-''l''r. 01:>."ı._.1 

ğm timdi 30 bin lirası vardır. 8d1 

muhtelif yollarla coğaltılacal<ı 
memurlau. yar-dımla '1 ,'ıulunu ' 
lacaktır. 

Bekarla!'a pansiyon açılma•1 

buralarda onlara yemek ve yatı11' 
temini düşünülmektedir. 

DlyarıbekirTayyare seferıer1 

Ankara, 13 (Kurun) - Ha\'~· 
ların bozukluğundan Ankara ./ 
Diyanhekir tayyare seferleri 1 
Niıan.a kadar tatil edilmiştir. b' 
tanbul - Ankara seferleri dev~ t 

etmektedir. 
10 yllhklannı alan ıehld 

yetimleri 
Ankara, 13 (Kurun) - Anlı" • 

Ankara, 13 (Kurun) - Orta ra aakerlik ıubeıi, ıehid yetimle 
mekteplerde sömestr imtihanları- rinden 10 yıllıklarını alarak ha.t' 
na Salıdan itibaren batlanacak • ne ile ilitiklerini keaenlerin ıubl' 
tar. ye müracaatlerini istemektedir. 

• ,,_, - _., - ghç ~ ~ ---""' 

yet içinde 129 u kadın 109 u er • ıDilkq~umunun çalışmalat1 
1kek olmak üzere 838 ikinei seçi - Ankara - Dil Kurumu Tetk3 
ci namzedi teabit edilmit ve ıeçi· komisyonu, bugün de içtima..,, 
me batlanılm19tır. İkinci münte • devam etmiıtir. Atatürk saat bet• 
hib seçimi vilayetin her tarafın • · te Anadolu kulübüne giderek bl' 
da ayın 20 sinden evvel bitirile • toplantıya batkanhk etmittir. 
cektir. Atatürk ün lstanbulu şeref leJ1' 

Zonguldakta dirmeıinin geriye kalması, b~ 
Zonguldak, 13 (A.A.) - Zon• komisyon faaliyetinin neticeti0' 

guldak vilayeti dahilinde ikinci beklemesinden ileri ıeldilji ıöY ' 
müntehib intihabatı tamamen !eniyor. Komisyonun timdiye "'• 
bitmiştir. dar bulduğu kelimelr bin kad&I' 

157.211 müntehib evvelc!en 

123.933 müntehib reye iştirak e -
kek. mişlir. Reye İştirak edenlerin 

Zonguldak vilayetinin de ge - 66.114 ü kadın, 57,819 zu erkek
çen 931 seçiminde ikinci müntehib t" ır. 

vardır. Bu yolda çalıtmanın es•
5 

kıımı 15 güne kadar bitmit oıı• 
cakbr. Bu çalııma sonunda etd• 

; 

edilecek olan sözlerin mayıs " 
yında bir sözlük kılavuzu hali"' 

; 

getirilmesine ıayret edilmekt• 
yekUnu 586 iken, bu seçimde ikin

ci müntehipler 124 ü kadın 654 ü 
erkek olmak üzere,· yekun · 778 i 
bulmuştur .. 

lntihab ıünlerinde havanın 
karlı ve fırtınalı olmasına rağ -
men intihabata ittirak niıbeti 
yüzde yetmit dokuzu bulmuıtur. 

Kastamonuda Fırka namzedi olarak seçilen 
Kastamonu, 13 (A.A.) - Ya- 773 ikinci müntehipten 130 kadın 

pdan yoklamalardan sonra vili. • 643 ü erkektir. 

dir. 

Yeni bir şahid 
Nevyork, 13 (A.A.) - Ne'; 

york - Post gazetesinin yazaııııı. 
bakılırsa, Hauptman'a pek be1'. 
ziyen bir adam, mahkemede ~ 
ıahitlik edecektir. 



enim, 'J~ilşiim: 
a·· .uyük bir muhar-
rır: KadircanKaflı 

01ttt bel,_. K .t4 1.- .. · RI urun okuyucuları 
P' .... ınız tanımaz r:= k" 1 t bul 

llıcıtb • ~n u ı an 
ııcztınclak • l -~ _,. 

lfol6rı1ı· ' var ığı yenwır. 
lıq • • 1 lzmirlüer, kendisini da· 

1.l'i bilirl- y · • • v _ _,. 
CQıa K.cı1 ~.. enı umı A.aUır 

"1tc /( l~ olan ve eıkiden imza· 
f<iib adırcan diye atana gene 
eterİ ~'~ın gazetelerinde ük 

Oof!rinı nevetmiıtir. 
'İılei rıanu ıöyliyeyim lıi, bi -
illi, .( ela olarak, benim dikkati -
lllelt .. htıırn gazetesinde nevedil· 
U. Celtlzer~ gönderdiği bir hikaye 
~ bettı. Bir zihniyet muele • 

f 'ftetr, '".dolayı, o uer, Alqamda 
J 'tftel"!illhecli. Fakat, ben, bunca 

el, il~ lazetecilik hayatım i~in· 
fi40flq defa olarak, büyük bir il -
fcaıı,..._ ~ hayır, büyük bir üstada 
ltldı ~mı daha o hikayeden an· 

llJı. 

s~llr:--'an • ,a! __ ı.. etti .... 
ıeteı occı mıwuo gun ga -
ltaııaı ~~e onun yamarmın ~ • 

; tQf 1~11 elden gelJifi katlar 
'tttrıı. 

~rcan'ın Jifer yamannı 
~·ona /uuıı laayranlığımı 
'- .. n arttırmııtı. H~ Jefilıe, 
""'"-- luuiar laikCiyuini, iki ii~ 
·"'Ulllnı okudum. 
~alri üslup güzelliği, laayal ' ;::fi, görmüı geçümiflik, ta

"t k:ıbiliyeti, bul111 lenevvüii ""!" tatlılığı öyler.ne em • 
ti &i,. ır ki, gelifi gmel herhan-
' >'~uını gmbin tanınmıı hi
' "e romancılarının aerleri 
'-a ~ ko)'lanl%, ıaheaerlerile 
a OPÜfiir, boy öl~ÜfÜr. 

~on zaman i~nJe, mennıb 
~ aium HABER gazeteai -
6i, """-·.?"-.-1..,,., nrn11Uttla biiyllk 
lcttı --.,alloJa,,eı luaanJ.,.,., 
'fıllt,. günden giine ettığını , ~;ek gr·ı:, l erum. ltiral ede. 
c1.,. &i ~ .. ~~..'· --1ı •ebeplerin -'t 11 de, Kadircan'ın bi:e 

a Clzcrnuın roman ytl%manJır ! 
~ kı)'rnefli ve ,ok oelriJ ma

'd· ! .. bi:den ayırmadan -
• ""1a iline de bağladığı i~, Ku

~tlzetesini candan tebrik e .. 
1...: ""11 Jlyni zamanda okuyucu • 
'"""' ti Q • t . 
~•evecekleri bir mıılaarririn 
~ Clrı111 ağız tadıyla okuya -

fl7dır. 

"----. <_va. no> 

~eceb Peker gitti 
--t~uriyet Halk Fırkuı Ge
~ ~i Bay Receb Peker fır. 
~ ~ikinci reisi bay Cemil 
~~· ki nka t .. ~I trenle A raya 
~I& erdir. iki saylav ve fırka 
~ ~ l'eiai ve azalan ile doıt
d-.. frndan uğurlanmıılar -

'->Çalgıcının ölümü 
~ 0ilunda "Kutu,, barında 
~ Saıniyi öldürmekten suçlu 
d..."I ltıuhakemeıine, dün la • 
~-fır ceza mahkemesinde 
~ • t1di~ittir. Muhakeme, ad-

erı mu""d'" ı·· .... d b" ur ugun en ır 

~ h letirtilmesi için baıka
~ ll'akılmııtır. 

~llı1·1c 
ip~kı te yapılacak sun'i 

b su fabrikasının yeri 
"'t l!ıea-L. . 
C.) ~ ~k Genel çevirgeni 
~~li~!ah Esat Sümer, dün 
~ ,~~lnıiıtir. Bay NuruUah 
ı,~~ h ılcte Sümerbank tara • 
~ı>ıla.ca.k olan ıun'i ipek 

-~. IQ Yerini aözden eeçire· 
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Konuşmalar~ ll 

"Birlik,, gazetesi aleyhindeki da va 
Surları 
kurtaralım 
Gazetelerimiz yazdı: lıtanbul 

surları yıkılıyormu§. Onlan yılmt· 
tıdan korumak için İfe giri§ile -
cekmi§. Bu mrların birçoğu kıy
metsizmiş. Kıymetsiz olanlar yık
tırılacak, tarihi kıymeti olup da 
yıkılmağa yüz tutanlar tamir edi· 
lecekmif •• 

• 
Yazılar, siyasi mahiyette görülmedi, beraet kararı verild1 

"Tal~be Birliği,, nin çıkardıiı 
"B:tlik,, gazetesi aleyhine bir 
müddet evvel beyanname hilafı -
na ıiyui neıriyatta bulunmak da· 
vası açılmıt, lıtanbul ikinci ceza 
mahkemesinde görülen muhake • 
me neticesinde, nepiyat müdürü 
doktor Sedad ve Birlik reiıi ııfa -
tiyle gazeten· n sahibi doktor Ze • 
ki, ikiter ay hapıe, ayrıca para 
cezasına mahkUm edilmiılerdi. 

Dava, vilayetin müddeiumu ".' 
miliğe yazdığı müzekkere üzeri • 
ne, Matbuat kanununun on ıeki -
z:nci maddesine göre açdmq, di· 
ğer taraftan ayni maddenin tanı
dığı idari aalibiyetle, gazete vili· 
yetçe kapatılmıfb. Mahkeme, 
Matbuat kanununun on sekizinci 
maddesinin ''B" fdmıamm matu • 
fu olan eza kanununun 343 üncü 
maddesine uyğun olarak verdiği 
mahkiimiyet kararını tecil etmitti. 
Temyiz mahkeme.si de, bu hükmü, 
on sekizinci maddede yazılı suç 
unıurunun liyiki veçhile tetk:k e
dilmeden karar 
am Uftu. 

Mahkemede yeniden açılan 

celıede, müddeium1DDI muavini~ 
eski kararda ısrar edilmesini iıte· 

mit, dava edilenlerin vekili, boz • 
maya uyulma isteğinde bulunmuı, 
mahkeme, bozmaya uymuftur. 
Müddeiumumi tekrar ceza veril· 
mesi iateğ :ni ileri aürmüt, dava e· 
dilenlerin avukatı İrfan Emin, 
müdafaa yaparak, §Öyle demittir: 

- Matbuat kanununun on ae· 
kizinci maddeıinin "B" fıkrasm • 
da hakikate muhal:f beyanname 
verilmek husuıunda ceza yazılı -
dır. Hakiki beyanname hilafına 
hareket için ceza yazılı değildir. 

Böyle bir teY vaki olsa bile, bu, 
ötekinden batkadır. 

Matbuat kanununun "B" fıkra. 
u, Ceza kanununun 343 üncü 
maddesin:n tatbikini göatermiıtir. 

O madde, sahtekarlık maddesidir. 
O maddede bir varakanın tanzi • 
mi eanaımda memurlara yapılan 
yalan beyanat, mevzuu bahistir 

, amefdir. 

Sahtekarlık, bir varakanın tan· 
ziminde mevzuu bahıolur. Yoksa, 
doğru dürüst yapılan b:r kağıdm 

hükmüne riayetsizlik göstermek, 
hakikate değil, beyannameye mu
halif hareket olabilir. işte, temyi
zin itaret ettiği noktanın üzeri, 
budur. 

Diğer taraftan, samimi kanaa -
timce, gazetede kanunun anlattı -
ğı yolda ıiyuet yapılmamı§tır. 
Bu gençler, memleketin siyasi 
ahlakını müdafaa yollu n~şriyat • 
ta bulunmuılardır. Ortada yazı • 
larm bünyesini tahrle ıevkeden 
her hangi bir sebeb yoktur. Bu 
noktada durmak, lüzumsuzdur. 

Temyiz layihama ilitik olarak 
takdim ettiğim bir karar vardır. 
Bu, temy;z ceza umumi heyetinin 
bir karardır. Bu karar, "A,, fıkra
ıınm tatbikine taallUkla beraber, 
on sekizinci maddenin hedefini 
~çıktan açığa anlabıyor. Binaen • 
aleyh, hakkımızda beraet kararı 
vermek, kanunun rrana ve maık • 
aadına sadakat göstermek netice • 
ıini verecekt:r. 

Reiı Kemal, aza Burhanettin 
ve lamail Hakkı, müzakere etmİ§· 
ler, neticede ittifakla beraet kara· 
rı verildiğini b "ldirmitlerdir. 

Bu haberler bana, NasreJdin 
Hocanın diken, koyun sürüsü, 
yün lıkrcuını hatırlattı. 

Misal getirmeğe lüzum gör• 
müyorum. Bizim yılan hikôyele • 
rimiz, kurt masallarımız, iskele 
maddelerimiz pek çoktur. Sütle• 
rin, suların, mezarlıkların ulahı 
gibi, surların tamiri Je sürgit u
zarsa çok yazık olur. SurlaT süte, 
suya, mezarlığa ela benzemez. 
Azçok bütün lstanbullulara Eyüb 
6ırrınJan bir azını cqı!amı§tır. 
Bekliyoruz, bir gün sütler düze -
lecek, sular yoluna girecek, me
zarlıklar ıslah edilecek diye ••• 
Gelgelelim, biz bekleriz amma, 
surlar beklemez •• 

Herkese ve pek çok geye: "Sen 
6ık Ji§ini, ben bilirim itimi,, eli• 
yebiliriz, surlardan gayri .. 

lıtanbulun, tarihi kıymeti o. 
lan surlarından pek çoğa çökü. 
yor, çö%mek üzere, çökecek •• 

Yoklama ~:t~~nı~yk!~! Ö 1 Yahudiler 

- Elendim, kıymetsiz olan • 
ları yıkacağız, aralarında yollar 
açacağız, kıymedi olanları tamir 
edeceği:.. 

Bilirim ben, uzarf wtir bu
Hangilerini yıkmak, hangilerini 
yapmak lazım geldiğine daır tet
kikat hiç değilse bir iki sene aü • 
rer. Bir iki ıene de taluiaat ara• 

Dün Fırka teşkilat 
merkezlerinde bitirildi 
Bebua aeçimi için .ikinci mün -

tehib yoldamuı düıi fırka teıki
lat merkezlerinde bitirilmiştir. 

zen ,ehrimizde tetkiklerine de · ' 
vam etmektedir. Bir suçluyu görmek için, 

saatlerce beklediler 
Annesi tarafından kendisine 

varmasına müsaade ed:Imiycn 

Seçilen ikinci müntebip1erin 
isimleri F. vilayet idare heyetine 
verHmektedir. Bir kaç gün zarfın· 
da da fırkanın ikinci müntehib 
namzetleri intibah teftit heyetine 
verilerek ilan edilecektir. 

Diğer taraftan intihab teftiı 
heyeti azalan da kazalardaki ha· 
zırlıklan tetkik etmek üzere dün 
ayrılan mıntakalara gitmifierdir. 

Bayan Nakiye ile Bay Hulki 
Beyoğluna, Bay Galib Hakkı ile 
Bay İsmail Sıtkı Fatihe, Bay Tev· 
fik i)e Bay Hayri Emniönüne, 
Bay lımail Şevket Oıküdara, Bay 
Mehmed Ali ile Bay Rqad Kadı· 
köyüne, Bay Samih Bakırköyüne, 
Bay Mehmed Ali Beykoza, Bay 
Suphi Sarıyere, Bay Avni Adala· 
ra, bay Ihsan Namık Betikta.fa 
gitmif1erdir. 

Üniversıte bahçesinde 
Rasatane 

Üniversite bahçesinde yaptırı
lacak rasathanenin ikinci eaaa kı· 
ımılarmın yapılmasına bugün 
baılanacaktır. 

Bu münasebetle buıün aaat 
onda merasinı yapılacaktır. 

Behçet Kemal 
Şair Behçet Kemal Çağlar o • 

kumasına devam etmek üzere 
dün akşam Londraya gitmittir. 
Değerli yazıcnnız, gazetemize 
eskisi gibi Londradan yazılar 
gönderecektir. 

Bir anne kızlarını arayor 

Bay Bakan evvelki gün Oni • 
venite Tıp ve hukuk fakülteleri 
derılerinde l>uİunmuı, öğleden 
ıonra liıan derılerine girmiıtir. 

Hukuk fakültesinde profesör 
Kesler iktisat ve içtimaiyat mev
zuu üzerinde derı veriyordu. 

Trb fakültesinde de hıfzıaahha 
dersinde bulunmuı, talebenin 
denle alikaımı, derslerden ne 
dereceye kadar iatif ade ettiğini 
yakmdan takib etmittir. 

Bakan dün öğleden evvel o • 
telde istirahat etmittir. 

Saat dör buçukta Üniversite. 
ye gelerek Oniverıite edebiyat fa· 
kültesinde tesiı edilecek tarih, 
coğrafya enıtitüsü için bu fakül· 
te hocalariyle göriipnüftür. 

Yann da bazı okul1an teftit 
edecek. öğleden sonra Üniversite
ye gelerek edebiyat f akülteıini 
gezecektir. 

Dün geceki yan ~ın 
Dün gece saat yirmi biri yirmi 

geçe Sirkecide Sirkecipalasın 
üst katında (Bayer) müıtahza -
rabnm reklam edildiği reklim 
plikaaı elektrikten kontakt yap • 
mıf, bu yüzden yangın çıkmıtbr· 
Binanm üst katı Bayerin mümes
silinin isticannda depo olarak 
kullanılmaktadır. Çıkan ateı bu 
depoya sirayet etmif, bu kat yan
mağa batlamıf, fakat yangmın 
genitlemesine meydan verilme -
den itfaiye gelerek yirmi dakika 
içinde ahıab kat kısmen yanmıt 
olduğu halde yangın söndürül • 
müttür. Binanın (90) bin liraya 
sigortalı olduğu söylenmektedir. 
Tahkikat yapılıyor. 

Doktor Rahminin kızlan Hik • Haber dört yaşında 
mek ile iffet Anneleri ismet tara· HABER arkadqımrz dört ya· 
fmdan aranılmaktadır. tına girın"ttir, kutlulal'I2. · 

HakJarında ma1Uuıatı olanla • !!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
roı Kadıköy Rizap&f& Sıhhat a . namıl'..a haber vermeıi rica olu · 
partımanı 2 numaraya insaniyet nur. 

Raıel isminde bir kızı, geçen yaz 
sokak ortaamda bıçaklayıp öldür
mekten suçlu Salamon oğlu Leon 
Beharm muhakemesine İstanbul 
ağır ceza mahkemuinde dün öğ
leden sonra devam edilmiıtir. 

Dün, amme ve müdaf a şahitle
rinden bazıları dinlenilmit, mu -
hakeme, gelmiyen ıahitlerin ça· 
ğırılmaaı için kalmıttır. 

Dünkü muhakemde, salon, hın
cahınç dolmut, kalabalık, mah -
keme koridorlarını geçilmez bir 
hale ıetirmiıti. Ekseriyetini Ya· 
hudiler teıkil eden birçok kiti, 
muhakemeden sonra da adliye 
dairesinin önüne birikmiş, poı • 
tahane binası meydanlığınm ya
nsını kaplamıtb. Bunlar, suçlu 
delikanlıyı, tevkifhaneye götürül· 
ınek üzere diğer suçlularla bir -
likte otobüse bindirilirken gör -
mek istiyorlardı! 

Bu toplanıt, adliye dairesi ka
pısmdan girip çıkmayı güçlettir
diği için, jandarma ve polis inti
zamı temin etmiı, bunun lizerine 
meraklı seyirciler, iki taraf kal -
dırım tarmda sıraya dizilnıitler, 
aaaı:er._e beklemiıler ve nihayt 
cinayet suçlusu delikanlıyı gör -
meğe muvaffak olabilmişlerdir! 

Türk-Yunan muhtelit 
mahkemesinin müddeti 

bitmedi 
Bir aktanı gazetesi Türk • Yu

nan muhtelit hakem mahkemesi
nin müddetini bitirdiğini, fakat 
yeniden altı ay uzatıldığını yaz • 
mı§b. Bu haber doğru değildir. 
Mahkemenin müddeti bitmit de
ifildir. Yalraız tahsisat bltmif, ye
niden tahıisat alımmıtır. 

nır. 

Her feyden evvel, in elden 
çatlayan, yıkılmak üzere olanla
" tamir edelim. Eğa bu İf de sü
rüncemede ktilırsa Eclirnekapı • 
Y edikııle fOlası güme gidecek. O 
koca yolu, ıeyyahlara surlon göa
termek için açtık. Korkarım bu 
gidifle, bu yollardan geçen yı -
kınlı ve çöküntüden baıka bir 
ıey göremiyecek •• 

Tersanede demir parçaaile, 
KasımpCJ§ada gemi enkazı çok •• 
Bunlar, tamire muhtaç surlara 
pekala potrel ';fi görür. 

lıi uzun tutmadan, mrlan 
kurtaralım derim. 

Se IAml fzzet Kayacan 

Konservatuvar için yeni 
bina ve bütçe 

Şeh7adebaıtnda yapılacak kon
servatuvar binasının kabuJ edi -
len projeye göre belediye 
fen heyetince keşifnameıi hazır -
!anmaktadır. Ktifname bittikten 
sonra binanın kaça çıkacağı an• 
lqılacaktır. 

1935 bütçsine bina için yeni 
tahsisat konacaktır. Belediye da
im: encümeni vali ve belediye re
isi bay Muhiddin Ustündağm re
isliği altında gece geç vakitlere 
kadar toplantı yaparak bütçeyi 
hazırlamaktadır. Bu ayın yirmi 
baıine kadar bütçe bitirilmiı o • 
lacakbr. 

Elektr.kJi itan1ar 
Elektrikli ilanlann fena Ye 

~" • muııtıızam yapılmasının teh· 
rin görünu~ünü bozacağı dütü -
nülmüf, bundan sonra elektrikli 
ilan ve reklimlann belediye mer
kez fen heyetine tasdik ettirilme· 
den yapılması yasak edilmiıtir. 

• 



1789 Fransız deği
şimi ve Atatürk 

değişimi 
~ Ba~makaleden deve :-ı 

Fransada genel bir dargınlık ol
au. Halk ta.b:ıka1arı biribirine küs -
tü1er. Hiç emniyet kalmadı. Fr:rnsa, 
tam ma,ıasi1e, bir cehennem olmuştu. 
Iüba sofuların tasvir ettikleri ateş -
ler, alevler isindeki cehennem her ne 
ise Fransa da o. Ulus n bütün acun 
~inir hastalığına tutuldu; Frarisa çıl
dırdı. 

Memleket korku içinde kalmıştı. 

Bugiinün devlet adamlarım, yarınki
ler asıyorlardı. Siyasiler biribirlerini 
kestiler. Bu inkılftb ayni zamanda bir 
de ihtilaldi. 

lhtilal memleketin dışarrsına da 
bula!':ıyordu. Onun için bütün uluş -
Jar (devletler) Fransaya karşı savaş 
açtılar. 

Ulusun ruhu hastalandı. O devir
de J.'rı:ı.nsa tutanın elinde kalabilir -
di. Nitekim de öyle oldu. Napoleon 
adlı hiç de Fransız olmayan Lir ser
seri I~ransaya padişah oldu. Genel 
savaş devrini açtı. Fransızları avu -
tar:ık kudurmuş kiitfolcr gibi diln -
yaya saldırdı. Sonunda Fransa), es
ldsinclcn küçük, t.udretsiz bıraktı. 

Buna (aksülamel) ters iş derler. E -
ğer Fransız inkılabı, böyle kepazece 
idare edilmeseydi, insanlığın tarihini 
Napolcon gibi korkunc bir cefüı.d kir
letmezdi. 

Bu adam Fran~nzlarm karakterini 
~ürüttü. İstibdadı iade etti. 89 un 
yaptığım bozdu. 

Hasılı Büyük Fransız Değişimi 

pr~nsib bakımından nekadar par -
lak H insani ise tatbikat Ye ameliyat 
bukımınllan o kerte karanlık ve ya -
b.ınidir. 

YUz otuz bir yıl ara ile bizde olan 
dc!işirne bakalım. 

Bu değişim kansız oldu, us1u oldu. • 89 ihtilalinin cinayetleri bizde tek -
rnrlunmadı. Atatürk, merhametli, 
şcfl:atli bir baba idaresi kurdu. Kim
. enin burnu kanamadı. Halk tabaka
l,p·1 aras1qda ne bir uygunsuzluk çık
tr; n2 bir ntbaka ötekini istirkab etti. 

Geçmiş (mazi) den ~öplenen bir : 
k:ıç bin kişi bile değişimin huzurunda 
c.;ildilcr. Her vatandaş gene rızkını 

buldu. Ulus ikiye, üçe ayrılmadı. 
( lleaction) yani aksülamel o derece 
hafif oldu ki, ben, AAhsen, bundan da
ha fazla olacak eli.re tahmin etmiş -
tim. 

Memleketin üzerine kül ve enkaz 
gibi biriken mazi yığınları Atatürk 
değişimi ile ayıklandı. Doğrusu, 1920 
sularında memleketimizde, daha bir 
asrr önce ortadan kaldırılması gerek 
olan milyarlarca ton ağırlığında süp
rüntü birikmisti. Bunlar kokuyordu. 
Işte, değişim, kimscı.in kılına dokun
madan bu süprüntüleri kaldırdı. Vü
cud ülserler içinde kalmıştı. Baş, hu
susile baş, el, ayak felce uğramışlar
dı. Değişim. bu üyelere kuvvet ,·erdi. 
Büttin bedeni canlandırdı. Hem bu 
üyelerden hiçbirini l;csmemek ş:ır • 
tile ... 

Iştel789 Fransız inkılabı ile bizim 
deği:;-imimiz arasındaki parmakla tu
tuJ:ın faı·k. 

Fransız ulusu d:!ğişimi zorla ka • 
bul etti; bizim ulusumuz ise güle 
gUle. Fransada tabaka savaşları ol
du; bizde böyle uygunsuzluklar gö -
rülmedi. Fransada millet Iohusa düş
tü. Bizde millet canlılık edindi, ~o -
rulmadı. 

F'ransız değişimi, zamanında, [ 
memleket dışxnda en büyük düşünü -
cülerin (ı:ıü.tcfekkir) :ldeta istikra -
hını celbetmişti. Hele İngilizler bu 
hareketi hiç beğenmemişlerdi. Bu -
güne değin Anglo - sakson tarihçi -
]eri, yazanları 89 inkılabını pek fena 
görürler. Halbuki, çok şükür, bizim 
değişimin~iz her r:mclan alkışları c~k-
miştir. ~ 

. Buhmcl:ığtır.rnz çağ uzakla~tık~a 1 
hzclcn snnraldler bu deği~irni daha 
) ilksek göreceklerdir; çiinkü bu de -
ıdşim le'.c1i değildir. Bu büyiik tarih 
~mcli,}atı gönül Iıo~luğu ile k ul 
cdi!mi,ti:·. 

Tarih bilgisi 89 değişimi hakkında 
son söz~nü lıemc:ı hemen söyledi: 
Erge~ tnbiatiJe ha!!l okcak bir r.e -
tic~yc varm:!lC için Fr:ın!=;ı:ı:; ihtilfrlcile· 
ri Yı:ık•a!:ırr zorladılar. En iyi işleri 

Pcii~ hab~rleri · 
..... !fttft UY i 1:1şµ::a;::gıq;ı 

Odasında ölü 
olarak bulundu! 
Beyoğlunda Meşrutiyet cad -

desinde Halk pansiyonunda otu
ran komisyoncu Kari Antuvan o
dasında ölü bulunmuş, yapılan 

muayenesinde kalbi durarak öl -
düğü anlaşılmıtlır. 

Kömürle zehiflenmiş 
Beşiktaş Meırutiyet caddesin

de Faik beyin evinde yatan ham
mal Mehmed Nail, odasında yak
tığı kömüre iyi bakmadığından, 
zehirlenme nllmctlcri gö!brmİ!, 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl -
mıştır. 

Araba kazası 
Şehremininde oturan aracabı 

Salahaddin idare ettiği 3430 nu
maralı arabası ile F eshane ame
l esinden 18 ya_şfarmda lbrahime 
çarparak ayağından yaralamış -
tır. Yaralı Musevi hastahanesine 
kaldırılmı§br. 

Otomobil kazası 
Ş~för Hikmetin idaresindeki 

3818 numaralı otomobil, Koço 
adlı bir çocuğa çarpmış, yarala -
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Kadın çocuğun yatağını 
niçin almış? 

Nuruoıımaniyede Halk apart
manında oturan Sıhhiye mektebi 
talebelerinden bay Osman, poli
se müracaat ederek, apartman o

dabaşısı bayan Virjinin odasını 
kırarak yataklarını aldığını tika
yet etmiıtir. Zabıta, yatakları Vir
jinin odasından almış, hakkında 
takibata batlamıştrr. 

Zorla .. 
Hayri ile Mehmed adlı iki ki-

~inin Fatihte Hocauveys mahal -
lesinde oturan bay Vahidin evi
ne girerek zorla yatak ve yorgan 
aldıkları ve bay Vahidin karısı 

bayan Hidayetin boynundan bir 
beşibirlik altını alıp kaçtıkları id
dia edilmiş, ikisi de yakalanmış
lardır. 

Koyun yfizünden kavga 
Mecidiye köyünde Dere soka -

ğında oturan Mevludun Taş oca

ğındaki tarlasına koyunlannı so
kan aynı köyde çoban Emin, Mev
lfıdun "koyunlarım çıkar,, deme
sinden kızsrak adamcağızı sopa 
ile dÖ\'lllÜ§, başmdan yaralamı§, 

yakalanmıştır. 

Kilidi kırarak 
Sabıkalı Ahmed, Kasımpaşa

da Camiikebir sokağında oturan 
Mehced:n odasının kilidini kı -
rn.rak içeri girmiş, iki takım elbi
se vesaire çalmış, ynkalanmıştır. 

Meşriki azam 
balosu 

Türk yiıkseltme (Meşriki azam) 
ser.elik b~)o3u ayın on yedisine mü:;a -
dif bu perşembe günü akşamı Maksim 
salonlarında verilecektir. Biletler Ksrl
man ll•Riazasile Haşet kütüphıınesinde 
ve cö:rdüncü Vakıf han Aımakat he§ 
numarada bayan Nedimde bulunur. 

görmek için en kötü rnsıtlılara baş 

'urdul:ır. Eski tabirimi affediniz. Ak
sü1ılmeller, irticalar, görülen iBler -
cicn pek faz!a oldu. \' alnız Fr:ınsa 

değil, bütiln Avrupa altüstlük içinde 
kaldı. 

S9 un tarihi okunacak olur.sa o iş
l~rin insa.n!ar <lcği!, can:n ariar ta -
raf md::ı.n yupılcı.ığı snıulıt. Bu ıhti -
l:.ilci1cre hiç mıyg1m l oktur. 

Türk ir.i~·lılbınm gelecekte tarihi · 
ni okuyacaklar bu i~l~rin adete. m~ -
fekler tarafından yapıldığını, filozor
fo.r t:::.rafınd:ın lmş:ırıl dığını sanaca? .. -
far. 

Kısa 
QöiJRM Şehir •j" ... ;.: )'f· i/f., .:· ... l ; ' 

'llaberer i 
!DJall Mısırda 

değişiklikler 
bekleniyor ~ TERKOS BORULARI - Terkoa 

su idaresi, Kurtuluş taraflanndaki ana 
su borulannın değiştirilmesini karar • 
laşbrmışbr. inşaata bir haftaya kadar 
başlanacaktır. 

T erkos ıu idaresi ıimdi şehre günde 
36 binmetre mikabı ıu vermektedir. 
Yapılacak yeni inpatbııı sonra bu yaz 
ıu mikdarmın kırk bin metre mikabına 
Ç?kanlacağı tahmin ediliyor. 

§ SOKAKLARA ATILAN KEDi • 
LER - Hayvanlan Himaye Cemiyeti, 
sokaklara atıbtn kedilerin Amerikacla 
icad edilen kapanlarla tutulması için 
belediyeye müracaat etmiştir. Belediye 
kedilerin toplanmasına dair ka:rar ver
diği zaman bunlardan istifade edile -
cektir. 

§ ESKl RIHTIM ŞiRKETi ALEY· 
HiNE - Eski rıhtım şirketinin ücret· 
li memurlardan Türk olmayanlara faz. 
la tazminat vermesi dolayııile, Türk 
memurlarının haksızlığa uğradıklan • 
ru iddia ederek şirket aleyhine dava a
çacakları söylenilmektedir, 

§ ŞiRKETLERDEKi TETKiK • 
LER - Okonomi Bakanlığı müfeffi! 
ve komiserlerinin buradaki ıi!-ketlerde 
yaptıkları tetkik~cr yakında bitecektir. 

§ Vapurcular anlapmıyacak nu? 
Okonomi Bakanlığı Kabotaj 

Genel çevirgeni bay Ayet dün Anka -
radan şehrimize geJmi§tir. Bay Ayet 
deniz yolları işletmesi ile vapurculuk 
§İrketi arasında yapılan konuımalara 
lııatkanhk edecektir. 

Dün ekonomi bakanlığından bildi -
rildiiine ııöre vapurculuk ıirketinin 
yeni aldrğı vapurlann umumi tonajı 
29900 tondur. Bundan böyle vapur -
culuk §İrketi kabotajda yüzde kırk hak 
istemektedir. 

Fakat deniz yollan iıletmeai va • 
purculuk ıirketinin vapurlanm ceç al
dığını ileri sürerek bu hakkı kabul et -
rnemek istiyor. 

Bu, yeni kurumun bu İ§te anlaıamı
yacak!nrı söylenilmektedir. 

§ ISPANY ADA KALAN DOVIZ -
LER - ispanya hükumeti, tüccarlan
mızın ispanyada kalan dövizlerini ıeri 
venneğe baılanuıtır. Paralann iadesi 
yumurta ihracatçrlarımm sevindirmiı -
tir. 

§ AFYON GORUŞMELERI - J. 
ran afyon murahhaslarile g9rütmelere 
bu gün de devam edilecektir. Konuı -
malar bittikten son:ra uyuıturucu mad
deler inhisarının yollıyacağı bir mu -
rahbas Japonya ile bir anlatma üzerin
de müzakereye giri§ecektir. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı ıon 
günler içinde ltalyaya yedi yüz kilo 
afyon satmııtır. 

§ LASTiK, DERi REKABETi -
Lastik ve deri sanayii erbabı arasın -
daki rekabeti tetkik eden ticaret odası 
tetkikat ~ubeıi bir rapor hazırlamııtı. 
Ticaret o:bra meclisi çattenıba günü 
bu rapor üzerinde konu~malara bat1ı
yacaktır. 

~ BUGDAY JŞLERINDEKI TAH
KIKA T - Ziraat Bakanlığı Müsteıan 
Bay Atıfın verdiği malumata göre buğ
day i~leri hakkındaki tahkikat daha on 
gün sürecektir. 

§ TURKIYEDEN KOMUR ALA • 
CAKLAR - lngiltcre ve Polonya ma· 
den köm~rü ihracatçıları kömür firma
larımıza müracaat ederek mühim mik
darda ma<len kömürü almak istedikle
rini bi~dirm:~ıer, fiat ve ni:mune iste • 
mişlerdir. 

§ UNIVERSITEDE SOMESTR -
Yarından itibaren üniversitede sömeert 
tatiline batlanacakbr. Evvelce de yaz· 
dığımız gibi, bir kısmı talebe Sömestr
den istifade ederek Atinaya bir seya • 
hat yap:u:a!dardır. 

~ UNIVERSITE KITAPHANESI 
- Univer:site hukuk fakültesinde ya • 
primakta oh\h kütüphane ıömart sonu

na kadar bitirilecektir. 
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Yunan hükumeti, kralın Izmir cep
hesi seyahatine karar vermi9tir. Bu ae-
yahatin :-.·ortu=aı oMı sonra icraaı me -
:n:ıl<l~r. Kral n 6cyahacindcn mukad - 1 
d"m, harci..:atı ast.eriye ile alakadar bir 
çok me,e!eler, bu harekatın Yunaniı -
tanın düveli milttefika ile müttereken 
harel:et ettiği tarzında, tanzim edile • 
cektir. 

Per§elllbe günü Eminönü, 
Beyoğlunda evlenenler: 

Fatihte: 

Fatih, 

Bay Ahmed km bayan Saime ile tes
viyeci bay Selim, bay Ha&an kızı bayan 
Nadide i~e Havuzlar fabr:kası memur
lanndan bay Mebmed, bay lbl'ahim kızı 
bayan Emine Didar ile mühendis bay 
Ali Sıtkı, bay Halil lbrahim kızı ba -
yan Saime ile Maden mühendisi bay 
Mehmed Kemal, bay Mehmed kızı ba
yan Şebriyan ile mekteb talebesinden 
bay Fazıl 

Beyoğlunda: 
Bayan Şerife ile ıoför bay Ahmed, 

bayan Fatma ile ameleden bay Hali!, 
bayan ikbal ile vatman bay Musa, ba • 
yan Rukiye ile tenekeci bay Mehmed 
Tahir, bayan K8.mıran ile mül.azim bay 
Ismail Saffet, bayan Fethiye ile kap • 
tan bay Emin, bayan Müzeyyen ile kah
veci bay Mehmed, bayan Cahide ile 
Gedikli küçük zabiti bay Servet, 

Eminönünde: 
Bayan Feriha ile boya fabrikası sa

hibi bay hmail Hakkı, Iamail kızı ha -
yan Melahat ile banka memurların -
dan bay Ahmed oğlu bay Hüseyin Av
ni, lsmail km bayan Şefika ile malw 
bay Bayram oğlu bay lbrahim, ibra · 
hiın kızı bayan Nahide ile polis me -
mur]anndan bay Abdullah 

Kadın elçiler 

~ Baş taralı 1. ci S4 ~ 
bu iti başarmağa imkan buldu. 
Fırkası, Ne5im paşanm iş batoUI 
mesi gününden itibaren faaliyete 
yarak Kahireye yalcn olan 
şehrinde büyük hazırlıklar ya.,..,. 
bin murahhası konuklamak içİD 
bat almış, ve bunun üzerine da 
melerini göndererek bütün Mısıtl 
sil eden bu heyeti davet etmiıtir· 

Milli kongrenin programı d 
du. Muhte'if heyetler, M11m 
eden her meaele üzerinde raparı.t. 
zırlamı,, siyaıi, iktısadi, içtiınaİt 
mesele açıkta b1Ydcılmıyacaktı. 

Kongre ayın sekizinci ve do 
cu günleri toplanarak vazifeıiıÜ 
mrş ve mukarreratlm vererek 
mııtır. 

Hadise, fevkalade canlı tezahlt 
sında vuku bulduğu halde --·11n' ~· 
asayişi tehdid eden hiı, bir hadi" 
mamıştır. 

Milli k~ngreyi (Vefd) lideri V 
Başa, canlı ve ateşli bir nutukla • 

Ve daha sonra diğer hatipler 
nn vaziyetini her cepheden tetkik 
ler En fazla kayda d~ğer bir nokt' 
sır kadınlarının milli kongrede 
farı vaziyetti. Bayan Fehmi Vi" 
bayan Nur Hasan bütün kor.greff 
tab ederek Mmr kadınlan:un ınitli 
reketle oynadıkl:ın rolü izah e 
başka onun daha ileride neler 

Bütün dünyada iki kadın cağını ve miJJi hareketi naaıl ;ı 
elçi bulunuyor: Biri ceğini anlatblar. 

S t b • • A •k l Mısırlı kadınların böyle 30,00o 
ovge , zrı merı Q ı.. büyiik bir kütleye hitab etmeleri 

Dünyada ya~nız iki kadm elçi sırda ilk defa görülen bir manzart 
vardır. Bunlann biriıi Sovyetle - Verilen kararlar ıunlardır: 
rin Stokholm elçiıi bayan Alek • 1 - Lider Nahlias Bataya tadl 
sandra Kollantay, diğeri Ameri - mad. 
kanın Kopenhag elçisi bayan Rut 2 - Milletin hür hayata dö 

iktisadi ıslahlar!a meıgul olma&ıDI 
Brayen Oven'dir. min için 1923 kanunuesaıiıinin 

Sovyet elçisi 1872 senesinde den rsdan. 

bir Rus generalinin kızı olarak 3 - Vefd fırkasının lngiltere ili 
doğmu§, Zürih<le tahsilde iken muahed"l yaparak l\·fomn em 
Rua ihtilalcilerin• ilti!..Jc .t.mi,, ıra.._!ı~-ti.-..~ 

Peteraburgda Rus milyonerlerin · 4 - Vdd fırkaıınm yıllatca 
teıevvüı ve tezep:riiplere bir sof1 

den Kollanıtay ile evlenmİ§, koca· mek için tedbir almuı. 
sınm ölümünden sonra Pariate ve nttn!lıou kararlar ittifakJa v 
Ameriıkada komünizm propagan- ve N oıim Paşaya karşı hissedi!en 
dasiyle me§gul olmuştur. 1917 Şu- ranlar ayrıca ifade olunmuıtur. 
batında Rus ihtilali üzerine derhal Milli kongren!n bu şekilde to 
Peterıburga geri dönmüş, Bolşe - maır, Mmr ekseriyetinin gene (''İ' 
viklere iltihak etmiı, Kerenski fırkasına bağlı olduğunu, ve N . 
devrinde hapıe atılmış, Bolşevik- Ba1aya tam bir iti111ad gÖ:;terdiğiill 

pat ebni§tİr. 
lerin gal~biyetinden sonra kadın • K~::;grenin toplantılarında sÖ1 

ları temıil etmek üzere Rus Ko- miı nutuklar hep özlü idi. Bu 110 

müniıt fırkasının merkez komite · lar, Vefdi se,'lniyen yabancılar 
sine aza tayin olunmuf, sonradan dan da takdir olunmut, ve (Vefd) 
Karadeniz filosu kumar..dam olan kıııı i§ ba§ma gelerek bu eaulan 

b k ·ı 1 · f ederse Mısır için en bayu""k iyaiii gemici Di en o ı e ev enmış, a -
mış olacağı gene bunlar tarafınd•11 

kat biraz sonra ondan ayrılmı§ ve 
ı·c.f edilmiştir. 

1924 de Sovyetlerin Norveç elçi· ~ 
V efd fırkasının bu kadar bü1 

liğine tayin edilmi~tir · kongreyi to?>iamakta g&terdifİ 
Bayan Kollantay orada iki se • vaffakiyeti bir takım hareketler "' 

ne kal.mr§, ıonra Mekıikaya gen • ~ebbüs1er takib edeceğinde ıüpı.
derilmiş, gene Osloya gelmit ve tur. 
1930 da Stoklıolm elçiliğine se • Nabhaı Baıa, Mmrdclci kahir 
çilmiştir. Bayan Kollnntay si· riyetin kendine taraftar olduğuııll 

fçendisinin umumi itimadı haiz 
yasi eserlerden ha§ka bir çok hi • duiunu sördükten ıonra mill! it~ 
kiyeler yazmııtır. nin kararlanm hükumete bi)dırtV". 
Amerikalı kadın elçi Brayen'e bu suretle Tevfik Nesim Paıa t9z3 

gelince bu kadın 1885 eeneıinde sır kanunuesasisini yeniden çık" 
sabık Amerika nazırlarından meselesi ile karşılaşacaktır. . ~ 
Brayan'ın kızı olarak doğmu§. ü- Nesim Pa,anın 1923 senuı . 

ı nuesasisini yeniden tatbik "8 
niversiteyi bitirdikten ıonra n • ı.ist' 

muvaffak olup olanuyacaiJ rnii1-1 
giliz binbaıılarından Oven ile ev- m~seledir. 
lenmiş ve Umumi harbte Filistin Nesim Pa~a buiıi başaramadı~ 
cephesinde hasta bakıcı olarak ça- dirde, ağlebi ihtimal, Nabhaı 9 
lışmıştır. başına gelecek ve Mısırm itlerini k· 

Kocası öldükten sor...ra Ameri . mağa çabpcakhr. ,A · 
kaya geri dönmü~, 1928 senesin'? 1 srl 
kadar mmıllim~lik yapmış, 1929 - !<.UR UN BALO 
da demokrat fırkasının meb'usu K U p O N : 71 
olmu~, ş'mdiki Cümhur Reis Ruz· f 0 kupooq ku P sakl•t•"" 
velt devrinde Amerikanın Dani - 14. 1 • 935 
marka elçiliğine tayin edilrni§tİr. 

YENi ÇIKTI 

Cemiyetin Asılları 
Fiatı 100 kuruı 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaaı:ıı 
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Zelzeleden haber I 
• 

Felakete uğrıyanlar anlatıyorlar 
Büyük facıayı önliyen ko~kunç 

yıkılmalar, yangın, ölüm, 
gürültüler, sarsıntı, 
soğuk, açlık! 

"""nıtıTd Gtltmndaki yer aarıılmaıı felaketinin biiyiiklllfünü göıteren 'ilrpertiei bir manzara. 

b.~ Baı tanıtı 1. el lflllı/atla CiUlnlhal nlc;ln gitmedi? 
.._ '-'-ınıtı olmadan evvel üat Bandırmada bulunan Gülnihal 

odamda Kur'an oku7or · vapuruna zelzele mıntakaaına 
EYVell bomba pak sff>i gitmesi aöylendili halde kapte. -

... itittim. nın · .a'=·'an sfcle-
~ gök giiriiltil.unü an - m yecefi cenbını yerdifi yel'in · 

bit ._ talrib eld. Derken den bildirHiyor. .......... 
l:aatladı ... b~ tiddet - Bütün geceyi korku ve heye • 

Daha fazla 11-.......mı, . can içinde geçiren hatk, etteai 
llıı kapayarak kendimi sofa. 1 W.'f••-..,, gün tekrar muhabere temin edi • 

'ltan. Kaçamıya meydan bu · j --~ lince 'bu 16fer: 
ev -'-'d . L- de altın- Felalteı •örm yerleri hu harıtada , ~A ve auıuz kal-oru• im. 

L. ı J'IAU it ugu 1 1.. •• , biJ• • • ·~ •.1 , 

~elan., . cnı a ırıınız dad ! ... ,, 
· ~ lllretle ne adar lraldıirmı lükle çrkarıldrk.. Diye 11zlanmala, yardım iste-

1Yorum. F eıryad ediyordum. Yaralarımız hafiftiır. Zelzele meie batlaınqlardır. 
lllK'...._b, cocuklanma hafınyor • ·d(>lay11iyle Ahmedin evinden Kaptan Kara Mehmedin ida .. 

ı11 erken .~ ~raınt~ daha ol· ~aıw111ı çıktı. E-v ~men.~dı. ı.indeki enik yüklü mONSr fır • 
'dı lef er uzerımdekı enkaz Bundan batka Aamah koyünde tına devam ettiğinHn Boiazı ge

, &ralıklardan havayı aör - de bir çok evler yılulmıı, Kalyon· çememiıtir. 
~irap., uirata çıktim. cu oğlu isminde bir adam ahırda lmdad gecikince.. 

, do4cuz y&fmdaki Mü - ıüt sağarken enkaz altında kala. '"tün bu haller zelaelecl• ya· 
-Z1' Yedi yatındaki ikbal, bir rak ölmüttür. ral~nanlarla beraber ,..raıı• kur· 
d !&tındaki Saide de benim Bu köyde de zelzele yüzünden tulanlarm da b..Waftlllaıma ıe-

Olt.. "l'Urn odada aolianın baım- dört ev yandı. Avuıatta da zelze- beb olmuftw. Zelseleclen bir haf· 
Uruyorlardı. Zelzele olunca le büyük tahribat yapmıttır.,, ta ~tiii hal&le yaralılar teclaYi 
~den;_tıni,, en küçiljünüı:. Gelenlerin söylediklerine ati • edilememiı, yalmur a1bnda ka -

Q muhtelif yer lerindtn yan· r~, zelzele, zaınan zaman hafif o- lanlar da -.ojuktan haat&lanmtf • 
'•• P.teydana ·çıkınca küçüklerl larak devam ediyomıut·· Görü, · Iardır. 
~t 11.ltından kı•rtardım. Kat•.,.. tüğüm kimseler yardımın arttırıl· Şimdi yarahların tedaviıine 

_._ ......... ' il• oıı üç yıt.ır:daki kıztm muını fıtiyorlar. batl•nmııtır. 
.t_ i de, bağıra ·haiıra ara - Y ddırmı motörü dün aktam on Zelzeleler esnaımcla iki ihtiyar 
~ Yeren olmadı; neden yedi ele kalktı, Gündoğdu köyüne ölmüıtür. 

' 61'lcaz altından cesetlerini pek çok yiyecek g&tlirdü; fellket Karabiga Hililiahmer Cemi • 
l ltt. karımla kızım alt kat · geçirenlerden bir kısmı da mot6r- yeti tarafından Qİr zat, ıojan ve 

>0t~utfa.kta iftar yemeli hazn·· le döndüler. kibrite varıncaya kadar bütün er" 
'1AL'1-dı. Ev çökünı:• ezilmitlc,·.. .1k telgraf za.kı aç kalan yurttatlara yetiıtir· 
....._~il ıonra ıağ kalan çocuk- Bundan bat~ yerinden ge1en mi§, dört yüz kilo ekmek te getir-

it.. · Lirlikte motöre aıjındık. ıon habW.. ~~ •. ...-elzeleniıı naıd miıtir. Zelzele eınıında yedi ev • 
~ liin aç kaldık. Sonra im· olduğunu ve ::elzeleden sonraki den yangın çıkarak yaımıııtır. 

\) reldiler. Vücudü yanık hali açık ıurette ıöıterilmektedir. Korkudİln dolurmutlar 
~ ıılunan kızımı da buraya tık zelzelede yıkılan evlerden ZelMle ıeeeıi Yıldırım ve Ba· 

• eılc haıtahaneye yatırdı·m. çıkıb ıai1am evlere sığınanlar da rıkai zafer motörlerinıe ııfınan 
~!•\?rularıma ekm~k aldım. ikinci aelaelede çükiintüler ara · iki ıebe kadm, o telit aruında 

~ ·~ yanlarına gidiyorum. sında kalmıtlardı. Bundan son - c!oiuruvermitlerdir. Çocuklar da, 
~ tdu köyü zelzele felaketini ra herkes lıkele meydanlanna ve anneleri de ıağdır. 
~."' tören bir köydür. Bir tek denizlerde demirli bulunan ka ~ Hereıerı yllnldı ? 
·~dı. Çadır da az verildiğin yıklara, motörlere 11ğınmağa baı· Nefli Erdekte çatlamayan bit 
~ler bi.li motörlerde ya· mı§tır. kargir bina yak gibidir. Bir kaç 

•'Yardımların daha fazla· Zel:zelede kab1o bozulmuttur. ev tamamen yıkılmıf, bir çokları 
. ~- - ıaeını iıtiycmız. On saat hiç bir yerle muhabere da otundamıyacak Yaziyete gel • 
~lan bunları söyledi. Ayni yapılamamıştır. On saat sonra Er- mittir. Büyük ilkmekteb çok de · 
it bt.._ ö H R k ı h b t · edı'ldı'gv ı· rin bir surette "atlamıftır. Bura .. ..._ ~~wan mer, aıan ve i- de i e mu a ere emın y 

':.. _~rüıtüm. . Bunlardan vakit, konuşulan ilk kelimeler da nüfuıça zayiat yoktur. ......._ ,~i ki: fU olmuıtur: Adalarda ve mUlhakatta 15 -
~ittd •ı on beş kişi Ömerin kah· "imdat .. ölüyoruz .. ,, 20 kadar tiltl ve bir çok c!a yaralı 
~.: •0 turuyorduk. Biraz aon • Bir ıaniye sonra ne olacakları· vardır. Henız esaıh bir ara,tırma 

't 'ltı"1~ize ıidecektik Derken nı bilemiyen zavallılar bu kelime- yapılamanııt 'le bir rakam te&bit 
l~ t ll~aıı büyük bir ujultu ile den medet umarken daha yardım edilemenıittir. 
1-tt

1 
e ~i. Her taraf sallanmaya istiyecek, kendilerini kuratracak Şimdiki vaziyette maddi :.ıiyan 
İc. ç ~İti he\llen pencere - veıait göndermelerini yalvaracak· yliz binlerce lira raddeaincle o~ -

•()il tlc~ılerini dııarıya attı • Iarken, hat gene bozulmuflur.. duğu tahmin ed!lmektedir. . 
ttt 'lttıı~ ı kiıi İle yıkılan enka .. O ıece fırtınanın tiddeti yüzün • ı Marmaradakı konserve fabn • 
'•ııı~, ~ kaldı. Be n de kalanlar den Erdekten imdat gidememit - kası ve bir çok tarab ve balık ma-

tditrı, Neden sonra güç - tir. ğazaları yrkılmı§tır. 
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Mell•edla Kansı 
Yazan : Selami izzet Kayacan 
-···-------------- •• PR ttteetı.•-=-.. •·-

Danİf, teeeıürünü yenmeğe ça • 
lıtarak tekrar odada dol&fl}lağa 
batlarken, içeri Memedle Suzan 
girdi. Arkalarından Salimle Ek· 
rem de ge'ldiler. 

Daniı Memedi öptü: 
- Çok ıen~lere yetişin!.. 
ikisinin de gözleri yaıarıhıştı . 

Ekrem onlara baktı, omuz silkti, 
Salime: · 

- Bu heyecanı lüzumsuz bulmi .. 
yor musun? dedi. 

- Hayır .. 
- Öyle olsun.. Ben de insan 

severim amma, gözlerim yatar • I 
maz .... 

Memed: 1 
- Çocuklar dedi, henüz ortalık 1 

kararmadı, size (Kadınımın hül - 1 
yası) nı göstereyim .. Daha bitme
di amma, bir fikir edinirsiniz .. 

Tablonun üstündeki Cirtüyü kal-
dırdı .. Ekreme sordu: : · 

- Evveli. •en fikrini söyle .. 
Ekrem, katlarını çatarak res -

min önünde durdu.. Bir müddet 
dikkati~ baktı .• Hepıi 1111uyordu. 

- Evet... • Gene karmın bir 
portresi •• Bu çok benziyor •• Ate -
§İn ıözler .. Titreyen dudaklar ... 
Mairur tavır .. 

Bir tabloya, bir Suzana bakı • 
yorduı 

-Tıpkı benziyor .. , 
Salim yarım bir ... ıe: 
- Canlı, dedi .. 
Ekrem devam etti: 
- Evet ... Eğer satarsa palaalıya 

aata.r ...• 
Memed Ekremin omuzunu ok -

şadı: 

- Siz de muhakak alay edecek 
bir ıiSz bulursunuz ... 

- Hayır, alay dejil, gayet cid· 
dl söylüyorum .. 

- Sen ne fikirdesin Dan it?. 
-- Bana kabrıa en mu-vaffak . 

eıerın ..... 
Bitdenbire Memedin yUzil ıo • 

murttu: 
- Tuhaf fey, dedi, buraıı du • 

manb ... Mutaft.ktan duman mı 
geliyor?. 

- Hayır ..... 
Memed biraz sarardı: 
- Neyıe •. Evet Danif, ne di • 

yordun?. Yapacak tenkidin var 
mı? 

- Belki bulunur .• 
- Memnun oldum .• 

- Şu ıai kolun pozu .• Şurası .•• 
Görüyor musun?. 

-Nere1i? • 
- Şurası işte .... 

Danit eliyle ıöıterdiği yeri iJa
ret etti. Memed baktı... Mırıldan· 
dı: 

- Sai kol mu?. Suzan elektri • 
ii yak, bir ıey rörünmiyor. 

Salim i'i anladı: 
- Eyvah! .. Dedi. 

Danit, Memedin bileiini 11kh· 
ğını hissetti ve endife ile sordu: 

- Nen var?. 

Resaam acı acı inledi: 
- Cörmiyorum .. Cörmiyorum •• 
- Ne diyorsun Memed!.. 

Memed, tablosunun önüne diz 
çöktü .... 

Suzan Salime sokuldu ... Usulca 
f11ladı: 

- kör oldu değil mi? . 
Biran bakııtılar ... Salim batını 

iğdi: 

Ekrem içinden sö1lendi: 
- Bu ıene de muvaffak ola • 

mıyacak! .. 
-2-

llık bir Mayıs ıünüydü.. Bir 
.ıün evvel yajan yajmurun beyaz 

Mehmedin lcarııı 2 
bulutları gökte uç\19uyo~du .. 
Adanın Aşıklar yolu ... Marma • 

raya kartı, taraça71 andıran bir 
çamlık ... iki kiti, ko.lkola yürüyor· 
lar. Taraçaya yaktaııyorlar .• Bir 
çamm altında oturuyorlar .• Arka· 
lannda ıık çamlık .. Havada reçi • 
ne ve dağçiçeii kokuları .. 

- Konut Salim .. Anlat... Seıi
ni duymak hoıuma ıidiyor .. Kaç 
gündür yafmur yağıyor... Buıün 

bahara kanıtuk, kanım 111ndı .. 
( Arkası var ) 

400 - 500 hane kadar olu\ merkezine vernıitlerdlr. 
Marmara nahiyesi, 8 --- 7 ev müı· F eliket 16rmüt yurttql•runı· 
teena, k&milen, 200 hane kadar zm ,..rdnnma kotanlar var olıwı .. 
olan Mumara ada•ında Günd6f· lar. 
du köyü klmilen, Şnarh klnıilen, Ayvalık, 13 (A.A.) - Marma· 
Asmalı kanıilen, Patatlmanı bir ra adaları ve Erd•k Çft'Nli yer · 
kaç ev müttetna klınilen taramt111 felak•hleldelerlne Ay · 
ve lyni adada Vori, köyünden vahktan ikinci parti yardnn ola• 
t~lefonla bilclirilditlne rcsre kl • rak ıso lira, S.hkeıir yardam ko
milen A•ta ada11 bir ka~ ev müı· mite tiyuetine tönderilmiftir. 
teına kamilen, Ekinlik, Pa.latya, Felikeb:edelere yar.lım teber-
Arabtar ktmıen yıkdn'ntbr. rilatr deYana ecliyor. 

Bunda!\ ba,ka Kapıdaf yanm.. V•purlal' Mlrıyacak 
f..dasmda Rutya, Hetek, Kouya D •.. il • •l t • M • enı" yo arı ı,. e meıı arma• 
k6y!erınde oldukça haıarat ••r · · d d k" l ı d üt' ra a aıın a ı ze ze e en m ees· 
dır. Bu yerlerde yıkılmıyan bina- . , __ ,__ __..ı ~-· k .. 

. ur oaaıuara yanıım •-• uaere 
lar da oturulamıyacak bır halde- f l . d b" d v • 'kl"k d. vapur ae er erın e ır egıf ı ı 

Hırı.ı•ıı h d I yapmıJ Ye Bandırma aeferlerini 
a a mer yar ım artnızı . .d _ _.._ 

kabul ediyor yapan vapurların ıelıb, ıı uaen 
Marmar, zelzeleıi feliketine Erdeğe de uırama,m tlllÔD et -

uirayan yurtl&f larınuzı açlıktan miştir · 
1 

ve açıktan kurtarnıak ma·ksadi:tle Zelzele hlll dev•rn ediyor 
yapılan para yardımlannı lstan - Erdek, 13 _ Marmara adala -
bul HHiliahmer cemiyeti kabul rı ile ıon zelzele mıntakaıında bu 
etmektedir. Dün Hililiahmer rei- gün ve bu gece hafif ulultularla 
ıi General Ali on lira teberrü et • h.raber on .. r•tntı daha duyul • 
mittir. Balatta Milli ıinema sahi
bi Bay Tahsin bet yüz kurut, Ba
lat karakol komiıeri Mahmud JÜZ 

kunat ••rmi!lerdir. 
İstanbul Erkek lisesi tal.heleri 

de bu yer sarımbımda eTleri yı · 
kılan Te aç kalanlara yardım için 
aralarında otuz lira otuz kuru§ 
top1amıt, İstanbul Hililiahmer 

muıutr. 

Felakete tafrayan cl6rt ada 1 • 
zerindeki on dört klyün Mr Hıti • 
yacını temin Ye irtibatını tanzim 
etmek için küçük bir vapura veya 
bir iıtimbota ihtiyaç Yardır. 

Mevcut kayıklar bu iti ıörm .. 
ğe ki.fi gelmiyor. lıtanbulclan na· 
kil vasıtası bekleniyor, 
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Orta mekteb v~ liselerdı • 

Çorumda kış ve bayram' Seçim 
' -

Halk evi avcılık sporunu canlandırıcı 
tedbirler almalıdır! 

Çorum, (Hususi) - Onceden ı 
yazmıştım; Çorum, bucaklarında 
kış belirdi diye .. Kar, o, kadar 
çok ki, ilk hamlede yarım metre· 
yi buluverdi .• 

Kar, yağarken, türlü trülü, O• 

runçlu orunçlu, duyumlar, ku -
laktan kulağa çmlayıveriyor. 

Kentin yönlerinde sürü sürü, aç 
kurtlar türemiş, adamın birisini 
parça parça, etmiıler .• Yollar 
kapanmıf, posta gelememit say 
sayabildiğin kadar .. 

Yüreğim çarpa parça, yön yön 
koşuyorum, ne aslı var ve ne de 
astan .• Bu, korkulu duyumla .. 
rı iletmekten, ne kıvanç duyar
lar, anlamam?. 

fi * .. 
Karın en güzel eğlenceıi av -

lanmak. Fakat, ne yazık ki, Ço
rumda avlanmak, bir metod bi • 
çiminde değil, geli,i güzel yapı -
lıveriyor. 

Halkevi ıpor kolunun bir ıü • 
rek avı kunnağa öncülük etme -
sini umardık.. Bu, çoktandır, dur
gun, bakımsız görünen Çorum, 
sporu için büyük bir canlılık ve 
muıtu olacaktı. 

• • • 

• 
piyango •. 

Gözlerinin bebekleri fıldır 
tıldır dönen bir adam, yüzünde 
boncuk koncuk olan terleri bir 
tevi ve ı.ile sile, boğuk boğuk çır
pmıyor: 

- Eyvah gene mi yandık •• 
Abayla bakıyorum, bu, adam

cağız neye yanıyor böyle diye .• 
Yanan tutuşan yok ama, kabak 

zavallı 5 kurutun batında patlı -
yor .• 

"' 1(. 1(. 

Dü§ünüyorum da, bqkalarma 
değil, kendi kendine soruyorum: 
. - Belli ki, bu, dalavereli iti 

görenler yok, iyi ama, bet ku
ru§UD ne günahı var? 

C•v<f@t F avkal 

Şebinkarahısarda 
C.H.F. top antısı 

Ş. Karahisar, 13 (A.A.) - 11 
ıonkinunda. topla~n kazamız 
fırka kurultayı Bay Mustafa Sa • 
buncunun batkanlığı altında ni · 
zamnanıenin geregince bitirilm:§ 
ve yedi kişi idare heyeti üyeliği, 
altı kişi de vHi.yet kurultayı mu· 
rahhaıbğına seçilerek fırka vila -
yet baıkanhğma bildirilmittir 

Her yerde olduğu gibi. Çorum· Izmirde ruam sav aşı bitt 
da da bayram çocukların .. Fakat lzmir, 13 (A.A.) - Vilayette· 
Çorum, çocuklarının bayramdan ki ruam savatı bitmiıtir. lzmirde 
Y&M pnılan yok.. 32, Dikili kazasında 21 ve diijer 

Atlı salıncaklara, tel kayak _ yerlerde 4 beygir ruamlı oldukla • 
lara, döner dolablara, çeşid çe • rı için öldürülmüttür. 
t id, eğlencelere iç acısı çekiyor • Sahiplerine verilecek tazminat 
lar, takur, tukur, atlı arabalara için baytar müdürlüğüne para gel
binip kafa titirmeği avunmak ıa· miıt:r. Yakında dağıtılacaktır. 
nıyoriar.. Savaı yapılan kazalarda has • 

~ • • talık nisbeti yüzde sekizdir. Önü· 
- Eyvah.. gene mi yan. müzdeki yıl baytanız kazalarda 

dıkkk???... da ruam mücadelesi açılacaktır. 
- Eyvah, eyvahhhhhb...... Kiliste yağmurdan 
Merakla, orimçla yönlerime 30 ev yıkıldı 

bakmıyorum. Hani, ıtın taka Kiliade 25 gündenberi yağan 
götürür yeri yok, bayram, bu... yağmurun fuılasız devamı yü -
Kafalan dumanlıyanlar, acunu zünden otuza yakın ev, dükkan 
dümdüz görüyor, "Eğerci dağla- ve fırm yıkılmıı ve iki ki§İ enkaz 
rının ak ak, olan doruklarım biz altinda kalarak ölmütlerdir. 
yartbk !,, diyorlar.. Yağmur ekinler için çok fay-

Eklemekte ister ki, Çorumun dalı olmuıtur. 5-6 senedenberi 
değerli koruyuculan. külhani neı· devam eden kuraklıktan müteea
nelere göz kırptmnıyorlar.. ıir ve mutazarrır olan zürram yü-

Kıyak bir piyango yoludur zü gülmüt, buna mukabil bir kı • 
bulmuılar. Cincik, boncuk top - aım fakirler yersiz, yurdıuz kal· 
lu, topsuz iğne, mendil. çorab, mıtlardır. Eylul iptidaaından bu 
teneke yHzükler, dakikalan ıaat güne kadar yağan yağmurların 
gibi aıan saatler, bir de afili mı • mikdan 40 santimetreye yaklat
zıka ! işte size zengin ikramiyeli mt§hr. 

Birçok yerlerde 
başlanıldı . 

Kastamonu, 13 (A.A.) -Ya -
pılan yoklamalardan sonra vila • 
yet içinde 129 u kadn, 709 u erkek 
olmak üzere 838 ikinci seçici nam
zedi teıbit edilmit ve seçime baı· 
lanılmıttır. 

ikinci müntehib seçimi viliye· 
tin her tarafında aym 20 ıinden 
evvel bitirilecektir. 

Zonguldak, 13 (A.A.) - Zon
guldak vilayeti dahilinde ikinci 
müntehib intihabatı tamamen bit· 
m·ttir. 157.211 müntebih evvel -
den 123.933 müntehib reye itti • 
rak etmiştir. 

Reye İ!tİrak edenlerden 66.114 
ü kadın, 57,819 zu erkektir. 

lntihab günlerinde havanın 
karlı ve fırtınalı olmasma rağmen 
intihabata iştirak n·ıbeti yüzde 
yet.mit dokuzu bulmuıtur. 

Fırka namzedi olarak seçilen 
773 ikinci müntehibten 130 kadın 
643 Ü erkektir. 

Karaköse, 13 (A.A.) - Saylav 
seçimi ~çin Vali B_ay lmad'm re -
isliğinde toplanan tefli! heyeti a
teıli bir çalışmadan ıonra · bütün 
hazırlıklarını bitirmittir. 

16 ıonkinunda ikinci müntehib 
seçimine bqlanacak ve üç gqnde 
bitirilecektir. 

Sıvas, 13 (A.A.) - Saylav 
eçiıni hazırlrkları tamamen bitmiş 

11nihayet üç gün iç!nde bitirilmek 
üzere ikinci müntehiblerin ıeçimi· 
ne başlanmııtır. 

Bolu, 13 (A.A.) - Saylav se • 
çimine esas olan ikinci münteh:b 
nazmetleri için yapılan fırka Jok" 
lama.lan bitti. 

Vilayet dahilinde 555 ik!nci 
müntehib te.bit edilmittir. Bun • 
lardan yüzde on sekizi kadındır. 

intihaba yarm başlanmak üze· 
re hazırlık yapıldı. Vilayet adına 
yedi saylav çıkacaktır. 

· ızm;r, 13 (A.A.) - lzmir ka • 
zasiyle mülhakatında ikinci seç • 
meler başlamııtır. 

Vatandaılar havanın yağmur • 
lu ve fırtınalı olmaıma rağmen 

reylerini kullanmağa başlam·tlar 

dır. Seçim ayın 18 ind aktamı bi -
tecektir. 

Siird' de atlı spor 
Siird, 13 (A.A.) - Halkevi 

Atlııporcularından bir grup vali • 
n~n başkanlığına bir gezinti yap • 
mışlardır. 

yoklama Usulleri 
Kültür bakanlığı tarafından çıkarılaf 
talimatnameyi aynen vermiye haşladıl 

-8-
Madde 88 - 87 nci maddeye göre 

olıunluk yoklamalarına girip de mu • 
vaff ak olamıyanlar otuz bir yaıım bi 
tirip otuz iki yatma basıncıya kadar 
bir defa daha olgunluk yoklamalanna 
girebilirler. Ancak bunların bütün 
den gruplarından yeni baıtan yokla • 
maya ıinneleri mecburidir. Bu gibi· 
Jerden ister Haziranda ve ister Eylul
de yeniden yoklamaya ginnit olanlar 
ilk girdikleri devrede muvaffak olama· 
dıklan veya girmedikleri ders grup • 
1annm J oklamalanna ertesi devred• 
girebilirler. 

Bu devrede bir- ders grubundan bile 
olsa muvaffak olmıyanlar ve yahut 
yoklamaya gİr;,>mİyenler arbk olgun • 
luk yok,amalanna girmek hakkını kay
hede:rl~r. 

Olgunluk yoklamasının sonunda 
yapılacak i.fler 

Madde 89 - Olgunluk yoklaması • 
nın bitmesinden en geç on gün sonra. 
neticenin yoklamalara girenlere bil 
dirilmesi gerektir. 

Olgunluk yok!amuı komisyonunun 
iıi, yoklamalann bitmeai ve notlann 
bildirilmesi ile tonuna erer. 

Komiıyon, yoklamaların nasıl ıe~ • 
tiğini, alınan verimi, göze çarpan itleri 
olduğu gibi bildirmek üzere, hep hir .. 
likte bir Tapor yaparak yoklamalann 
bitmesinden en geç on bet · Iİiıl sonra 
Maarif Vekaleti~e gönderir. 

Her yıl olgunluk yoklamalannın 

yoklama kairtlan, listeleri ve belgeleri 
bir dosya içinde lise idaresinde sakla 
nır. 

Tal ebe olmayanların yoklamalara 
alınma.ı 

Madde 90 - Muntazam ve müael .. 
• .ı ı.u- tüsa sörmeclilcl.ri ı.au.....-ü -
yetleri bu talİıltatname hükümlerine 
uygun qlanlar ortamektebi veya liseyi 
bitirme yoklamalarına kabul olunurlar. 

Madde 91 - Ortamektebi ve li...,,i 
bitirme yoklamalanna girmek iıtiyen • 
ler, her yıl Nisan ayı içjnde bir dilek 
k~ıdı ile Vekalete müracaat ed~rler .. 
Dilek kiğıdma ıu belgelerin iligtirilme
a.i gerektir: 

a) Hüviyet cüzdanının tasdikli su • 
re ti, 

b) llkmekteb ıehadetnameainin tas
dikli sureti. 

c) Namzedin hangi mekteplerde han· 
gi sınıfa kadar neler okuduğunu, hu • 
ıuai tahıil görmüıae kimlerden ve ne 
derece tahsil gördüğünü, mektebe git • 
mediği yıllarda nerelerde bulunduğunu 
ve hangi itlerle uğraıtığını göıterir bir 
sicil fiti, 

d) Yeni çıkanlınıı bir fotoğraftan 

dört tane. 
Madde 29 - Ortamektebi bitirme ı 

yoklamalanna girmek iateyenferin Y•t· 
larmm on sekizden küçük ve yirmi 

' döl"tten büyük olmaması gerektir. 
Liseyi bitirme yoklamalanna girmek 

istiyenlerin yaılan yirmi ikiden küçük 
ve otuz ikiden büyük olmamalıdır. 

Madde 93 - Ortamektebi bitirme 

yoklamalann a girmek iateyeısl~ 
blı- müddet Ortamektebe deYafll ~ 
olanlar, sınıf arkadqlan mekte ı\f 
çıkhktan ancak bir yıl sonra 0

• 

mektebi bitirme yoklamalarına ljrtlıl 
lirler. 

Madde 94 - Liseyi bitirme 1olıl!t 
malanna gİ.rmt!k isteyenlerden bir~ 
det liaeye devam etmit olanlar, J 
arkadaılan mektebten çıkbk~ ~.!J 
bir yıl sonra liseyi bitirme yoklaJP"' 
nna girebilirler. lif. 

Madde 95 - Ortamektebi ..,eya . 
yi bitirme yoklamalarma ginn~ ~r 
müracaat edenlerin evrakı Maa11f 
kiletince gözden geçirilir, IBzım ~~ 
araıtınnalar yapılır. Namzed}erin ~ 
bu talimatname hükümlerine ı.ı~ 
görülürse yoldamalannın hangi ~ 
tebe yapılacağı tayin olunur. Bu 

1 fotoğraflan ve bqka belgeleri o Jl'I~ 
be gönderilerek yoklamalannm 1j~ 
maıı emredilir. Namzedlere de o Yo 
cevab verilir.. ~ 

Madd.e 96 - Ortamektebi ve~ 
aeyi bitirme yoklamalann.a dJP.': . 
girmelerine müsaade edilenlerin 1~ 
)~alanı ortamekteplerde ve Jitel#" 
mek.tebin asıl talebesile birlikte 1IP' 
lır. Ancak bu gibiler, yazılı yokl..,,. 
lara girmezler, .J'alntz ·sözlü yokıaııı' 
ya alınırlar. 

·Madde· ·97 ·....:. Ortamektebi bitit'ı 
yokl~na (htandan glı-enlerio 
amıfın ıözlü Y~asmda tam yo'JI> 
malı den grubundan aldıktan not ,ı 
nıf geçme notu sayılır. 
· Liseyi bitirme yoklamalanna dif' 

dan İirenlerin aon 11mfm sözlü yrJPJ 
mu~da tam yoklamalı ve· bir yok~ 
h derslerin her birinden aldıkları 
sınıf geçme,notu sayılır. ,,; 

Madde 98 - Ortamelctebi bitır'; 
~---'---~-...._. g . ............... Jıl 

yoklamalarda muvaffak olmuı safi ~ 
lan için tam _yoklamalı her denttll i 
blı- yoklamalı den snzbundan en -' 
(orta derecede) not almalan prttıl'• 

Madde 99 - Liseyi bitirme yokl,;: 
lanna dıp.ndan girenlerin bu yolıi:, 
malarda muvaffak olmut sayı~ 
için tam yoklamalı veya bir yokl ~ 
derslerin her birinden en az üç <0 

derecede) not almalan farttır. f 
. Madde 100 - Orbuektebi v•Y'v 
seyi bitirme yoldmalarına dııat'~ 
girenlerin Haziran devresinde ~ 
yoklamada bir veya iki ve yahdt ~ 
dersten Üçten aıağı not alanlar f.:1 ,, 
devresinde yapılacak bütünleme Y:~ 
masına kalırlar. Bu devrede btJ f 
leme yoklamauna girıniyenler ve ~ 
girip de muvaffak olamıyan)ar, 

mekteb veya lise diploması alaına:ı~ 
Madde 101 - C.rta mektebi l>i I 

me yok,amalanna dıtandan ~".~ 
100 üncü maddeye göre diploma 31? 
muvaffak olamıya:ılar yirmi beı 11 

bitirinci.ye kadar bir defa daha o~I 
mektebi bitirme yoklamalanruı yerı1 ~ 
girebilirler. Bu gibiler 96, 97, ~,ıi 
100 üncü maddele,. göre yoldaJ111"" 
girerler. 

( Arkası var !,/ 
_K_U_R_U_n.,•11111u11111n_M_ı_ll ... t·R-o•m_a_n_ı .. : •

5
•8 ______ ..,._..,... _____ -:b~iı~. t~ü·n-a~ğı·z~l1a·r--su•sm--u~§t~u-•• ~(S~a~k:ı--a•r·-~---

1

~Ç::'a .. n•a-:k~k.a1-:ıle ... m•u-:h~ar ... e~b ... el:"e•rı:ı-. ~d·e_ ........ ~(E~rgin) in sesini ittiyo~ 
ya) nın çarkları biır dakika için vam ederken bu hastahane bir ıandnn ... ~ ............. .._._. ---™--·.-....-

Yarası 

Burhan Cahit Köroğlu 
.............. ·-······························--······ 

- Evet... • \ - Evet, yirminci fırka! .• 
Gözleri kartı ıırtlara çevrildi.. (Ergin) in fırkası .. 

Yirmi yıl geçtiği halde üıtünde ot Eski ihtiyat zabiti düz bir mey-
bitmiyen yalazlanmıt bir dağ te • danda hayal gibi okunan bir ya;r;ı-
pesini gösterdi: yı gösterdi: 

- lıte fU kıraç tepe... - Görüyor msunuz: (18 Mart 
Ve ıonra anlattı! 1915) .•.• 

- Orada bir gecede bir fırka Bütün gözler bu, biribiri üstü-
eridi... ne yığılan dağ tepelerine dikildi: 
Mmldandım: Gönüllerin duasını dinler gibi 

İ§lemedi .• Bu tepelerde yatan elli mezbahaya dönmüftü.. Her gün O da böyle söylerdi.. ; 
bin Türk gencinin ruhu etrafımızı bi.t"lerce yaralı giriyor.. Binlerce O yarım kolu ile Sakarr• JI 
sannıı gibi.... ölü çıkıyor .• Operatörler kangren Dumlupınar muharebelerio;1 

Burada tabiat bile yediği kur • l'Jlmuf, ko1 bacak kesmeğe yetişe .. karıımı§b ... Oralarda ıilah1• il 
tunlardan, içtiği kanlardan rengi- miyor .•• Sıhhiye çavuıları kasab betmemİ§, fakat ordunun İÇ 

ı ni değİ§tİrmite benziyor •• Yerden gibi çahııyorlardı.. çabtmı§b •• 
Jc1'' Onları anlatırken Çan• ı" fışkırmağa alı§mtf çalılar, otlar ihtiyar, pos bıyıklı bir yolcu 

bile senemi emiş gibi... söze 1karıttı: 

İhtiyat zabitinin parmağı kıyı • - Bugün sokaklarda gördüğü -
lardaki bir binayı gösterdi: müz malullerin çoğu Çanakkale 

- Hastane!.. kurbanlarıdır ••• Hiç bir harb cep-
Beyaz .. Bütün beylik binalar gi• beti Çanakkale kadar kanlı o1ma

bi çok pencereli, hangar gibi bir ~r§tır .. 
yer ..•• 

(Ergin) in hatıra defterin.de 
ı;eçen hastahane ... Kolunu burada 
kesmişler .•. 

ihtiyat zabjti anlattı: 

İhtiyat zabiti bunu izah etti: 
- Dar bir yer .. Çok zaman düt· 

mania on metre aramızda kalır -
dr. Yerden, havadan, denizden 
ve yer altından atet f19kırıyordu .• 

leyi hatırlar ve tıpkı bu ibtiY~et' 
bitinin söylediklerini tekrar 
di ... 

Belki de öyledir .. tf 
Bence Çanakkale, sak• ,J 

Dumlupınar, Sankamıı; ""e ıııfı 
ne oiursa olıun her ıava9' '0e~ı 
verimi ve zararı ile ölçmek g~ 
Bana öyle geliyor ki Çall 1v' ' 
le, Sakarya ve Dumlupınar . ıof 
kün yalnız kendi 9erefi, kencl• 



Yatan: Niyazi Ahmed Okan 

Edebiyat 
Oıtad ın_ p· . .. .. 

1.. .. a:.Krem, ırayenın gomu· 
Ufunij föyle anlatıyor: 
''A h ... Hiç unutmam: Sonbaha-

~n ~m . latif günlerniden biriydi .. 
.. nı hır kayığa koyduk.. Gezme -
ge götüru·· ·b· K .. üksu" k'"skü' 
11

.. r gı 1 UÇ O:. • 

.~Yanma çıkardık.. Oradan yü
~Yerek derenin sağ cihetine geç -
~k. Ufak kabristana dahil olduk. 
h eyYiri alemin cuşacuş olan ziyası 
~r şeye galebe etmiş, tabiati hey

~tıylc derin bir sükun ve sükUt 
~Çine düşünnüş .. Hava cereyan -
. an, derya ~ıatumdan kesilmiş 
1di. Lakin kabristanın içindeki 
lıaı gene başka idi : Cihan ne ka -
dar nur içinde gülerse, orası o de
rece rengi iğbirar jçnide nüma -
Yan ·d· l ı. 

Bir tepecik üzerinde kazılmış 
~ezarın içine tabutunu koyduk .. 
Dıerine atılan iki üç kürek toprak 
Vnhiınemde büyüdü, büyüdü, bir 
d~ğ şeklini aldr.. O dağ yükseldi, 
Yükseldi, nihayetine göz erişmez 
derecede bi.iyüdü.. Seninle ara • 
lllızda peyda olan bu seddi haili 
8andıın ki, tecessüm etmiş ebedi • 
Yettirt ... ,, 

• • • 

Tefrika No. -32-

IJaratan ölüler 

Blt mezarlıkta, Üstadı Ekıemin 
~cedi de gömülüdür. Emced 
~iyetin en zavallı mahlô.ku 
tdi. Baba, ıabi iken gömdüğü 
(Piraye) ile onu mukayese eder -
~en: "O, dünyayı görmeden git· 
ti., Bu, dünyayı bilmeden gide T aliıiz üıtad Ekremin g5zyQfları döktüren çocuklarının mezarları 
"k ! .. ,, diy: rdu .. ' BMP.gi~~JlflHı\ P.ih~t 

hanı bi medar 
Bigiryei teessürü bihanden 

!mced aakattt, kamburdu, kbı 
ll"tamazdı .. Baba11, onu hiç bir 
leyle tedavi edemedi. Çünkü 
t..ıced tecl~vi 'edilemezdi.. Onun mesar 
ll&aibi dünyayı görmeden gitmek- ~Cnin sene esiri firaş oldwn 
!i •e öyle gitti.. inledim 

insanlığını, ak1ını, §uurunu, Yareb nedir, nedir bana bildir 
Rencliğini, he.~ ıeyini, hatti aaa • kabahatim 
d Badiı· illetım' , sebeb"'ı zu·· ııu .. etini yerde arıyormuf gibi; kam-
hUr büyüyüp bir ıey bulamadan hilkatim 
tözleri toprakta, toprağa giren Bir bi günaha bunca azabu 
tnıcedin ağzından yüreği yanık eziyyetin 
h.ba, yamk tiirini aöyledi.. lıte Elbette ecrini verecektir adaletin 
~u tiirden de bir kaç parça: Destimle eyleyüb kefenim şöyle 
Zair oku J.dtabei sengi mezarım çak çak 
Gör sureti tecellii nabahtiyamnı Dergahına yetişmek içün zanı 

gıry. enak 
~ir dai bideva'-•a beni kıldı 

" Göstermek üzere ben dahi bir 
müp~la kerre kametim 

Bir dai bideva ki, gı· derdi Mevkufu intizarı kryamı 
huzurumu Kıyametim 

ıtahvetti kabiliyeti fikrii şuurumu Oatadı Ekrem, Emced için çok 
~ir dai bideva ki, alıp natılayetim üzülüyordu .. Vicdan azabı duyu -
-Alamını bırakmadı takrire yordu.. Öldükten sonra §U ıatır -

kudretim larla teselli bulmak istemitti: ...... 
!'ağı için dövüttüğü savqtır. Ça - ı Sağ, fakat sakat kalsalardı acaba 
"-kkalede elli bin Türk gen<:i top- (Ergin) inkinden daha rahat bir 
!°lk olmu§tur.. hayata mı kavupcak1ardı .. 

. Bu etti bin Türk çocuğunun ge- Sakaryanın çarkları iıledi. 
t'ide bıraktığı yüz elli bin ana, ba- Bacanın yanından beyaz bir du-
~·. ıevgili ~e evlit var. Onlardan man yükseldi ve kalın düdük ıea
~•tı de benım .. Benim kızımdır.. leri bugün bomboı görünen bu ot 

l lka.t fU andaki duygularımı yok- bitmemit dağ yamaçlarına sarı -
ldığım zaman kendimizi hiç de lıp geri geldi .. 
~tinı ve zavallı bulmıyorum.. ihtiyat zabiti içini çekti: 

F' a.kat burada aldığı kurıun ya- - Kalanlar mı mes'ud, ölenler 
t'aıını yarım ömrünce sürüklerken mi bilinmez ki? !.. ı f :_ktiği istırabı, gördüğü a1akasız- Bu, ölenlerin arkasından her za-
1111 dütündüğüm zaman içim sız. man söylenen bir kılişedir. 
~Yor. O zaman bu kıraç tepeler- Faknt hayat o kadar lezzetli, 
e Yatan elli bin ıilih arkadaıma öyle çekicidir ki hiç kimse o gıp· 

tıpta ediyorum .. Onlar hiç olmaz- ta ettiklerinin yanına istiyerek git
._ bugün iğreti, yalan ve yahut mez .•• 
~lldan ne olursa olsun uzak ve Vapur Marmaraya girerken bi-
'kııa bir dua ve saygı görüyorlar. raz evvel gözleri dolduran yaslı 

"- Ah 1 Emced ! .. Bilirsin .. Al
lah da bilir ki ben senin tedavin -
de kusur etmedim... Bilirsin ki 
ben seni kardeşin Nejattan aşağı 
sevmedim .. Betbahet çocuk!. .. 

• • • • • • • • • 
Seni kurlarmağa çok çalrştnn .. 

Fakat sayim hep boşa gitti .. Ya -
şıyorsun, fakat ya._.~dığmdan bi
habersin.. Gölgede yetişmiş, her 
türlü feyiz den mahrum bir ağac 
gibi yaşryorsun.. Senin için bu 
gözler çok yaş döktü.. Senin için 
bu kalb çok sızladı .. Senin için bu 
beyin çok sıkıldı!. Fakat bugün 
öyle değil... Ah! Bu da bizim ac -
zimizden geliyor: Bir hale ebedi 
ağlıyamıyoruz.. Çünkü ilelebed 
ağlıyacak halimiz çok.. Senin 
halini düşünmek on sekiz senelik 
acıları derhatır etmektir.. Buna 
beynimin, kalbimin tahammüfü 
kalmadı .. Onun için senden kaçı-

yorum.,, 
( Arkası var ) 

siı dağıldı .. Tiitulmut gibi susan 
diller çözüldü .. Elemli, mukaddes 
hatıraların izini belli etmek için 
burufaD yüzler düzeldi.. Kama
rama inerken vapunnı salonunda 
gramofona konulan plakın: 

- Rumba da rumba, rumba! .. 
Diye iğrene, kötü, cıvık bir ha

va tutturduğunu itittim. Daha i
leriden nefis kızartma kokuları 

geliyor, yemek salonunda hazır
lıklar batlıyordu. 

Hayat tatlıdır. 
Ben, Ege kızı Aysel, içinde bir 

yudu~ nete, bir damla ıevinç ol· 
mayan acı ve heyecan dolu ömrü
mün bu on bir yıllık macerasını 
yazdığım defterimi Çanakkale -
den geçerken yırttım. 

Bu akpm lıtanbuldayız. 

Bulgarların Balkanlar sıyasasında 
yaymak istedikleri garib düşünceler 
Yugoılavyanrn dahiH ıiyueti

nin inkitafı alika ile takib edile • 
cek ol\D'ıa orada ıon zamanlarda 
birtakım fikir cereyanları hasıl 
olduğu görülür. Bu cereyanlar 
ıiyuada, Yugoılavyanın tekamü
lünde ve hatta Balkanlar tarihin
de her halde bir rol oynıyacaktır. 
Yugoılavyada, öldürülen Kra1 A
lekaandr tarafından zeminleri ha
zırlanmıt olan milli teıekküller o 
ıuretle yerletmitler ve kendilerine 
ıiyasi bir kıymet verdirmeğe bat
lamıtlardır ki bu sayede umumi 
ıiyasetteki istediklerini her hangi 
bir Yugoslav hükUmetine kabul et
tireceklerine §Üphe yoktur. 

Bu milli tetekküller Kral A -
1ekaandr zamanında Belgratda 
kurulan yeni &ikan enıtitüıü ile 
ııkı bir surette münasebettedir. 

Bütün Balkanlarda ilmi teteb. 
büler yapmak gayesini takib eden 
bu enıtitü ıenede iki defa "Revue 
lnternationale deı Etudea Balka
niqueı,, namında üç yüz ıayıfa -
dan fazla büyüklükte bir mecmua 
çıkarmaktadır. 

Milli Yugoslav teşekküllerinin 
büyük Yugoılavyaya ve bütün 
Balkanlara tamil bir siyasi proğ
ram takib ettikleri bu mecmua • 
nm mündericatmdan anlqılmak· 
tadır. Bu proğrama bakılacak 

olursa Balkan milletlerinin cevhe -
rini Yugoslavya ve Bulgaristan 
teıkil etmektedir. Bu iki Slav 
devlet için Belgrad, merkez kabul 
olunmaktadır. 

Bununla beraber Ba1kanlar ha
ricinde kalan diğer siyaıi nüfuz
lu ayn tutulmak fartiyle bütün 
Balkanların mümkün olduğu ka • 
dar bir tutulması dilfünülmekte • 
dir . 

Bahsettiğimiz mecmua Zağreb 
O niversitesi prof eaörlerinden 
Skok ile Belgrad Üniversitesi pro
fesörlerinden Budimri'in riyaseti 
altında çıkarılmaktadır. 

Geçenlerde ilk çıkan mecmua -
da bu profesörler taraf mdan ya -
zılan makalelere bakılacak oluna 
profesörler "&•kanlar, Balkanlı -
lanndır !,, nazariyesini büsbütün 
baıka bir esasa göre tetkik ve te
lakki eylemektedirler. · 

Bu esaı Balkanlarda beı asır 
ıümıüt olan Türk idaresidir. 
ı Balkanların Balkan haricinde 

kalan devletler tarafından, me -
ıeli eski Roma devrinde . olduğu 
gibi, bir tutulmaaında Balkan için 
büyük bir tehlike görülmekte ve 

Bu elem dolu hayatı Türk top
raklarmda daha binlerce eti ve 
benzeri o1an bu macerayı oku -
yanlar arasında belki bunun ya • 
zılmağa bile değeri olmadığını 

iddia edenler bulunur. 

Onlara diyebilirim ki bu bin • 
lerce eıi, benzeri olan hayat par. 
çumı bir romancı eline vermek 

bu hatıraları ıaklamak için değil, 
bundan sonraki nesilleri harb 
kahramanTarına, harb aakatlarına 
kartı daha §efkatli, daha merha- , 
metli alıttırmak içindir. 

bu tehlikeye kartı tiddetle mü • 
cadele edilmesi lazım geldiği söy· 
lenmektedir. "Fakat Türkler, bü -
tün Balkan milletlerini ayni siyasi 
ve içtimai tartlara bağlı bu • 
lundurduklarından, o milletlerin 
düıünce tarzlarında müvazene 
hi.ııl o!muına tesirli bir ıurette 
çalıflllıf oldular.,, denilmektedir.,, 
Türk idaresinin iyi bir tarafı da 
Türklerin, diğer bir çok Avrupa 

devletlerine zıd olarak mil1iyetleri 
mahvebneğe çalıımamıt olmala -
rıdır. · Burada misal olarak ltalya 
gösterilmekte ve 1talyanlann 
Tirolda takib ettikleri ltalyanlaı· 
tmnak hareketinde lfalyan olmı • 
yan mezar lan bile kaldırmaktan 
çekinmedikleri söylenmektedir. 

Yugoslavyada görülen milli ha· 
reket en ziyade ltalyanların em • 
peryalizm. ıiyaaeti aleyhindedir. 
19 Mayısta Sofyadaki hükUınet 
darbesi üzerine iktidar mevkiine 
geçen Georgiyef hükUmeti, çalıt-

Balkan hükUmetleri 2 
maya batlayalıdanberi Bulgaris -
tanda da yeni bir milli cereyan gö• 
rülmektedir. 

Yalnız Bulgarlar, Balkanlar 
ve Balkan devletleri için daha dar 
bir hudud çizmektedirler. 

Bu cereyan Bulgaristandaki 
Sveno grubu tarafından idare e • 
dilmektedir. Bulgar milliyetçi -
!erinin fikirlerine göre bugünkü 
Türkyie artık bir Balkan devleti 
sayılamaz, Türkiye Cümhuriyeti 
Aıyada yatıyan bir Akdeniz dev -
letidir. Bütün Balbıt bvletleri 
Türkiye.iz bir Balkan birleımesi 

olamıyacağma kanaat getirmit -
ken ve Balkan misakı bunu pek -
ala iıbat ederken Bulgarların 

böyle düıünmelerine hayret et • 
memek lizmı gelir .. Çünkü Bul • 
garlar hadiselerden, felaketler -
den ders almak istemiyen ve 
inatçdıkta devamı tercih eden bir 
millettir. Hatta Bulgarlar Bal -
kan itlerinde daha ileri gidereK 
Yunaniıtanın da bir Balkan dev
leti olduğunu ulu orta kabul et -
mek istemiyor1ar ve Romanya esa
aen kendisini Balkan devletlerin· 
den saymadığın.dan, Balkanlarda 
Y:ugoslavya ile Bulgaristandan 
baıka yalnız Arnavutluk bulun -
duğunu ileri ıürüyorlar. Hatti 
Arnavutluğun ltalyan nüfuzu al -
tın.da olmasından dolayı onu da 
haric bırakmak istiyorlar. 

tır. 

Son zamanlarda birleten Yu -
(Lutfen sa},fayı çeliriniz) 

11 / 9 / 934 
Aysel Ergin 

• • • 
Romanımın kahramanı yazıla

rını burada bitiriyor .. Bu satırlara 
bir kelime bile kabnak onların sa
mimiyetini bozacaktır sanırım .. 
Ben bu hazin macerayı anlatmak 
için bir bir hazırladım.. Bundan 
duyduğum kıvaç yeter .. 

Eimrgan: Gönül yuvası 
Eimrgan: Gönül yuvası 

Ekleme: 

14/ 1/ 1915 
BURHAN CAHlD 

Roman kahramanı Bayan Z. 
İçine hiç bir iğerti ve aykırı 

duygu dütünüı karıttmnada.n yaz
dığım satırlarla bunu temin eder -
sem bu kuru, dertli ömrümün 

yegane zevki ve te.ellisi olacak • 

B nin defterini almak üzere cu
ma ve perşembeden başka her 
gün beni gönnesini rica ederim .. 

B.C .. 



\Hlil\AYE 
TAKViM 

ıı _________ _ 

Kadınlar Adası ! • Pııarttsl SALI 
14 ı el Ktnuu 15 2cl KAnun 

9 Şevval 10 Şevval 

7.i4 7.2;l 
(7,04 

Suda yürüqen qöl~e 
G ilJı doRuş u 
Gün batısı 
Sabah namazı 
O~le namazı 
lk.fndl ııamıız ı 
Akşam namazı 
Yatsı namazı 
imsak 

17. 03 
6 

12.Y.2 
14.48 
11.0!4 
18.40 
5.88 

6 
lU3 
14.40 
17,04 

·-Japon Edebiyatından ·- 18.41 
3.~s 

Onu bir gün ıöl kenarında ta· 
n!mışbm. 

Çok güzedli.. Sevimliydi •• 
Gözlerim aözlerine takıldı. 
Durdum •. 
O da durdu .• 
Gözleri gözlerime takıldı. 
Ben o zaman ohu: yatlarında, 

yakı!ıklı b:r erkektim. 
O, gönlümU yaralıyan ilk ka -

dmdı. 

Onu, bir ıöl kenarında sevmit· 
tim. 

Yürüdü .. 
Ben de yürüdüm. 
Koıtu .. 
Ben de koıuyordum. 
Ses!endim: 
- Benden mi kKıyorsun? 
Başını salladı .. 
" - Hayır •• ,, 
Demek istiyordu. 
Konuşmıyordu .. 
Konuşmadan kotuyordu. 
Bana biraz giilümsememiş ol -

saydı, onu bir gölğe gibi peşinden 
kovabmıyacaktnn. 

O, ı:ölün karşı sahilinde idi. 
Ben beri tarafta.. 
Aramızda se•izce, akan bir 

nehir :vardı. Bet metre ıeniıliğin
de bir nehir •• 

Biraz durdu. 
Ben de durdum. 
Gözlerim ıözlerine takı\dı. 
Gözlerinin rengini yakından 

gördüm: 
Kııın tepemizde do1a§an yağ -

mur bulutlarnKlan daha korkunç· 
tu. 

Tekrar haykırdım: 
- Yıldırım asaçan gözlerini ne

den bana çevir.din? Kimsin ... Ne· 
reden gelip ne.reye gidiyorsun? 
Neden cevap vermiyorsun? 

Eller!ni yüzüne götürdü.. 
Ve katıl.ıırcuma güldü. 
Sonra birden ba.Jını önüne eğ· 

di .• Cevap vermedi .. 
Somurttu .. Koımağa b~Iadr. 

Ceylanlar gibi koıtu. 
Dü§ımeden, yorulmadan.. Mü-

temadiyen koıtu. 
Onu kaybetmiıtim. 
Gülütü kulağımda çmlıyordu: 
- Budala! Suyun üstünde yü-

rüyen gölğemi bile durdurmağa 

muvaffak olamadın! Arkamdan 
uyuz bir kedi gibi koşuyor&11n ! 
Haydi, kendine güveniyorsan, pe
şimden aslan gibi kot .. Beni tut .. 
ve kucakla! 

Rüzgar bu sözleri kulağıma 
fısıldarken, dizlerim titriyordu. 
Yorulmuştum. Onu kucaklıyama · 
dım ..• 

- "Ben bir uyuz kediyim .. Öy
le mi?!,, 

Diyordum.. Duruyordum •. 
Aslanlar glbi kükremek, 

dağları hiribirine çarparak, onun 
gideceği yollan kapamak istiyor· 
dum. 

Yumruklarrmı sıkarak bağır -
dmı: 

- Her güzel kadın gibi, sen 
de güzelliğine mi güveniyorsun? 
Haydi, kof.. Durmadan kot .. ! 
Fakat, dinle! - Benim annem 
Şanghayın en güzel kadınıydı .. 
Prensler, önünde diz çökerek sü -
rünürlerdi. Mikado bile annemin 
yıllarca pe~inden koımu§tu. Bu · 
zün, o da ormanlardaki ağaçlar 
gibi ihtiyarladı ve nihayet bütün. 
_çiçekler gibi soldu.. Çirkinle§ti. 
Elli yatında, yüzüne bakılmaz bir 
hale geldi. Mağrur kadın •• Prens· 
Jerin kollarında gene güzel cari • 
yeler .. Gök gözlü kadınlar .. Mik&· 
donun koynunda iene uzun saçlı 
ve beyaz tenli dilberler yahyor. 

Yılın g~çen cilnlerl 
Yılın taJın •ünleri 

IS 
3!1 

_il. RADYO 
BugUn 

ISTANB11Lı 

(2 

3SO 

il 

18 P'raıuaca ders, 18.30 Dam muşlkJaf, 
pla.k, 19 ı.taııbul Halkevt Soysal Yardım 
§Ubesl namma doktor proteaör <>aıman Şe • 
rafeddln Uluda#, 19.30 Haberler, 19,40 Solo 
ve aea mU8lldsl plA.k. 20 Yurdumuzu bilelim: 
Selim &rn Tarcazı, 20,30 Got&ma caz Ba • 
yan, O. H, Şan 2L13 Son haberler, 21,80 Ba
yan Bedriye Tl1ztın tazı radyo caz ve tango 
orkestram. 

221 K.bz. V AJUH>V At l.U5 m. 
18.BŞ IJ&rkılar, 18.GO Sözler, 19.13 Piya • 

no (F'rulmı uerlerlnden.) 1us Kadın, 20 
Sözler. 21 Baftf mwılld, 21,4.s Haberler, 22 
Eski konııervatuvar talebealnln konarl, kon
terana, 23 Rekllmlar, 23,13 Dam. 

821 Kils. B1l'KBEŞ, 18' m. 
13 • 115 QQndQz pi.Ak DepiyatI, 18 Hafif 

musiki, 19 Haberler, 19.lS Koma1ıı devamı, 

20 Ünlvendte, 20.20 Pllk, 20.43 Konferana. 
21 Noel mu.ıımt (Avrupac!an gelen yeni 

plAklardan.) 21 Haberlerler. 
841 mm. m:Bl.tN, m m. 
18.30 Opera pWdarl, apor. 19,30 ~la ve 

piyano m•wlklsl, ıtözler, 20.20 KllJ'llar, Q0,40 
AkUlallte, haberler, 20.10 Sollst bariton pr
kılan, 23 Haberler, 28,20 Ne§'eU. k&rI§ık 
konser. 

~ lUlz. BUDAPEŞTI:, 650 m. 
18 Salon muııUWd, 18.55 HikAyeler. 19.30, 

Vagnertn "Dle Kelatenaııger VQD Nünıberg., 

lslmll opera tem•Dlnf D&kll, 24,25 Çbıcene 
musiküd. 24,0IS Haberler. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY A TROSU 
TEM Si L L ER i 
· Bu gece saat 20 de 

insanlık 
Komedisi 

4 Perde 

Yazan: 
H. Ba1zak 

t\t.ın~uı Bt1tdiqni 

S~hirTiyatıtosu 

· mıı~ımııı 

Annem .. Oh .. Onu hiç sorma! lıte, Çeviren: 
ıuıı 
1111!!111 yarın .sen de onun gibi olacakım.. 1. Galib 

1--------------------------~ Annem gibi olacaksın! Eski Fransız Tiyatrosunda 
:/o :/o Jf. 

Gölğenin gözü, kulağı olur 
mu? 

Bu gece saat 20 de 

Deli dolu 
h1~11bvl Btttdiıın; 

S~hirTiyaf l'DSD O artık beni görmiyor ve itit-
miyordu. Operet: 3 perde mmıııuun Gü~f battı.. Yazan: 

Ve gölü kaplıyan gecenin kor- Ekrem Reıit 
Atlayarak ko§uyordu. kun_ç ağzı, suda yürüyen gölğeyi 

Besteli yen: CemaJ flJ 
Ceylan bacağı gibi, ince, zarif yuttu. Refit 

bacakları ile öyle çabuk bir ko • Zavallı iölge ! IJl1n111 
ŞUfU vardı ki .. Onu artık suda yü. Zavallı kadın! 22-1-1935 Salı akşaıru 
rüyen gölğesinden takib ediyor - Ve korkunç karanlıklar içinde bir defa için 
durn. kimsesiz kalan zavallı ben... Bir Kavuk Devrildi 

-~o:: K:;tu:~o§tu .. _ _ ---~~E~ER FAHRE~ ~=:u Bu gece ıma™ii 
co::;)a v milli teıekkülleri yakında 
proğramlarının umumi hatlarını 
çizerek meydana çıkacaklardır. 

-u-:.ı~osla vya ittihadını korumak 
üzere birleıen bu teıekküllere 
"Yıugoslav Aksiyon,, u namı ve -
rilmektcdir. 

Bu. yeni hareket Bulgaristanı 
da İçnie almağa çalııacaktır. Ak
aiyona ittirak edenler, Eski Mu -
haripler Cemiyeti olan "Beyev • 
nik,, Jerden, Boınaklann, Dalmaç
yalılarm, Slovenlerin yahut Hır -
vatlarrn istiklaline tiddetle aleyh -
tar olan "lhtilild Yugoslavlar,, -
den entelektüel gene Sırplar tara· 
fından teşkil edilen (Zbor) gru
bundan ibarettir. "Aksiyon,, un 
idaresi doğrudan doğruya "Zbor,, 
grubunun elindedir. 

İstanbul Asliye mahkeemleri ~ Nöbetçi eczaneler i1İ 
Birinci bürosundan: !i Samatyada: Teofilos, Fenerde: i_ 

4 kanunuevvel 1933 tarihin - ü Emilitiyadi, Şehzadebaşınd.a: Ü 
de~ ev~~l i~e olunup latanb~I ~ ~f, ,Şeh.:e~de: ~· Ham - H 
aslıye ıkincı tıcaret mahkemesın-· g dı, Karagumrukte : Arif, Aksa - :: 
de derdesti rüyet ve müddej Ah - H rayda: Z. Nuri, Eminönünde: !İ 
med Sabri ile müddealeyh Sakat- ij Hüsnü Haydar, Cağaloğlunda: if 
~' Şükrü araaında miitekevvin ~ Ubeyd, Küçükpazarda :Hüseyin iİ 
dava dosyasının yenilenmesi 1Ç

0 in :: Hüsnu,·· Lalelide: Srtkı Beşik· ii .. ' .. 
verilen beyanname ve gönderi • Ü taşta: Ali Riza, Galata Doğru ii 
len davetiye Şükrünün 1kamet - Ü yolda: Merkez, Tünel başında: ii 
gahının meçhul olduğu beyanile ij Mankoviç, Beyoğlunda İstiklal ii 
mübaıiri tarafından bila tebliğ g caddesinde: Kemal Re bol Os- ii .. ' .. 
iade edilmiş ve bir ay müddetle fi manbeyde: Şark Merkez, Ka • i! 
ilanen tebligat ifasına ve 16.2. g sımpaşadta: Yeni Turan Halı - is 
1935 tarihine müsadit cumartesi ii croğlunda: Yeni Türkiy~ ec~ - Ü 
günü ıaat 15 de yenileme mua - İf haneleri.. H 
melesine bqlanmaama karar ve- :==:::::=::-.:::::::::::::::::::::::::-•• :::::::::::::::: 

YENi ÇIKTI 

ilim ve Felsefe 

Yuan: Ge rhard Hauptmann 

71 
Dilimize çeviren: A. f 

Bir de tepeden tırnağa kadar bi • 
zim mahluklarmıızdan olduğunu· 
zu ·kafamza iyice yerleıtiriniz .. 
Sizler bat qağıya kadar, etinize, 
kemiiinize, vücudunuzdaki bütün 
uzuvlarınıza, bet hauanıza, 

ka1binize, cijerlerinize, uabımza, 
iliklerinize, adalelerinize, beyni -
nize vanncıya kadar bizim eseri • 
mizainiz .. Gene sizleri kendi içi -
mizden yarattık. Sizleri taşıdık, 

yaptık, yakıftırdık, taktık takıt -
tırdık, tırnaklannızm ucuna va • 
rıncıya kadar her ıeyinizi tamam
ladık •. Sizleri bu ıuretle meydana 
ıetirmeaeydiJc, hay mızdan ha· 
yat vermeıeydik, arlarımızı 

kendi kanlarmıızla doldurmasay -
dık, ıiz bugün hiçten başka bir 
ıeY değildiniz •. Ey alev dağıtıcı • 
ları, bunları her vakit hafızanız • 
da tutunuz! Sizleri yaratan mu -
kaddeı annelere bir köleye yakı -
ıan tavırdan bqka bir tavırla 
bakmıya sakın yeltenmeyiniz •. Şa
yed bu emre itaat etmiyecek olur-
1&11ız sizleri geldiğiniz yere, ade
me ıönderiveririz.,, 

Bu aözlerden sonra programın 
tatbikine devam edildi .. Evvela 
Bihari Lal, Mukatindaya ithaf e
dilen bir manzume okudu.. Bu 
manzumede daima "Mukalinda, 
Mukalinda, mukaddes babam!,, 
ıözleri tekrar ediliyordu .. Madam 
Şvab tarfından söylenilen nutkun 
uyandırdığı fena teıir bu man -
zu:nenin okunmaıı aaye~inde bir 
dereceye kadar unutturulduğun • 
dan, b&§ rahibe Laurence meraıi -
min son mukaddes kısmını icraya 
başlayabildi .. 

On iki gene birer birer baş ra -
h:br- nin önünde eğildiler .. l:.au • 
rence iki elini gene adamların 
ba~Jarına koydu.. Allahın huzu -
ı-uı:da hepsinin annesi olduğunu 
iliin etti. On iki gencin bu suret· 
le Mukalinda oğulları oldukları 
tas~lik edildi. Merasimin tefer -
ıi' atına aid olan kısımları bu su • 
rdie bitmiş oluyordu. 

il(. il(. 1(. 

Aradan aylar geçti. Kadınlar 
adasında fevkalade denilebilecek 
bir fey olmadı. Anneler diyarın
da günler mesud, ve fakat yekna· 
sak bir surette gelip geçiyordu .. 
Oğlanlar diyarına ıiddetle aleyh
dar olan kadınların teıkil ettikle
ri grup, söz geçirmeğe muvaffak 
olduğundan ve oğlanlara karşı za
af gösteren muhalifleri yend:ğin
den dolayi çok memnun görünü • 
yordu. Sema kızları içinde dü • 
ğün merasimine iıtirak ettirilen • 
ler, ettirilmiyen d:ğer kızlarla 
beraber henüz oynamakta ve ııç
ramakda devam ediyorlardı. On· 
ların bol zamanları çoktu. Çün
kü günün vazifesi, adadaki mey -
ve ağaçlarında bol miktarda bu • 
lunan meyveleri toplayıp ıetir -
mekten ibaretti. 

Bir gün doktor Egli ile Madam 
Şvab bir arada oturup konuıuyor
lardı. Fakat müki.lemelerine bir 
hoşnutsuzluk hakimdi. Çünkü 
kadınlar aL.asındaki devlet maki
nesine bir bozukluk arız olmuıtu. 
Bu makine UZ\Ul zaman ifledikten 
sonra b:rdenbire itlememeğe bq-
lamıftı. 

. k•' Oğlanların bu merasinıı, 
dmlarla alay etmek ve seına kıs' 
larının evlenme merasimine itti' 
rak ettirilmemelerinin intikaJ111 ' 

nı almak için yaptıklarına hiç ıiir 
he yoktu .. Doktor Egli Madadl 
Şvaba dedi ki: 

"- Mabette ve kızlarıınızıll 
huzurunda on iki aJev dağıt1'1 
genci çok küçük düşürdüğüniiı' 
her halde iyi etmediniz.,, 

Madam Şvab cevab verdi: 

"- Ben bunu sizin arzu.,.,. 
üzerine yaptım.,, 

"- Ben ıize böy'le bir ıey taflİ' 
ye etmedim ... Benim ıöylediğidl 1 
§ey ağaçların göklere kadar yü~· 
ıeldiği istenilmezae buna kart' 'r· 

İcab eden tedbirin vaktinde alın' 
maıınJ hatırlatmaktan ibaretti. 

Madam Şvab: 
"-Hangi ağaclar?,, diye sor 

du .... 
~ 

"-Hangileri olacak, analat 1 
diyarına dikmeğe mecbur oldu 
ğumuz ağaçlar ... Bu ağaçları dilı' 
meıeydik, terakkiye, istikba1e •' 
inkitafa veda etmemiz lazımdı' 
Sizin irad ettiğniiz nutuktan aoıır• 
vaziyetimiz bozuldu, güIÜnc b~ 
mevkie düştük..,, 

"- O halde her ilimde bilgi•\ 
her şeyi yapmağa kudreti ol•' 
yüksek, en yüksek Laurence ne 
den buna karşı bir çare bulıııİ 
yor?,, 

"- Sizin tiddetli sözlerini 
kızdığı için o hiç bir §ey yap 
istemiyor •• Her zaman ihtiyar 
claloz reis Annİ}"e yahud hunııııl 
mikrobu Rodberteye rast gelse~ 
fena halde sıkılıyorum. Onlar bl' 
na karşı müıtehziyane gülümse' 
mekt:en kendilerini alamıyorlar 
Bu lüzuımuz, faydaaız karılar 
bir türlü geberip gidemediler! / 

Onlar ti baılangıçtanberi içimi•' 
den muzır mahluk rolünü oyn• ' 
maktan bqka bir ş~y yapmadı ' 
lar. Sen bugünlerde Rodbert' 
ile. konuttun mu?.,, 

"- Rodberte' e bakılacak olıJt' 
sa bizim Mukalindayı darılttıi1 ' 
mıza inanmak lazım geliyor .. 11' ·· 

bii bu söz safsatadan başka bit 
şey değildir. Bunurtla bera~ " 
şayed, kadınlar muhitinde b~ 
bombanın patla.ınası gibi te••' • 
y.aptı. Şimdi bütün kadınlar M&ı: , 
kalinda'nın nasıl barıştırılabile 
ceğini düşünmekle m~gul olıı' 
yorlar. Akılları, fikirleri heP O 

noktaya saplanıp kalıyor.,, 

Egli dedi ki: 
"- Bqka çare kalmadı, b~ 

gidip Tavuıla konuşacağım . ~ 
fikrimi kendisine açıktan aÇ'" 
anlatacağım.,, ~ 

"-Onu bulabileceğinize P 
ihtimal veremiyorum .. Çünkü !; 
vus on iki alev dağıbcı gene~ il' 
Bihari Ul'i yanma alarak çekli. , 
gitti. Nerede olduğunu kimse 1'1 

lemiyor.,, "i 
Acaba ne olmuştu? Adad~ ~ 

devlet maki~ıini bozan had•' 
ne idi?. 

( Arkası var ) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Erta11 Devlet idaresinde aiyasal bir 

kuvvet olmak isteyen bu yeni 
~ugoılav aksiyon,, u her halde 
yakından kendisinde~ çok bahset· 
tirmeğe başlayacaktır. 

rilmi§ olduğundan mezkilr günde 
Yeni Postahane binasında ki.in 
birinci yenileme bürosuna gel -
mediği takdirde 2367 numaralı 
kanun ahkümına tevfikan yeni • 
]emenin gıyabında y.:.pılacağı i -
lan olunur. 

Genç erkekler diyarından gelen 
bir haberde Bihari Lil'in doğum 
gününün büyük eğlenceler, oyun· Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 Fiatı 30 kurut lar, danslar içinde mutantan su • 

-·T•e•v•z,.i _y_e_ri_-_v_A_K_ıT_M_at_b_a_a_•_' -=ı rette tes'id etmekte oldukları bil - iİll••S•a•!r•g•iiDl•en•· •m•e•cca•ne•ndll&•ir• •• _..,....7' 
diriliyordu. 



Filmleri • • 
. "Aşk dan Kaç11lnıaz,, Filmi l 
• ~ze Baraoni Al f"lm ·ı Roze Baraon:nin çevirdiii ilk yıdızm tutmaımda, daha ziyade 

L·ı , man ı cı e- "be • 1 
ik 1 Yan Haneye benzetmek· filmlerde bu benzeti§ uğrqması • kendisine mahsus cazı nın ro 
, leri yıldızdır. Almanlar, nm izleri vardır. Hatta, bu cihet oynadığı neticesine varıldı ve Ro-

'lı Z&nıaıı evvel Amerikalılara bariz olarak göze çarpar. Li.kin, zeye, kendi varlığını serbsetçe or· 
Pbrdıldarı o yıldızı bir türlü u- tutulan bu yolun yanbt olduğu, taya koymak imkanı yol açtı. 
• ddar. Bunun üzerine, gi • hiç bir yıldızm bir baıkaaına bp· Roze Barıoninin ilk filmlerin • 

Yerini tutacak baıka bir kı bpkııına benzemiyeceği, takli· den olan bir filmi, geçen kıt, "Çar
&randı. Nihayet bu yıldız, dinin, aslı gl.bi tam bir kıymet ifa· dat,, iami altında "ipek,, ıinema· a: Roze Baraoni bulundu! de edemiyeceği kestirilerek, son smda göıterilm · 9ti. Bu hafta "l\fe

taı~~nan renç yıldız, ince, zarif zamanlarda bu yol bırakıldı. Yeni fek,, sinemasında "Atktan kaçd • 
·~bir tipti. Fakat, bu ki.fi ___ maz!,, iımi altında gösterilen film 
~ edi. Onun oynayı,, jest ele, onun ilk filmlerindendir. 

ından da LHyan Harveye Bu film, hoı bir komedi filmi• 
~eaj lazımdı. Bu yolda pru dir. Rozenin Lilyanı naııl taklid 

y Yapıldı. Nihayet, Rozenin ettiği, bu filmde açıkça görülüyor. 
~benzediği kanaati edinil · tğrile büğrüle bacak abtlara va· 

rild~ın!diıine bir filmde ilk ro: 1 
j rıncaya kadar •.. Hele "Bebeklet • 

'teni 'lhld k" · d ı me,, sahneleri he~en ''Sarıtm lca J • ız, eı ıııne ne erece 
lltt dar benzedi? Gelen, gideni kukla,, yı göz önüne getir!yor! 

le ~du mu?. Bir ıeyin taklidi . Bu eğlendirici filmde oyniyan 
l~u_zeı ıan'at ıabaıında, hiç diğer artistler Georg Aleksander, 

ıt aslı gibi olamaz. Dolayı· Volf Albah _ Retti, Kete Hak, 
eİ bu noktadan eakisinder. 
L 1 kaldı. Roze, Lilyanı gölğe· Hilde Hildebrand, Maka Gülıtorf, 
ll'~nıadı. Fakat, kendisi de ı Oskar Sabo ••• Bunların topluca 

1 Çünkü, bu da cazib bir yıl - ı Roze Baraonl, Filmde ı oynayııı, kifi derecede ahenkli • 
d:r! 

''Satılık Kahramanlar,, 
tcs..tılılc kahramanlar,, , bu 

. ''Türk,, sinemasında gös -

Nasıl? 

• filme verilen iıimdir. lıim, 
lllevzuuna uygun dütü • 
ittir. Son zamanlarda is -'ZUUna tamamile aykın , 

, çofaldı! 

~im filnle •• Bunda D&j ro-.._d Bartelmea yapıyor. Lo-
\P atııla baıka birkaç artist 

ilci ilci ıafta rol yapanlar •• Ar· 
. tıiıı teker teker oynayıfı i 
. 'Me"zu, vak'amn takib et· 
leYiJ.? •• Kısaca anlatalım! 

1-'ih.ı, Büyük Harpten birkaç 
IÖSiermekle bqlıyor. Sey-

• derhal irkiliyor. Gene mi 
harb filmi? Kasvetli, ıı • 

"lıneler, görüle görüle bık
' , Retirmit vaziyetler, biri 
,, takib mi edecek? •• Çok fÜ· 

• ha)'Ir !. Bu harb sahneleri, 
~ yerindedir. Çok kısa 

ot. Harpten dönenleri, A • 
da görüyoruz. Bunlardan 

~Phede prapnel yaralan 
d lca.lıramanlık gösterirken 
iİfıııüt, Alman hastahane • 

sinde tedavi sırasında morfine a
bımqbr. Kendi kahramanlığı, bir 
aldamıla cephe arkadqlarmdan 
birine maledilmiı, bu a•kadq, 
madalye v s. alarak, haketmedi • 
ği ıerefi kabullenmiı, Amerikada 
taklar kurularak hararetle kartı
lanmııtır. Asıl kahraman • .&91&~ 
BeC:lir. Otekine kartı harekete 
geçmek istemiyor. Çünkü, fera • 
gat duygusu besliyen bir erkek -
tir! · 

"Gölgedeki kahraman,, , -iıte 
filine en uyıun iıim !. morfin a • 
bıkanlığmdan tedavi sayesinde 
kurtuluyor. Fakat bankadaki ye
rini kaybetıniı, kimseıiz kalmıt
tır. Bir kızla tanıtıyor, seviıiyor. 
Onunla birlikte bir çamaıırha • 
nede çalıııyorlar. Delikanlı ol • 
dukça iyi bir mevki edinerek, kız 
ile evleniyor. Bir çocuktan dün
yaya geliyor. 

Bu sırada bir Alman, çamaıır 
temizleme itini kolaylaştıran bir 
makine icad ediyor. Makineye 
üstelik bir de kol takmca, çama• 
ıırhanedeki İKİierin dörtte biri· 

Loretta Yang 

ne, tasarruf maksadile, yol ve • 
rilİyor. Onlar, Almanın makine
sini fabrikaya aokan delikanlıya 
dit biliyorlar. Once onun evi ö • 
nünde toplanıı, sonra fabrika ü -
zerine yilrüyüf .. 

Del;kanlı, bunları hareketle • 
rinclea aldco~ iatiyor. MU • 
vaffak olamıyor. Polisler, yürü • 
yüı yapan itçilerin araamda gör
dükleri delikanlıyı, onlar ile 
ittiraki var, sanarak yakalıyor • 
lar. Delikanlı elebqı, diye mah
kemece bet seneye mahkGm edi
liyor! 

Yürüyüıün polisçe durdurul -
muı ııraamda, kargaıalıkta bir 
VUl'Ufla masum karısı ölen deli· 
kanlı, hapisten çıktıktan sonra 

da ıüpheli vaziyette gör~lüyor. 

Almanm icadına ortak oldufu i
çin eline ıeçen külliyetli parayı, 
ipizlere yardım itine tahsis edib, 
memleket memleket dolaııyor. 

Amerikada itıizler bir yerde o • 

turtulmuyor. Her ayak bastığı 

yerden sürülüyor. Iısizlerle bera
ber, "Amerikanın bu hali neye 
varacak?, ,diyerek, yürüyor, yü

rüyor, yürüyor. Arada "vaziyet, 
elbet bir gün düzelir,, teaelliıi de 
var! 

Görülüyor, ki mevzu. daha 
ziyade Amerikalıları ali.kadar e

dicidir. Oradaki eski muhariple

rin vaziyetine, Nevyork üzerine 
yürüyüıle neticelenen ruhi ha • 
Jete, iktısadi buhrana, itıizliğe 
dokunuluyor. Tam manaaile A
merikan filmi ! 

Film, baılangıç ve devam mer
halelerinde seyredeni taıırtıcı • 
dır. Nasıl bir cereyan takib ede
rek, nasıl bir sona bağlanacak? •• 
Tereddütler uyandıran böyle bir 
ıqırtıcdık ortaya koYUf, bazen 
tasarlanarak yapılır ve film, sey
redenlerin merakını arttırır. Fa
kat bu filmde, bu vaziyetin bir 
braraızlık eseri olduğu intibaı u
yam7or l 

Murlvel Evan• 

-------------~~-------~~-----...................... Maskeli Kadın ,, '' 
Şa/ıe5er Değil ! 

"Villi F oratun ikinci taheseri,, 
diye ortaya atılan "Maskeli kadın,, 
filmi, bu haf ta "Saray,, sinemasın· 
da gösteriliyor. Bu, onun oynadı
ğı f:lm değil, rejisörlüğünü yaptı
ğı filmdir. 

Film, gerek reji, gerek oynanrı 
itibariyle, iyi filmler araamda yer 
tutabilir. Fakat, "Şaheser,, sözü, 
lüzumundan pek fazla cömertlik
le harcanmıt, demekt'r! Rejisör, 
9imdiye kadar yetiımiı muvaffak 
rejisörlerin pek çok tatbik ettik • 
feri bazı feyleri bu filmi yaparken 
yerine get' rmif, uf ak tef ek bir kaç 
yenilik te katmıftr. O kadar! ... 
Oynanııın da iyi olu~una gö e, or
taya konulan film, nihayet iyidir. ' 
"Şaheser,. aözü, ancak "f evkala • 
de,, eserlere saklanılmak gerek -
tir! 

Bu musikili ve tarkılı filmin 
mevzuu, oyalayıcıdır. Filmde 01 • 
ga Çekovanın ve Pavla Veseli, 
ilde Ştolts, Alolf Volbrük gibi 
yıldaların rolleri vardrr. Baş rol· 
lerde Pavla Veseli ve Adolf Yol -
brPk bulunuyorlar. Bu yeni yıldız
lan dikkate değer bulduk. Umu. 
mi oynayıt da, anlatmalıdır. 

Film, sondaki iki merhalede 
0bitebilirdi. Birinci merhale, dok -
torun kızın verdiği tabancayı avu· 
cuna alıp kime aid olduğunu an -
ladılttan ve yaral·n·n o kızla ıev·ı-

j tiğini öğrenerek, uzaklaştığı an!.. 
İkinci merhale de, doktorun ope· 
ranaki locasna dönüşünden sonra• 
ki kısa safhayı müteakıp, Karü • 
zouun Verdinin "Rigoletto,, ope· 
raıındaki me!hur parçayı tagaan.i· 
ye devam aafhaıı ! Bilhassa bu 
merhale, ıona uyğundu. Net' ce za· 
ten anlaıılmııtı. En sondaki ıah -
ne, kızla yaralının haşhaşa kalış 

ve konuıuı ıahneıi, lüzumsuz bir 
vuzuh aahneıi, .• kesilmesi y~rinde 
olan bir ekdir !. 

"Mahşer,, Zayıf I 
"Sumer,. sinemasında göste -

rilen "Şahane Vala,, filminden 
evvelce bahsetmiıtik. Sonradan 
programa, ilave olarak, başka biı 
film de alındı. "Mahıer,, filmi! 

"Mahşer,, , çok zayıf bir 
filnldir. Bilhassa kuvvetli olma -
aı İcab eden sarsıntı ve yüksek 
binaların yıkılıı ıahne~eri, hiç de 
öyle değil. Görünü§, üst üste ko • 
nulmut kibrit kutularının dev • 
riliıini göz önüne getiriyor. Tek
nik imkanların pek üstün oldt·ğu 
bir zamanda, bu tarzda bir film, 
böyle mi yapılır?! 

Dolayısile, "Mahşer,, filmi ;o 
nin tek batına gösterilmemesi, 
"Şahane valı,, in gölgesine ıı • 
ğınmasının tercih edilmesi, İsa • 
betli olmuştur! 

Lll Dagover, Kec;I Sevl,ıorl 
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Cinayet, Lindberg'in bir harb mi çıkacak? 
evi. nde hazırlanmış! . 'işleri Bakanı ve uluslar kurumu deniz silahları iıini de &ali ~ Baı taralı ı. cı sayıla.da ·ı· h 1 k -~e 

~ konseyinin şimdiki reisi Bay Rüş- için ıı a sız anma ow 
Sar halkının yUzde 96 1 tü Arula görÜ§lDÜftür. tcplanmaıım çok istemekte 

Küçük Lindberg'in anası mahkemede reyini kullandı Cenevre, 13 (A.A.) - Bay La- Dahllf harb çıkablllr 
k d Sarbrüken, 13 (A.A.) - Ple· val, dün uzun müddet Sir Con Fransı:ı;ça fstanbul g fıınçkıra hınçkıra ağJıyarak şahitli e İyor biait tam bir sükiinet içinde ya - Saymen ve Bay Edenle ve sonra de Pierlö Gof'un yazdığı 

Lindbergin çocuğunun öldü • rum. Çünkü polisin araıtırmaları 
rülü~ü Javat;ının talsilatını 11e - hiç bir iz bulamamı§, hiç bir ne
;cn per§cmbe günü yaz.mağa bG§- tice çıkarmamııtı. Bense oğlumu 
:ur.ı1 ve dünlıü ıayımızd.:ı müd • aramak için her çareye baş 

pılmııtır. Saat 16,30 da Sarbrü • da Bay Litvinof ile ıörütmüttür. kale de §öyle diyor: 
k-?n ve civarı müntehiplerinin Bay Laval aktam yemeğini Sarlılar küçük menılek 
Yüzde 95 ,. reylerini kullanmıt bu- Ba T·ı·· J k ·ı b" l"kt em it 1 ·...: 

y ı u eı o ı e ır ı e Y • nin taliine dair son söz erı ..... Junuyorlardı ve hiç bir hadise t" J ·ı· " h f"lı" Bay .ftıt 

.:dunıuıninin iddiasını söylediği· vurmağa mecburdum. Iıte hu se
ni anlatmı§tık. Bugiin §ahid ola- bcpk ouç!u za.mcttıi:im çetele.- • 
rak mahkemede dinlenen Lind • le münasebete ui'r~ştiın. Bu yan -
berg:n t.ıe karısının ıözlerini, mç- lıt yolda çok yürümedim. Buril -
lu avukatının iddialarını kayde - daki adamın sesini iştince onu ta· 
diyoruz.: nıdım. Artık kat'i kanaatim fU • 

ır. ngı ız reamı me a ı , }üyorlar. Anlapnanm la1-
de çıkmamıştı. Lavalin, lngi!iz devlet adamları- tiği reyiamı bozmadan San 

Uluslar kurLtmunun na Roma anlqmaıı hakkında i - mck gayet iyi bir hal çareti 
beyannamesi zahat verdi8ini ve bunda barı§ın lirdi. Netel<im yukarı Si!izY' 

Cenevre, l3 (A.A.) - Ulus - pekiştirilmesi için mühim bir a • de böı·Ie bir şey yapılmı§tı• 
lar kurumu konseyı dün sabah mil aıöı-en Sir Con Saymenin ken· Bugün ise böyle bir b8 
ittifakla kabul etmiş olduğu be- diıini hararetle tebrik ettiiini son derece tehlikeli bir vaıi 

ilk dinlenen ıahid, Lindbergin dur ki burada bulunnn adam 
evinin bulunduğu havali mühen- mücrimdir. 

yannaıbeyi, dün aktam Sar hal • bildiriyorlar. 
kına hitaben neıretmiıtir. Sar meaeleaine ıelince, lnıi • mıştır. 

diai idi. Bu zat müddeiumuminin Müdafaa Vekili, Amerikahla
sfü':lerini teyid eder yolda ,ahit • ra yaraşır bir uıul ile cevab ver
lik etti. mek istedi. Onceden hazırlanmı, 

Bundan sonra muhakemenin olan bir mikrofonun önüne geçe· 
en acıklı safhası haıladı. Hakim rek, ıörülmiyen ~ilyon!ar~a din
bayan Lindbergin sözlerini dinle· leyicilere hitab ıle dedı kı: 

Uluılar kurumu tetekkülün • liz murabhuları, meaelenin Avru
dcnberi ilk defadır ki bir devlet pa müu.lemti nefine olarak, bu 
halkına doğrudan doğruya bir ay ıonundan eTVe) kati olarak ne· 
beyanname ile hitab etmektedir. ticelenmui mütaleuında bulun • 

Konsey, bu beyannameıinde ınutlardır. 

Eğer umumt reyin 
şimdiki halin muhafazası, 
Sarın F ransaya iltiha!u sur 
çıkacak olursa memleketu 
li bir harb olması ihtimali 

mek istedi. Çocuiunu öldüren a • - Kü~ük Şarl Oğüst Lindber
damın karıısında, intikam ıateıile i gin, kaçırılması gene kendi evin
yanan bu kadının sözleri, müd • .de hazırlanmııtır. Bu sözümden 
deiumumininkinden ziyade hele • Lindberg ailesini ayrı tutuyorum. 
can uyandırıyordu. Kendisi ıa • Biz mücrimlerin kimler olduğu • 
kindi hislerine tamamile hakim nu tamamile biliyoruz. Bunlar 
olmu~tu. Müddeiumumin;n sor • beı kiıidir. Muhakemenin deva • 
duğu suallere bUyük bir soğuk kan mı sıraamda adlarını sanlarını da 
lılıkla cevab veriyordu. Çocuğun söyliyeceğim. 

Sar halkından sükUnet ve vekar Nil\,ayet Bay Laval ve Flln~e
ile reyini bi!dirmeıini iıtemekte nin bu ayın nihayetine doğru 
ve Sarlıların bundan ıonra da Londraya seyahatleri hakkında 
sakin kalacaklannı ve konseye görütülmüıtür. 

Farzedilıin ki, reylerin 
sinde yüzde kırk dokuzu Al 
ya, yüzde kırk yedisi timdild 
lin korunmasını, yüzde dö 
Fransa lehine çıksın. O halde 
de elli bir rey ~lmanya ale 
bulunmut olacaktır. 

reylerin tasnifi neticesin.de en Cenevre, 13 (A.9.) - Sir Con 
kısa bir zamanda verilecek kara- Sa:nııen ile Eden Franııı Dıf&Jl 
rı itimatla bekliyeceklri ümidi iz- lıleri Bakanı Bay Lavalla görüş • 
har olunmaktadır. tükleri ıuada Almanyanın bir an 

. 
Almanya lehine rey veJ11l 

alınıp götürüldüğü akıamki vazi- Vakit geç olduğu için mu~a -
yetini anlatıyordu. Fakat bu dur- keme ertesi güne bn·akıldı. Lın_d
gu~'lluk çok sürmedi. Hakim be • berg bütijp sözlerini söylememış

Bu beyannamenin netrine ıe
beb, Sar hükftmetinin konseye 
gönderdiği bir rapordur. Sar hü
kiimeti meml~ette heyecan ol • 
duğunu ve halka plebiıit idare • 
sinin gene konseyin elinde bu • 

evvel uluslar kurumuna dönmesi 
husuıunda ihtiyatı elden feda e
decek ıibi gözükmemiılerdir. 

Rt'ma anlapnalarmın Avrupa· 
ya taalluk eden neticelerile doğu 
andlqmuımn yapılması ve Al • 
manyanm Cenevreye dönmesi iti 
B. Flanden ile B. Lavalin ay ıo • 
nunda Londraya yapacaklan zi· 
yarette uzun uzadiya tetkik olu • 

lan yüzde kırk dokuz bir 
yüzde elli bir çokluğa tabi t 
nm imki.m olacak mıdır? 

Demek oluyor ki, reyden 
da ınüşküllerin havaıı açı 

yacaktır. beğin sıhhatini, aaçlarının rengi • ti. 
ni sormuf, beşiğin resmini ~ ka • 

lunduğuna ve reylerin belli ol • 
Ertesi günü tam aaat onda maıile bunun neticesinde verile

batladı. Lindberg gene tııhid ye- cek karar arasında hiç bir fasıla 
rine geçmişti. Salonda gene bir olmıyacağına dair teminat veril • 
ölüm sükutu vardı. Bugün yalnız mesini istemittir. 

tilin gönderdiği küçük gömleği 

göstermiş bunları tanıyıp tanı • 
madığıru sormu,tu. lıte o zaman 
tüyler ürpertici bir hadiae oldu. 
ile;- lsıi1t.llsaı 1 Mtık kendini tu .... 
tamadı. Helecana kapıldı. Hıçkı
ra hıçkıra ağhyarak an • 
latmağa baıladı. Yalnız o ağla • 
mıyordu. Mahkeme salonunu dol
durmuı olan bütün halk onunla 
beraber helecana kapılmıştı; o • 
nunla beraber ağlıyordu. Artık sa· 
lon mahkeme olmaktan çıkmıt 
müthiş bir facia sahnesine dön • 
müttü. 

Müdııf aa vekilleri zavallı vali
deyi ıuallerle daha fazla üzmek 
istemediler. Sözlerini kafi gördü
ler. Kadın bitkin bir halde yeri· 
ne geçti; bu sefer miralay Lind· 
berg §ahid mevkine gelmifti. Sa
londa derin bir sükun oldu. Za • 
ten helecandan, kimsede hal kal
mamıf tı. · Kurulanamıyan yatlı 
gözler bu yaslı babaya dikildi. 

Hauptman'ın ilk iıtintakında 
Lindberg de bulunmuştu. Fakat 
katilin bundan haberi yoktu. O • 
nu görmemi§ti. Çünkü miralay ka
lın bir perdenin arkasında giz -
lenmit bulunuyor, yalnız Alma • 
nın sesini tanıyıp tamyamıyaca • 
ğmı anbmağa çalıııyordu. 

bayan Lindberı ıelmemiıt~ •• H~- &ar pl•bl•il~i,. •h•mmlyetl 
va kahramanı bunun sebebını soy- Berlin, 13 (A.A.) - Sıyaaal 
ledi, dünkü helecanından rahat • mahafil, Sar müıterek cepbeıi • 
sız olduğunu bugün bunun için nin faaliyetlerinde muvaffak o • 
gelemediğini anlattı. Müdafaa Jamıyacağını ve Sar'ın Alman • 
vekili cevab verdi: yaya dönmesinin Almanya için 

- Kanunun bana verdiği hak uluıal bir meıele oldutunu ve 
ile, bayan Lindbergin burada bu- bu meaele üzerinde bir iç ııyua 
lunmasını istemekten vaz geçiyo- yapılamıyacaiı kanaatindedir. 
rum. Zavallı kadının ıstırabına Siyasi ınahafil, Sar'ın Alınan
inanır ve yasma hürmet ederek yaya dönmesi lehine verileçek 
iğilirim. reylerin en &fağı yüzde sek.en o-

Dedi. Bunu salonda bulunan - lacağını tahmin etmektedir. Ga -
ların tasvib yolundaki sesleri ta- zeteler Sar plebiıitinin acun için 
kib ediyordu. Fakat reisin ağır olan büyük hemmiyetini tebarüz 
bir çekiç urutundan çıkan sert ettirmektedir. 

bir ses bu gürültüyü hemen kesti. Almanlar Saren ikiye bBIUn• 
Miralay Lindberg dünkü söz· mesinden korkuyorlar 

lerini bütünledi. Çocuğunun ka· Berfin, 13 {A.A.) - Ha-vu A· 
çırıldı!r feci ge:eyi anlattı. O söy. jansı bildiriyor: 
!erken herkesin üzerinden yak?cı Burada Plebisitin Almanya le
ürpermeler geçiyordu. O zamana hinde neticelere biç kimsenin 
kadar gö:ılerini ayak kahılarının şüphesi yoktur. Ancak ıtatüko • 
ucuna dikmif olan mücrim, ba • nun muhafazası için ·kuvvetli bir 
tını kaldırdı. Miralayın yüzüne ekalliyetin iti kanthrmaımdan 
bakmağa batladı. Müddei umu· ve konseyi Sar'ı ikiye bölm•ie 
mi bir ıorguda bulunmak istedi: teıvik etmesinden korkulmakta • 

- Doktor Kondon ile görüten d 
ır. 

ve ıize telefon eden adamın se • Bay Llval Dış bakanımızla 
sini itittiniz. Müttehimin sesinin görUttU 
onun aynı olduğundan emin mi· Cenevre, 13 (A.A.) - Burada 
siniz? • hususi konuımalar devam etmek .. 

Dedi. Lindberg kat'i bir ifade etdir. Bay Lival Türkiye Dıtan 
ile cevab verdi. ı----------~--~~-:-ı Reyi dinliyenlere dolru dönerek 

nacaktır. 

Sar Rlmanıra»• dUn ' e • 
Va§İngton, 13 (A.A.) - Ame· 

rika hükUmeti Avrupa itlerine ka
J'lflU&ID&k arzusunda bulunmak • 
la berabr Sar Almanyaya döDeT • 
ıe acun üzerindeki bulutların bir· 
az dağılacağı mütaleasmdadır. 

Gene ayni dütilnce iledir ki, 
Amerika htikdmeti Macar - Yu
goılav ihtilAfmın hailini, Fra~ • 
ııır; - İtalyan anlaımaaının . ya • 
pdmaııru memnuniyetle karıda • 
ınıttı. Amerika hükameti bilhaı • 
aa, Sar iti halledikdikten ıonra 
ıillhıızlanma itinin Almanyanın 

da ittirakiyle tekrar ele a1ınabiJ· 
ınesine imkan görmektedir. 

Bay Ruzvelt ıilah yarııının ö • 
nüne Rfjemek ve avni zamanda 

KURUN 
Gllııdellk, Slyu Guete 

Iatanbul Ankara caddeaı, (V.ı\JUTl 
TELEFON NUl\lA.BAIABll ·- .............. ,..,.. 

idare telefonu : ZU70 
Telgraf adreatı I.ırt&nbul - C\'A 

t>oeta kutuu Na. .. 
480~ llEJ>&u.muı 

Senelllr 

8 •11.ık 
Say&$ 
ı ayhll 

Türkiye 
HOG h 1'700 
'50 • ltll 
&00 • 800 
ıoo • ıoo 

n..uı uuaE'ftıl:Blı 
ncart ua.n1&rm ua.n •Ylfal&J'lllda 

UmJ SO kuruftaıı tıqlar. bk ~ 
kuruşa kadar eı)lu, 

SUytlk. tasla. cleV&llllJ llAD "1"9111.ıf 
ayrı tenzilAl vardır • 

RmmH llA.nlann btr atm 10 

KCÇUtl ILANIA.Rr 
str defhl 30, IJd dc'uı ~. O<: ~ 

dört defası 7:1 •• on defuı 100 
tJ c: aylık llln vennlerln blJ' det&ll 
aendir. Dört satın ıeçea Ublarlll • 

ııatrrıan be§ kuro§t&n he1Mp edlllt 

-----Yeni Kitaplar-----
··onn •• Yann., te"rcllıne külliyatının 21 inci eseri 

Hükümdar Millet 
Demokrasinin büyüklük oe küçüklükleri 
M. Virjil R U S S E L -

Galib Kemali Söy1emezoğlu 
Dağıtma yeri "VAKlfu matbaa11 

4/f/11///////// lıtanbul : Ankara Caddesi 

iiiiiiİllll-- Fiyatı 50 Kuruş __ _ 

Lindberg bütün metanetini top· 
lamııtı. Mahkemedeki sözleri 
kat'i idi. Hauptmanm sesini ta • 
nıdığını anlattı. Maznunun avu
katı methur hava kahramanımn 
sözlerini gene kendi ıözlerile ya
lana çıkarmak istedi: 

- Bu en müıbet bir tekilde 
muhakkakbr. Buna eminim. 

Bu ıöz üzerine Hauptmamn 
çehreıi kızardı ve cüretli bir ıu • 
rette, miralaya doğru bakan göz. 
leri bulutlandı, batını eğdi. 

dedi ki: 5 Kuruşa tam bir Roman 
- Hauptmanın bu cinayet ile 

"- Evvelce küçük Şarbn bir 
çete tarafından kaldırıldığını aöy
lemitti. Halbuki Hauptmanın 

tevkifinden sonra fikrini değif • 
tirdi. Şimdi de doğrudan doğru
ya müekkilimi suçlandırıyor. 

Müdafaa vekilinin bu ıözü Ü· 

zerine Lindberg tiddetle bağır • 
dı: 

- Burada mevkuf bulunan a
dam canidir. Buna inandım. E • 
vet evvelce çetelerle münasebete 
giriımittim. Bunu inkir etmiyo -

Bundan ıonra, miralaya gel -
mit olan tehdid mektupları bir 
kere· daha gözden geçirildi. Ar • 
tık, müdafaa vekilinin sorguları- · 
na ııra ıelmiıti. ilk sözü bu ol • 
du: 

- Miralay, yanınızda ıilih 

var mı? 
- Hayır! l 
Sonra müdafaa avukatı bay 

alakası yoktur. Herfey bay Lind- Kara Go·· lge 
bergin evinde hazırlanmııtır. Bu· 
nu yapanlar bet kitidir. Şimdilik 
daha isimlerini söyliyemem; fa • 
kat yakında herşeyi isbat edece-
ğim .. 

Bunun üzerine halk arasında, 
emniyetsizlik ve biraz da öfke 
bildiren gürültüler başlad.;; likin 
hakimin salonu bofaltmak teh • 
didi, iyi neticeye vamuyacalt 
kestirilen bu gürültüyü susturdu. 

(Arkası yann). 

[Bir Polis Müfettişinin Hatıraları] 
Son derece heyecanlı, meraklı, eilenceli bir roman ıerisl· 1"' 
Polis romanlannm en yeniıi, en mükemmelidir. Her Oll 

günde bir kitab çıkarılacaktır. 
Her kitab tamam bir romandır, ve fiatı yalnız 5 kuJ'uttuf• 

Birinci kitab: Bir Mühim Cino!/11 

Ayın 15 ni bekleyiniz. 



Yeni teşebbüsler 
"VAKiT,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

EBki l'unan ve Roma kl&iklerinden dilimize çevrilerek l>ün ve Ya· 
'ı:-ı kollek.siyonumuzda 1935 yılında ba.<Jtlacak ustaörgiitlerden ba§lıca
ktıe';.' Cl§ağıda yazıyoruz. Buıılardan birkaçı yakında basılıp çıkıyor. öte-

de anıklanmaktadır: · 

1 - Ovid Aktay 
2 _ Enipideı: Media 

Seneka: Medea 
3 -Ariato. 
4-Herodot 
5 - Ariıtof an 
6- Seneka 
7-Homer 

Nurullah Ataç 

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

8 Likürı 
- Plütark: Solon } Haydar Rifat 

Laıedemonyalılat l 
9 - Kıenofon: cumhuriyeti J 

Atinalılar cumhuriyeti 
ıo _ Ksenofon: Ajeıilas } 

Plütark: ,, 
ı Marius ) 
l - Plütark: j Silla 

12 - Plütark: Büyük lıkender 

l3 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

IS - Eflatun: Cumhuriyet 
l6 - Virjile: Eneit 

Yeni 

Sezar 
Brütüs 
Antuan 
Pompe 

l 
f 

} 

Hayc!ar Rif at 

Dün ve Yarın tercüme külliyatından 20 nci kitap 

Friedrich Engels - Muhiddın 

Cemiyetin Asılları 
Aile, hususi mülkiyet ve Devlet hakkında tetkikler 

İstanbul 4 üncü icra memurlu -
ğundan: 

T amamma on üç bin bet yüz 
lira kıymet takdir edilen Beyoğ
lunda Kamerhatun çakmak so -
kağında eıki 33, 35 yeni No. lu 
bodrumla beraber sekiz katlı 
muntazam kariir apartmanın nı
sıf hissesi üzerindeki birinci ipo• 
tek be§ bin küsur lira borç kabul 
edilmek §artile açık arttırmaya 

konulmuı olup 6.2. 1935 tarihin • 
de şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 21.2.1935 tarihine mü -
sadif çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar lstanbul · dördüncü 
icra dairesinde satılacaktır. Art• 
tırmaya ittirak için yüzde yedi 
buçuk teminat akçeıi alınır, m~ • 
terakim vergi, belediye, vakıf 'i .. 
caresi müşteriye aittir. Arttırma 
bedeli nısıf hisseye iaabet mu · 
hammin kıymetinin yüzde yetmit 
be§İni bulduğu ve birinci dere • 
cedeki alacaklının matlubunu te
min ettiği halde ihalesi yapılır, 

aksi halde en son arttıranm teah· 
hüdü baki kalmak üzere •rttır -
ma on bet iÜD daha temd;d edil
mek üzere 9.3.1935 tarihine mü
sa dif per,embe günü ayni aaatte 

birinci derecedeki mükellefiyatı 
kabul etmek şartiyle en çok arttı
rana ihalesi yapılacaktır. 

2004 No. lu icra kanununun 
126 mcı maddesine tevfikap ipo-
1 ek sahibi alacaklılar ile diğer a -
Jakadarların ve irtifak hakkı sa-

hiplerinin dahi gayri menkul ü -
zerindeki haklarını ve hususile 

, faiz ve masrafa dair olan iddi • 

alarını evrakı müıbitelerile yir • 
mi gün içinde icra dairesine bil -
dirmeleri lazımdır. Akıi halde 
hakları tapu sicillerile sabit ol • 

madıkça satış bedelinin payla, -
masından hariç kalırlar. Alaka • 
darların işbu maddei kanuniye 
a '!ikamına göre hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak is

Dağıtma eri - Vakıt ~tbaatı • lstanbul Fiatı: 100 kuruı 
-...---... ..... ıııııiıııl .......................................... ıİıİıııl .................... .... 

Galata ithalat Gümrüğü 
ÇevirgenJiğinden: 

Marka No. Kilo E§yanm cinsleri 
VMP 4 88 Asma kilit 

o 6 48 Pirinç ve demir vida 
AS 400/ 1 21 Jelatinden meyva 

141 Mensucattan çiçek 
AOEOB 2206 7 123 Muıamba cilası 
HAAP o 83 Oyuncak 

Bu efya 14.1.1935 den itibaren açık arttırma suretile ıatılıktll'. · 
isteklilerin 29.1.1935 aalı ıünü saat 16 ya kadar ıatıı komisyonu • 
na gelmeleri "149,, 

lstanbut Belediyesi ilanları 

Eminönü kaymakamlığından: Baıı bot olarak bulunup tahtı mu .. 
haf azaya alınan bir keçinin sahibi her kim iıe bir haf ta zarfında gelip 
almadığı takdirde usulen satılacağı ilin olunur. (167) 

Kiralık Daireler 
Poıla ve Adliye binasına en yakın yerde Anbra caddesin• 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. VAKiT idare evine müracaat .. 

tiyenlerin 934/ 163 dosya numa - J ları ilan olunur. 
rasile memuriyetimize müracaat- (4750) 

--~~~!!!!!"!"!'!!!!!"!"!'!!!!!"!"!'!!!!!"!"!'!!!!!!!!!!!'!"""'~!!!!!!!!!!!!!"!"!'!!"'-.!==!!!!!"!"!'======~~~ <211kıncı Teşrin 193t sayımızdan beri 11UrUyor.)~l!!I!!!!!!!===~=~=!!'!'!!!!=====!!!!!!!!===~=~=!!!!!"!"!'=~-

Öz Türkçe karıılıklar 

Eyren, 6. Kavşak (tki nehrin bir - ölmemiş av man.) 5. Sökel. 
leşme noktası man.) 7. Tirnek, 8. Mecruh olmak, 1. Balıkmak, 2. 
Toplanacak yer, 9. Toplanılan / Taşrkmak, 3. Vumlmak, 4. Yara-
yer. !anmak. 

Mecmu, 1. Birikmiş, 2. Bulan, Meczuh, 1. Alık. 2. Çalık, 3. 
3. Bütün, 4. Cum (Reyce mfüte - Delimsirik, 4. Delişmen, 5. Esrik • 
fik man. da) 5. Olanca, 6. Oğül, li, 6. Esıük, 7. Mayruk, 8. Sapık. 
ökül, 7. Hep, hepsi, 8. Tiriğ, 9. Meçhul, 1. Adr belirsiz, 2. A
Top, 10. Toplanmış, 11. Tökel, duk, azuk, 3. Ağdık, ağduk, ·1. 
dökel, 12. Var. 13. Yığılmış, 14. Bellisiz, 5. Bilinmeyen, bilinmez, 
Yığın. 6. Bilinmedik, 7. Yatır. 

Mecmua, 1. Cıymak (Kolleksi- Medarı iştigal, 1. Dün1§ük, 
yon man.) 2. Conk, 3. Cönk, 4. dümşüt, 2. Geleci, keleci (Medarı 
D\;··.ci, 5. Dirinti. kelam man.) 3. tş güç, 4. Söyke. 

Mecmuan, 1. Birden, 2. Bfüiin, Medar olmak, Kabasmak (Yar-
3. Hep, 4. Toptan, 5. Tükel. drmr dokunmak ınan.). 

Mecnun, ı. Cüler, (Ahmak) Meddah, 1. Dalkavuk, 2. Kol • 
ınan.) 2. Çalık, 3. ÇılJ!-ın, · 1. Deli, maş, 3. Maktavcı, 4. Savak (l\Iü • 
5. Dev vuran, 6. gri )kli (Cinnet dahin man.) 5. ljtükçii (Masal, 
derecesinde asabi man.), 7. Esi - hikaye analtan kimse). 
rik, 8. Esrek, esıik, esrük, 9. Esü - Medeni, 1. Soysal, 2. Uygur 
rük, 10. Kuduman ( Kt:dunnuş (Birinin ardından giden, muti, 
ınan.) 11. Mayınak. tabi müttefik man.). 

Mecnunane 1. Çılgınca, 2. De - Medet, 1. Kömek, 2. Yardım. 
lice. Medetkar, Yardnncı. 

Mecra, 1. Akak, 2. Andal Medetkar olmak, Koldamak, 
(Bahçe su yolu man.) 3. Arna, 4. Kollamak. 
Avgant, avgaz, 5. Avgın, 6. Av - Medh (Medih, meth), 1. Alkış 
gt_m, 7. Azmak, 8. Çağ, 9. Çağşak, (Methüsena man.) 2. İyilik söy -
l Çöğürte, 11. Döşek, 12. Köğ _ leme, iyiliğini söyleme, 3. Oğdü 
t"ı 1 , 13. Oluk, 14. Oluz, 15. Or - (Hamdü sena man.) 4. Oğme, 
den 16. ava}<, 17. Su yolu, 18. 5. Oğüş, 6. Oktii, 
Yatak, 19. Yırmak, 20. Yol. Methe layık, ÖğUşlü. 

Mecra ağzı, 1. Gever 2. Sa va- Methetmek, 1. Alkamak (Ha -
cak. vrr dua, tahsin, şipas, sena etme. 

Mecrayı tabii, Gön tem. ~an.) 2. Çaksılmak, 3. lyilik söy-
Mecnıh, 1. Balığ, 2. Ba~lr, 3. Iemek, iyiliğini söylemek, 4. Ke~

~aşlu, 4. Çelgin (Vurulmuş fakat 1 ınek, kezmek, 5. Oğennek, 6. Og-
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Öz Türl<çe liar,ıbklar 

Eğlenmek eğlenceye almak, 3. Dolça, 8. Elcek, 9. Safa, 10. Su. 
Guşamak, 4. Gülmek, 5. Kaşmer sak, 11. Şapşak. 
etmek. Maırık, 1. .Doğu, 2. Gün çıkan, 

Maskat, 1. Doğulan yer, doğdu- 3. Gün doğusu, 4. Giintoğar, 5. 
yer, 2. Tökmiş el. Gün toğuşuğ, 6. Günü, 7. Kühey 

Maslahat, 1. Biterge (Biterge - (Güneş gören yer man.) 
si olanlar = ashabı mesalih), 2. Maıuk, Mquka, 1. Oynaş, 2. 
Buyum, 3. tş, 4. 1ş güç. Sebiik, 3. Sevgili, 4. Sevik, 5. Se -

Maslahatgüzar, 1. 4hilir, 2. Kü- vilen, 6. Sevük. i 
çük elçi, 3. Keçindirivci. Mat (Renk), 1. Donuk, 2. Ko •· 

Masnu, 1. Düzme, 2. Düzmece, 1 nur. 
~. Uyduıına, '1. Yapılmış, yapma. Matetmek, Yenmek. 

Masnuat, Bediz (Nakş man. Matara, 1. Çotarcı, çotura. 2. 
Maaraf, 1. Bıkamat, bıkırnat, 2. Kalaız, 3. Su kabı. 

Çıkan akçaçıbtlkı etetsha eete€ee Matbaa, 1. Ba.sak, 2. Baskı evi, 
Verilen kaça. basma evi. ! 

Maıru, 1. Tutanaklı, 2. Tuta - Matbab, 1. Aş daınr, ~ tamı, 2. 
raklı, 3. Tutarlı, 4. Uçuk tutmuş. A<;j evi, 3. A~kama, 4. Ocaklık, 5. 

Mass (etmek), 1. Eıumek, e- Örtme. \ 
merek çekmek, 2. Obatmak, op - Matbah e,yası, 1. Kapkacak 2. 
mak, 3. Sormak, 4. Sümürme k. Ka§Ciyak. . ~ ' 

MassediJmiş, Sorulmus. Matbu, 1. Basılr, basılmış, 2. 
Masum, l Alnı açık, alnı ak, 2. Basma, 3. Uygun (Tab'a muvafık 

Suçsuz, 3. Yozuksuz. ınan.) 

Masun, 1. Konmmu§, 2. Sağ - Matbuat, Basım. 
lam. Matem, 1. Ag~ıt. 9_. K" "'k 3 oyo ·, . 

Masun mahal, 1. Duldalık, 2. Ağ, 4. Yas, 5. Yuğ. 
Konmuk, 3. Kuytu, •1. Kuytak. Matenı1i, Ya.cı.lr. 

Maşer, 1. Eğlek, eğlik, 2. Oğ - Matla, ı. Doğ·u, 2. Toğu. 
rek, öyrek. M t-•·-k 3 S atlap, 1. Dilek, 2. ~ ·, . o-

Mi§eri Öğreklik. nm (Mesele man.) 
Maşıta, 1. Bezekçi, 2. Tarakçı, Matlup, 1. Alacak, 2. Aranılan, 

3. Yüz yazıcı. 3. Dile~ •L lstenilen, 5. Tamazhğ. 
.. Maşiyen, 1. Yaya, yayan, 2. Yii- 6. Unmlcanıa. \ 

ruyerek. Matluba muvafık. 1. Dilekçe, 2. 
Maşraba, 1. Bardak, 2. Çam - lcesine. 3. lmrek, 4. İstenildiği gi .. 

çak, 3. Çangır, çanka, 4. Çap~ık, ı bi. :5. Uz. ı 
5. Cömçek, çöınçii, 6. Çumhul, 7. l Matmah (ı nazar olmak), 1. 
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Zahyctı umuu ıye, ıştabsıZılK Ye kunetıiz:Jik balitında büyük taıde ve teıiri görülen . . 
o 

Bankası; 15 Kanunusani 935 tarihinden itibaren giıelerile ka
sa dairelerinin pazardan maada her gün aıağıdaki saatlerde 
açık bulunduracağını muhterem mütterilerine ilan ile kesbi 

ıeref eyler. 
Galatadaki gi§elerimiz: Saat 9 dan16 ya kadar, 

1 razbon Yolu İstanbul şubesindeki gişelerimiz: Saat 9 1/2 dan 16 ya kadar, 
Gala.tadaki kasa dairemiz: Saat 9 dan17,55 e kadar. KARADENiZ vapuru 151-

kincikanun SALI günü ıaat 20 
de Galata nhbmmdan kalka • 
cak giditte Zonguldak. Inebo· 
lu, Sinob, Samıun, Fatsa, Or
du, Giresun, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye dönütte bun
lara ilaveten Sürmeneye de ui· 
rıyacaktır. (172) 

' 

aeJı 
Pazar gün)eri apğıdaki saatlerde açık bulunacaktır: 

. fecl.ve~ 
ıefı ıı. 

Galatadaki gişelerimiz ve kasa dairemiz: Saat 9 dan 12 ye kadar, 
İstanbul şubesindeki gişelerimiz: Saat9 1/2 tan 12 ye kadar. 

ptJı 1L ışı ıv fiı 
ADAPAZARI 

Ba kası • care 
Merkezi: Ankara. 

Tamamı ödenmiş sermayesi 

1 lür~ lirası 
TUrklyenin her yerinde fUbe ve muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
lıtanbul Şubesi: Telefon: 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 

Günün -Fotografları 
l'lubtelif gazetelerde çıkan gOnün badiıele.rine ait fo 

ı ogr af tarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
ketJerine ait fo•ograflar yalnıı lstanbulda V AKIT 
kütüp\.,anesinde satılmaktad1r. 

off1 0 o. d.O 118 

ıılt if1'l g°'~ pıı ~ ıf 1!iı e 0.0 iGi t'f ~~rti~· ~ 
ıo:Y v sP-P. ie>tıJ' iP": 

!stanbul dördüncü İcra memur-
1 
.... •••••••••I O 

1 

j luğundan: ı• "" 
Bir borçtan dolayı mahcuz pa· 

raya çevrilmeıine karar verilen BÜ Y Cık 
170 adet yüzde iki faizle hazine T p • 
tahvili 17.1.1935 tarihine müaa. ayyare ıyangosu 
dif perıembe günü ıaat onda lı • 
tanbul bonıumda açık arttırma 18. ci 7 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 Je 
::::!: :;:;:-:=::ı7i::~p~:: Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
bulunacak memuruna 934/ 2289 l k k i 
doıya numarasile müracaatları i· Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 lira ı i ra1fl • 
lan olunur. ler ve 20,000 liralık müka.f at vardır. 

,;-·;,, ~o:ioru =-==1 
1 lst. Aksaray Valide camı 

9 

!inhisarlar U. Müdürlüğünd~ il Hüsnü Mustafa ı 
• kar,ııında • Nümune ve prtlanna uysun olmak üzere 5000 metre ArJJİı 

1 

:mmanıam:::;~s;:u~':ımif_;ua:a::-•• bezi 16.1.1935 ~rf&Dlba günü saat 15 de pazarlıkla satın ah 
Neıriyat müdürü: EFI AH tır. steklilerin gtıvenı_ne p t t l CtlSi.Jfc!e mı aatmı ). 

VAKiT Matbaası - latanbul yonuna gelıiıeleri (51) __ 
!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!! (21 lklıu:t 'l'e~rln 1 98' .IOol'IDltZdan lıerl •Urllyo.r.) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llm!!!!!!!!!!!l!!!!!e!!!!!!!!!l!!!ll!l!l~!l!!!!!!!!!!l!!ll!!!!!!~!!!!!!l!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Oz Türkr.e kar~ıhklRr . 
Göz dikmek, göz dikilmek, 2. Gö- Meyub, 1. Emlikli, 2. Utana· 
zü üstünde olmak. cak. 

Matruh, 1. Atılmış, 2. Çıkarıl - Mazbut, 1. Bekik, 2. Berilgen, 
mış, 3. Kesilmiş, 4. Konulmuş 3. Derli toplu, 4. Ele geçirilmiş 
(Vergi hakkında). (Zaptedilmiş man.) 5. Sağlam, 6~ 

MatJ"U§, Yülük. Toplu, 7. Yazılı. 
Matrud, 1. ttincü, 2. Koğulmuş, Mazhar (Olmak), 1. Erişmek, 

ko mlmuş, 3. Sürçek, 4. Sürsük - ermek, 2. lrişmek, irmek. 
m~·1, 5. Sürülgen, 6. Sürülmüş, 7. Mazmhar kılma.ık, 1. Erdirmek, 
Süı ündü. 2. lrgüıınek, 3. Vardırmak. 

Matuf, 1. Dönmüş, 2. tlişmiş, Mazi 1. Bıldır (Bir sene evvel 
· 3. Verilmşi. j ınan.) 2. Eski (Atik man.) 3. Ge. 

~atub, 1. Bunak, 2. Bunamış, 3. çen, geçmiş, geçmiş gün, 4. llşm, 
El.sın. 5.1lki, 6. Otgen, ötken., 7. Otkün. 

Matvi, 1. Bükülmüş, bükülü, 2. Mazlum, 1. Basık, 2. Basmcak, 
Devrilmiş, 3. Düriilmüş, 4. Kıv • 3. Basınla, 4. Boyun bükük (mec.) 
rılmış, 5. Sarılmış. 5.Sessiz, ses çıkarmaz, (Sakin, 

Mavera, 1. Ar, 2. Arka, arkası, halim man.) 6. Uslu (Yaramaz 
3. Ard, ardı, 4. Aşırı, 5. Ote. zıddı man.) 7. Uysal (Sakin, ha. 

Mavi, 1. Göğen, 2. Gök, 3. Gök- tim man.) 8. Yumşak (Sakin, ha -
çe, 4. Gökşin, 5. Göv, 6. Kök. lim man.) 9. Tevge. 

Maya (Maye), 1. Ardavan (Ay. Mazmun, 1. Cüyrük, 2. lnce söz, 
ran mayası man.) 2. Çar, 3. Çopra 3. Yön. 
4. Damızlrk, 5. lrtiğe, 6. Kor, 7. Maznun, 1. Günsüz (Hüküm 
Taımzhk, 8. Uyunku, 9. Urdağ, giymemiş, ceza müddeti tayin o .. 
10 Uyutğu, uyuktu, 11. Ürtme, lunmamış mevkuf man.) 2. Su -
12. Yalrın, 13. Yomut. run (İstintaka tabi mes'ul man.) 

Mayıı, 1. Payız, 2. Saban ayı. Mazruf, Kaplı, kap içine kon· 
Ek~imsi, 4. Kekre, kekresi, kek .. muş. 
remsi, 5. Tatlı ekşi. Mazrufen, Kap içinde. 

Mayıa, 1. Payız, 2. Sabanu ayı. Mazrub( Madrub), 1. Basılmış, 
Mayi, 1. Akar, 2. Cıvık, 3. Cu, kesilmiş, 2. Dövülen, dövülmüş, 3. 

ru L Eringin, 5. Sıvık, 6. Sıyık, 7. Vurulan. 
Stı ,u gibi, 8. Sulu, 9. Suygaş, 10. Mazul, ı. Açıkta, 2. Atılmış, 3. 
Sı· ı~aş, 11. Suyun, 12. Süyük, Boşta, 4. Çıkarılmış, 5. tşten el 
13. Şingen. çektirilmiş, 6. Koğulmuş, kovul • 

Maymun, 1. Bicin, 2. Biçin, 3. muş (Matrud man.) 7. Yersiz. 
Maymun, 4. Peçin, 5. Piçni. Mazur, Dn·gıl. 
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Mazur tutmak, Bağışlamak, } Mebzul olmak, 1. Bılkrmak, 2. 
Meal, 1. Cüyıiik, cürük, 2. Yora 1 Bolarmak, 3. Bollanmak, 4. Ço • 

;(Tevil, tabir man.) 3. Yörük. ğalmak, 5. Esirgenmemek, 6. Tor-
Mebada, 1. Olmaya ki, 2. Sa- l:ımak. 

km. Meca1ıiz, 1. Eğez, eğeze, 2. t .. 
Mebde, 1. Ağızlık, 2. Baş, 3. 

Başlama, 4. Başlangıç, 5. Burun, 
6. !Ik, 7. llk ağra. 
Mebhaı (Mebhas), Deşenki. 
Mebhut (Mephut), 1. Apışık, 

2. Şaşkın, şaşırmış. 
Mebhut olmak, 1. Apışmak, 2. 

Belinlemek, 3. Başı çiğzinmek, 4. 
Şak.katmak, 4. Şaşakalmak, 6. Şa
şalamak, 7. Şaşırmak, 8. Tanla -
mak, 9. Turukmak. 10. Yılmak. 

Mebiz, 1. Oğulduruk, 2. Yu-
mmtalrk. 

Meblağ, 1. Akça, 2. Çuv. 
Mebni, 1 ...• den, 2 .... den dola

yı, 3 .... den ötürü, 4. Kurulmuş, 5. 
Yapılmış. 

Mebsut (Mepsut), 1. Açık, a
çılmış, 2. Döşenmiş, 3. Serili, se • 
rilıniş, 4. Yaygın, yayılmış. 

Mebua, 1. Geneşçi ( Geiıeş, 
gengeş = müşavere man.) 2. Gön
derilmiş, ,gönderilen, 3. Oruntak, 
4. Salgut, 5. Sarbat, 6. Savçı (Söz 
hakkı kendisine verilen man.) 7. 
Saylav (Kırımda meb'uslara ve -

Mebzul, 1. Bol, 2. BolamdI, 3. 
Bolamat, 4. Çok, pek çok, 5. Er .. 
gin, 6. Erüş, 7. Gür, 8. Kalın, 9. 
Paylan, 10. Payzm, 11. Telim, 12. 
Tüyümdü, 13. Yeğin, yiğin. 

Mebzuliyet, 1. Bolluk, 2. Çok
luk, 3. Gürlük, 4. Kinşilik. 

nez, ineze. 
Mecalsiz kalmak, 1. Elmezimek 

(Açlıktan bitab düşmek man.) 2. 
Gevşemek, 3. Göyünmek, 4. Kağ· 
şamak, kavuşmak. 

Mecbur, 1. Borçlu, 2. Dıkız 3. 
Zor görmüş, zorlamrş 

Mecbur olmak, 1. Basırganmak, 
2. Darakmak, darda kalmak, 3. 
Kıstalmak, 4. Tilgirmek. 

Mecburen, Mecburi, 1. Güçle, 
2. !ster istemez, 3. Zorla, zor altın· 
da. 

Mecbur etmek, 1. Basırmak, 2. 
Dm·a getirmek, 3. Kısarlamak, 4. 
Köçlömek. 

Mecburiyet, 1. Basla, 2. Dıkız .. 
lık. 3. Ezim, 4. Sıkr. 5. Zor. 

Meccanen, 1. Akçasız, 2. Aylak. 
3. Buşlığ, 4. Caba, 5. Tiğin, ti.kin, 
tikün, tekin, 6. Yavan. 

Mecliı, 1. Cankı (Istişare ve 
meclis man.) 2. Crym, cm, 3. Da• 
nışık, 4. Denge!, denel, 5. Der • 
nek, tirnek, 6. Kurultay, 7. Tanı .. 
şık evi, 8. Toplantı, 9. Uylama, ıo. 
Yavrak, 11. Yığın, 12. Yığnak . 

Meclub, 1. Tutkun, 2. Vurgun. 
Meclub olmak, 1. Alınmak, 2. 

Imrenmek, 3. Kapılmak, 4. Tutul· 
mak, 5. Vurulmak. 

Mecma, 1. Cıynak, 2. Deıiın e· 
vi, 3. Demek, dirnek, 4. Eylek, 5. 
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