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KURUN Balosu 
Mevsimin en parlak 

balosu olacaktır; 
hazı1 /anınız 
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Fra a, Sar da asker bulunmamasını istedi 
eselesini görüşecek Uluslar 

umu toplantısı geri kaldı 
Sar 2 nci müntehiplerin seçil., 

yarın başlanıyor • 
mesıne 

maddelerine 
tahliyesine 

Fransa Vers~y muahedesinin 42-44üncü 
dayanarak askeri trenlerin tahmil ve 

yarayacak vesaitin tahribini istiyor 

C. H. Fırkası namzet listesinin 
devam ediyoruz 

~li , ................................. ·.::::::::::::c::: .. .............................. .. 
ern cahi , hem !! Bir harp zaferi ;=~.ı= 

falancı,heJJI "ftiracı !i kadar mühim .• 
lf .. =!. (Sar) plebisitinin vardığı netice i~ 

le ergünkü ufak makalesini Paris· li bütün cihan matbuatının bir bakım- ~; 
b:ı.i)~an Le Journnl gnzetcsioin },ir :: dan hayretini mucip olmuştur. Ha - !~ 
'N Yon oku) ncusuoa sunan Cleınent H kikati halde (Sar) m ekseriyeti Al ·:: 

('~tllel ~-dh sayılı bir muharrir nr. i:":! man olduğunda şüphe yoktu. Plebi· ;i 
~""'=Çen l>i k sitin de bu neticeyi verccği tabii idi. H tı.. o·ın ii yazı mm sonlarında :.ı. •• 
Q • Çanı Fakat Almanya i~in verilen reylerin H ,... devirmiş ki yüksekliğini sor- H 
«ıay ::!:i: (yüzde 90) 1 geçebileceği kimsenin Hı 

'h l!ıız: Tam hir minare l>o'.'U. d B'lh •• 
0 hatrrmdan geçmiyor u. ı assa ::

1 lu.k u Yadigar Almanların topa tut · !i Frans~zlann (~ar~ plcbisiti~t' ;er - H ı 
t lı ları~ ıne~hnr Rcims katcdra1inin :: diklen chcmmıyctın dcrece<11 hıç ot- :: 

~ Cİtindcn halısc{liyor. Biz~ taalli'ık ii mazsa halihazır idaresinin kalmasını !i 
,_. en fon fıkrasıdır. Aynen, harfi :: istiyen büyiikçc bir t'kalliyt't bul - İi 
ıerı: :! maısr ihtimalini gösteriyordu. !i 
1 '··.Bunların lıatıra:ır, !:Ocukça top· 
~la Türklerin Pnrthcnon'u honı · 
Cltdrı f nan C'tnıclcrimlcn tlaha mf'n -
Ç~ \·~ kötii bir lıarharlık olacaktır. 
1 nktı o ~n;;.da Partlıfoon zaten hir 
tıı o 

rabe · ı· '1'·· ki · · • Jl ı \C ur er ıçın orası ya· 
J..· • , •• • • • ...... "'"'""'' i iıli 

n·' .·1 ~1 ~okı_nn ölrn~i tü .• " 
k· ılırsınız kı P:ırtlıı·ııon Atinada· 
r 

1 
rne,.hur mabettir. Ilu mnhcd Ii -

el\·n l ·1 
'il ' ( cnı en n ve zckii tanrr~r nıı· 

ltı:n Ynpılnn~tır. Dlinyanm her za. 
tıı. n hayran olduğu bir hina<lır. l\Ii
~rları hunun siitunlarmı iimck hil-

h §lerdir 1~ 1 . • 1 .• ..k . ·· rnncız mu ınrrırı JU\'ll -
~h ' . 

Bay Hitler 
Ccneue, 16 (A.A.) - Roytı-r 

Aiıuı mm salıihiyettar mnhafi1clen 
intihbarma göre, ıln lar kurumı 

konseyinin içtimaı tehir etlilmi~tir. 

Çünkü :Fran ·a hiikfımeti Sarre era· 

ii !şte (Sar) plebisiti va.,.iyeti bu g 
:: . 
;: tarzda düsünenlerin ve g?renlerin :: 
:: hatalarrnr ~pek açık olarak meydana ~~ 
H çıkarmış olduğu içindir ki her ta • g 
!! rafta hayret uyandırmıı::tır. Bunun i! 

1 

:: 'll •• 

:::==.::. üzerine herkesin zihnine: "Madem - ii 
ki Sarda bu kadar Alman taraftarı fi 

is çok imiş. Nasıl olmu§ da Fransızlar i! 
;; hunu farketmcmiş?,, suali gelmiştir. !! 
fi u ı ı 1a Almanyanm (Saf) fi 
•• :~. p1cbisitincie kazandığı muv;ıffakivet !~ 
•. A. Us :: 

zi inin askcrliktrn tecridi mesele i · ii J ] ·· f ·• ··t d if :: vamı 4.cu sayr anın 4.cu su unun :: 
ni ifori tÜrıniiJiir. 

Ver ay mualıedenamesinin 42, 'ı~ı 

iinrii maddelerine naT.aran Rhin neh· 
rinin ~ol sahilinde hn1nnan hütiin 

.. .. 
&..._ ................................. _....... ....~ ....................................................... 

Bir hidise 

Gı·ner:ıl Besim On er Bav Akil Muhta. 

bJy Yunus Nııd 

Saylav seçimi ikinci münte -
hiplerinin ayrılmasına yarın sa
bahtan itibaren başlanacaktır. 

Kazalardaki bütün hazırlıklar 
bugün öğleye kadar bitirilmif o -
lacaktır. Vali ve belediye reisliği 
tnrafından dün kaymakamlıkla 
ra bir tamim gönderilerek seçim 
etrafında yeni bazı direktifler 
verilmittir. Teftiş heyetince taı-

1 v ('evad Ahb:ı~ a .ıv l~ceb 1 r 

ısay lor:ıhim Alı.h~..ılt , Bay Agdlı , ı il 

dik edilmiş defterler şubelere 

gönderilmiıtir. 

Her sandık için tayin edilen 
sandık mem•ır ve katipleri dün 
kazalarda toplanarak kendileri -
ne yapacakları itleri gösterilmiş
tir. Yann sabah saat yedide bü -
tün sandıklar tayin edilen yer -
lerde bulunacaklardır. 

(Devamı 10 ncu sayıfnnm ı inci siltunundıı) 

1, arharlık olan Reim kilise.sinin 
OJnb d 

l i ar maıımı huna henzetmeklc (Devamı 10 ncu sayıtanm 4 Uncu •Utununda) Dün Kültür müdür
lüğünde bir hadjse oldu 

Memleketimiz siyasi bir imtihandan geçiyor! 
llıhiJir n ·ı · · h" f'k ' I? c gı n pıs ır ı ·re uy . 

~~Ştur. 1ahud (Ehlisalip) kafa. ı. 
"'"'c~elilın 

a} ~er iki ulus Ye iki uluş kavgada 
9aydı b 

gll,tıd 11 yerlatı, samanaltı propa . 
~ .~nını nınnasmı anlardm1. La . 

0 Yle bir lınl de yok. 

!it lıu zatı cahillik, yalançıhk ve jf. 
acılık ile itlıam ederim. 
))inl~ .. : 

Moskovada 
lhtilô.l merkezi aza
sının muhakemesine 

başlandı 

Bakanla görüşürken KUltUr 
erkftnı hakkında hakaret 

yollu sözler söylediğinden 
bir hoca zabıtaya verildi 

..Dün öğ!eden sonra Kültür bakanı bay 
Abidin Ozmcn Kültür müdürlüğüne 
gelmit ve meıgul olduğu ısıra~a bir ha· 
diıe o!muıtur. 

gene bu çalışmalara yardım elme5i 
lazımdır. Zira bu dcf a ıseçim ıimdi -
ye kadar o~duğu gibi yalnız erkek • 
lerin rey vermesinden ibaret kalmı -
yacaktır. Snyımca erkeklerden ek&ik 
değil, belki de fazla olan kadınlar da 
rey sandıklan ba,ınn gelec-eklerdir. 
fiunların gelmelerini temin elır.ck 

lazım gelecektir. Netice itibarile 
memleketimiz yeni bir siyasi terbi -
ye imtihanından geçecektir. 

' -.1.o.uız: Partlıcnon, Atinaya 
ıctin olan Akropolis tepesinin ii . 
\ : bir çilenk gibi kondurulan im 
~~glnııkız,, nıadebi, hıristiyanh • 

Moıkova, 16 (A.A.) - Tas A
jansının bildirdiğine göre, ali mah 
keme bugün Zinovief ve Kamene
fin idare ettikleri Moskova muka
bil ihtilal merkezi azaaının muha
kemeıine baJlamıtbr. Bu merke
zin faaliyeti Kirofun katli davası 

Hadise bay Cevdet isminde Vefa li· 
ıeai hocalanndan bir zatın bakanı gÖ· 
rerek Kültür erkanından bazıları hak· 
kında hakaret yollu bazı sözler söyl • 
mesi ve b:ığırmağa baılnmaııdır. 

·f ırhna yeniden başladı 
nrn c1Ierine ulaşmasile kiliseye 

< Celal "uri Ciün ,2 Bay Cevdet zabıta memurları tara· 
fından sorguya çekilmek ve hakkında 

Bay Fatin, bu yıl büyük kış 
gösteren alamet yoktur, 

olacağır-1 
diyor 

'-...,_ net BaYifanm 4 uncu su tununda) (Dvamı 14.cü sayıfonm tcü sütununda) Geçen hafta Orta Anadoluyu 
___ (Dvamı l ı.cü sayıfanrn 4.cü sütununda) kar altında bırakan fırtına şehri -

Tica.,-et mektebinın elli ikinci ııılı , ___ ........ ______ mizde nisbetcn hafif geçmiş ve 
kar :ıcrpelernckle l:en\!~er t:ıtma · 
mış, erimişti. Hava birhaç gün · 

dür lodos!amış, evvelki gün o.k§n· 
rna doğru gökyüzü açık bir man 
zara almıştı. Dün saba!1 Istanbul· 
lular rü:zgd.rın yeniden poyraz!a 
c'ığmı \'C yağmunm başladığını 
gördüler. Yağım:r ge; valde ka . 
c1ar hiç dinmeden yaedı. Bu fırtı· 
ı.alı hm.·a karşısın.da ~urada bura· 

da büyük bir kışın başlamak üze. 
re olduğunu töyliyenler çoktu. 
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A:ıkerlik - Eğlence - Güze! 
San'atler - Çocuk, Kadın 

sayfaları 

u un Bu hususta rasathane müdürü 

lstanbul Kız Lisesinde bir saat. Bay Fatin ile görüştük. Biu şun -
hırı söyledi: 

Hukuk fakültesinde devam 
''\'ult meselesi - "Yarın kar yoktur. Yeni e -

ı 11 • •cı.: İktı d T" sinti şiddetli batlamı§ değildir. Bu 
~l\cj sa ve ıcnret Mektebi,. talebe cemiyeti mektebin kuruluşunun 

Ç }'ılrnr k tl 1 1 Bugün 15 ve ] 6 cı sayıfolarımız· yıl büyük kış olacagwını gösteren k t "'d3 u u ama t üz;ere Tokat Jiyan otelinde dün bir danslı çay \'ermiş· 
t tc 1ırı';;ktebin proseförleri de bulunmuş, neşeli saatler geçirilmi~tir. Yu • ıln Gcnr. Kurun•u okuyunuz. lj' hiç bir alamet yok-tur. Bununla be 

talebeden bir kı mmı g<Sriiyonunuz. 1\.-------------~ raber kış göreceğiz.,, 

Rasathaneden aldığımız malii• 

mata göre dün sabah saat yedide 

hava tazyikı 754, saat 14 te 757 
derece idi. On dörtte sıcaktık 4 
derece idi. Dün en çok sıcaklık on 

(Lutfcn sayı/ayı çeviriniz) 



F r_ansız - İngiliz görüşmeleri 
Bay Laval'le B:ıy Flanden18 n:erce ~isi çı~arıl~ı 

Londraya gıdece ."'ler Komün"st fırka
Paris, 16 (A.A.) - Havas A -

jansmdan: Bay Flandin ile Bay La 
val 31-1-935 de Londnraya gide~ 
ceklerdir. Dün sabah Bay Corck -
lerk ile Bay Flandin yaptıkları bir 
görüşmede bu ziyareti geciktirme 
ye koırar vermitlerdir. Çünkü Fran 
!ız • İngiliz görüşmeleri ıilihları 
bırakma meseleleri üzerinde o1a -
caktır. 

Londra hükfur eti Almanyaıun 
uluslar derneğine ve ıilihları hı -
rakma konf eranıma dönmesini is 
tem ektedir. 

Bugüne kadar birçok u!uılar a· 
rası meseleleri ile uğraımıt olan 
Bay Laval, silahları bırakma işin
de F ransanm vaziyetini henüz tes 
bit edemen.iştir ve kabine arkadq 
le rı ile anlaşmadn, silahları bıra? 
n:a işini derin bir tekilde tetkik e
mesi için maddi imki.n bulamamıt 
tır. 

Londra, 16 (A.A.) - Franaız
lngiliz görüımelerinin İngiltere • 
nin öte~i Avruoa hükumetleri ite 

yapmak istedikleri bir ~eri görüş
m ... lerin başlangıcı olacğı resamen 
b:ldiriliyor. 

Bay Flandenin sözleri, mesul 
mahafil tarafından yüksek bir şe
kilde takdir edilmektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Röyter 
Ajansından: Londrada yakında 
cereyan edecek Fransız • lngiliz 
mükilemeler:n:len maksat, Avru
panm vaziyeti üzerinde fikir tea
ti etmektir. Bu mükalemeler isti
şari mahy"ctet olacakt r ve hemen 
ffiÜShet netice'ler vermesi memul 
değild·r. Demektir ki, hiç kimseye 
kartı iki taraflı bir hareket teteb
büsü olmıyacaktır. 

Bu gö:-i:.ımclerin gayesi, daha 
ha %iyade, bir Avrupa iş birliğine 
rsenİ! esaslar hazır amktır. Bu sı
rada başka memleketlerin nazar· 
nokta1arı da hesaba katılacktır ve 
luıl olacak herhangi bir an1aşma
~ a Almanyanın da girmesi memul 
dür. .. 

Habeşistan· UJusfar kurumuna 
yeniden müracaat etti 

Cenevre, 16 (A.A.) - Habe
fi.tanm Pan. elçisi ulualar kuru
ma katipliğine hük\imetinin bir 

notasını vererek misakın on birin
ci madedsine istinaden ltalya -

Habeı ihtilafının hemen tetkiki
ni ialed · iinden ko~y bu toplan-

tısında bu meseleyi de tetkik e· 
decektir. 

mali ve ökonomik 
yapılıyor 

Yugoslavyada 
isli hat 

Belgrad, 16 (A.A.) - B Yev· 
tiç, hükUınetin mali ve ökono -
mik islahat programının tatbiki
ne devam ederk dün akıamki ba
kanlar meclisinde, devletin bütün 
mali kurumlarının, ipotek ban -
kasile posta tasarruf sandığının 
ve ziraat bankasının doğrudan 
doğruya maliye bakanlığının 

kontroluna verilmesine kıırar ver
mittir. 

Bu tedbir, timdiye kadar baıka 
ba§ka üç bakanlıktan direktif a
lan bu kurmlann faaliyetlerini 
birleıtirmek içindir. Bu hal bu 

dört, en az üç derece idi. Rüzgar 
yıldız karayelden saniyede en çok 
on metre süratle esmiştir. 

Anadoluda vaziyet 

Ankara, 16 (A.A.) - Ziraat 
Vekaleti meteoroloji enetitüaün • 
den a1man malumata göre, son 24 
saat içinde yurtta hava orta Ana
dolunun ıimal kıımı ile doğu Ana 
dolusu ve. Karadeniz kıyılarında 
kaplı, diğer yerlerde yağıılı geç -
mittir. En çok yaiq Muilada 40, 
lzmirde 30, lıpartada 25 milimet
re ölçiilmüttür. 

Diler yerlerde yaiıt bir ile 20 
milimetre araımda gece ve gün -
düz ıuhunatlerinde düne nazaran 
büyük bir deği§iklik yoktur. En dü 
tük gece ıuhunetleri sıfırın altın -
da olmak üzere Karsta 27, Erzu -
lUID ve Çorumda 12, Kastamonu
da 18 ve Ankarada bir derecedir. 

En bilyük gündüz suhunetleri 
de sıfırın üstünde Adana ve Dört· 
7olda 20, Antalyada 17 derecedir. 

kurumların ne dahili te,kilô.tları
na ve ne de muhtariyetlerine do
kunmıyacaktır. 

Tedbir, Yugoslav mali ve öko
nomik mahafilinde büyük bir 
mmnuniyet uyandırmıştır. 

Amerikada üçüncü bir 
ehlihibre dinlendi 

Flemington, 16 (A.A.) - Dün 
mahkeme huzuruna çağırıla.n, 
T yrell adlı üçüncü bir yazı ehli 
hibresi, ayni öncekilerin de de -
dikleri gibi, fidyei necata aid 
notların Hauptman tarafından 
yazılmıı olduğunu ve hepsinin 
aynı elden çıktığını söylemiştir. 

Nevyork, 16 \A.A.) - lzidor 
Fiıerin iki kız. bir erkek kardeşi 
C:ün burava gelmişlerdir. &unlar, 
hemen, Flemington'a hareket et -
tri~lerdir. 

Sıvas - Erzurum demiryo1u 
istikrazı 

Ankara, 16 (A.A.) - Yüzde 
7 gelirli Sivas - Erzurum demiryo
lu 1934 istikrazının bu C:efa ihraç 
olunan iki milyon liralık ilk terti
bi işt:rak iç·n tayin edilmiş olan al 
tı gün içinde temamen satılmak su 
retile dün e.k~am muvo.ffakıyetle 
neticelenm:şt;r. 

Jspartada l<ar yaadı 
Isparta, 16 (A.A.) - Bugün 

şehrimize dördüncü kar Y!lğrnış -
tır. Yağan kar sekiz on santim 
kadar birikmiş fakllt devam eden 
lodostan erirr"' ed;r, 1- :ı anın u
mumi vaziyeti iyidir ve yumu -
,aktır. 

sında temizlik 
yapılıyor 

Moakovadan ıelen telaraf ha
berlerine göre, Sovyet Ruıyada 

Kirofun öldürülmesi Zinoviyef 
ve Kamenef in sürülmesinden bat-

ka fırkada da esaslı bir temizlik 
yapılmasını intac etmittir. Daha 
az ehemmiyetli birçok kimseler

fırkadan çıkanlmıttır. Bunlann 
mikdarı yüzde 10-20 niabetinde-

dir. Bu tedbirler, inkıllb aleyh
tarları temayüllerini tafıyaD Zi • 
noviyef - Kamenef - Troçki mu· 
halefet grupu azaları araımda 
bir tasfiye yapılmau zanueti ile 
izah edilmektedir. 

Roman yada 
Harb sanayiinin 
tensikine çalı

şılacak 
Bükref, 16 (A.A.) - Halen 

Romanyada ulusal emniyetin 
peklettirilmeıi için çok çalıııl -
makta ır. 

B. Ttataresko, matbuata bir 
tebliğinde, salahiyettar makam· 
ların orduyu harb malzemesile 
techiz ve harb sanayiinin tenaiki 

için geniı bir propam hazırla • 
makta olduklarını bildinnittir. 

Batbakan bu huıuıta harbiye 
bakanı ile iktidar meYkiindeki li
beral fırkası bakanı B. Kom -
tantin Bratiano arasında görüt 
ihtilafı olmadığını bildirmiıtir. 

Halıcılığımızı ko
rumak yolunda 

tedbirler 
Ankara 15 - Türk halıcılığı

nı korumak için Aılkarada bir ko
misyon toplanması muhtemeldir. 
Kbmisyonda muhtelif -vekaletler • 
den b:rer aza bulunacaktır. 

Eı:lhassa halıların memleketin 
muhtelif köıelerine ve memleket 
dışarısına ucuz sevki dütünülmek
tedir. Halılardan alınan vergiler 
de indirilecektri. 

KURUN -Türk halıcılığı me
scles:ne birkaç gün evvelki batya· 
zımızda temas edilmitti. Alakadar 
makamların düıüncelerimizi dik
kate alarak bu mevzu üzerin:le 
meşeul olmalarını memnuniyetle 
knrşdadık. 

Sovyetlerin zelzele dola· 
yısile taziyetleri 

Ankara, 16 (A.A.) - Son zel

zeleden musab olan halk ve fela
ket kurbanları hal,kında So'Y}'et 
hükUmeti Moskova büyük elçili • 

ğimiz vasıtasiyle ve Ankaradaki 
Sovyet maslahatgüzarı da hari -
ciye vekaleti vasıtasile hükUmeti
mize samimi teessür ve taziyet • 
lerini bildirmitlerdir. 

Ziraat bankasının Anl,ara sulıe't 

sinde de yo'suz ulclar var mı? 
Ankara, 16 (Kurun) - Zira

at bankasının Ankara buğday sa
tıılarında yapıldığı söylenen yôl
ıuzluklarm tahkikatı devam edi
yor. 8ankanın Ankclra müdür -
lüğü §İmdiye kadar yapılan sa -
tıılar hakkında raporunu hazır -
lamaktadır. Yolsuzlukların bu -

radaki un fabrikasına yapıl' 
satı~brd:ı olduğu söyleniyor. Si' 
işlerle me .. ı;ul saltihiyetli bir ,;. 
dedi ki: 

- Biz elimizdeki maltarı Js' 
tanbula gönderirk-n, silolara tel' 

lim ederken f az!asile yaptık. l• 
to1·!arımızda noksan çıkmadı. 

Şirketlerin 
faiz 

dışarıya çıkaracakları 
ve kazançlar 

Ankara, 16 (Kurun) - Şir -
ketlerin memleketten çıkaracak -
ları faizle temettü dövizleri hak
kmda hükUmetçe bir kararname 
hazırlanmaktadır. Kararname e-
ıulanna göre dövizlerinin yüz • 
de altmıtı memlekete getirilecek, 
kırkı hariçte bırakılmak ıuretile 

bazı maddelerin tamamı mali ' 
suplanmak yolu ile ve bazı ,art' 

larla halı, kilim, gülyağı, 
ldtire, zamk maddelerinin iJıra' 
cına müsaade edilecektir. M_., 
le Ökonomi ve Akça bakanı•* 
larınca tetki kedilmektedir. 

Yunanistanda Fırka reisieri bugüıı 
görüşecekler Milli müdafaayı 

Atina 16 - Bugün siyasi fır - toplantıda bulunamıyacağını fi 
kalar reisleri, hükUınetin daveti hükfunet, fikrini öğrenmek iıtel'* 
üzerine toplanacaklar ve Yuna· se noktainazarlarını kend~ 
niıtanm milli müdafaıı ihtiyaç- tahriren bildirmesi lazım geldil' 
larile düyunu umumiye mesele - bildirilmiıtir. 
ıini göriifece)derdir. Atina, 16 - Ayan azasın., 

Bu iki meselenin tetkiki bir Griforyadis, Meclise verdiği bit 
içtimada bitirilemiyeceği ve ikin- takrirde, geçen gün Atina ile p,j 
ci bir içtima akdine lüzum hasıl ras ıehirlerinde Kralcılar tara -
olacağı tahmin edilmektedir. fmdan yapılan nümayitler hak -

Bay Venizelos, Mebusan Mec- kında hükfunetten izahat iıteaıir 
lisi reisi bay Bazikise yazdığı bir tir. 
m~Jcı .......... uı7.er~ti ~ ... ~1- .._ 

Hem cahil, hem 
yalancı, hem iftiracı 

.... Ba~ınaluıl<'dcn dcranı 
çe' rilmişti. İlk lııristiymılar 1ktiııo 
gibi ulu hir minıarm 'c Fidjas gihi 

allahlar yaratan bir ) ontucunun 
(hcykeltra~) bn muka<ltles eserini 

altüst etmitlerdi. 
Üçüncii a rrıla J ,akares hu m:lhc • 

di birçok orospu ile eğlenmek \e it· 
mck için bir kerhaneye çe' ircli. 

Fidias'm acunun hellibn~lı b:ı!iİ -

]erinden ( ~cıhc.ser) biri olm 1inn • 
va heykeli, o günlrr, nankijrlerin a· 

tırları, baltaları ile yıkılılı. 
6:JO yıllarına doğru us tnnrısıııııı 

hu madcbi yeni teca\ üzlere uğradı. 
O giincmeçten pek sonradır ki 

Osmanlılar Atika ,·iliyetini ellerine 
geçirdiler \C mahcd camiye çevriltli. 

1687 de Vene<lik amirali Moro İ· 

ni denizden Atioayı mulın ara ahı· 
na aMı. Parılıenon bir uzun müddet 
Venediklinin güllelerini yelli. Orada 
biraz barut saklı idi. Bu harut tu · 
tu~tu za' allı ParthC:Oon l,ir kiil ) ı· 
ğınma döndü. 

Morosini bununla da kanmıyarak 

mabedin yağma edilmesini buyurdu 

(emretti). 
Bundan yüz kilsur ) ıl cince r ord 

Elgin nammclaki hir İngiliz merak· 

lısı orasını eledi. taradı. her ne bul· 
du ise çalıp Londradaki Briti h Mu· 

sewn'a aıırdı. 
Olan biten tarih '8k.'ası İ-,;te bu · 

dur. Her tarih kitabı hunu ) azıyor. 
Şu satırları ben hundan ) irmi yıl 
önce yazmı~tını. Bir kitalmmlan kop· 
ya edip önünüze koyuyorum. 

Aydın kooperatifine 
döviz müsaadesi 

Ankara, 16 (Kurun)-Aydıl 
kooperatif şirketinin istediği yir 
mi be.~ bin liralık kar,ılıksız d3' 
viz Bakanlar heyetince kabul e ' 

dildi. 
Bir Kooperatif mah-

kemeye verilecek 
Ankara, 16 (Kurun) - K..

r:.aşa yul arı kızılca kooperatifiıl' 
1 de eski heyet zamanında )olau' -

luklar yapıldığı anlatılmıftır· f,r 
·· .. ... ~ ,_ ..,.. ···e verilecekti'• , 

Bay\' evt ç Cenevreye gitti 
Belgrad, 16 (A.A.) - Bat' 

bakan ve Dıtarı itleri Bakanı 'tJdı 
Y evtiç dün Cenevreye hareket 1 

:nm •NMNWW116MUllAZ••••lrllllll-

Arnha hangi bir <lü ünce do1'1' 
ile C. \ autel, hiç gerekmez ;ket" 

hiç hiziınle aldka ı olmayan bir iti' 
Türklerin lırırharlığmdan hahsedi' 

) or 'e kemli ini Türk nJuru.n• 1' 
J:mrı ve iftiracı g"sterecek bir P' 
la' ra)ı ııa\ nru~or? 

L<' J< urnrıl 1-t nhulda en ~ok 11 

lun:ın F r. r. z a le i i:-. O 
ul ı a 1 .. , 

# 

• 

Hasılı, Türkler asla Parthenon 'u 
yakmamı§lardır. Eski Arapların ela 
İskenderiye kütüphanesini yakma · 
dıkları gihi (Miislümanlıırm pek 
dü§manı olan Emcst Renan hile hu· J 

nu tasdik ediyor.) 

Fran ız 1..itnpl rın 1 n • 1 ıu. 
mi ki o mill<'tİn hir )1 :ım b 

!.entlile-riml n nl h"mı hil 
0

)İ l 

sın. 

Bu hir k fa ( ... ihn';,cı) ,Jır ki 
na I,ar ... ı f=<'lm<'l") iz. Rir p•i! • .,Joji 

r. ~ı ( m<'s<'l<') kar ı mclrıyız. 

c ıaı nuri otı' 
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Demir sanayii: Aitın yollar! 

T" !1k planda Piyos işi, bir Ş.ebekenin eseri mı·?. eık~:~::::ı:ıı~.~:;r~=t:!: 
b• ~r iye ıanayİle§iyor. Bunu "al k ı.ı ' 0 ,.. B d ld hn,, a Ofuyor, "petrol,, a a-

y uyoru.z. Baıkalan ıöylü • • d • t t ' k Yor H u J ıa or aya a } ) zanıyor, apkara kömür çukur .. 
ıöyİ .. ayat ıöylüyor. Rakamlar ' • lannın eteklerine ıeriliyor. Ôyle 
fr "Yor. lıtatistikler bar barba- .anıyorum ki çağlm OTtuındaki 
dr':Jor. Hatta 0 kadar ki lon - Müddeiurnumi, bir şahidin söz'eri üzerine, mahkeme dosyasındaki kağıt- ayn/ıfı anlatmak için yalnı.z bıı-
rn-.. ,a ~oplanan ök:momi konle- J d b" k 1· . • t d" S 1 k•tt • "dd" ) . na .;:vlemek yeter. Se·-nn "R--04<'" ;ı ar an ır ısınının sure 1nı ıs e ı. uç u ve ı erı, ı ıa arını ıspat için .... ., ..... ..... 

h 
n " sanayileıen yurd mu '" ma,, 11 da züğürt deöildi: lakat 

TQ Qılarınd b" • r•• k" bazı meb'uslan şahid gösterdiler D • 1Cl11 • • an ın ur ıye ıınır- orada altın, lxukan arabalarına 
rçınde ıiurilen kapkara ba • "0 " . d k 1 d k 'I ·ı 1 b" bek . tek-leh olar, alpl-n ,oenı'ı oo .. -ccıJ nyon ııgorta tirketi ire - er a ta o makinesi ı e yazı ı • ır ıe enın eseri olduiunu kay- ~· .... • o o 

ar:lan korktu onlan can çeki· törii Ant p· 1 h. d k" d E . h fi . . . .. k . d d k 1 led ğüılerinde zırh, bellerinde kJı,. fen bir h t il "d" .. .. .. uvan ıyoı a ey ın e ı ır. ğer yenı ar erı ıyı so emı- e ere , tun an aöy i: ~ 
g'b • as anın ıe oyı ı goTUfu Türklüğü ve "Ticaret" gazetesi yorsan, kağıdın arkasına bu ıözle - Piyoı, matbaanın bulundu· olarak yanar, kalın paz.ılarcla kal-

ı ı gördü. 921 denberi lıtfoa bo- . d l f hk" d k h fi 1 d d" .. . . . O kanl,.•ıp p-lardı. Namu-·n t"""-Yll el netrıyat mü ürü r anı ta ır a- ri eı i ar er e de yazayım,, e ı. gu yere gıtmemıttır. pazar gü. -r .. , ..... .... -

·b n a Yetigen genç fidanlıklara vaiarma ait muhakemeye, latan - ı Eline kalemi aldı, yazdı ve kağıdı nü Perapalaıta ayağından muzta- tııı, ünün yalvan, vicdanın de• 
, enz!yerek biribirinin sırtından .. • d' 
r h bul üçüncü ceza mahkemesinde bana verdi. rip olarak yatıyordu. O gün kendi flerr ıye tanınıdığı gündenberi 
I§ rrarı ve kısa günleTde boya- d.. ··ğt d d 1 · · l" d D z kü,.üldü, ,.•ag"J,.•tı. Ne ya•ık ki tarı I b un o e en sonra evam o un .. Şahit Cemal, po1iıte kendisinin ıını ame ıyat e en r. ğurdeoı 0 ~ ~ -,. • 

l a riha bacaları, bu baca - t t I l k onunla beraber bı". .ıe du··ıtu'"k ••e arda ı l d muı ur. ifade vermediğini, orada kendisi - e e ge ere panaıman yapmıttır. .. a ., 
n ır ayan uman rıe nı o- M hk d p· "k" k tı M.. kk"I' rt · ·· S alhn, bir tu··,ıu·· putlııg"unu kaybet• 1tıı iirküttü. a eme e ıyosun 1 1 avu a ne matuf olarak tesbit edilen ifade uve 1 ım, e eıı gun uriyeye 

lımail lıa ve Sadi Rıza hazır bulu den haberi olmadığını ili.ve etti. doğru yola çıkacaktı. Bu itibarla -nedi. Haltı elendiıinden cok kö-
d Açıh kapı pazarlarının böyle nuyordu. Davacı İrfan gelmemit- Bunun üzerine, müddeiumwn1 bazı tanıdıklarile otelde görüttü. lui om. Ancak fUrada burada 
u,,,an. baca ve .isle kenet/en - ti. Müddeiumumi Nureddin, p.hsi Nureddin, Cemalin bahsettiği ki· ve ıaat üçte ıigortanın bulunduğu beliren tehtük belgelere halnn -

~eıı bir gerfektir. Biz bu gerçek davacının veyahut avukatının gel ğıt ıuretile bu ıahidin ifadelerinin hana giderek, orada meıgul oldu. ca, onun da tahtının sarırlJığın~ 
ıtıerincle ıöz. ıö~lemek iatPmeyiz. memit olmasına göre, bu nokta - birer ıureti çıkarılarak müddeiu _ Buna Sait Rıza, Aziz, Refi Celal, •on giinlerinin yaklQ§tığın~ ina • 
b' Fabrika dedikten sonra ecle. dan açılan davanın dü§meıini iste mumiliğe gönderilmesine lüzum Malik, Atıf, ıahittirler. Bu iıbatı nır lribi oluyorum. 

1Yctt cleğü rakam, mtıntık ve di. Piyosun avukatları, isteğe itti- gördüğünü i1eri ıürdü. Mahke _ meki.n phitlerini çağırıp dinleyi- Ne yapalım, acunda hiç bir 
:.l~n Üzerinde konu§mak gerek_ rak ettiler. Reiı Hikmet, aza Hüse me, bu isteği kabul etti. niz. fey do*duiu kadar taze. temiz 
ır. yin ve Tahir, ıahıi hakaret dava- Sonra, hadisenin mürettep ol- ve parlak kalmıyor. Yıllar, çağ -

smm dü§meaine karar verdiler. Suçlu avukatlarmdan Sadi Rı • duğunun meydana çıkması için, larla onlar da porsuyor ve ıönü-

6
. SQnayileşme niçindir? Kı•aca 

'1~ llar1ı!ık: Bir yurdun koloni .. 
ten kurhılması, içindir. 
kcb-:ilil~ten kurtulmak ne de-

1llc'' ' n , b. d b" • • ·• • L"- ' .a ır yur a; ır ıne -
;.ırı bcr · rzforma süt vermeıi gibi 
ar~ıı , k • 

ı =~ız eme ; lf, pa,.a ver .. 
t:?ef:tcn ı =aklaşmı§ demektir. 

O halde, 

Sanayile:me planı: 
Benim ıiitüm Yünüm oar ele • 

~ •• 1.. ..1 • • • • •• ol -J..ı-1.. ~11navı. ıanavı ıcın 
Cbnaz. Sanayi bir ulanın öko • 

l'lonı· b k r a ımından kurlulUfU de -
'>lektir. 

d Böyle olunca bir balnmclan 

4 
Q •anayiin kurulmcuı clııanya 
arıılıksız gidecek dövizlerin •o

'>Q erm "d' esı ır. 

el Biz sanayileımeye bu bakım· 
an karaT verdik. 

ktı Geni§ öl~üde istihlak ıanayii 
rtıluyor.Dok:ıma labrikalaru zi-ra· ;r 1 gıda fabrikaları bunlar ara -

tındac!ır. 
lstihlaAk •• b" •• d k ıanayıı ır yon en 

ar§rlıksız giden dövize bir ıet 
~~Pctr, fakat beri tmaltan da ye
Ilı b. • . 

.. rr ıstıhlak kapısı açar. Baıka 
tıırl .. 
l ıı olamaz. Sanayilqen yurt -
)cır bunun için iatihlôk sanayii 
"Y~rnda istimal •anayiinl! de bü
~~ Yer ayırırlar. lıtihıal •ana-

tnirı an d • d" ç·· ı..~! • tihl.. ası emır ır. unRU 11 -

1 ah sarıayiinin yaratıcı, kılık -
'l'Clftırıcr., yapıcı unsura demirden 
aprlan makinelerdir. 

1 ı Ger~i demir sanayii güçtür. 
f erımea· b·· .. k al 1 • 11 • r uyu ç ııma ar ıster. 

4 ıı ışte ileri tckn:ğin ince!f klerini 
ıQ:vrarnah gerektir. Fakat istih -
~san ·• • aq l ayıını kuran bir yurd he • 
P arını bu .. k 

Siı: b' na gore tutaca tır. 
4 rr Yandan dokuma eşytulna 
QPtnızı k 

">IQ • apayınız. Fakat doku· 
>"c'1 l>takrrıelerine gümrük kapıla
•Q: a~ık bırakınız ve bunu lae-

~rı: bi 
cJQ heri' .r tıurette yapınız ıonun· 

rnız nice olur? 

Bu dava dü§tÜ, Türklüğü tah - za, bu davanın müretteb ve Piyoau bazı p.hitlerin daha mahimatnu a yor. 
kir davası kaldı. Şahitler çafırıf- can damarından vurmak isteyen lmız. Devlet memurlarmdan, me- Dün okudum ki Aml'nkanın 
dı. Şahit Mütercim Ulvi, Türklü- y 

1 1 
k bualardan, mecliı ve encümenleri "Koloraclo,, ellerinde altından 

ie hakareti İfİtmediğini, yalmz . O SU Z U riyaıetlerinde bulunanlardan fa - yolar yapılmış. K üçüll. iken ma -
bir gün bu adamın Galatada eski hitler gösteriyoruz. VekiJler heye- sal hctkanlarının altın yemisli, 
postahanedeki (Dakuı) matbaa - Buğday İŞİ tahkİ• tinden de ıahitler getirebiliriz. Fa yakut çiçekli ve zümrücl çimenli 
ıında (Ticaret) gazetesi sahibi lr• k d . kat, çok meşguldürler, ken~ilerini bahçelerini dinliye dinliy11 uyıır 
fana kartı, bu gazetede aleyhinde atın a yenı rahatsız etmiyelim. Juıumcla elmaı yağmurlan gö. 
yapılan neıriyattan dolayı ıövüp safhalar Piyosun avukatı, ayrıca mat. rürdüm. Orada yataklarından in-
ıaydığına tahit olduğunu anlattı. hada keıif yapılmasını, 0 yerde ciler •açılan ,,ulut bulut çağlı· 

Ziraat bankasının lstanbul 
Ş•hit' mad ........ 

1
• Mehmet Cemal, b kaç kitinin bulunabileceğini ehli yanlar akar bu siıli çağ!ıyanlar 

,~ -- IJU esi mUdUrUne 
Memduh isminde biriıinin geçen • il i l'Ukufun tayin etmesini istedi, "on üstüne giinq, eleğimsağmadan 

mezunıyet ver d k 
)"o.z: bir müddet Mecidiye köyün. kişi ayni yere sığamaz. Bu ··adar öprüler kııTmdı. 
de oturduğunu, bu ıırada kendi _ Ziraat bankasının İstanbul şu- ki§i ayni yerde bulunmu~ ve vak- Demek acuncla yeni bir masal 
sile ve onun evine misafir olarak besinde yapılan, buğday itlerin- aya tahit olmut olamaz. Eıaıen, çalı haılıyor. Bu altın kaldırımlı 
sık ıık gelip giden irfanla tanıttı- deki yolsuzluk tahkikatı giin ıeç- altmıt yatında bulunan müvekki- yollmdan gene oraya gideceğiz. 
ğını söyledi. Sözlerine §Öyle de. tikçe yeni safhalar göstermek - lim, nasıl olur da o kadar kiti kar- Ma•allmJaki gibi altın değersiz., 
vam etti: tcdiı. Bu yolsuzluklar do!ayısi!e ~ıunda Türklüğe ha!.:arete cüret elmaı, laf gibi çok ve zümriid çi. 

- Bundan sonra, günün birinde 
Memduh rahatsızlığına dair bana 
haber göndermiı. Ben de kalktım, 
yoklamğa gittim. Tophaneye inen 

yokuıtaki (Panorama) apartıma
nımn bir katında oturuyordu. Ko-

nuşurken, bana bir gazetedeki göğ 
ıü yaftalı bir resmi ve bir maka
leyi gösterdi. Piyosun Türklüğü 

tahkir yollu ıöz söylediğini kay -
dedrek, bana ıahitlik teklif etti. 
Ben, faf ırdım. "Zarar yok, bak, 

fU kiğrta söylemen icap eden söz 

Liman Umum müdür
Jüğiinde yeni kadro 
Liman umum müdürlüğünde fU 

bat ayından itibaren bef aylık ye
ni bir kadronun yapılma11na baı
landığını yazmııtık. 

Bu müşavereye göre Liman ve 
Rıhtım idlreılerinde hukuk, itlet· 
me ve muhasebe müdürlükleri bir 
le,tiriJmektedir. Umumi katiplik
ler haziran ayına kadar kalcaktır. 

Bundan ba§ka yeni olarak bir 
de umum müdür muavinliği ihdas 
edilecektir. Umum müdür muavin 
liğine kimin getirileceği henüz be) 

li değildir. 
wıttıu1111uııı111nınttt1tllRmımtımııauamınmmııtnıınnuaaıt 1t11t1ı• .... cH1~ 

bu bakımdan çok değerlidir. 

banka müdüni bay Ahıene tah - edebilir? Bu, asılsız bir iddiadır!,, ,~vik kulluğuna girmiyerek. 
kilmt bitinceye kadar mezuniyet dedi ve bahsettiği ıebeke hakkın- ,,.;ıecek. Para ile vicdan değil. so

verilmi§tİr. da icabında polis müdürü Fehmi ian bile alınamıvacak. IJlrısları 
Tahkikat yapılırken değir - ve eaki ikinci §ube müdürü Demir biribinne katan kanl1döğ:işler 11• 

mencil~rin ve buğday komisyo .. den de malumat alınabileceğini nuhılacak ve adam oğlu, gök ki. 
nunda çahtanların malilmatın - söyl:yerek, ıöz1erini bağladı. tap!annın muştuladığı cennete öl· 
dan istifade edilmektedir. Mahl:eme, gösterilen bütün şa- meclen kavıısacak. 

Tahkik komisyonu reisi ve bitlerin dinlenilmelerini, azadan Bunlm olunca, artık "Bernm 
ziraat bakanlığı müstcıarı bay Tahir ve müddeiumumi hazır bu· Sav,, da kitapları Ruaçaya çevri. 
Atıf bu mesele hakkında diln Junduğu halde, matbaada ehli vu- lip •atrl81n diye ak sakalı ;ıe Bol-
fUnlan ıöylemittir: kuf tarafından keşif yapılmasını, fev:h kollıığuna girm;yecek. 

"-Tahkikat heniiz bitmif Je. muhakemenin yirmi dokuz kanu- Görüyormnuz ya, altın, ilfler-
ğildir ve on bq gün kadar da ıii· nusani saat ona bırakılmaıını ka- •e böyle çamurlar üstiine Jökül .. 
recektir. Merciime oeTceğim ra - rarJa,tırdr. müf olıa bile, alımı bozulmıyor 
poru yazmakla meıgulüm. Dün Tercüman'ara verilen ve bize ıayıklamayı andınr ıey-
gaztelerde çıkan ihbar meıeleıi ler ıöyleniyor. 
doğru değildir.,, dersler Evet, bir gün belki altın piiı. 

Tahkikat bitimine kadaT ken· latanbul tercümanları için açıl- ittiren yantJT dağlar patlayıp ele. 
disine mezuniyet verilen bay Ah- mıt olan yeni tarih kurslarından diklerim gerçek olacak. Fakat 
sen iki gündenberi vazifesine sonra, (Adabı muaıeret) dersleri bizde bu Gfağılık varken, korka-

geımemektedı·r. ba ' kt T "h k ) rım ki gene tapacak baaka bir fıryaca ır. arı ura arının 
Bundan baıka kendiıi lstan - bu ay sonuna kadar biteceği zan- l~ut bu!~c;k ve zincirimizi Jiirük-

d 
ıyecegı.z . •• 

bul ticaret odası meclisinde ali ne iliyor. Gezilecek olarl yerler a-
müesıeseler namına aza oldu - raıında Yedikule ıurlan ve T opka Ge2 aln 
ğundan, bankadaki vazifeıin - pı ıarayuıın içi kaJmıttır. Milanoda açılacak 
den ayrıldığı takdirde odıt mecli- Bundan soma baılıyacak olan san' at sergi si 
sinden de ayrılmıı olacaldır. (Adabı muaıeret) denleri, tercü- Haber aldığımıza göre. 1936 

Tahkikatın daha birçok nok -
taları aydınlatacağı söylenil -
mektedir. 

manların seyyahlara kartı muame da Milanoda bir modern mimari 
lesi etrafında olacaktır. Buna ve tezynii sanatlan sergisi açıla· 

tarih dersleri kadar ehemmiyet ve- ccı.k ve buna Türk sanatkar lan da 
rilmektedir. iştirak edecektir. 

Bu İf üzerinde Kültür Bakan • 
lliı:irn ·1 clq i • sanayı eıme planımız. -

'1ırt fr Yalnız. istihlak ıanayii •ı • 
'l"r i . d b 

Demir ıanayiinin geliılemeıini 
bir yandan dıfarı çıkacak ( dö -
viz) e karıı koyacağı gibi, dev • 
!etin korunması için de eniyi ıilah
larclan biri olacaktır. Acunun her 
köıesinde silôhianma iıi birinci 
planı tutarken biz de demir sana· 
yiini ncunl ihmal edebilirdik. Ba· 

Komisyon §İmdiye kadar yir
mi bet memurun ifadesini al -
mıştır. Bankada üç aydzmberi 
buğday itlerini idare eden mü -
dür muavinlerinden bay Mehmed 

Aliden alınan mallımatm yol -
suzluk itlerıni aydınlatmaya bü
yük bir yardımı olduğu söyleni
yor. Buğday muamelelerinde tah
kikatı icab eu:ren cihetlerin iç 
piyasalardaki buğday satışların· 
da olduğu tesbit edilmittir. 

Çay ziyafeti 
hğımıza verilen malfunat. şehri • 
miz güzel sanatlar akademisi, 
tezyinat kısmına havale edilmiı
tir. 

tih:ıa1 ~zn e ırakılmamııtır. /1 • 

>'Qh'>ı sonayii için de bir Yer bı .. 
ı~trr e . 

"' llrıttrı en .. l .. .. . . 
uQ'ı.~ guze ornegınr SümeT 
t 11 dem· •· • • e,.cf:... ır sanayıı ıçrn göı _ 1 
..1 r: a'ab~;J ·· .. K 
"~rılı .-... :ıa goruyoruz. ara. 
'>1illlo l...'tyı!arın1a kurulacak 9 

111r.rk k a·ı· d • re r r emrr sanayii 

na sorsalar demir sanayiini bi -
Tinci plana alın derim. 

Sadri Ertem 

Dün Rektör Bay Cemil Bilge, 

Hukuk f akülteai son ıınıf talebesi 

ne bir çay ziyafet: vermittir. Ziya· 

fette iki yüz talebe bulunmu§tur. 

Çay ziyafeti bugün Fen ve Edebi

yat fakülteleri ıon sınıf ta) ebesine 
cumartesi günü de Di~çi okulu son 

ımıf talebesine verilecektir. 

Güzel sanatlar akademisi tez -
vinat kıımmda şimdi bir prog· am 
l'!sbit edilmekte ve bilhassa, "in
kılabımız içinde tezyini sanatlar 
ilerleyiıııini sröst 0 rec•k,. ft"m•;li 

bir eser göndermek dütünülmek
tedir. 



Ağzı ve dişleri 
korumak usulleri 

Yenilen yemeğin vücude yara -
ması için sağlam bir ağzın büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Yemeği 
iyi çiğnememek yetmeyen gıda al
mak demektir. Bu da vücudun 
z:ıyıf dü§mesine sebeb olur, vücud 
hastalık mikroplarına, bilhassa 
hula§ıcı hastalıklara kartı dayana
.naz. 

Ağzın fena vaziyette olması 
başka bir -cihetle de vücude za
rar verir. Dit hastalrklarmdan ve 
dişlerin kirli kalmasından dblayı 
ağızdaki mikroplar çoğalır, mik -
roplar çürük diılerin oyuklarıpa, 
dit aralıklarına tıkılan yemek 
parçalarında ve d iı fırça.amm eri -
şemediği yerlerde dit kirlcrinde 
mükemel surette barınacak yer bu
lurlar. 

Ağızmıızm içi daima 37 derece 
sıcak kaldığından mikroplar ora
da cennette ya§ar gibi yqarlar ve 
ürerler! 

Amerikada son on sene zarfın
da yapılan tetkikat neticesinde 
bula'şıcı hastalıkların en ziyade 
ağzımızdan girdiği anlaıılmııtır. 
Bazı ağız hastalıklarından, dit 
etlerinde görülen hastalıklar 
dan tükürük ve gıda ile beraber 
midemize ve baraaklanmıza 

irin ve saire gibi zehirli maddeler 
girer. 

Bu yü=den midem barsak 
hastalıkları, hatta karaciğer has -
talığı bile çıkar .. Kısmen de böb -
rek hastalıkları mafsal romatizma 
Jt.rl Cla bu.Gi1 hastalıklarından ile
l'i gelir. 

Eksik ditli bir ağıza yalnız gü -
::ellik için değil, sağlık bakımın -
dan dahi yapma dit taktırmak 
lizımdır. Mühim olan bir ~y 
de çocuk ciişleril\İn korunmasıdır. 
Onun için çocukların §ekerli
madde!erden çok'. yememelerine 
dikkat etmek lazımdır. Çocuklar 
bol miktarda yemi!, ıebze, karı -
şık zahire unundan pişirilmiş ai -
yah ekmek ve f mdık, ceviz gibi 
kabuklu yemi§ler yerlene ditleri
ni muhafaza ederler. 

Et gıdası içinde en ziyade 
tavsiye edilen, kemik tozlarıdır. 

Ufaltı1mı§ et kemiklerinden çorba 
pişirerek çocuklara içirmek fay -
dalıdır. 

Memedeki çocukların ağızlarını 
temizlemeğe lüzum yoktur, hatta 
hazan muzırdır. Memedeki çocu -
ğun ağzında kızarıklık olursa, 
tuzlu veya asidborikli su ile hafif
çe yı~mak kafidir. 

Ancak çocuk iki yaşını bitirir -
ken ve süd di§lerinin büyük bir 
kısmı çıktıktan sonra diılerin, sert 
olmamak §artiyle küçük bir dit 
fırçasiyle temizlenmesi muvafık -
tır. Çünkü sert fırçanın çocuk 
dişlerine zarar vermesi diitünüle
bilir. 

Mamulatile §Öhret kazanmıı 

olan fabrikalar tarafından yapılan 
diş macunlarının ve diı ıularının 
hepsi ağzın hıfzıııhhasını temin e
decek evsafı haizdir, 

Takma di§ taşıyanlar ditlerinin 
temizliğine diğerlerinden daha 
ziyade ehemmiyet vermelidirler • 
Çünkü takma diş altında biriken 
yemek parçaları taaffün ederek 
hem sağlam diıleri çürütürler, 
he~ mideye giderek haıtalıklara 
sebeb olurlar. 

"Minimini liigat ,, 
kitabı davası 

"Fransızcadan türkçeye mini 
mini lugat" kitabı dava.ama ait mu 
hakemeye, İstanbul uçuncü ceza 
mahkemesinde dün devam edil • 
miştir. 

Müellif Bedros Zeki ile (T e • 
feyyüz) kütüphanesi sahibi Parsi4 

hin davacı yerinde bull!Ildukları 

bu intihal davasında, dava edilen 
ler, ve muharrir M. Kemal, mat • 
baacı Kerboviçdir. 

Dünkü muhakemede, dava e -
dilenlerin avukatı, evvelce alın -
mış olan ehlivukuf raporu hakkın 
da ıöz söyliyerek, şahit göstermek 
iıtemiı, liigat kitabının "tanzim o
lup telif olmadığını" ileri sürmüt
tür. 

Bedros Zeki, buna cevap ver4 

mi§, "alınan ehli vukuf raporu, 
kat'i ve müdelleldir. Raporda, iti
raz etmek müddeti, çoktan geçmit 
tir. Şimdi, ancak buna !kar§ı tahri
ri noktai nazarlarını bildirebilir .. 
ler. Esasen bu cihet, zapta böyle 
yazıİmııtır. Lug;.J~ kitabının telif 
olmadığı iddiuı ise, hiç bir veç· 
hile varit aeğildir.,, demşitir. 

Neticede, hakimler heyeti ara
sında değişklik olduğundan, dos· 
ya içindeki kağıtların heyetçe ye
niden gözden geçirilmesi için, mu 
hakeme, şubatın üçüncü pazar gü· 
nü saat or..a bırakılmıştır. 

Kültür işleri 

Bay Abidin dün 
müzeleri gezdi 

Kültür Bakanı dün Kız lisesini, 
Terzi mektebini, Evkaf ve Ayasof 
ya müzelerini gezmiştir. Ayasof 4 

ya müzesi iki aya kadar tamamla 
nacaktır. 

Bay Abidin bugün Üniversite
nin talebe yurdu yapılmak üzere 
bulunan binaları gözden geçirecek 
uygun görülen bina tutularak yurt 
haline konacaktır. 

Terkos ve su borusu 
fabrikası mUdürlü~U 

Belediye Fen heyeti müdürü 
Bay Ziyanın T erkos ve su boruıu 
fabrikası müdürlüğüne tayini ka
rarlaştırılmıştır. Bay Ziyanın yeri
ne kimin getirileceği henüz belli 
değildir. 

Bir öldürüş muhakemesi 
BeJiktaşta Celal isminde birisi

ni tasarlıyarak öldürmekten ıuçlu 
Hacı ile Hakkının muhakemeleri
ne İstanbul Ağır ceza mahkeme -
sinde dün devam edilmiştir. 

Bu davaya evvelce verilen karar 
T emyizce bozulmuş olarak bakılı
yor. Dünkü muhakemede ıahitler
den Aliye ve Ahmet Hamdi yüzleş 
tirileceklerdi. lkisi bird~n hazır 
bulunmadığı için, muhakeme, baş 
ka güne kaldı. 

Zelzele 
Korku verecek şeklini 

kaybetmiştir 

Çıkardan şayiaların bilgi 
~olundan hiç kıymeti yoktur 

Zelzele mıntakasından gelen 
son haberler arada bir hafif saraın 
tılar olmakla beraber vaziyetin 
korkulacak ~eklini kaybettiğini bil 
dirmektedir. 

Felaketzedelere yardım edil -
mektedir. Birçok yerlerden felake 
te uğrayanlara verilmek üzere Hi4 

18.liahmere para gönderilmekte .. 
dir. 

Zelzele mmtakaamdan bu ha· 
vadisleri alırken, lstanbulda garip 
bir şayianı!l dolaştığını da duy .. 
duk Bu ıayia §Udur:Alakadar ilim 
adamlarına göre zelzele mmtaka
aında korkunç bir zelzele daha 
görülecek ve bu esnada İstanbul· 
da da birçok binaları tuzlabuz ede 
cek dercede sarsıntı olacakmıı ! 

Bu §ayiaları duyup söyleyenler, 
buna §Öyle bir de sebep eklemek .. 
tedirler: Zelzele olan adaların al• 
tı mağaralardır. Zelzele, bu mağa 
raların çöküntüsünden başka bir 
ıey değilmif. Yer altından duyu • 
lan seslere gelince, bunlar mağa 4 

raların §İmdiye kadar olan çökün 
tülerle dolmamı§ olduğu anlaşılı· 

yormu§. Bu mağaraların tamamile 
dolmaııiçin bu mağaralar boşluğu 
nun tamamile dolması lazımmış. 

Bu esnada İstanbul kuvvetli ıekil4 

de saraılacakmı§. 
Dün bu ıayialar üzerine Rasat· 

ha.ne müdürü Bay Fatinle göriis • 
tük. Bay Fatin liize şun arı söyle 4 

miıtir: 
· - Bu şayianın ilimle hiçbir ili
şiği yohi.ur. Tamaınile uydurma .. 
dır. Şimdiye değin yer yüzünde 
kaydedilen zelzelelerde, ilk büyük 
zelzeleden sonr.:ı ikinci bir büyük 
zelzele göriilmemiştir. Bunun tek 
bir mi~ali yoktur. tık büyük sar • 
smtıdan sonra hafif sarsıntılar de
vam eder. Bunun misali çoktur. 
Hatta büyük bir zelzeleden sonra 
dört beş yıl süren hafif zelzeleler 
görülmüştür. l\fannara adasında -
ki zelzelenin de belki birkaç ay ha 
fif ve zarar vermiyecek surette de 
vam etmesi muhtemeldir. 

Yer altından gelen seslere ge· 
lince, bu da ekseri zelzeleye uğra
yan yerlerde görülen bir şeydir. 
Buna "Rompo" derler. Yer altın
dan gelen :::esler de "Rompo .. rom 
po .. ,, diye gelir. Netice iti bari le 
zelzele korku veı·ecek şeklini ta -
mamile kayhetmiştir.,, 

lngihz kruvazörleri 
Karadenize giden iki lngiliz ge 

misi bugün limanımıza gelecekler 
dir. Gemilerden London isimlisi 
burada kalcak, Amiral ve müret • 
tebatı şehri gezeceklerdir. 

Unutulmaz "HARP., filminin büyük yıldızları 

Charles Boyer ve Annabella tarafından yarahlan 

ÇILGIN KAN 
Aşk - ihtiras - Kıskançlık - Musiki ve Sergüzeşt Şaheseri 

1• PEK Bugün matinelerden itibaren Sinemasında 

Programa ili ve: Paramount dünya havadisleri gazetesi, Ame· 
rika'da Linrlberg'in çocuğunun katli muhakemesi· Katil- Şahitler 

1 
vesaire ... Roma'da geçen hafta Musolini - Laval arasında imza
lanan anlaşma merssimi - Sar Plebisiti vesaire •. 

Bu gece için numero!u biletler evvelden ahnabilir. Tel. 44289 

Lastik- deri hika
yesi etrafında! 
La&tik - deri raporu dün oda 

meclisi tarafından konuşulacaktı. 
Fakat rapor uzun olduğundan ço
ğaltılarak yeni azaya dağılmasına 
ve bir daha seferki toplantıda ko
nuşulmağa karar verilmiştir. 

Bilindiği üzere bu rapor bun -
dan üç ay kadar evvel hazırlan -
mıştır. Lastik ve deri sanayii ile 
uğr8.§anlar bu gecikmeden !İkayet 
çidirler. 

Beyoğlu kaymakamlığına 
Bay Daniş getirildi 
Beyoğlu kaymakmı Bay Seda -

dm İzmir vali muavinliğine tayin 
edildiğini evelce yazmıştık. Bay 
Sedadın tayini yüksek tasdika ik
tiran etmiş ve emri dün İçişler ha 
kan1ığından vilayete bildirilmit • 
tir. 

Bay Sedadın yerine de Emniyet 
beşinci şube müdürü Bay Daniş 
tayin edilmiştir. 

Bay Sedat kıymetli bir mülki
ye memurudur. Hukuktan mezun 
olup umumi harpte ihtiyat süvari 
mülazimi olarak bulurunuş, harp
ten dönünce umumi emniyet teşki 
)atında çalışmış, ıonra sırasile ö • 
merli, Gebze, Adalar, Dersim, Çar 
sancak, (Peltik) Kilis, Hayrebolu 
kaymakmlıklarında, Edirne vila • 
yeti umuru hukukiye müdürlüğün 
de bulunmuş, sonra Beyoğlu ·kay. 
makamlığma tayin edilmiştir. 

Bay Sedat saylav seçiminden 
sonra devir yaprak lzmire gide -
cektır. Bay ::>edcuhu yerme gelen 
Bay Danita yeni vazifelerinde mu 
vaff akıyetler dileriz. 

Kar amür selde yere 
inen tayyare 

Ankaraya sefer yapmakta olan 
bir tayyarenin Karamürsel üzerin 
de makinesine bir sakatlık arız o

larak yere indiği ve içerisinde bu
lunan bir Amerikalı yolcu hafifçe 
zedelendiği dünkü gazetelerde ya 
zılıyordu. 

Tayyarede bulunduğu yazılan 

Amerikalının Mister Gögel ismin
de bir fabrika mümessili olduğu 
söylenmektedir. 

Mister Gögel T okatliyan ote • 
linde bir buçuk aydanberi otur -
makta ve birkaç defa da Ankara· 
ya gidip gelmekteydi. 

Mister Gögel'in Karamünel -
den Y alovaya giderek oradan va
purla lstanbula dönmesi beklen .. 
mektedir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Hazım, Süleyman ~ Emin ad

lı üç kişi Orhangaziden yumurta 
sepetleri içinde altı kilo esrar ge
tirirlerken vapurdan çıktıkları es
nada yakalanmıılar, esrarlar mü· 
sadere edilmiş, kendileri ihtisas 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Tatyos Hamparsom da ötede 
beride esrar satarlarken görül • 
müş, ve yakalanmışlardır. 

Karagümrükten Hayati adında 
birinin 107 kilo asker sigarası, kü
çükpazarda lsmail ve Tevfik adla
rında iki kişide kll'k üç kilo köy
lü ve asker sigarası yaklanmıştır. 

Dünkü akşam gazetelerinden 
birinde Refik ve Şinasi adlı iki ki
şinin eroin kaçakçılığı yaptıkta -
rmdan yaklandık1arı yazılmı§tır. 

Alakadarların bundan malumat • j 
ları yoktur. 

Karagöz! 
Bu soyadı etrafında 
fırtınalar koptu! 

Karagöze karşı beslediği ırı" • 
habbetle meşhur olan belediye r 
vukatlarından Rami, soyadı ola ' 
rak (Karagöz) ismini .ılmıştı.1'e~ 
disi, bu ismin soyadı olarak tescilı 
için Bursada alakalı yere ınüra' ' 
caat etmiştir. Tam bu sı' ' 
rada öteden beri Bursada y•· 
şayan "Karagöz oğ:.ılları" da ar 
n.i soyadım almak için müracaat· 
ta bulununca, kendilerine bu adıll 
Rami tarafından alındığı bildiri!· 
miştir. Bunun üzerine, "Karagoı 
oğulları", soyadı olarak "Kara' 
kaş,, ismini almağı kararlaştırırt1f 
lardır. 

Diğer taraftan, "Karagöz" ii ,1 
makta kendilerinden evvel daYr3' 

nan avukat Rami aleyhine da1' 
açmak yolunu tutmuşlardır. Bu ~ 
ziyet karşısında Rami, "Karagoı 

• e 
adından vazgeçmiş, onun yerıll 
(Baıaran) soyadım seçmiştir. 

Avukat Rami; dün kendisile gô 
rüşen muharririmize şöyle deırıir 
tir: 

- Bu yüzden Bursada da11 

açmak isteyenlerden başka, lstaır 
bulda aktör Şadinin bulunduğııJ111 

onun da (Karagöz) soyadını ole' 
denberi kendisinin taşıdığı iddia" 
sını ortaya attığım öğrendim. 

aen, kimse ile çekişmekten hof 
)anmam. Mesele çıkarmak isteıııe' 
dim, (Karagöz) den vazgeçer~ 
(Başaran) oldum! 

Fakat, çok sevdiğim ve vaktİ' 
le yaşdığını isbat ettiğim (Kara• 
göz) e karşı vefasızlık gösterett' 
ğimi, ona mezartaşı diktirmekteJI 
vazgeçeceğimi sanmayınız. oJl.111' 
adını sovadı n1 ...... ı.. L---1 ....... 

böyle dedikoduların çıkmasıns ~e 
hep olmasın. Ben, (Karagöz) iç111 

• le' mezar tacını tanınmıs tatt tacır 
:ı; ~ :ı; "' rinden Merkez zade Kadriye ço 

tan ısmarladım. Taş, yakında t•' 
mamile yapılmış olacaktır. Tat111 

üzerinde "Karagöz" ün yandu~f 
şekilde bir heykeli duracak, aşa~~ 
sına da doğduğu ve öldüğü tarı 
le "Karagöz" ün oyununda söyle' 
diği birkaç beyit yazılacaktır. 1~~ 
cın üzerine, (Karagöz) ün hey:ke. 
:ı; 1·111 
karşısına (Haciyvat) ın heyke 1 

de dikmeği düşünüyorum! nd 
11 uııııııııııı 111111ııııınıııı 111111ıı11111ııı111 11111ııııııımııııııııııııııııı 
Geçmiş Kurun/ar 

17 ikinci K:lnun 19~i 
MÜTHİŞ BiR YILDIZ 

Son zamanlarda Amriltan hiktı"t: 
tinaılanndan Mitelson tarafından '/eP1 

bir yıldız keşfedilmiştir. Bu yıl • 
dız gÜne~iınizden 300 bin kere dalı,~ . ,,,. 
büyüktür. Yeni yıldızın ismıne • 
Dürbiyorn,. ismi verilmiştir. Tele~. 
kopla muayene neticesinde yıldızın b~ 
den pek uzak olmadığı anlatılrn~ 
beraber ziyasının bize gelebilmesi ~ 
çin 150 seneye ihtiyaç hasıl old0 

heıab edilmitlir. 
·ır0-Yıldızın kutru yüz kırk beş mı 

kilometrelik bir kuturdur. Bu r11~ 
bizi güneşten ayıran mesafenin ta~ ,i
ta yerinde ohaydı ziyadar hacmi bıt , 
tın tepsi gibi bütün semayı doldor' 
racaktı. Buna mukabil kürreiarzın ~ 
bot olması lazım gelir.. l 

-..-~lllltlfttıq11-lllfı111HıtlllllllHNll 

KURUN BALOS0 
KUPON: 74 

r a kuponu kea·p aaklayao•' 

17 -1. 935 

Okuyucularımıza 
hizmet 

KUPON: 64 
l!u it upoau kt!aip sa!ılayı~ 
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1 Karısı 
il , 

•• 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

il. 
Hahralar 3 Ahmed Tevfik_,, 

,:~ Kız geri gelmedi 
;:: :~ansız ve Alman konsolosları öldürül
ar u, karışıklık çoğaldı, tehlike büyüyor 

l<onı. b b . tı, AI' ~u a am yerınden kalk-
~hı ırı aldı, o zaman tek nam
~ kapsollu, uf arak adeta o-

lolJ kabilinden kuru sıla piş-
ıŞ' ııi /\~ ~1knıııtı. Bunlardan biri -

lıkııt nın krrmızı kupğı aruma 
· si }'iıı_ lfdı, Alinin keyfine değme-

a"' t~0lll§U babam Alinin elinden 
<' ; "Hayd' .. ··' ded' JL l yuru .,, t. 

öı'' ""11\a da döndü: 
llt :: Buradan şakın ayrılma, f e

'"~e?inı h ' d-..ı· S a .• cx.ıı. 

gÖ ~.,.~~kapısından çıktılar, beı 
if' ""'iti~ O .~on:-a döndüler. 

t~l i\iriiltülü topl.uıtı yerine 
a~ ğllltcn frenkler i!in fenaya sardı -
aıı· '°loa~ayıp can korkusu ile kon-

1111 ~~· &ne binaıırun sahibi mahud 
öte' bd 1 liıariye dokunaklı bir ki· 
(iia' d\ıı l'~ı~lar, günet kavuımaz· 

'e~el kızın behemehal hükU· 

hof ' ' tealim edilmesini, yoksa 
ft1t' ~~ının tehlikede olduğunu, 
re~ tq bil ı~etin kendiıine ai.d olacağı-

dırnıi§ler. 
My 'I Jlu k" v d • d .. • • 
J\• 'ıe h agı Jan arma ıuvarııı 

re.' ~~.etilen Hacı Lazariye gönde
t' ltt lf, kö§e başlarında nümayiı-

)otı~l>a.n ahali timdi kızı b~kli· 
~19. Ahalide görüiüyordu. 

di ,,.,~""~·· 1' .. ı. ... n bu haberi ıetir-,e '.rı.ır ... 
At. egıne su serpilmişti •• 

içi~ "'' '- ~ rle" ~ h qlabalıktan ürkmüı, hal -
ol<' l~İtıt· hirinde bir ç.eıit tüfek iç -

hı •• e uzun uzun namlulu, ka • 
t .. , -~=- t 
"' ~ ll iifeği, türlü türlü kubur -
şıl1 ~· ~~ çifteleri, kılıçlar, yatağan· 
rııf , <lO.lJ1 
aiı ltı.İtı alar, saldırmalar, çepken-

L ~~. 1a.ltına sıkı§tırılmı§ kısa saplı riı• c- '4 ~ 
'1~ görünce ödü patlamııtı •. 

~:. ~l' lla.ntalonlu, poturlu, çepkenli, 
d,ı Flrlı, elfiyeli, latalı, cübbeli, 

kel~ l er]· 
ı .1 .,1 '\tı ı, sarıklı adamlar arasına 

·· ••nca k d. · · k b · · 1\ en ııını ay etmııtı .. 
bı..ı 1°1lltu hahamın ilk telaıı geç -

ıııı J~tb 11li11ıt ernber vaktin pek daral • 
dıttttı; te~~ike dakikalarını ya~ • 

~i d\ ıı aoylemeği de unutmuyor-

l\ol>:ı 
et· do~ fu babamın asıl zihnine 
e11i ~ln-~oktalar Arnavutlukta 

~--lt •uren adet kabilinden gün 
d, ~ l'eya gün ağrmcaya ka -

Uddet ta . " } • •d' ~ . yını mese ~ı ı ı. 

eS ' ltotıuı kayıtler kimler tarafından 
biı' ~Mı lllu§tu?. Bunların memle • 
ııJıl' ı.-'te a.l"'k 
ji' ~~ a aaıneydi?.Önllyak o-

ui" h~le~eki~lerdi? Bu müşkülleri 
~\ılttd tnıyor, bu işe sav~şanlar 

yo9 ''t buı a baıka emeller beAleyen -
ıdı1 ~~d\l. Unduğuna inanmak istiyor-

~· Seıa~: ... 

' 

h tt ,.. .• tnn Gevgili kasab~smda 
Q "'Ua}" 
ldtlt ~ına.n çocuğunu aeY~n bir 

l''lt ttlij 
1 
.. 21 çocuğun evine kaça -

tqllle t~ uman olacağım söylemiş, 
0d\da. kte \'İlılyet merkezinde bir 
t'q~i . ııa babası, anası ve rdsi 
t~~ eli 11 huıurunda nasihnt edile -
ltttı bi?d.~e mezhebinde kalması -
~d ltilnı . "dd' d . tıe ih . esı, ı ıasın a ısrar 
telir0!'Jlı tıdanının kabulü lazım 
lltelldif ~'·· Kız bunun için şi
\> lluntıe;t Selaniğe geliyormu§ .. 
~~i!tir,acı Lazariye kim haber 
"~tıd~I\ • • liacılazariye kızı idas 
lliO\" tot} 1 ~ek a ~ ~ ~onııoloshaneye 

f ~ re~~ Ctrırını kım verdi?. 
r"'" la ~ ~ol'; ~'Vt:ı!ntU§, havmn mai 

~~ ~ cqmağa başlamıttı, ba 
aber yoktu. 

Hava iyice morardı, artık etra -
fa karanlrk çökmek üzere idi, ya.
ni grubu yarım ıaat geçmiıti .. A· 
halinni ıabn gittikçe azalıyordu • 

Heyecanlı dakikalar birbirini 
kovalıyordu .. Kalabalık içinden 
bir aea yükıeldi: 

- Bizi aldatıyorlar, ne duru " 
yoruz? 

Cami avluıunda bir kargaphk 
oldu, öteye beriye koşuşanlar , gö
rüldü; kaçanlar oldu .• Bizim ta • 
rafa gelen iki kiti konuşuyordu .. 
Biri ötekiıine anlatryordu: 

- Çok kuvvetli herifmiJ .. Pen • 
cerenin demirine bir el attı, iki 
büklüm etti, frenklerin kaf alan na 
indirdi •• lkiıi de cansız yere serili
verdi •• 

Tomruk ağası Salim ağanın 
(Jandarma kumandanı) gözü ka
rarmıı efelere kartı çok sert söz -
leri zaten zıvanasından çıkmıt o
lan akıllarına dokandı. 
Birden kaynaştılar, yapacağız de· 
diklerini yaptılar, bundan ıonrası 
da korkuludur!. 

Kana susamış, kalabalık Ke • 
meraltrna doğru yollandı .• Ameri· 
ka konsolosu Hacı Lazari bir 
Rumdu .. Halk fena hafde kızmış· 
tı ••• 

Bu gelenleri komşu babam ta -
nıyormuf .• Onlara sordu: 

- Sizin silihlarımz nerede, ne 
için ıilahlanmadınız?. 

- Ağababa bizim altrpatlarla
rmnz cebimizde amma silah kul • 
lanmağa vakit kaimadı ! .. 

Fransa ve Almanya konso -
loılarının halk arasına gelmeleri 
ecellerini bulmak için imiş! .. Ko~ 
soloslann ikisini de öldürenler, 
şimdi kızı a1mağa gidiyorlardı .. 
Oraya gelen konsoloslan rehin 
tutmak aklını bu kalabalığa kim 
verdi?. 

Frenklerin öldürüldüğünü gö • 
ren Salim ağa kabadayısı cami 
duvarından sokağa atlayıp kaç • 
mıt; vali, meclisi idare azalan, 
eşraftan bazılan kaçırılmıı, bat • 
ka kimseye bir zarar olmamıf .. 
Öldürülen frenklerin cesetleri or • 
tada kalmt§, bunların konsolos 
olduğunu yüzde doksan dokuzu 
bilmiyormu§ .. 

Kom§u babam bu lakırdıları 
vüreği titreyerek acı acı dinledik
ten sonra bir lahavle çekti: "Hiç 
iıtemediklerim başımıza geldi, 
ayak t;.ıkımı ön alırıa böyle olur!. 
dedi .• 

( Arkası var ) 

Otobüs şoförleri 
Taksim - Büyükdere arasında 

işleyen otobüslerde iki §oför yeri
ne bir §oför kullanılması belediye 
ce kabul edilerek alakadarlara 
bildiri1mişti. 

Eyüp, Bakırköy hatlarında ça • 
hşan otobünlcrin de sahipleri kar 
etmediklerini söyliyerek şoförleri· 
nin bire indirilmesini istemişler bu 
istek seyrisefer merkezince tetkik 
edilmektedir. Tetkik neticesi be • 
lediyeye bildirilecek, bu hatlarda 
çaiL§an ~förler hakkında da bir 
karar verilecektir. 

lara cevab 
Sofyada çıkan ~nR gazetesi • 

nin, Türk - Elen münasebetleri
nin gevşediğine dair yazdığı bir 
makaleye, Atinada çıkan PRO!A 
gazetesi şu cevabı vermektedir: 

Bir Bulgar diplomatı sabık 
Var§ova elçisi B. Boria Va1<>f, bir 
Sof ya gazeteıinde Türk - Elen 
münasebetlerinden bahsederken 
yerinde olmıyan bir memnuniyet, 

hiç bir zaman ıağlam olnuyan bu 
münasebetlerin bütün samimiyet 
ve derinliğini kaybettiğini ve bu 
sebebden dolayı Türk - Elen an-

la,muınm nazarı dikkate alınma· 
ğa değmez bir şekil aldığını ya • 
zıyor. 

Eğer B. Vaaofun dip1omatlığı 
nı bu makale ile ölçmek lizmı 
gelse idi her halde kendisi için iyi 
bir not verilmezdi. işin aaıl tuhaf 

c.iheti, Türk - Elen münasebet -
!eri hakkında bu kanaatlerin, 
Türk Dı! l§leri Bakam Türk -
Elen anlaşmasının sağlamlığı ve 
geniıliği tezahürlerini müzakere 
etmek üzere Atinaya geldiği sıra
da söylemiş olmasıdır. Biz, Bul
gariıtanda ekseriyetin, zayıflığı 

şüphe götürmiyen bu diplomatın 
noktai nazarlarına iştirak ebnedi
ğinden eminiz. 

Türk - Elen dostluğu ve bu 
iki ulus arasındaki it bMiğ: Bul· 
garistan aleyhine müteveccih de
ğildir. Bundan bqka gerek Tür
kiye, gerek Yunanistan ve gerek 
Balkan andlaşmasına dahil diğer 
ik: memleket Bulgaristanm da bu 

z.ntlatmayı. girmesini mu lak bir 
ııamimiyetle istemektedirler. Ta ki 
bu antlatma Balkan yarım adası 
u1uslannın genel menfaati lehine 
c larak tamamlanm11 bulur.nun. 

R ados adasında 
Atinada çıkan KATIMERNI 

gazetesi, aldığı ıağlam haberlere 
dayanarak, ltalyan makamları 
tarafından Elen mektebleri aley • 
hine a1ınan ııkı tedbirler netice
sinde Radoıta vaziyetin vahamet 
kesbettiğini bildirmektedir. 

Beş, altı gün evvel hükumet, 
Trianda köyünde muhtarın yardı
mı ile Elc:n cemaatinin mektebini 
zorla devlete mal etmek istemi§ 
ve bunun üzerine ahali ba.§ta i · 
yan ve ihtiyar heyeti ofduğu hal· 
de buna mümanaat eylemişlerdir. 
Neticede on yedi kiti hapse atıl· 
mıştır. Bunlar yakında ada dı§t• 
na çıkarılacaklardır. 

' Gerek bu hadise ve gerek bu-
na mümasil hadiseler dolayııiyle 

Rodosun içlerindeki Elen unsuru 
ezme siyasası karşısında Rodos 
tehrinde büyük asabiyet hüküm 
sürmekte olduğunu yazmaktadır. 

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

- Sen mübalağa ediyorsun •. - Nasılsın?. 
Sevişenler arasında böyle !eyler - iyiyim .. Fakat sen nereler • 
olur ••• Seni ıevmiyor ha?. Bunu desin?. Hiç gö2'(lkmiyoraun?. 
nereden anlıyoraun?. Neyse, ben gene darılmam. 

- Her halinden belli .. Öyle Ekrem elleri cebinde, körün et• 
§eyler var, ki beni aldatmaz .. Al - rafta dolaıtırdığı titrek eline bak-
dandığına emınım. On bet tı: 
gündür yanıma bile gelmiyor ... 
Öyle günler oluyor, ki tek kelime 
konuşmiyoruz .• 

- Aldanıyorsun Nermin, Sa -
lim seni sever •• 

- Sahi mi söylüyorsunuz?. Yü
. züme bakınız bakayım •. 

Gözlerini Danitten ayırmıyor • 
yordu .. Danİ§ hararetle mukabele 
etti. 

- Seni neden ıevmeain?. Seni 
görüp, senin yanında yaşayıp ta 
seni :.evmemeğe imkan var mıdrr? 

- Beni herkes sizin gözünüzle 
görmez .• Evet, Salim benim iyi bir 
kız olduğumu biliyor .. Bana mu -
habbeti var, fakat aşkı yok. Mese
lasiz bana aşık mısınız? 

Danişin gönlüne bir ateı düş • 
tu: 

- Ben mi? Dedi ••• 
Güldü .. 
- Benim ak saçlarım var yav • 

rum Sen Salimle evleneceksin. 
- Bundan artık bahsetmioyr •. 
- Babana bir teY söylemedin 

mi?. 
- Bunları söylemedim.. O bu 

haldeyken ona naaıl aöyliyebi
lirim.. Ne ona, ne de başka bir 
kimseye bir şey söyledim .. Derdi -
mi döktügüm bir siz varsınız .. Su
zanıı\ beni sevmediğini bilirsiniz .. 

Danit bu son sözle ürperdi •• 
Acaba Suzan da bir §eyler sez 

mitmiydi? Anlamamı§ mıydı?. 
Ne olursa olsun sordu: 
- Salim ıeni sevmiyor, başka 

birini mi seviyor?. 
Safiyetle cevab verdi: 
- Hayır .. Hem kimi ıevccek? .. 

Salim yanımızdan ayrılmıyor .. 
Burada benden b~ka genç kız 
yok ..• 

Uzaktan Memedle Suzan gö • 
ründüler .. Nermin: 

- Haydi biz içeri girelim,, de
di ... Daha konu~acaklarmıız var .. 
Hem ~u anda babamın yanında 
·neş'cli durnmıyacağım .. 

Daniş Nerminin koluna girdi .. 
Yürüdüier .. 

Kö§kün bahçesinde biri daha 
peyda oluvermitti. 

Bu Ekremdi.. Elleri cebinde, 
piposu ağzında onları seyrediyor· 
du .. Kendi kendine homurdan • 
dı: 

"Herif hala kıza 8.§ık ! .• ,, 
Biras onra Suzanla Memed de 

köşke geldiler .. 
Suzan, çocukça bir sabırsızlık -

la Salimi görmek istediğinden, ko
casını biraz dolaştırıp köşke getir

- Ne anoyraun? Elimi mi? 
Ha?. 

Memedin elini tuttu: 

- Herhalde görmemek bot bir 
teY olmasa gerek .. 

- Ben bunu düşmanıma temen
ni etmem ... 

- Hakkın var .. Amma ben bu· 
nu bir kişiye temenni ederdim .. 

-Kime?. 
- B!zim Aliye... Allah beliaı· 

nı versin!.. Nedir o yaptığı ·resim -
ler? ... Onları görmemek için onun 
kör olmasını istiyorum .• 

- Çok merhameuizıin •. 
- San'at bahsinde hiç müsa • 

maham yoktur .. Sen herkese mü• 
samaha. ediyorsun amma, ben ede
mem .• Meseli Sermed ... 

- Sahi, Sermed de beni arama· 
dı ... Benden hiç bahseden yok 
mu?. 

- Bir haf :a herkesin ağzında 
gezdin: "Vah vah! •• Zavallı Me • 
med ..•.. ,, 

- .. B:ç.areye çok yazık "oldu, ,, 
gibi sözler duyuldu .. Herkes ıenin 
kabiliyetini, ıan'atini methetti .• 
Senin kadar karına da acıdılar •. 

- Huna §Ükredelim.. Bh· hafta 
be.hıed ilmi, olmaman~ mutlu .• 

-- s,.,:ı cinayete kadar gazete • 
le,.c!e clr aenden bahsedildi .. Fa• 
k:ıt :!nnesiyle iki çocuğunu öldü • 
ren kadın havadiıi çıkınca ıen u• 
nutuldun ... ~ana gazeteleri oku• 
madr1ar mı? •• 

- Hayır •• 
- Sütun sütun yazılar 9ıktt .. 

Her me.~hur adamın ölümü için 
yazılan basma kalıp makaleler 
vardır. O neviden yazılar ekıik 
olmadı .•• Nereden doğduğun, kaç 
yaşın la olduğun, iki kere evlendi
ğin, ilk eserin... Hepsi mevzuu 
bahsedildi ... Bir muhanir atelye
ui gezdi .... Resimlerini bublar .. 
Bunun için 4ikayete hakkın yok .. 

Piposunun kü1lerini ıilkiyor •..• 

- Bütün bunlar §Öhret! .. 

Memed içini çekti: 
- Şöhret ! ! Yok canım ... 

Bir damla ıtık görebilmek 
için bu töhreti feda ederdim Ek " 
rem .... Şu etrafımızdaki gü.zel 
manzarayı görebilmek için .• 

Eliyle uzakları iıaret etti: 
- Sen görebiliyorsun, bak, bu 

ilkbahar güzel değil mi?. Eminim, 
deniz hafif bir pembelikle ı§ıldı -
yordur .. 

( Arkası vu ) 
mek istedi: 
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Gelenler, gidenler 1 -Artık gidelim, dedi. 
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Ökonomik kurunıların 

işleme dereceleri 
Okonomi Bakanlığı bütün Tür

kiyedeki öhonomik kurumların 

çalışma ve işleme derecelerini an
laru ak için bütün müfettİ§ ve ko-

mi:;erlerini iktısadi kurumlarr göz 
den geçirmeğe memur etmişti. 

lstanbul Ticaret odasmın ça . 
hşma ve İ§lemesi hakkında tetki· 
kat bitmiştir. Oda tetkikat şube -
sinde çalışmaklar iyi g:irülmü§tür. 

İstanbul Ticaret ve lktısat mek 
lehi de Bay Mahmut tarafından 
tetkik edilmeğe başlanılmıştır. 

Türkofiste yapılan tetkikat 
bitmek üzeredir. Teşkilatta ba-

zı yenilikler yapılmaaı lüzumlu 
görülmektedir. Türkofise dev • 
redilmiş olan eski Ticaret müdür

lüğü işlerinin tetkikine devam e• 
dilmektedir. 

Bunlardan ba~lca sigorta &ir • 
ketleri, sarraflar ve bangerlerin 
de muameleleri gözden geçirilmek 
tedir. 

Tetkikat bu hafta içinde bitiril
miş olacaktır. 

Müfettiş ve komiserler §İmdi • 
den raporlarını hazırlamakla meş
guldürler. 

Bulgarlar ihraç malların
dan vergi a1m1yacaklar 

Bulgar bakanlar kurumu ihro.· 

catm arttırılması için Bulgar ih· 
rnç mallnrmdan alman bütün ver· 

gileri lmldırmağa karar vetmittir. 
Bulgar Milli bankaımın bildirdiği 
n~ göre 1935 yılc içerisinde Bulga

dst~na ithal edilecek malların kon 
tenjan cetvelleri hazırlanmıştır. 

Buna göre Bulgaristarun bu sene

ki ith~lcitı 2,5 milyar levadır. Ve 
b:ışlıca demir, ilaç, kimyevi mad. 

deler, dokcma ham maddeleri ve 

dokuma malzemesidir. 

Bulgar Milli bankası g~en yı· 
lın son gi.inlerinde tatbik edilen ta 

kas usulünün ç.ok iyi neticeler ver
diğinde ve bundan ıonra alııveri~

lerin bu sayede daha ziyade geniş 

Jiyc""e~ini ileriye sürmektedir. 

Frannaya neler gön
derece~fz? 

Fransanm bu yılın ilk üç ayı -

na mahsus Ölmak üzere muhtelif 
mallarımıza verdiği kontenjan his 

ıesi ~öyledir: 

Yumurta, 540 J,ental; arpa 14 
bin kental, mısır 25,000 kental, 
kep~':t 1tı OGO kental, ceviz, 770 
ker.ta. :lir. B:ıkla, 50,000 kental, 
nohut 12,000 kental, tnncnli nebat 

hüliaaları 325 kentaldir. 

• 
Hapisaneden yeni 

çıkmıştı! 
işsiz kaldı, iş istedi, bulamayınca 

iki kişiyi yaraladı ! 
lzmirde umumi hapishane ar

kasında Geri tütün kumpanyası 
avlusunda ve dışında bir vak'a 
yüzünden üç kiti yaralanınııtır. 

Y aralılar~an Geri tütün kumpan
yasında ustaba§ı Ali oğlu bay Re
cebin yaraları tehlikelidir. Vak'a 
şöyle olmuştur: 

Soğancı Mustafa oilu Meh -
med adında birisi kumpanya bi

risi dün sabah kumpanya binasına 
gitmiş ve gelmi! uatabaşı Bay Re
cebi kapıda görerek iş iıtemiştir. 
Ustabaşı; henüz verilecek iı bu· 
lunmadı~:rnı söy)emi,tir. Mehmed 
bundan ~ki üç gün ev,·el de ayni 
cevabı 1.Jmıf imi§. 

Mehnıed geçen yıl; bu mağa ~ 
zada işçi iken odaba§t ile rnala
rında ~ec.(n bir vak'a üzerine işi 
bırakmı§lır. 

Mehmed kendisinin mağazaya 
alınmasında ısrar etmiş, fakat 
gene red cevabı alınca oradan ay- l 
rılır gibi olmuştur. Ustabaşı; ya
zihane önünde bir ki!i ile görü -
şiirken, biraz evvel ortadan kay-
bolmu~ olan soğancı Mehmed du
vardan athyarak avhya girmiş 

ve ustabaf ının yanına sokulmu! • 
tur. Mehmed elile ustaba!ının o-

muzuna dokunarak: 
- Receb çavuş sen misin? 
Denıiıtir. Bay Receb; geri dön· 

mijş ve Mehmedi karşısında gör
müştür. Mehmed de: 

- Tamam. Aradığım sensin! 
Diyerek belinden çıkardığı bir 

bıçakla saldırmıştır. Göğsünün 

sa~ ve sol taraflarmclan ve lcası • 
ğınclan dört yara alan ustaba.~t; 
kapıya r!o~YU kaçmaya haşhyan 

Mehmedin arkasından kcşarak: 
- Tutun! Beni vurdu! 
Diye bağırmı~ ve on adım ka

dar koştuktan sonra yere düş -
müştür. 

Kapıda yaralanan Bay Rece • 
bin kardeşi varmış. Fakat Meh • 
med; elinde tuttuğu bıçağın zo • 
ru ile kendisine yol açmış, ve tam 
o sırada Mehmedin elindeki hı • 
çağı görmiyen tütün işçilerinden 
Sıvash Mehmed oğlu bay Ali; 
Mehmedi kollarından yakalamış
tır. Fakat Mehmed bıçağını onun 
da kalçasına saplayıp sıyrıldık -
tan sonra Urlalı Mehmedin de 

mu~ambasını delmiştir. Bu va -
ziyct karşıs.ında kapıda bulunan 
amele dağılmış ve Milli kütüp - ' 
haneye doğru ko§mağa batlamıı
tır. Kapı önünde bulunan gece 
bekçisi lspartalı bay Ömer, Meh· 
medi tutmak için arkasından 

koşmuş ve: 
- Dur! diye bağırmış, Meh -

medin MiJJi kütüphane arkasın -
daki birinci beyler sokağına sap
ması üzerine ateş etmiştir. 

Mehmed bacağından yaralan
mış ve topallamağa ba§lamıştır. 
O sırada yoldan geçen bir genç 
Mehmedin yanına sokulmu~ ve 
elindeki bıçağı almı!tır. Bekçi de 
yetişmit ve kendisini tutmu~tur. 

Yaralı .Bay Receb ve Mehmed 
Memleket hastahtmeainde tedavi 
altına alınmı,Jardır. Sıvaslı Bay 
Mehmed Alinin yarası hafiftir. 
Bay Recebin yarası ağırdır. Dok
torlar görÜ!mesine müsaade et • 
memektedirler. Bekçinin attığı 

kur§un Mehmedin bacağında kal
mı§tır. Ameliyat yapılarak çıka -
rdacaktır. 

Hadise tahkikatını müddeiu • 
mumt bay Hulusi almıt ve ıorgu 

imltlfnc h d ha.kkinıılıs 

tevkif kararı verilmittir. Soğancı 
Mehmed; katildir. Bundan evvel 
Namazgahta Gündüz sokağında 
bay Caferin fırınında arkadaıı 
Filibeli Mehmedi, guya kendi an-

nesi ile münasebette bulunduğu id 
diasile bıçakla 32 yerinden yara -
lıyarak öldürmUş ve yedi sene • 
lik müddetini bitirerek çıkmı§h. 
HMtr.hancde gerek müddeiumu
mi Ye gerek 1101 gu hakimi tarafın
dan ifadesi alınmak iatenıniş, fa. 
kat ifade vermekten çekinnıiştir. 

Muğlada havalar iyi 
gidiyor 

Muğla, 16 (A.A.) - Her ta.raf 
ta görülen şiddetli kıta rağmen bu 
rada havatar adeta son baharı 
andırmaktadır. Bütün vilayete dü 
şen ıürekli ya~murlar kafi derece 
de olup zirai ihtiycı temin etmek
tedir. Vilayetlerimizin aenelik yai 
mur ihtiyacı bin yüz milimetredir. 
Bugüne kadar ise yağa.n yaimur 
800 milimetreyi aşmıştrr. 

Sındırgı' da 
Belediyenın çalışması 
günden güne artıyor 
Sındırğı - Sima vın Çit köyün

den alınıb Kırkağaca geçirilmek
te olan 44 koyunda çiçek hasta • 
lığı görüldüğünden kaza merke-

zinde tutulmuş koyunlar kor
don altına alınmıştır. 

Beledi yenin çalışması: 
Yeni belediye reisimiz Meh -

med Sıtkı memleketin imarı için 
çahşma.kta ve yatı mektebile as -
kerlik §Ubesine giden yola kal • 
dırım yaptırmakto.dır. 

Kazanın en mühim ihtiyaçla -
rmdan biri olan içme suyunun a

çıktan gelmesi belediyece göz • 
önüne alınarak demir borular i · 
-c.ırisine alınması ve !İmdiye ka
dar yangın tulumbası bile olmı -
çerisine alıpması ve şimdiye ka
yan belediyeye yeni bir tulum • 
ha getirilmesi için te9cbbüsatta 
bulunulmasına karar verildiği İ· 

şitilmiştir. 

TUtUn aah,ı 
Kazada satılacak tütiln kal -

mamıştır. (Gilen) ve (Geri) A • 
merikan tütün kumpanyaları te • 
sellüm muamelesini bitirmit tü • 
tünlerini sevkedib gitmitlerdir. 

inhisar idaresi de tesellüme §U 

günlerde başlıyacaktır. 
lnhil!ar bat eksperi Halil Ne· 

dim Göknil bu sene Sındırgı tU • 

tün tohumlarını yenileştirecek 

ve makineden geçirterek zürraa 
dağıtacaktır. naııı eaim Gök • 
nilin memleket tütüncülüğünü 
2506 numaralı kanunda yazılı 
evsaf dairesinde yapılması için 
gösterdiği alaka ve çah,kanh~ı 
tütün ekicilerini sevindirmekte • 
dir. 

Corumla bağcıhk 
Çorum nahiyesinde per§embe 

günleri pazar kurulacağı duyul
muıtur. No.hiyede bağcılık için 
hevesle çalışıldığı, ihtiyar heye\i 
odalarınn sandalya ve masa a • 
fındığı, nahiye dahilindeki oda 
ve evlerin kireçle beyaza çevril • 
diği ve hayvan ahırlarının da ev· 
lerden ayırd edilmesi için nahiye 
çevirgeni Nazmi tarafından uğ -
raııldığr, 1 Martta nahiye mcrkc• 
zile köylerde ağaç bayramı yapıl
masına karar verildiği duyulmu~-
tur. 

Moskovalı ördek 
lzmitle Vezir çiftliği dvarında 

avlanan Salibin biraderi bir ördek 
vurmuştur. Ördeğin ayağınd bir 
halkaya bağlı üzeri yazdı bir mü-

Beyoğlu kazasında~ 
Bayan Muzafferle maranı:, 

Necati, bayan Şaziment ile tüc ~ 
bay Besim, bayan Srpoş ile kafi! ~ 
mator, bayan Nazmiye ile ~ ~ 
Eltrcm, bayan Zahide il~ gernıc:ı 

11 
Mustafa, bayan Sultana ile brrcl• '{ 

i.:.ay Hayın, bayan Sati"le bahça"~ 
Derviş, bayan Jan ile kunduarcı~ lu 
ri, bayan Anne ile katip bay f. l"t 
bayan Sara ile mnmgoz by Yıık0 " 

lenmİ§1erdir, 

Eminönü kazasın~aı ıtıi 
Resul kızı bayan Hatice fıt;~ lirı 

Halis oğlu mühendis bay Fazıl -~ bu: 
med Said, Şükrü kızı bayan Gül•~ Bu 
le Abdullah oğlu marangoz bsY . 
san, Mehmed kızı Sıdıka ile NiY~ 
lu mürettip Mehmed Oervif, 1alti' 

")'1 • 
zı bayan Yatar ile Mehmed 06 tıd' ftu 
Ahmed, bayan Marika ile bay }. illi 
lah evlenmişlerdir. __,,1 

----------------G Ü z el San'atlar akadertl l'eı 
lli 

taf ebeleri Kon yada i 
Konya, (Huıuıi) -An&0 diı 

da büyük b!r tetkik aeyahatiıı'tf 
kan lıtanbul Güzel San'atler, 
!ebeleri ayın 18 inci cuma güıı" "e 
;amı Adanadan şarımıza gel dil 
terdir. lltı 

Kafileye kolaylık gösteril ~1 
için lazımgelen yerlere vilaYet 1\1: 
kamı tarafından buyruk ~eri d~, 
tir. Cumartesi günü resm~ yer "e 
ziyaretinden aonra Konyada ~t 
cut eaki eserler gezdirilecek"' 
ce tehir ve civarındaki eeki d ! 
ler üzerine Halkevimiz dil ' ilt 
yat ve tarih komiteai reiıi "4 
Koman tarafından bir konf . Yo· 
ve tablolar ve lenter majikl• ~a,, 
hat verilecektir. bu 

Pazar günü geriye kalası 1 ltı 
eserlerle müze gezilecektir. ~ ol, 

akşamı §ereflerirıe Halk.e } Ilı· 
bir çay toplantısı yapıb ;aktd' J, li ' 
ni ak~m Adana• lsUuıbul ~~ d~ 
trenile 19,55 de Afyon tariki!~ ~ 
mir ve havaliaindeki eserler 1° rıe 
mek üzere kafile hareket ed Da 
tir. • 

Denizli Fırka kongresı l'eı 
bir Bayan ' ~.ı 

Denizli, 16 (A.A.) -1° llıj 
nan C. H. F. kongreaine k t~· 
dan gelen mümeuiller içindi 
tane de kadın üye vardı. SöS 
kadın üyelerd~n Bayan salı 
Türk kadınına verilen 11yaaııl 
lan ötUrü duydukları sevinci 

aıı tıktan sonra C. H. fırkur 
1 Büyük Atatürk'e, ha,bakaJl 

lnönü'ne, Bay Receb Peker'eıl 
lıhk1arını ve derin muhabbet 
ni bildirmi§tir. Bu vesile ile 
re yurdun bu büyük adarsıl ~ 
telyazılariyle aay~tlarmı 1° 

• ıııl 
mağa karar verdi. Kongre ls 

bitmiştir. 

hür bulunmuştur. Halkaya 
bulunan mühürde "Mosko'fl 
K." hr.ırfleri yazılıdır. 

)eı 

lil'ı 
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lı~ı 

~· 
t, 
ı'ı 
~, 
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YAZAN : Kadircan Kaflı 
····························································~····· 

- Bu iş baht.na yaramadı.. Sa
na mı yar:ıyacak?. 

Demiş, annemin payının ayrıl -
maeında isro.r etmi~ti .. 

Bu yüzden henüz yirmi yarım -
daki C:nyımla, otuzu geçkin babam 
arasında oöz lmvgası olmu~, an -
n~::ı hcc:ı~·m:ı taraf ır.ı tutınuf. 

payım almıştı. O zamandanberi 
de b"ribirlerine d.ırgındılar. 

Halbuki ondan sonra dayımın 

f rı.bril:ayı kurta~·(1!ğmı, büyüttüğü

nü, ço!ı:: paı n kazandığını, hatta 

yalıda çok p.llzel bir ev aldığını 
işitirdik. .. 

&bam bunları duyduğu zaman 
bütün gururuna rağmen: 

- Aferin! İş adamı imiş!. Biz 
payımızı yedik, o nrttırdı .. lşte ke· 
man:ı ile derici arasındaki fark!. 

Demişti .... 
Annem kapıyı açtı. Küçük gaz 

lambasının hafif aydınhğında ya
kışıklı, biraz §İ§manea, kırmızı 

yüzlü, hafif gerdanlı, temiz gi • 
yinmiş bir adam göründü. 

kunuyordu. ~Ünmüş, bütün eski kinleri, tiÖZ krlıklr ÜÇ kişi İle döndü .. oıJ lltt 
Annem onun boynuna atıldı kavgala~ını bir atrafa atmış, da.· _Gezin, görün .. ToP~, ~ 

- Kardeşim... yımı ça~ı~mıştı. O da. ~erd hır fiyat verin .. Yalnız beni f•:1: 
Dayım mernkla sordu: ada~ gJbı hemen gelmıştı. yalamak için a,ağıdan tulJ1l 
.- Eniştem nasıl?. Ölüm haberinin ilk sarml1&1 Ben pazarlıRı sevmem. - e~: 
- Allııh kalanlara ömür ver - ge;:ince dnyım bana döndü. Ona D d t 

• 
1 

e i.. ·~ er 
sın.. • döndü .. Ona doğru yürüdüm ve Gelenler zaten üç odadaO ı I' ~~' 
Dayım derin bir göğüs geçirdi.. elimi uzattım. d ı.f, ı 

küçük evi bir dakikada " ~· !(~ 
Annemi öptü ve ayrıldı. Kolları Sıktı .. Gözlerime, yüzüme, bo • Aralarında konu§tular .. Göt ~İı 
yana sarktı: yuma uzun uzun baktı: ler. i 

- Demek ki yetişemedim ha!. - D'.!likan!ı olnuşıun ! Bu sırada ne zamandan~~/ l~1 
Halbuki telgrafı alır almaz yola Dedi. kenarda tozlanıp kalan ke:ıtı 

1
,. d\ı 

çıkmıştım... Ölümden, geçen on bir seneden, züme ilişti. Bulün e~ya •~, 
Annem ona yer gösterirken : babamın lınntalığınde.n konu§ul • bireı· hatıra olmakla berabe f ı'-
- Hangi telgraf?. du. Gece yarısından sonra dayım keman bana babamın ruh~,rl 11.lı 
Diye sordu.. kararını bildirdi: göründü .. Onun bütün ke 1~· - Eniştemin telgrafı .. Haberi - - Yarın ak§amki trenle gidi .. sev;ncled, hisleri onun tel I_; 

niz yok mu?. yoruz. titremi,, inlemi~, hazan da 1"~ 
- Hayır .. Arkadaşına çektir· • • ~ mıştı •. Her an dHe gelec.e1<: 

miş olmalı... Ertesi gün erkenden çıktı. Bir l onfarı tekrarlıyacak gibiydi•' 



zan Z&!L & s_ --

1 

Ye:d~l, bu yediğin kuru çubuğu 
ıı1• "e ık. Sekiz yıla kadar meyvesi 

ıet · •ın .. demis. 
Sehz d J 

:; --~ 

çubuklu iskelesinden bir görünüş 
diktik a e de hemen çubuğu yere 

ten sonra: 

""......., YarabbU Bu kuru ağaç mey 
"\>~ • 

di}' l'lın. Meyvesini meşhur eyle .. 
llt ~Allaha yalvarmış .. O esnada 

~ a bulunan Beyazıt ile Kara 

~ı ~ettin de (Amin .. ) demişler. 
dı-.,1 cık dalı olan kuru çu·buk, hu 

'le dan sonra hemen yeşerip mey 
\>e,._. ... . 

l. • •11ıt. Kızılcıgı tarimışlar, hır 
-.ile • 11 beş dirhem gelmiş .. 
il 

ita" \lnları kaydeden kitap şunları 
e ediyor: 

''I\ 
~oksaeramet Beyazıt Harun mı, 
?.a.q Rara Şemseddinin mi, Şeh
bu ~ Selimin mi? Bilinmez. İşte 
lq ba bebe mebni o mahalle Çubuk 
.\~ hçe derler Hakikaten bm-a
llıa~!'ı\r"'"' l·nulork hir diyarda cık
liR'lı • ller biri beş dirhem gelir. La 
dıl'. ~ 0lup Medine huıınasr kadar
n~ adehu Selim Han sekiz değ-
~ad_Yediğine karşılık sekiz sene 

ışa.hlık edip ... ,, 

l'et''çubuklu" adı diğer bir riva • 

J minberini Bostancıbaşılardan Ha
lil ağa koymuştu. Buradaki havuz 
ile sütunu da Damat lbrahim Paşa 
yaptırmıştı. O zamanın ozanların
dan Vehbi uzun tarihinde: 

Bade ezin bu mesirei hasın 
Namı olsun cihanda F eyzabad 

Beyti ile, Çubukluya (f eyza -
had) adını vermiş oluyordu. Çeş• 
menin yapılış atrihi olan 1134 -
1721) yılını da 

Oldu hakkaki bibedel tarih 
Cayi dilcüyü makamı F eyzabad 

beyti ile çıkarmıştı. 

Çubuklunun Kanlıca tarafında 
ki Çakalburnu çeşmesinin üzerin
deki beş beyitli lcu-ih ile, çeşmenin 
Keçecizade İzzet Molla tarafın -
dan 1238 - 1822) de yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır. Buralarda sonra
ları Rifat Paşa zade Rauf Paşa, 
biraderi ve hemşiresi yalılar yap 4 

tırdılar. e ır'· 
~ıld ~ore buı-ada çubuk lülesi ya- Çakalburnu vaktile müstahkem 
'-litt~gın~an semte "Çubuklu,, den mevkilerdenmiş. ikinci Mahmu
'\" .' liıç şüphesiz, bunda hiç bir dun canı sıkıldığı vakit buraya ge

eğlendikten sonra çıraklara usta 
ica.zeti verirlerdi. 

(Arkası var) 

Polis haberleri : .................... 
Trenden çıkarılırken 

ölen hasta 
Adapazarı hastahnesinden Ha

seki Nisa hastahanesine gönderil -
mekte olan Yusuf kızı Bayan Rem 
ziye, Haydarpaşda trenden çıka -
rıldığı esnada ölmüştür. Yapılan 
muayenesinde, ölümün rahim has 
talığından ileri geldiği anlaşılmış, 
gömülmesine müsaade edilmiştir . 

Yük arabasile - Kadıköy Sö
ğütlüçeşme caddesinde arabacı 
Cemilin idaresindeki yük arabası, 
altmış yaşında Bayan Kriatinaya 
çarpmış, kadını gözünden yarala
mıştır. Yaralı Zeynep Kamil has -
tanesine kaldırılmış, Cemil ya -
kalanmıştır. 

Lamba devrilmesi - Kabataş
ta oturan Hüseyin adında birinin 
lamba devrilmesi neticesi dizi yan 
mış, kendisi hastahaneye kaldırıl-

ıtıtab ··ı· ,, ıı ık yoktur. lir, bendeganına sektirme taş oyu· mıştır. 

'

Ç\lbuk) ,, h nu oynatır, eg"lenirmiş. BiR KAVGA - Fenerde Sev-
u nun f eti ten sonra d d k tna . . . ket, Niyazi a ın a i i çocuk kav· 

titil ~asile biı· semt haline ge- Çobu gam korum ıtlı dılde safayı aa etmisler Niyazi taşla Şevketi 
.ı_ l'tıesı Ü .. .. Ah k 1 o ~ ' ~ ol çuncu met urunun· hatır yarlamışttr. 
>ea-ı ~Uştur. Boğaziçinin güzel Olmasa zevki nihaviyi Çubuklu 
•~ erıni b· h 1 Parasız Tiyatro oyunları 
'il'~ 1) ır gezme yeri a ine ge- hazır 

Cumhuriyet gençler mahfelinden: 
d, b· CUnat lbrahim Paşa, buraya 
t1...._

1

1l" havuı:, güzel bir çeşme yap- diye övünen Çubuklu, ilkbaharda 
-.q f d zevk ehJinin yegane gezme yeri 

"-.l' .. ' ere kenarına, civarına Çı
t.> ye idi. Buraya kayıklarla gelinir, bül 
""kid meyve ağaçları diktirmişti. bül dinlenirdi. Bundan başka eski 

'• be~ burada bir de neferler kış kurunlarda birçok küçük sanat es
~ld u unuyordu. Kışla sonradan nafı, çırakları, usta çırakları va -
lı.ı ~l"ıl·~,:· Kışlanın camii, "Çubuk kit, vakit kayıklarla buraya gelir, 
~ adile kaldı. Bu, camım burada bütün bir gün yiyip içip 

On beş günde bir verilmesi söz 
birliği edilen parasız tiyatro oyunla • 
rının üçüncüsü 18.1.1935 cuma günü 
saat tam 15 de kurumumuzun Beyoğ
lu Tokatliyan arkasında C. H. F. bina
sındaki salonununda verilecelılir. Bu 
tiyatro toplantıları için davetiye yok · 
tur. Her istiyen gelebilir. Kapılar yer 
bitince lm:Janacaldır. Çocuk alınmaz. 

1 
flt 

I~ ~~a.~adan, şu saatten, şu Bit- 1 laştım. Bütün eski za.man çocuk- yen bir hal yoktu .. Cesaretle cevab 

~erı , ıaryle fU Haleb seçcadesin • ları gibi utangaç büyüdüğüm için verdim: 
1tdi!l"ıla.biJirsem onları unutabi- dayımdan bayağı çekiniyordum . - Eğer izin verirseniz götüre -
~· ....... Ç" kü 
1
11lde ' un .. zengin dayımın e- O alıcılarla meşgul olurken anne - lim dayıcığım!·· 
~lb·~nlardan daha güzelleri bu- me sordum: - Çalmasını bilir misin?. 

te ı ıtdi. F k k ' 1" 011lt u a at o em.an··· ~ · - Bunu da satıyoruz ! .. - Babam bırakmazdı .. 
a,.. nutrnak kabil olamazdı. 1 k d ·· ı · d k' A N d ? l' "'s d f Zaval ı a ın goz erım e ı ma- - c en .. 

')ıl\ı .he' a göğsüme dayamak, 1 nayı anlamıştı: Annem araya girdi ve sebebini 
teıd· 11 trli teli · · .. · d l t •rrn k erının uzerın e - Sahi, onu vermiyelim, de • anlattı .. 
~~ini e , kalbimi söyletmek is- w·1 ·1 Dayım alıcılara seslendi: 
t~ tn., Baba b .. .. gı mı .. 
1 -\-l'tıı' • - m unun onune . ı· ı B b 
l('bb ltı. ş:rnd' ll - Vermıye ım anne. a am 
ı ı et • ı o zava ı adamı . 
Qjll t, inekten d 0 h ..ı çok severdı .. 

1>ır o"'an acıya, oa . 1 
~ ~eselli veriyordu. - Sakın sen de heves etmeye -

~t "e btıraı da kralın ölümiyle sin .. Biliyorsun ya, en çok bun · 

dı.ı~duttthtına kavuşan prenslerin dan korkardı .. 
Qlt be~·rı hisleri andırıyordu . Yanı başımızda dayımın sesini 

~f 'da ; kuşaklı ve şalvarlı es _ duydum: 
1\ 1)) t(S~ a.r onu hepsinden evvel -- Ne o Vedad, kemanı götür " 

l\0 ft \itecekler sanıyordum . mek mi istiyorsun?· · 
\lrtı. ld • a ım ve anneme yak- Sesinde sertlik ve hoş görmi • 

-Bana bakın, kemanı hesaba 
katmayın. O satılık değil. 

Sonra Babamın bu güzel hatı -
rasmı eline aldı .. Açtı, kutusun -
ela tozlu, terkedilmiş ve sessiz du
ruyordu.. Tıpkı sahibinin ölüm 
döşeğindeki haline benziyordu .• 

- Güzel bir şeye benziyor! .. 

Diye mırıld~ndı .. 

Alıcılar odalardan gelmişler, so~ 
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Önce de haber verdiğimiz gibi 
~ ongreye 20.000 murahhas iştirak 

etmiş, Vef d lideri Ni.ıhas '!Pasa 
başkanlık vazifesini yapmış ve 
,kongreyi kuvvetli ve ateşli bir nu

tine tecavüz olundu .. Hakimleıin 
mütemadiyen nakli ile istisnai hü
kümlerin istariyle, tesir altında 
kalmıyan lıfıkimlerin azliyle ada -
Jet ile oynanıhlı ve haklar çiğnen
di. 

Sonra milletin serveti hesap-
sızca dağıtıldı .. U ınumi menfaat, 
v€'ya zaruret bulunmadığı halde 
milli seıTet, imha edildi. Hele 
hafiyelik o kadar ileri götüı üldü 
ki ortalık tereddi içinde çalkan -
dr.. Rüşvet, iltimas alabildiğine 
yürüdü .. Ahlfık bo;ı::ukluğu dur -
madan ilerledi.. Alçak vicdanla
rın, zillet piya&tl<tnnda en ucuz 
fiyatlarla ~atılmasr mukabilinde 
milletin kalkınmasına ve mi.icahe
dcsine aid bütün mukaddesat çiğ
nendi ve bütün hunlar yapıhrken 
masum kanlar döküldü .. 

. Mısmn g·eçirdiği bu devir şöy-
N uhas Paşa çok kuvvetli bir ha- 1 b" 1 cı·· t 1 ·· l" · d ·ı 

tukla açmıştır. 

. e oy e or yı sun u sıe e mı -
tıptir. Bu nutku da hiç süphe yok 1 1 t .;t.bd d 'dd t• tt k J .. 

• • • w .. ~ .. e , b ı a m ş1 e ı aı ı ·ça nu· 
kı onun en belıg ve en ozlu nutuk· ı · t d l f 1 ld · b l 
1 d d 

. rıye e a rn az a sarı ı ve u yo -
arı arasın a ır. d h' b' f l l A l 1 . l l a ıç ır ec a rnr ı \tan g-erı rn -

Nuhas Paşa bu nutkunda Mısı- madr. Nihayet Besim Paş; kabine
rm son dört yıl içinde nasıl yaşa - si gelerek bulutlan dağıtmağ·a, ze 
,lığını tam bir vuzuh ile anlatmış- hirli ufukları tcmizleıneğe, mazi -
tır. nin nıeşrukatını tasfiyeye haşla -

"Kongremiz hürriyet ve adalet eh.,, 
gölgesi altında toplanıyor .. Mem- Nuhas Faşanın hu sözleri Mısı· 
lekette, zulüm ve istihdad dev - rın geçen dört yıl içinde ne fena 
leti, tekrar dönmemek üzere zeval günler geçirdiğini gösterdikten 
bulmuştur., , başka Mısır ekseriyetinin memle -

Nühas Paşa bu başlangıçtan kete geçen dört yılı yaşatanlara 
sonra milli proğrama sadık kalan , karşı ne kadar şiddetli bir gayz 
bütün vatanperverleri hürmetle hissettiğini de açıkça ifade edi -

anmış, daha sonra Mısirın umumi yor. 
vaziyetini izaha girişerek şunları Nuhas Paşa buna mukabil 1923 
anlatmıştır: kanunu esasisine avdet edileceği-

"1930 yılında milletin asıl ka . ni ve bu anarşiye karşı gelineceği
nunu esasisi kaldırıldr .. Seçim ka- ni söyliyerek kendilerinin lngilte
nunu değiştirildi.. Bunların yeri • re ile de anlaşmak ve uzlaşmak is-

. 1· t ·ı l 1 sa tediğini ilave ederek sözlerini ta-ne ıı ıcaı eın~ı ec en, rnnunu e • 
1 

A d ·ı · d w l b" mam amıştrr. sı a ı ven mesı ognı o mı.van ıı· . . 
kanunu e3asi ile gene irticaı temsil ı Nuhas Paşayı takıp eden hatıp 

b
. k ld ler Mısırın vaziyetini Mı -

eden ır seçme ·anunu yapı ı.. . A • • • ' 

Milletin bütün hüıTiyetlel'ine kar _ sırın ~ ra\ vazıyet~n~, Mısırda koo-
~r müt.arekesiz bir savas acıldı: peratıf hareketlerını, Mısırın mah
. '"t t' } .. · t' 1 l ] ld. O sulatı, Mısırın sıhi vaziyetini, mat c ıına rn rn ve ı m c ırı r.. . . . . 

; . · d buat hürrıyetını Mısmn adliyesi-rnm ıcın taraftarlarla. hen elerclen . 
1 

' 
k 

J b' 1 · b. l · m, ta İm ve terbiye sistemini el -
baş a ır m11se ır araya ge emı - h 1 M' k ' 
yordu. Bir yerden bir vere ait - ası ısın ya ından, uzaktan a-

.. . . · ~ ~ . IS.kadar etlen her meseleyi izah e-
me hul1'ıyetı kaldırıldr .. Onun ıçın ..ı k "V fd" · k · . . . . . . . ~ere e m no taı nazarını 
ınılletın lıderlerınden hırı, bır ye-
re gitmek istedikçe ordulmla kır-

şılanıyor, silfıhl:ı.r yiiziiııe çekili -
yor, ve her tUrlii tecavüze uğn -
yordu .. l\Iatbuat hürriyeti kaldml-

dı ve bütün hür insanlaı1n ka -
lemlerine karşı bir kılıç çekildi ... 

Blınchın h8.~ka adliveniıı ktüı-iye -

fada daylmm önün:!e toplanmış • 

lardı. Dayım kemanın kutusunu 
kaparken tekrarladı: 

- Bu satılık değil, duydunuz ya! 
Üçü de omuz silktiler, biri.bir • 

lcrine bakarak güldüler .. İçlerin -
den en şİ~manı: 

-Satılık da olsa, bu delikanlıya 
i.)ağışlıyoruz .. 

Diyerek bana baktı.. Teşekkür 

i:;in candan gülümsedim. 

O akşam trene bindiğimiz za • 
man senelerdenbcri hasretini çek-

tiğim bu sihirli çalgıyı bir an ev • 
vel göğsüme cl""''~mak, tellerin ii

zerinde parmaklarımı oynatmak 

ve yayı gezd:rmek ve kalbimi 
5Öyf etmek için çırpınıyordum. 

• :Jf 'io 

Tren akşam üze•·i İzmire yak • 

anlatmışlar ve neticede umumi bir 
itimada mazhar olduklanm, Mısır 
ekseriyetinin gene ken.dileı·ile be
raber olduğunu SZ"Örmüşlerdir. 

Esasen vaziyetin bu mahiyette 
olduğu malumdu. Ve onun için de 
ekseriyet fırkasının gene yakında 
jı:; bac:m"\ rrr)roesi bekleniyor. 

laştı . Kar~ı~·aka bile Adanaya gö

re daha Avrupalı, daha şen, kala

balık bir şeh' ·ni.. Demiryolunun 

iki tarafındaki geniş bahçeli, bol 

ağaçlı evlerden çalgı sesleri ve gü

lüşmeler duyuluyordu. 

Günşein batmasiyle beraber ha

ya.tın da nefes nefese söndüğü 

Adana, şimdi söniik bir hatıra bile 
değildi. Orada hayatın bittiği 

bu saatte, lzmirde hayat bütün 
coşkunluğiyle sevine ve güzelliğe 

bürünmüştü. 

Dört yaşında ayrıldığım ıçın 

buraya dair hiç bir hatıram kal -
mamıştr. Hepsini sanki yenideu 
görüyol'dum,. 

( At'kası \'ar ) 
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'abah oa mu 6 6 '1'f,f 
Oı?lt namız, [2.Y.4 t'l.24 

~~~~~o;:~ ~~.~~ !::~! M 1kalinda mabedinin yangın l bize şimdiye kadar kuvYet~ } 
Yam namaıı ıs.44 ıs..J da tamamiyle harab olmasın- nasıl israf edebileceğimi:r:İJ1 f 

Bir zaqıfiama şekli 
Bay Akif bir ay mezun olduğu 

iç'.n, tatil zamanını karısiyle bir. 
l:kte İzmirde geçirmeğe karar ver
diler. Orada kayın babasının evin· 
de oturacaklardı. 

Kaynana, damadım görünce bir 
senede çok şişmanlandığmı söy • 
Iedi, zayıflamağa çaJıımazaa has
talanacağını anlattı. Anne, kız 

bir olarak Akifi kandırmağa bat· 
ladılar. 

Şişman inıanların birçok bu · 
talıklara tutulmağa meyyal olduk
larım, inme, erken ölme, laf ve 
kum gibi haıtahklarm hep tit • 
manhktan ileri geldiğini söyledi • 
ler .. 

Her bir zayiflama tedaviainin 
başlangıcı kantar olduğu için, A
kifi eczaneye götürerek tartb • 
lar .. Aki.f kaynanıuınm ve kansı· 
nın sözlerine itiraz ediyor, kan • 
tarların yanlış tarttığını ileri sürü· 
yor ve zayıflama tedavisinden 
kurtulmağa çalışıyordu. 

Fakat onun bütün bu itirazları 
para etmedi ... Akif, lzmire gittik
ten iki gün sonra evde tedavi~ 
dilmeğe başlandı .• 
Tedavi tundan ibaretti: Sabahle 

yin kalkar kalkmaz iki müshil 9e
keri alacaktı .. Öğle ve akşamlan 
meyva, haılanmıt sebze ve haşlan
mrı et, balık ve tavuk gibi feyler 
yiyecekti. Bir günde içeceği su 
miktarı bir litreyi aşmıyacaktı .. 
Bir de beden hareketleri yapacak. 
çok yürüyecek. her gün Karııya • 
kaya giderek denize girecekti. 

Giderken Karşıyakaya kadar 
yürüyecek ve dönüşte vapura bi -
nerek Alsancakta çıkacaktı. Çün • 
kü oturduklan ev o iskeleye ya • 
kmdı .. 

Akif, kaynanaaınm ve karısımn 
bu sözlerine uslu bir çocuk gibi ri· 
ayet ediyor, yürüyor ve denize gi
t iyordu.. Banyodan döndüğü za· 
man ıslak mayosunu kendi eliyle 
balkondaki İpe asıyordu. Ağzın
dan ne bir şikayet i,itiliyor, ne de 
kendiıinden yorgunluk eserleri 
görülüyordu .. Kaynanası ona di • 
yordu ki: 

"-Görüyor musun Akif, SÖZÜ· 

müzü dinlediğin için gittikçe 
gençleşiyor ve dinçleşiyoraun !. ,, 

Akif, zayıflama tedavisine ade· 
ta aşık olmuş gibi hareket ediyor -
du .. Hatta kaynanası her gün Kar
şıyakaya kadar yürümekten vaz 
geçmesmı ve haf tada yalnız üç 
defa y;:rjjmesini tavsiye ettiği hal
de Akif buna fiddetle itiraz etti. 
ve: 
"- Bir kere yürümeğe alrştmı, 

her gün devam etmek mutlaka la
zım! . ., dedi .. Hatta yalnız sabah · 
lan yürümekle kalmıyarak, hazan 
akşamları da dolaşmağa başladı . 

Fakat aradan sekiz, on gün geç
ilden sonra kaynanası endi~ye 

..:üştü, kızına onuncu günü: 
" - Aman yarabbi adam, bu 

gidişle hastalanacak. mahvola • 
cak ... Kı~ım, arkaımdan kot. onu 
geriye çevir .. Bugün olsun yürü
mesin, kendisine kuvvetli bir ye -
mek yedirelim!,, dedi. 

Annesinin bu sözleri üzerine 
heyecana kapılan gene kadın bi • 
raz da vicdan azabı duyara.k ko • 
casının arkasm-'an koştu .. Sc-kağa 
plrtı~t zaman omın f!.1 .. an~k is 
kelesine doğru hızla yürümekte ol· 
duğunu gördü .. 

ımsaıı:. s.3s ,.,,7 dan dolayı erkekler diyarında ha· ff. 
"- Akif, Akif,,, diye bağırdı... Yılın ııtçco ıttaıen 16 •~ sd olan fevkalade ta•kmlık Ta • nu gösterdin .. Çünkü icraatı 

Fakat 
• • • • • d' M Yılın lı:ılıo tUDlerı 348 347 :r f v' • • ' • d "sP b ıeıını ışıttıreme ı.. ayo • vusta biribirine zıd hiıler uyandır ıgımızı ıstemıyor un.. ı mir t 

YAZAN : ARlF CEMiL 

sunu koltuğunun alhna sıkı§tırmIJ 
1 

~ dı. mız §eylerin hepıi semeresiı ~ltı}a 
o1an Akif yoluna devam ediyor. _ 

1 
1( A D Y _O -~il_ Mesele çok dolambaçlı ve kan· mağa mahkUmdur. Sen bi~~ .. tu 

du. Dugun şık idi. Fakat Tavusun bu mese· meresizliğe mahkUm ettin, ııı~: 
Akif birinci kordonun köıesine tsTAI~BUL: leyi uzun uzadıya düşünmcğe cJrı: aana ve on iki ale'f d 'r aı 

gelince orada duran bir otomobile 18 Alma d 18 30 akt. k l d k ki cı 1 l d Z b\J nca ers. , Dans mu.silda1, v ı ama an, er e erin ken • ya enge o mamız ır.. e t 

bindi, gitti. Yarım daki~<a sonra 19.30 Haberler, 19,40 VJyoloıılBt lskender, d' • k 1 d' . h ·~ b' tamet Hayrullah aoıoııı.r, 
20

,
10 

Ses mwıilWi ıııne artı ayak andıkJarmı JÖr· ığımiz ayvanların nasıl çı it 

kansı da oraya yetitti. Köşede PIAk, 20.30 S tUJyo sigan orkestraaı, 21,13 dü. Bu kıyam ayni zamanda 12 tiklerini görmiyor muyuz sarııf4 'İ.itl 
bekliyen arabacılar Akifi tanıyor· Son haberler, 2ı.30 Radyo orkestram, 22 Rad· alev dağıtıcı genci de ali.kadar e • ? J ~ B 
lard1, onun her ıaba.lı bir oloın yo caz ve tango o:-keatraları. d. d y l B'h . ' sun nsan da böyle bir ha .ı.~ 

0 • 22s Kh2.. \'Ali.)OYa, ı:u.a m. ıyor u. anız ı arı Lale kar- dır. Hayvanlar di§İ ve tl' )a 

bille Kal"§ıyakaya gilt;ğini ve ôlo.. ;~.4 Or ..... --o, S0üe., 1 ,20 "'"'°ro :.onsa. I fi henüz bir ses çıkaran yoktu. h 1 k ~ el 
daki klübün kapııı onünde indi - rt, .. ~ p,yano m LltJsl 'zl ' .rı,so Şll.!'kLlar. Is B. , . d • ı ayvan o.ma üzere ikiye a b, 

U'lA.!t), 21 Filhm-monl he;>et.ln.in r.eufeı.illk yancı ıanor un 1 aresı a - yor!ar, erkek hayvanlar diti hl tr. 

ğini karısına anlattılar, konseri, 2.2 Paznandan naklen koruıer, 23 bnda toplanan gençler bir gün Ta d ~ vanlar için, diti hayvanlar ' •·..,, 
Kadm bu haberi alınca kocası- ReklAm kon.sen, 23·15 Dana muıılk1at. vusun çadırına kadar geldiler ve ~-.ı 
h k h k 

823 Khz. BOKREŞ, so.ı m. l • k d I d. • kek hayvanlar için yaratılıf :a, 
nı em mera etmeğe, em ıı • 13 • 13 GUndUz pi~ ne§riyatı, 18 Rad- genç enn a m ar ıyarma gır • F k ,. "C 

kanmağa ba,ladı .. Onun için ar • yo salon orkestrası, 19 Haberler, konferans, melerini meneden kanunun kal- a at sizler diıi imanları JO btı 
kumdan gitmeğe katar verdi. lki, 20•1b Noeı. şarkılan, 20•30 BUkTeo operıuım- dırılmasını. ve hatta. Tavusun ken· lar derecesine çıkardığınız h \~..J 

d3 \'er!lcct•k o;;trayı r.ll.lul. d• • • . b• • ki }' ha • c' " 
üç dakika sonra oradan geçen ve su Kh:r.. BERLlN, St'': m. ılerını bızıat kadınlar diyarına ızı r ı yvanlar ve hattı 
Konak ile KaJ'!ıyaka arasında iş • 18.20 Piyano musikisi., 19.o:s (Konrad!n göndermesini istediler. Ta-r.ıs on· 1 lardan daha aıağı derecelere . & 
liyen otobü•1erden birisine atla - rettet aus., adlı Skeç. 19•40 Halk makinele • lara dedi ki: d ' d' kt ı rtnin yayılı§mll dıılr sözler. 20 Dörd perdeli ar m ırme en uatnmadın' b· 
dı. (Trou badourl operam (Gramofon plAklari "- Mukadd~ kanunlarımızın Mukalindanm babamız oıl ~- t 

Karııyakada otobüsten mınce tıe), 21•10 Yeni p.rk.ılar, 23 Haberler, p.rla- çiğnenmeaine ön ayak olmayı ben· t :'UCı! tarm devllmı. ğunu kabul edelim.. Fak• ~· 
klübe do~ru gitti .. Yavaş yavaı dı§ M/J Kh7.. BUDAPEŞTE, ~ m. den kat'iyen beklemeyiniz .. Diğer Mukatinda baba her halde ~' 
merdiveni çıktı ve kendisini gös • 18.35 Neş'eH muııiki, 19.2:S Reportaj, taraf ne kadar hatalar itlerıe bir babadır, çünkü yalmz ıoıl ; 

d 1 d 
. . bakt 2uo Sözler, 22.Hı PlAk konseri. 22.:so Siya - i•lesirı, kurdugum"' uz devletin te • . ı r 

terme en sa on an •çerıye ı • eaı program. 23.20 Haberler, 23,40 Aaker mı- 'J' nı sevıyor, oğullarına ise hiç 
11 

Hakikaten kocası Akif orada otu. zıkası, 24.0:S Haberler. metlerine el sürü1memelidir. Cebir mıyor ..• 
yor ve üç arkadaşiyle beraber briç ve tiddet göstermenize ben hiç . J ~ B Q R S A - bı· z · · ç·· kü' Çok •ükür, •imdi Mukalil)'J 
1>ynuyordu .. Kocasının önünde bir ,

1
-- =- r aman ızın veremem. un 'J' 'J' 

k ki. v k ak ı b. mabedi yandı .• Ogu"' Harı o 
tite bira duruyordu. Garson da er e ıge ço Y m o an cc ır ve l lız1larında vıldız ışaretı oltnlar Uzer 'dd k v• f f d yeniden İn§a etmiyeceklerdir· · 
gelı'p gı' dı'yor, havyar, sucuk, pey tı et, er egın en ena tara ı il' • .ı • lcrinde 16 t de muamele «örenlCT b b 'l( 

nl
·r, bö'rek, •

1
• ıı.kebabı gı'bı' mezeler d' 

1 
R 1 1 . Ben ise sizlerde iyi tarafınızın te - a a ne ise oğlu da odur ve t: 

7 
:r ır a1ı am ar k ~panış llıt arım ıcöstcrır ret' 'l'ı 

getiriyordu.. - =
1 

kamül ettiğini görmek istiyonnn, bir mabudun yaratma kud 
1

~ d r 
\ l"tukut (Sabş) fena tarafınızın değil •• Siz diye • hayvanın yaratma kudretill ~ 

Bir aralık garson iskemle üze - . JJ; ... 1 • Londu tıı7, • Vtv~ıı• 'l4. - celuiniz ki: Biz de icraata girit - daha azdır. Biz bu Mukalirı" ~
1 

rinde duran mayoyu aldı ve götür- • l\nyort l'l~. - • Maı:trlı 18, - ~ ~ 
düve bir kaç dakika aonra onu 1. Parls 170 - * ~erlin 48, - mek istiyoruz.. Fakat cebir ve kartı mücadele açtık, mabu~~ r 

• Mllla ll6. ...:. - • Va.•••v. -.:.._~ 9ldC1b\ e.&h..-1.l;i• ,,_h&sau icraattan - fı mabUO Ç8.TpIAACaktır, çÜtlt'r )ra .. 
sırsıklam bir halde getirdi. Akif .. Briitse ı ııı. - • Had.ıpeşıe ~6. - ;f- f -...ı 
garsona dönerek dedi ki: : ~~:;m 8~:: : : ::~:~ ~:. : ~:;,i~~~~klig~!~esgv~i,l~:=y, et:~: zim de menşeimiz ilahi değil l\o Siz1erin, alev dağıtıcıların ale' l. 
"- Burada çok kalacak olur • •~oha 114• - • y .. kohartı• 3s. - bariyle insanlığa yaloşmıyan bir j(I ~ ıam mayoyu tekrar ıılatmagvı aa _ • Amsıcrdı • 8~. - • Attırı 947, - d' C b' .dd h de ihtiyacımız yoktur. Biziııı ild 

• l'ra~ ıoo. - •Mecidiye 42, - J ıey ır.. e ır ve fl et ayvanca miz de doğrudan doi İ~j 
km unutma!,, • C\ıcılı:ho'm :-13 • · • Rukıı~ •40 - bir harekettir... Ölü tabiatın ölü ~' 

k h dd 1 1 

ilahi alev yanıyor. Bizim nıı0 ~ ~ 
A ifin kansı bu ali bir mü et Çt kler J:kap. sa. 18) hareketidir .. Cebir ve tiddet, mu- p 

seyrettikten sonra hiç sesını çı • • Lon L1ra o ıs 1~ • sıoıthl rıı J.141. kaddes elin hareketini günaha ao- mamıza sen mani oluyorıuJl{·ııi1 ; d 
karmadan eve döndü .. Biraz sonra • r-.cvyor• o.78ii93 •Viyana 4.:t3S~ kar .• Evet. mukaddes el timsali. ya attığln fikrler kancıkça 

1 

ı ı 
Akif de geldi.. Kapıdan içeriye : ::;,;,, '!.:,, : ~~·,:,~· ::~ nin mülhit olan tarafları da oldu- !erdir. Yarabmın ve doğaı••'~ .,; 
girerken: • Brutse 3.S<ıi'O • Varşon 4,t<l68 ğunu itiraf ederim, fa.kat onun iyi yeıi kadın değildir. Yarattı'~ 

"-Bugün amma yürüdüm. fe· • Atın~ 53 <ı4 • Hııdıpeştr 4·09M tarafları müthiş taraflarından da- maksat yalnız erkektir. Bu h_ıı 
, * Cenevre '?.4!'1 ı, • Rllltres 79.09 !!'ı h f l d }ıP 

na halde yoruldum ... Akşama ge-
1 

• sorya 61.:u • aeıgru 34.M6 a çok az a ır. kati her zaman müdafaya , ( 
ne bir iki saat yürümek istiyo - i • Amfürdını 1.1742 ' Yokohımı 'l.885 Doğduğunuz mukaddes yerler- rım. Bona Dea ve Mukafüıd~.11 

1 
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d d
• I • Praıı l9.0ı ı.ı • :\1oskova ıo ıo - d uk dd l d d 1. ,,. .ı rum .• ,, e ı. _ __ em a eı ana ar yur un a ne betleri mmtakasma dikme~ ~ . llf 

Hemen kaynanasiyle karısı atıl· 1 E S H A M _: yapmak istiyorsunuz? Analarınızı diğim bayrakta "erkek!" yıı'f %cı 
dılar, zayıflama tedavisine deva - ı ı ı, Rıot:u 1 ıo.-1 ı ramny l\ı.·o tahkir ve namuslarına tecavüz et• dır. Cebrü ıiddetin erkeklere .ı~il 

·ki • • 1 d'l Anado:u 2s.ııo ı • \ ımeııto u 13·3" 
1 mek mi niyetindesiniz?. Onlara O ' mmı menettı erını söy e ı er... ReJı uot Cayoa ile~ -.- kıtmıyacğı doğru değildir. ~ 

Evvelce zayıflamağa hiç taraftar 1 ~ır Hayttyr l~.ıı;o ~ark ne2. -.- kartı el mi kaldıracaksınız, ne ya· tiddet nerede ise orada da ,e tıq~l 
olmıyan Akif buna fena halde kı7· l 1 Mcrku ~anluı M.- naıyı -.- p!'lcak!rnı.z? • ı·ddet vardır. , 

l
i ı cı ~! orta - 001 .:ırk nı. ecu - .-- f ~ dı. 
1 

nnın-ııırı 1 ı,QS T~ıeror -.- Ben bugüne kadar sizleri idare (Arka:ı ~-; 
Tedaviden bu kati~r f ... yJa gör· 

1 
- - - ı ett:ğim gibi bundan sonra da ayni =--"' : 

müşken naııl mennetmeğe çalışı. istikraz~ tahv"IJer I suretle hareket edeceğim •• Vakit T E P E B A S 1 ıJ 
yonunuz, demek istedi ... Fakat a- • 193.,Tllrt Hor.ı W7!ı 1<:ıcurı. -. - j ve zamanı gelince size tarziye ve• ŞEH~R TlY ATROS 
na, kız gene galib geldiler, teda • J : ·. '. · . 11~ ::.·~0 ~~~~:•Y ::·:~ 1 rilmesini temnie çalışacağım .. Bu T E M 5 i L L ER i 
viyi büsbütün yasak ettiler.. A - lscıt:ıtzıOıhlll ı 94,t· • .A.ııadnlıı 47 7,1 i tarziyeyi iatemeğe hakkınız var - Bu gece saat 20 de 
kif: !:rııaoı ıstlıtruı 97.- • Anıdnto ıı 47,701 dır. Sizleri mukaddes anneler.. f 

l 
l9!8 A Mu. -.00 Anadolu 111 46,- 1 b v fo311bul !tl,(ı 

"-Gelin de siz kadınlarda l>ı~ıi a• __ - .oo . \lttmmJı_; _ •3 ,~ e anştıracagnn.,, lnsan'ık $ehirTiyafr0 ~ 
mantık arayınız, evvela zayıfla • Asi B:anor, Tavuaun bu sözleri- K d" • ,,,,, yayım diye kıyameti kopardılar, Tayyare balosu için ne bağırarak mukabele etti: o~~er~!' lflllflllf 
Şimdi de zayıflamanın şiddetle hazırlıklar "-Sözlerini söyledin .• Zaten 

Yazan: 1111 aleyhinde bulunuyorlar!.,. Tayyare cemiyeti balosu hazırhkla • neler söyliyeceğini evvelinden bi· H Balzak 

Sözlerini ıöyliyerek boyun iğ _ ri~e uğraşmak üzere seçilen komisyon liyorduk .. Ağzından çıkan kelime- 1., 

meğe mecbur oldu .. Akif önümüz· dün Cumhuriyet Halk Fırkası lstanbul ler kanatları kırdmıt papağanla - ı Cetviren: nııı 
vilayet idare heyeti reisi bay Cemal • Galib (f 11 

deki yaz mevsiminde gene zayıf - Tuncanın reisliği altında toplanmııtır. rın, cennet kuşlarının ve kart1'11a • ~ 
lama tedavisine ba,lamak için T ı tıd b ı .. ı ı · · rın sözlerine benziyor .. Onlar gi • ---------- ""' 

:l' opan a aon.un guze oma11 açın faki frcınıuz Tiyatro• 
şimdiden zemin hazırlamakta ise biletlerin mahdud mikdarda v~ seçme bi yerde yatıyorlar ve harekete 
de, karısı onun lakırdısını blie et- kim~elere dağıtılması herkesin bir eıya geçemiyorlar. Sözlerin ölü sözleri
tirmemektedir. ve hediye çıkacak nisbette bir piyango dir. Sen bize yalan söylüyorıun, 

Parasız dersler 
Halkevinden: 

Evimizin Güzel Sanatlar ıubeıi 
resim kolu tarafıdan parasız resim 
derslerine ba,lanrmıbr. Bayan ve 
Davlardan yazılmak istiyenlerin her 
gün saat 16,.5 da Alayköşkü lç lıle
ri Çevirenine bq vurmalan ilan olu
nurs 

tertibi karar!aımış. bu işlerle uğraşmak ihanet ediyorsun.. Sen bizim 
üzere komiteler seçilmi,tir. 

YURTTAŞ! 

Her günkü kazancından yann için 
bir pay aymrsan hayatında darlık ve 
srkrnh çekmezsin. 

Uhıc:ıl Ök"'"lomi vl' Artnrrm 

kurum 

dü!manlarnnı;ı.la ittifak etitn .. Ka· 
dınlar bizi tahkir ettiler, bizi kü • 
çük düşürdüler, yere vurdular, fa· 
kat buna karşı sesini çıkarmıyor • 
sun. onların yaptıklarını tasvib e

diyorsun .. B1zirn cinsimize dii• • 
ml\n t" ' an• rı., tar~ mı il'izl'!m edi
yorsun.. Çünkü onlar tarafından 

l satın alınmıt bir adam1m.. Sen 

Bu gece saat 20 de ./ 

1\tJnbu1 eeıtl~ 

o~~~~::d. SthlılIDfiliım 
B~::.::~ ıııtııı 

Reşit ıın'11ll 
22-1-1035 Salı altşaJll1 

bir defa için d' 
Bir Kavuk Devril 1 



alJın! 
il' 1 
la ~.on toplantısında, bir 1 camdan ş'kayet etmiş olmayayım 
fi! ~t erkek, l ö:eye çekil • s · ze.. Ha, ne flöylüyordunuz? .. 

11 
an buncl n konu.uyar - ı Şaşı acak c:eyin ne biri, ne de di -

İr araı c;:eri olduğundan bahsetmiştiniz!. 
e ık, kadın, ltendi evlen- 'ı - Evet, ne biri, ne de di~cri ! 

hit\'\r·~lki halinden ba e yol - Şu halde şa§ıp lmldığmız 
ıoz·· f 

•o~ı u il" at bil rek, şun- nedir?. 
, eıne ~ b 
lleıı· ge. a~ladı: Erkek .yutgundu. Ortada şa-
'aktl Un ıçin pek çok erkek •ıp kaldığı bagka bir şey bulun -
eh dı. Güzelli wime, ca - du w unu ağzından kaçırdığına piş-

a ~ aY'ran kalanların h~d.di manlrk getirmişti. Kadına karşı 
i b• tee t~ı:ıu. O derecede ki, bunun ne olduğu~m ~öylemek hay· j 
d• ta~ :-1 gönül verdikten b"Ş· h giiçtü. Bununla ber""bP.r, artık l 
l~ ı:aat}'ırı:ni beş k'şi de resmen 1 olan olmuştu. Cesaret gfü,termek 

iş adamı. senelerce yazıhanesinde ~all§an ve nihayet evlenerek iş lıayatrndan çekilen daktiwyı.. ,~b .. 
rik ettü~ten sonra, şöyle diyor: 

buı ed ... ek, evlenme teHi - j gerekti: 

- Kızım! Bana adresini ve telefon numaranı bırak. Eğer herhangibir dosyayı bulmakta güçlük çeher
sek sana haber gönderirim! 

a i'1~tıdu ! . I - Evlenmeden . e.vvel. ~i~~ 
• ~ " • ıttı. Gözlerıni bay- 1 beş defa evlenme tekhf edıldıgını 

1 8e 11 .s"z··p, içini çekti: 1 söylediniz de .... 
'11 ~:ı. ıçlerinde yakışık ı, ~ık - Peki, son~a?. 

Besbedava Y apıian Seyahatl ır 
hiir· 1 nlıların da bulun • _ Sonrası, ..... Şey.... Acaba Hasislikleriyle meşhur lskoç - ranın kıymetini bilmek, ne de -

0 lrtı.Uıı lln.ın~etleri reddede - kocanııı: tenelerce nasıl bekliye - yalılardan biri, gene bir lskoçya- mektir?. Altın, gümüş v. s. hu-'? la evlend'm. Ne der.si- bilm'ş?. Onu düşündüm ve ko- hile, bir kır yerinde sohbete ko- susunda, para hususunda bilgili 
?'it~· canızm bu husustaki sebatına yulmuştu. Sohbet mevzuu, para!. olmak, alim olmak, demektir 
fi §U cevabı verdi: hayret ettim. Bekleme zamanının Hasis 1skoçyalılar ve para!. şüphesiz!. Bilgili, alim oluş, ayıp 

artete değer şey doğru· uzunluğu itibariyle!. Bu mevzuda konuşurlark~n, bir şey midir?. Bilakis, meziyet -
d Kadın, yaşına dokunan bu söz· ikisinin de yüreği ağzına geliyor, ! J:ir ! ·,;:·erk .:in neye hayret et-1 den alındı. Derhal kaşlarım ça • bahis kızıştıkça, ikisi de küçük i1teki lskoçyalı başını salladı: 
Ş !tıtdı: tıp, ayağa kalktı: dillerini yutacak gibi oluyorlardı.. - .Şüphesiz, şüphesiz! Ona 

· ?. Q~dacak şey saydığınız, - Siz, bu tekliflerle redlerin İki İskoç yalıdan biri şöyle söylü- ne şüphe, ona ne şüphe!. Bizim 
ıJc l'tıra.l\a. karşı gösterilen hay- ne kadar miiddet içerisinde olup yordu: memlekette yaşıynnlardan başka 
l'ttt h Y~ksa benim bu hay - bittiğini sormadan, kocamın, ya- - Bütün dünyada biziın ha - insanlar hep cahil, bu yüksek 
d~ k epsıne knr§ı dudak bü- §Im ilerleyinceye kadar beklediği- sisliğimizden bahsederler. Biz bilgi, bu yüksek ılim işine akıl -

. ""-?Ocarnı tercih etmiş ol - ne telmih etmekle kabalık ettiniz hasis miyiz?. Eğer paranın kıy- ları ermiyor da, ondan bizim a-
d•~~~~~ . doğrusue. Artık sizinle karşı kar· metini bilen bir adama hasis de- leyhimizde bulunuyor. Sanki bir 
~~ N~ \/~ah etti: şıya oturamam!. mek caizse, öyleyiz!. Fakat, pa- kabahatmiş gibi hasisl'.kle itham 

t~ ı. ırı, ne de ıge ı. ze --r,om------..:-----~-~....,--....., ..... ---rııııııı.---..... -....... d ·ı ı.. 1tt) · e erek, bizimle alay ediyorlar! 
1 

' "-Oc~ lllnıış olmak, yerinde· 1 Su yolda konuşma sırnsmda, 
!, tırz da tercihe değer bir 

O' i(I d ikisinden biri, hiç bir nakil vası • 
~ . lrı, ilk .. ~ tasının parasız müşteri taşımadı-

oır 1kiııc·d sozden memnun ol- ~ ğ ndan şikayet etti. Öteki, bu şİ· 

ni şakağına götürdü, şöyle dedi: 
- Şimdi hatırıma geldi, dos • 

tum !. Ben, yalnız bir defa, ha • 
yatımda yalnız bir defa, besbeda-

• 
va rı..akledildim bir yerden bir ye-
re!. 

Öteki gözlerini açtı: 
- Aman, nasıl?. Anlat şunu 

bana! 
- Bir gün, dağda bir gezinti 

esnasında yüksekteki bir kayanın 
kenarına oturmuştum. Faz laca 
mı yaslanmışım, nedir? Kaya, 
birdenbire harekete gelerek, beni 
bir solukta tepeden ta vadiye in · 
<lirdi! · 

J , l\<> 
1 

en pek hoşlanm.ıdı: hayeti lnsdik etti. Yana yakıla 
. · Peke.anı nıı tercihe değer bir derdler.tiler. I 
fi di~ 0 

kadar da öyle değil! Bu aralık, ikinci 1skoçyalr, eli-
11.ıı •rı1 1; erb.?aınzetleri tanımış ol-

• ' 0 Yle d d. · ~ ! em ez ınız, zan-

()ı b')" 
b,P 1 ır. F nkat, kocc-.nız 

dı ı h·ut\'et, evet .. ı· w. 

11 ·b , ne soy ıyecegı -
•,- "Otu 

· ~ .de~İld· lll. O da fena bir a-
,Jr ~'"il.f it elbette!. Bunu ben 
re~ ~il.'"la~e~inı. Ancak biri irin
ce lı il te .hır çok namzet ara • 

•1 tcıJı bah . . 
~ lle sıne gelınce ... 
bir hal ise, bahsin bu ta -

l1ana bırakalım. Ko -

- Orası itfaiye mi?. Hayır hayır, yangın filan yok! .. Tam iki sa -
cıttir şömineyi bir türlü yakamadık! Rica ederim, bir yer nasıl ate§e 
verileb'lir?. Lütfen söyler misiniz? 

1 stJ 
Q 

Avci böyle o 1ur ! 
- Sorma azizim, geçen gün iki 

- Jnanm:m, benim Jı=ç ateş et -
mekte taliim yok .. 

- Neden?. 

- Neden olacak, kekJ!kJer ta 
uzaktan siliı.hımı görünce hemen 
teslim oluyorlar! .. 

İstiyerek kırılan]ar 
Bayan hizmetçiyi azarlıyordu: 

- Bu sabah, gene bir tabak 
kırdın! 

- Bağışlayın bayan, isteyerek 

yapmadım ... Bir kazadır oldu • 

- Evet bil'yorum, hep ayni 

sözler .. Zaten dünyada İsteyerek 

kırılan ne var ki? Hepsi isteme -

den kırılıyor .. 

- Hayır, bayan, isteyerek kırı

lan şeyler de var ... J\1esela omlet, 

mayonez yapmak için kırılan yu • 

murtalar cibi .... 

Kocası sannıış 
Bir baloda bir erkek aradığı 

kimseyi bulmak için hızlı hızlı 
dönüp dolaşırken bir kadının c _ 
teğine bastı. Kadın hiddetle dön
dü; fakat karşısında yabancı bir 
erk~k görünce gülimsiyerek: 

Bir Fraı:s;= karikatürü. Kadın, 

re.<Jsama şiiyle 1·ıkışıyor: 

- Burnumu neden öyle kırmızını -
trak yaptınız? Eğer rengi hemen dc

ğiştirme:scniz, bütün Paris elıalisi -
ne, alelyenizin igi uıtılmamış oldu • 
ğunu, bu sebeple nezle kaptığımı, re· 
simde burnumun ondan kızarmıf gö
ründüğünü il tin ederim! 

- Karşıdaki yazihaneden telefon 
ediyorlar.? 

- lkrıim burada olmadığunı sö11 • 

le/ - Affedersiniz efendim; az 
kaldı fena halde hidddlcnecck - - Öyle, amma telefon eden, pcn· 

bastıfiını cereden bi:i yö,.düğiinü söylemekle: tim. Eteği:ne kocan:m 
sanmıştım! J sözr 110.qfadı ! 
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ikinci müntehiplerin seçimi başlıyor 
-- Ba~ tarafı birinci sayı/ada 

Sandıklar bu akşam içerlerine 
defterleri konarak bulunacakları 
yerlere en yakın polis karakolu -
na teslim edilecektir. Sandıklar, 
tam yedi.de alakadar memurların 
ha•k önünde kanunun tarifi da -
iresinde a~ılarak içlerinin bo§ ol
duğu ha tka gösterilecek ve sonra 
kapanıp kilitlenecek, mühürlene
cektir. Seçimin devam edeceği üç 

gföı zarfında her ak~m sandık -
tarın rey atma deliği bir kağıtla 
kapanacak ve üzeri mühürlen -
dikten sonra gene karakola tes -
lim edilecektir. 

Rey atımı, sabah yedide baş -
lıyacak ve akşam on sekizde bi -
tecektir. 

21 ikinciki.nun pazar günü ak
,amı saat on sekizde sandıklar 

mühürlenip esas defterlere san -
dık memurları tarafından ne ka
dar mütehibin rey verdiği yazılıp 
imza edilecektir. Defterlf"re ma
halle mümessilleri de İm7a ettik-
ten sonra sandıklar en yakın 
karakola teslim edilecektir 

22 lkincikanun sabahı kara -
kollar kendilerine teslim edilen 
sandıklarla mahalle eşas defter
lerini bağlı bulundukları kayma
kamlıklara göndererek oro.da bu
lunacak olan seçim müfettişleri -
ne teslim edeceklerdir. 

Sandıklann teslim muamelesi 
bittikten ıonra seçim müfettişle
ri pazartesi günü tasnif işini bi -
tirecekler ve kazanın ikinci mün

tehiplerinin kazandıkları rey a -
dedini gösterir bir mazbata ya -
pacaklar seçim müfettişi ile kay-

, makam ve nahiye müdürleri al -

tını imza edecekler ve bunları 
merkez tef tİ§ heyetine verecek . 
lerdir. 

Yarın gce radyoda bir seçim 
gecesi yapılacak, Şehir bandosu 
çalacağı gibi bay Galip Bahtiyar 
ile iki bayan söz söyliyecekler -

dir. Cumhuriyet halk fırkası i -
kinci seçimi namzetlerinin tesbit 
edildiğini haber vermiş, Beşik -
taş, Sarıyer, Bakırköy, Adalar 
kazası ikinci müntehiplerinin i -
simlerini yazmıştık. Diğer kaza
lar müntehiplerinin isimlerini de 
bugün yazmakta devam ediyo -
ruz. 

KAZASI: EMiNÖNÜ 
NAHiYESi: BEY AZIT 

Agah Levent (istik lal Lisesi mü -
dürü), Ali Riza Umum meclis aza • 
smdan (Doktor), Ali Riza (Avukat), 
AJiye Ferit Seydan <Dr, Burhan A -

Jaca (Maarif Sıhhat rnüf eıtişi), Be· 
hicc Dr, Talat tlzkak, Cemal (Emin -
önü belediyesi muhasebecisi), Emine 
th..,an Ali Riza, Fadıl, (Tüccar) Dr, 
Ferit Seydan (İstanbul Tephirhane • 
si doktoru), Halil Nimetullah öz -
türk, (Haydarpaşa lisesi muallimle . 
rinden', Hasan (Gümrük umum mu -
haf aza müdürü), Hatice Raif Tek 
Hüsamettin Fuad <Diş doktor~), 
Hüsnü (Kösele taciri), Ibrahim l\fir· 
alay Mütekaidi, Otelciler Cemiyeti 
reisi, Ihsan Mukbil) İnhisarlar Is -
tanbul başmüdürlüğü avukatı), Ah • 
med Agah Levent izzet Akos
man (Afyon Saylavı), Münire HaliJ' 

Nimetullah öztürk, Nurettin (Mua -
lim), Nurinisa H. Fuat Osman Nuri 
Sungur, (lstanbul Belediyesi mufet
tişlerinden), Ol'han Remzi Yıldızeli 

(Sümer Bank Istanbul şubesi vezne 
şefi), Ömer Hazım, (Kız orta mek -
tehi müdürü), Raif Tek <Eminönü 
kaymakamı), .• 

Receb (Emlak sahibi Süleymaniye 
Oeak reisi), Rifat Beyazit nahiyesi 
müdftrU), Talat Ozkan (İstanbul ve
rem Dispanseri Ilaş hekimi), Riza 
Nuri (Doktor). 

KAZASI: EMiNÖNÜ 
NAH1YES1: EMİNÖNÜ 

MERKEZ 

Abdullah Eraslan <Eminönü na -
hiyesi müdürü), Asım Us (Artvin 
Saylavı), Atıf Yürük (Yüksek ticaret 
mektebi mualHmlerinden), Bekir Sa
mi (Emlak sahibi), Celal Moral (Os
manlı Bankası şeflerinden), Feridun 
Dokakin (lstanbul umumi meclisi a
zasından) Hakkı Tarik Us <Giresun 
SayJavı), Hasan şark ecza deposu 
şirketi mesul müdiirü, J{emal Kal -
mık (Tayyare piyangosu Mü şeflerin
den), Mehmed Emin (Komisyoncu) 
.Nesime Moral, Sıdıka Dokakin, Şv -
ket (Karesi Oteli sahibi). 

NAHIYESl: ALEMDAR 

Akil Muhtar özden Profesör dok
tor, AJi Şükrii Şevli Çocuk hekimi, 
Bahri İsmet Temizer (Kulak hekimi, 
Besim Ömer Akalın General doktor, 
Bürhancttin Yula İstanbul Halkevi 
idare müdürü, Cemal Erel Belediye 
teftiş heyeti, nıümenizi, Cemal Tun· 
ca Antalya saylan, doktor, Cevad 

. Abbas Bolu Saylavı, Bahrettin Ya -
Jrm Amasya nakliyat ambarı sahibi, 
Fahri Argun Alemdar na.ye müdürü, 
Fuat Hamit Ba;> er Doktor, Fuat 
I~öprülü Edebiyat faküJtesi Dekanr, 
Halil Nihat Yelik Gümü~hane sayla· 
vı, Halis Sirkeci Binbaşı mütekaidi, 
Halit Oğuz Belediye istatistk mü -
meyyizi, Haşim Osm:ınh Bankası me
murlarından, Hüsnü Sadık Durukal 
Beynelmilel yataklı Vagonlar Ş. Tür
kiye mümessili. lbrahim Alaettin E
ray Sivas Saylan, 1brahim Biringen 
Kaymakam mütekaidi, Kamile Hüs -
nü Durukal, Kazım Yorulmaz Mual
lim, Mehmed lzzet Şirketi Hayriye 
ba~ miif ettişi, l\lünerver Başar Adli -
ye icra memurlarından, Mustafa 
Hakkı Iümyager, Mustafa Hayrul -
lah Dr . .Mükerrem Eray Sivas Say. 
Erayin eşi, Nebiye Bürhanettin Yula 
Biirhanettin Yulamn eşi, Necati 
Ktan belediye miifcttişlerinden, Nec
mettin Evkaf mümeyyi~lerindcn, Nu· 

ri Tiirklrnn Belediye · reis muavini, 
Osman Şeraf ettin, Doktor, Reşid Ak
soy Asker mütekaidi, Raşit Gökde -
mir Emniyet Sandığı baş mürakibi, 
Receb Peker Kütahya say1avı, Refik 
Ahmed Senngil Muharrir, Refik 
Münür General doktor, Sadık Bar -
kın E\·kaf müfettişlerinden, Saibc 
Tevfik Uras, Süeda Receb Peker, Sa· 
kir Odun Taciri .. 

Şevket Adliye memurlarından 

Tahsin Geçay İstanbul t~tkiki itiraz 
komisyonu raportörü, 'J'evfik Uras 

Belediye teftiş heyeti müdürü, Vasfi 
Hikmet Uyuşturucu maddeler inhisa
rı şeflerinden, Yunus Nadi Muğla 
Saylavı ye Cümhuriyet gazetesi sa -
bibi, Ziya Nuri Birgi Afyon l\.arahi
sar Saylavı, lrfan Ferid Mardin Say
lavı, Jsmail Şebinkarahisar sayla,·ı, 

Abidin Daver Cümhuriyet gazetesi 
Yazı lşleri müdürü .. 

NAHiYESi: KUM KAPI 
Ahmed Nur Avukat, Ahmed Nu 

ri Maarif müdürü, AJi l\Iütekaid 
yüzbaşr, Ahmed Marangoz atelyesi 
sahibi, Edip Maliye memurlarından, 

Emine Çetin, Fatma Şakir M.imik 
Doktor, Feridun Cerrahpaşa hasta -
hanesi baş eczacısı, Hasan Fehmi u -
murni meclis azasından (Avukat). 
Hüseyin Avni A,·ukat, Hayri Tulgar 
Be!ediye hesab işleri baş rnürakibi, 

Hasan Basri Oğuz Belediye Seyrü -
sefeı· muhasebecisi, Hasan Sahihat -
tin Komisyoncu, Hikmet, llkmekteh 
baş muallimi, Halil Cevdet San'atlar 
mektebi müdür muannı, Hasan 
Tahsin Komisyoncu, Hami Belediye 
zat işleri mümeyyizi, Haydar Kum -
kapı Nahiye müdürü .. 

Hasan Şakir Nimik, Fırıncı, tüc -
car, Hüseyin, Bahriye zalıitliğinc!en 

mütekaid, izzet l'ıfarangoz atelyesi 
sahibi, İsmail Hur!i'it Gün Eyiip 
Dispanseri baş hekimi, Kemal Tulgar 
belediye hesap işleri müdürü, Muhsin 
Ergin Belediye Emlak müdürü, Meş· 
küre Ergin, Muazzez Tinç, Makbule 
Osman Şevki Uludağ, Sabir Evkaf 
memurlarından, Muzaffer Ermiş, 

;\fehmed Mürettip, Mehmed Ali Eski 
belediye müdürlerinden, Muzaffer 
Muallim, Mürteza Belediye iktisat iş-

Jeri memuru, l\lünür Çorum Saylavı, 
Mazhar Delediye Sular idaresi me -
muru, Nazmi Komisyoncu, Nigar Şev
ki, Nafia Gün, .Nuri Mahrukat tile -
carr, Nuri Yüzbaşıhktan müte.kaid, 
Necib Eshabr emlakten, I\ihad Tütiin 
inhisarı memurlarından, Osman Şev
ki Uludağ Doktor, Osman Süreyya 
Muallim, Osman Faiz Bakkallar Ce -
miyeti katibi, Osman Vilayet me -
murlarından, Raşid Atılgan Belediye 
Mezat işleri menıurlarrndan •• 

Rü~tii Oztan Kadastro memurla -
rından. Süleyman Sırrı Cam tüccarı, 
Salih Muallim mütekaidi, Şakir Mi -
mik :Fırıncı, tüccar, Şevket Çetin Yi
lciyet memurlarından, Şevki Fırıncı, 

Şevki J(ereste tüccarr, Tevfik Tinç 
Belediye Maaş ldltibi, Zehra Rüştü 
özten .. 

NAHiYESi: KOÇUKP AZAR 
Ali Re!l\Zİ Mütekaid Miralay, Ali 

Kartal Tiiccar, Akif Zihni özer 
Maliye l\temurlarrndau, Ahmed Kah
raman Komisyoncu, Ahmed Saffet 
Giilen Emlak sahibi, Aptullah Yi.ik -
sek Devlet Demiryolları memuru, A· 
dalet Sabri Çakım, Fahriye Kemal 
Tosun, Cevher Sadettin Tun~, Hulu -
si 'l'uzuner l\laarif Sıhhat müfettişi, 

İsmet IGızım Altan. !fazını Altan 
Hfüıl H Tan şeker fabrikası gabihi, 
Kemal Tosun Jstanhul tütün inhisarı 
lenzım şefi, Mümtaz Emlak sahibi, 
Nazif I<~mlak sahibi, Nizayi Oğan De· 
niz binbaşılığından mütekaid, Nadiye 
Zeki Gözgücü .• 

Osman Kıvıç Tüccar, Osman öztürk 
I\üküçpazar Nahiyesi Müdürü, Ömer 
Lutfi Hamalbaşı, Remzi Çamlıca Pos
tahane rnemudarrndan, Mukadder 
Saffet Gülen, Sabri Çakım Gümrük 
memurlarından, Sadettin Tune Bele· 
diye Zat işlerinde memur. Siileyman 
Sayınlrnl Hamalbaşı, Suphi Gümrük 
rnüfctti:ıliğinden mütekaid Sabiha A
kirözer. Zeki Gözgücü, Zehra Remzi 
Çamlıca. 

KAZASI: ÜSKÜDAR 
NAHlYESl: MERKEZ 

Agah İstanbul Tapu müdürii, Ah· 
mcd bmed,J;elcbi mümessili. Ali Ri
za Nikfıh memuru, Akif Gi.imrük 
veznedarı, Ali Riza Baytar umum mü
fettişi, Basri Binbaşı mütekaidi, Bed
ri Belediye wznedarı, Bekir Maarif 
memuru, Behzat Diş hekimi, Bürha -
nettin Asliye mahkemesi azasından. 

Celal Eczacı, Cevdet Ressam, Cevad 
Toydemir Mütekaid deniz miralayı, 

Cemile Muallim, Dilara Şefik Şefik 

karısı, Enver Gümrük memuru, Fah -
ri Can Adli tıp doktoru, Fasiha Ta -
hir Avukat 1'ahir karısı, Ferid Adli
ye l{atibi, Galib Milaray mütekaidi. 
Hilmi Univeı·site idare memuru, Ilur
~it Adliye memuru, Hazmı General 
doktor, Ilultisi Pro(esör, Hüsnii Dii -
yunuumumiyeden mütekaid, Hfümü 
Şakir Doktor, Hamdi İstanbul Sayla
Yr, Hüseyin Aşı memuru, İbrahim 

Hakkı Tiirkyılmaz l\föhendis mekte
bi levazım memuru, lsmail ~eYket 
Avukat, lsmail Hakkı Kay~akam 
Mütekaidi, İsmail Hakkı Eczacılar 

müfettişi, İsmail Hakkı Emlak ban -
kası veznedarı, İsmail Hakkı Hattat, 
Ismail Arif Mütekaid nüfus memuru, 
ismet M, Naili Avukat Nailin karısı, 
Ihsan RüBtÜ, Avukat, İhsan Mühen -
dis, J{amil Noter, Kadri Tekaüt bin
başı Muallim, Lutfi Kaymakam, Ma
cit Avukat, Mahmud Celal Başhekim, 
Muhanem Naili Avukat, Mehmed 
Ali Miiteahhit, Mahmud Ekrem Dok· 
tor, Mustafa Başmühendis, Mustafa 
Deniz kaymakamı mütekait, Mümtaz 
Paket postahanesi başmcmuru, Naz -
mi Madanoğlu Malul yüzbaşr mütc -
kaidi, Necmettin Sahir Üsküdar 
tramvay müdürü, Nevzat, Doktor, 
Nedim MualJim, Nuri Beyoğlu mu -
hasehecisi, Orhan Belediye variC!at 
müdiirü, ıtasim Bilir l\lckteb müdü· 
rü, Rüştü Maliye ·veznedarı, Sıbka -
tullah Doktor, Servet Yesari Noter, 
Sal:lhattin Demiryollar muhasebeci -
si, Saadet Hüsnü Hüsnü karısı, Scyi
de Nazif Nazif kızı. Saadet Mustafa 
Mustafa karısr, Saffet tik mckteb 
müdürü, Sami Adliye icra katibi, 
Şefik Bağman Maarif müfettişi, Şe • 
fik Mütelraid gümrük müdürü, ŞeYip 
lcra reis muavini, Tahir A vulmt, 
Talfıt Doktor, Tevfik Maarif müf et -. 
tişi, Tevfik Eski belediye azasr, Tu -
ran Tüccar, Vahdet Komisyoncu .. 

( Arkası var ) 

Sar meselesini görüşt 
cek Uluslar Kurumu 
toplantısı geri kaldı 
~ Ba!i tarafı birinci ~ayı fada 

Alnı:ın arazisi askerlikten tecrid e • 

dilnıe ' '" orada asker ikame edil • 
n:emek İcab etmektedir. Bundan 
haşka Fransızlar, aı;;kerlikten tecrid 

işine seYkulceyş demir yollarımn 'e 
demiryoiları istasyonlarında meHud 

olup asker trenlerin tahmil ve talı li
yesine yarıyaeak bütiin teı-isatm talı· 

rih edilmeo:i hususunun da dahil ol
duğunu iddia etmektedirler. Yol . 

lar. köprüler ve kanllar da bazı ah

val "e ~crait dahilinde selkulcey;:i 
bir ehemmiyeti h::ıiz telakki olunabi-
1 ir. 

Cenene, 16 (A.A.) - Uluslar ku· 
rumu konseyi Sarre meselesini tetkik 
etmek ii~«>re öğleden sonraya bırak • 

trgı toplnntı:-mr tehir ctıni~tir. 
Cenevrc, 16 (A.A.) - İki ala • 

lı- adar tarl\f t memnun ve tatmin ede· 

cck şekilde Sar meselesini lıallet· 

ınck m:lk!ladile uluslar kurumu kon

seyiharic:ncle göriişmelere dc\'am e· 
clilmektcclir. 

Fransa ile Almanya arasındaki baş· 
lıca noktainazar ihtilafı Sarın asker • 
1 ikten tecrirl edilmesi meselesi Uze • 
rinde temerki.iz etmektedir. 

Sarre arazisinin akiheti taayyiin 

etıocden evvel mevzuubahs edilmesi 

nı iimkiin olmryan €ilahlarm tecridi -
ne miiteallik maddelerin Sarre ara· 

zisi i~in tatbikini Fransanm taleh 

etmesini Fransa mantıki gördügii 

halde Berlin mahafili Versay mua • 
lıedenanıeı.inin :ıskeri maddelerinin 

evvelki giinkü plebisitteki zaferden 
sonra ya§f)'ahilcceğini kabul etme . 

mekteclir. 
Mi.isaid für hal suretinin el<le c • 

!]iJme;;ine intizarcn diplomaı;i göı·i.i§· 

melcri tekrar ha~lamT§tır. Ezci.imle 
lıu ı-ahah bay Litvinof ile hay Rcck 
"ark ıniı;akt hakkında göriişınii~lcr· 

<lir. 
Bay Laval, hala hasta olan hay 

Rccki ziyaret etmi~ ise de hn ziyare

te hiiyiik hir ehemmiyet atfedilme· 

nıı-kteclir. Bu ziyarette ha~lıca görü· 
~iilcn ~eyler Fransız - Leh rni.inasc • 
lıatı Ye aynı zanıanda ~ark misakı ile 
Hom:l itiHifJarı olmuştur. Tiay Yev· 

ti<;in pkmda Cenevrcyc geleceği 'e 
Sir Con Saynıeniu ele Ccncvreyc av· 

det erlcccği lıahcr Hrilmcktedir. 

Cenevre, 16 ( A.A.) - Fram.ız 

mahafili, Sarrc i_şi ile iştigal edecek 
olan kon~r.y ic;tiıııamm tehir ctlilıni~ 

olmasma hiiyi.ik bir ehemmiyet al • 

fctnıeınektcdir. Bu ceh:.enin yarın ak
tcdilcccği beyan olunmaktadır. Bu 
ccJ;;cdt• hir karar sureti ittihaz olu

nacağı ve im karar suretinde kon;,c

yin Sarın Almanya ile hfrlcşıneı;ine 

ve lm birleşmenin tarihini lcshit C· 

tlcreği siiylf'nmektcdir. Bu hirle~mc

nin ~nhat ha~langıcmda yapıbc~ğı 

talıınin ctlili~ or. Çiinkü Alınanyn ~ı 
tarilw kadar muallak mc:;clclcri hal· 

lctmd. fikrindedir. 
Sar reyiium komİ:ı) onu azasını \ 'e 

ı·cy pu:-:lalarr saıı<lıklarını getiren 

trrn (iğle iiıeri buraya gclmi~<lir. eıu:: 

la.r kunııuunun ilı>rİ gcle;ıleri \ ' f• 

uln,..Jar anısı matbuat ıniinH'•sil1cri 

Ji hir joli:ı miifrczcı:.i treni muhafaza 
istan; onıla huluınıyorlanh K U\'\ t'l· 

li lıir polis ı:ıulıaf azaı-;ın · 
allına alım~tır. Konsey rey pu~lala· 

rmın bakılnıasma karar verinl'i;e 

kallar sandıklar polis muhafaza,,ın

da kalacaktır. Almanya lehinde bii· 

yük hir ekseriyet göriihnü~ olduğun· 

<lan rey puslalarmm bir daha güzden 
geçirilmesine liizum gifrülmernC'ktc· 

dir. 

Sarbruk, 16 (A.A.) - Fener a-

layı anlatılamıyacak kadar f 
ve heyecan içinde geçmittir· , 1 

Saat 18 de nihayeti geJıoı1 
bir alay, şehir sokaklarından 8 
meğe baş]amışhr. Alaya iştir.k 
denlerin, tertip edenler tarıfı' 
dan evvelden tahmin edileJ1 
hin adedini fazlasıyle g~İS 
söylemek mübalağalı olmıyaJ 
tır. Çünkü alayın nihayeti gelJJI 
için üç saat beklemek }azını geı 
miştir. Muzikalar Alman Na:ıİ~ 
li marşiyle karışık Sar şarkıları~ 
hyorlardı. Hemen bütün evle~~ 
nüne Bay Hitlerin bir metre bO 
yun,da bir fotoğrafı asılmıştı· 

Polis Hitler aleyhtarı bütÜJl;, 
halefet merkezlerini boşaltlfl,j 
çin tedbir!er ittihaz etmişti. t.JI 
lararası ı)olisi tarafından alfll, 
tedbirler sayesinde hiç bir hid 
olmamıştır. 

Havas ajansı reyiam ınen•~ 
farının bozgunluk acısı duyd~~ 
rmı ve kendilerini emniyett1 

içinde bulduklarını yazıyor. 
Hitler aleyhtarı katoliklerill 

deri Hofman hayatından ikot~ 
rak Sar fngiliz polis müdürü~ .1 
rac~~tla himayesini rica etuı1~~ 

Obür taraftan 15 Fransıı '~ 
si Nazi tehditleri karşısmda. tf 
rini terkederek madenlere ıı~ 
mışlardır. Bunun için dün al<Y, 
muhalifler uluslar derneğine fi 

luslar arası kurumlarına mür~t 
at ederek Sarda asayiş meıııh I 
nin henüz kuruma ait oldui1'11

• 

teyidini istiyeeekleri söy)eni1ot 

du. r11>; 
!Sununla beraber1 Nazi fi b~ 

nm en ileri gelen şeflerin.den ,JJ 

Havas ajansına, fırkanın 5',Jı 
takip etmek istediği siyaset b ./ 
kında yatı~tırıcr beyanatta bıl1 

rak demiştir ki: 
Alman idarecllerinlfl 

••~asası ,1 
1 - Bay Hitlerin Sar nıe İ 

sindeki zaferi Fransız - Al!l'ltJ'#, 
nasebetlerine zarar vermiy~e·~~ 
Çünkü artık hiç bir toprak ıbtJ 
kalmamıştır. 

2 - Sardaki hitler aJeybtf 
şeflere gelin-:e, Nazi fırkası~ 
ların vaziyetlerindeki güçr' t1' 
kendiliklerinden nazarı di?t]cl 
lac",karmı :.;ar.netmektedir. 'I 

3 - Naziler, naı:iliğe alc~fll 
clduklarını bil·cliren muhşti~ 
kandırmak suretiyle elde ctJJ1 
yctindcdirler. 

4 - Dış bakımından, t!~ 
Sar reyi3mı neticesinin pıı~ 
rr.cıkamiyle mühim müzake _, 
sebep obcğı kanaatindedirle~9 
ra, kato.Jiklerin B:ly Hitler 1 tİ 
deki reyleri, Almanyacla cl~ıf 
Vat:kan arannda daha 1 
bir iş l:erabcrliği imkinınJ it• 
kimselere cesruet vermekt~ 

Almun idare-::l~rinin " sJI 
. ı·ı 1 • • .. lı' ıstet ı : en sıyasanın an ... 
bunlar.dır .. , 

11 Rev·am komrsvo" 
Cenevreye gitti ~,J 

Sarhurk, 16 (A.A.) - ·;ı'r 
Ajansı m:ıhabirinden: Re~ l 
misyonu, ln3'iliz askerleriııiJl ~ 
hafa.:a:;ı altın~a bulunan rd~C 
lalarrnı hami!en, dün, burş 
nevreyc har~ket etmiştir. ·dıt' 

Bu ane kadar, ötede .berıı,;aı1' 
büyük ehemmiyeti haız 0 .,t• 
bazı hadiseler vukubulnı0t~11 

Ufak hadiseler 01 .. ,1 
• tıı 

Ezcümle, Alman cephes•tııl' 
2 tncl "° Devamc 14. cü sayıfamr 
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Yaşar? 
• 

Kadınlar mı erkeklerden çok 
Ya.far, erkekler mi kadınlardan 
çok? T·· ı·· ·· ı·· 1 · ·· ur u tur u mevzu ar ara-
sında, bu da sık sık uaıtırma 
lt\e\'zuu olur. Tutulan bazı ista -
tisfkJ 
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BALOl 

Avrupa ve Amerikada, fakir 
ve iısizlere yardım için, sıksık 
balolar tertib ediliyor. Bu arada 
Londradaki Avusturya sefareti 
larafındnn da bir balo verilmiş· 
tir. 

Balo, fevkalade alaka uyan • 
Jırmıştır. Ecnebi memleketler ga· 
zeteleri bu baloya aid yazı. ve re
simlere sütun sütun yer ayırıyor· 
lar. Balo, maskeli balodur. in • 
giltere Aristokratlarının en meş· 
hur simaları, baloda hazır bulun
muıtur . 

Avusturyanın Londra sefiri 
Baron Frankenştayn, Avusturya 

uılzadelerinin eski kıyafetleri -
ne uygun giyinmiıtir. Geçende 

1 ere dayanılarak, neticeler 
0
l'taya konulur. Parlsda Ortaya Konulan Son Moda KUrk Model!erinden Biri 

Prens Corcla evlenen Elen Pren• 
sesi Marinanın düğününde mev
kibe dahil bulunan Prenses Kira· 

nın, lngilterenin tanmmı§ roman
cılarından Samerset Moganın kı
zı Mis Liza Moğanın, Brezilya 

sefirinin kansı Mm. Di Olivera
nm, Frav Georg Şiıtin, Alman 
sefiri fon Hötün giyiniıleri, pek 
beğenilmittir. 

lngilterede çıkarılan 1934 se

lleaine aid bir istatistik neticesi • 
rıe ·· 

...,_. .. _...-.. ,... ...... _,._....,,... ... __ ...., .... ____ ,..._.., ... .-ııı._. .......... -•r~ , 

gore, yaşayışları geçen bir 
ııerıe içerisinde yüz seneyi dol • 

duran asır görmüşler, orada tam 

Yiiz on kişidir. Bunlardan kaçı 
~adın) kaçı erkek, dersiniz? .. 91 
1 kl\dın ve 19 u erkekmiş!. Bir ve 

dokuz rakamlarının yer değİ§ • 
tirınesi suretile anlatılan çokluk 
"e azlık! 

l Bu istatistik neticesine bakı • 
~· kadınların erkeklerden da-
A. l sok y adıldarı anla,ılıyor. 

Vaziyeti gözden geçiren bir 

" 1 ' 

~ba bunun sebebi nedir? .. Bu
ııun sebebi olarak, ötedenberi 
erkeklerin kadınlardan daha çok 

l'oruldukları, meslek hayatına a· 
lılıı.. .. d d" "l "' ugraşma sırasın a ımag a-
~llır zorladıkları ileri sürülür. 

• İngiliz gazetesinin muharriri, 
kadınların erkeklerin yanı sıra 

yer tutmalarının, daha oldukça 
yeni sayılması lazım geldiğine i
şaret ederek, ancak iki bin se • 
nesine doğru tutulacak istatistik

lerin neticesinin çok ve az yap· 

ma sebebinin katiyetle tesbitini 

temin edebileceğini yazıyor. Ar· 

tık kadınların da erkekler gibi 

mealek hayatına atılıp uğraıma- ı 

lan, dimağlarını zorlamaları, yo

rulmaları itibarile, eğer o zaman 
da çok yapma nishetinin kadm
ların leli ine bir fark ortaya koy
duğu anlaşılırsa, buna ötedenbe

ri ileri sürülen sebepten başka 

bir sebep aramak İcab ettiği dü
tüncesile, yazısını bağlıyor! 

Bu resim, billurdan bir fincanla 
tabağının ve yeni örnekte zarif bir 
kaşığın yukandan alınmıf resmidir. 

Maaa üstünde duran fincanın altın • 

1 
da bir tabak, tabakla fincan arasın • 
da da §ık bir örtü vardır. Yıldız ve 

kenar •üalerl, bu ince, el işi örtünün 

iki bin senesi! Pek uzak bir ıtlbuki, şimdi kadınlar da bu 

ta.hada erkeklerin yanında yer tarih değil mi? .• O zamana ka • 
•-ut 

billflrdan görünen ıekillerldir I 

· Uyorlar. Şu halde? dar yatıyabileceklere ne mutlu! .• ........, ........... ______________ ..... _______________________ _ - Tatlı Bahsi 

Son Moda Bir KUrk Modeli 

Çikolata Gevreği 
Çikolata gevreği, iyi yapdına, 

çok lezzetli olur. Bunu, lezzetli 

olması için na11I yapmalı? 

On iki yumurta, altmıf döıt 

dirhem un, onaltı dirhem rende • 

lenmit ve elekten geçmiı çikola • 
ta, üçyüz yetmit bet dirhem toz -
ıekeri tedarik etmeli. Hepsini bir 

havanın içerisine koyarak, yumu· 

ıayıncaya kadar dövmeli. 

Bunc'.--.n sonra yapılacak İ§, ha· 
vanda dövülen §eyleri beyaz ve 
temiz bir kağıt üzerine eleyerek, 
tepsiye yerleştirmek ve hafif ate§
il fınna sürüp pi§irmekdir. 

Şeker Lokması 
Be§ yumurta sansını yebni§ 

bet dirhem ince §ekerle iyice 
vurmalı. Sonra yetmit bet dir • 
hem su vermeli. Yumurta sarısı 
ile şekeri, bu su içinde iyice yu • 

ğunnah. 
Bu suretle vücuda getirilen U· 

fak ufak lokmaları, kızgın yağ • 
da piıinneli. Daha sıcak bir hal
de iken §ekerli suyun içine bırak
malı. 

Lokmalar, tekerli suyun için-
1 de §ekerli suyu iyice içine çekin • 
ı ceye kadar kalacaktır, 

1 I:. akedilen Ceza I 
l ~imali Amerikada yafıyan bir 
j t. :. ?k, timdiye kadar tam on al • 

1 p Jef a evlenmif, bu on altı kadın
rdan biç biri sile tatlı tatlı geçine -
ınemiı, hepsini birer birer bo§a
mıttır. Senelerdenberi bu kadın
lara nafaka veriyormuı. Bo,an -
ma .zamanında bir hayli tazmi • 
nat ödemiıtir. Çünkü, mahke -
meler, on altı boıanmanın on al
tısında da kendisini haksız çı • 
karmıılardır ! 

Şimdi kırk yatında l>ulunan 
bu adamın huysuzluğu, olur ol • 
maz ıeylere kızması, karılarına 
eza ve cefa etmesi, nihayet ka -
dınların botanma kapısına bat • 
vurmalarına yol açmııtır. Boıan· 
malann tazminat, nafaka yollu 
yüklettiği paralar, oldukça zen • 
gin olan bu "ideal koca,, nın 
büfçesini o kadar sarsmıttır, ki 

son zamanlarda nafaka veremi -
yecek hale gelmit ve mahkeme • 
ye müracatla "artık param kal • 
madı. Bana acıyınız!,, demiştir. 
Mahkeme, henüz kararını bildir
memiştir. 

Diğer taraftan, bu adamdan 
boşanan on altı kadın, haklarını 
koruyabilmek için bir toplantı 

yapmıılar, baıbqa verip dertleı
mişler, neticede bir cemiyet kur· 
muılardır. On albsı birlikte, bir
le§ik bir kuvvet halinde eski ko • 

Dünyada büyük şöliret edin
miş dansöz Tilli Lotla Rus dan· 

sörü Anton Dolin, bu baloda 
dans numaraları yapmıtlardır. 
Elde edilen para yekUnu, hayli 
yüksektir. Paranın bir kısmı İn
giliz itsizlerine ayrıldıktan son· 
ra, Avuıturyadaki fakirlere dü
ten paranın mikdan, &§ağı yuka
n on beş bin tilin tutmak~aır • 

Bu tantanalı ve mqhur balo
ya gelenlerin giyiniılerinden 
başka arabaları da eski zaman 
arabalan tarzında imiı. Balo sa· 

lonlanna giremiyen arabacı ve u-
ıaklar da, hep eski tarzda giyim
li bulunuyorlarmq. Salonda it 
gören hizmetçilerin ve çalgıcıla
rın da öyle giyindiklerini ili.ve 
edelim. 

itte, Avrupa ve Amerika ga
zetelerinde tafsilatı sütunlarca 
yer tutan bu meşhur baloya aid 
haberlerin bir hulasası! 

caları olan adamla uğrqacaklar, 
onun petini bırakmıyacaklardır. 
Dolayısile onu rahatsız ederek 
öc alacaklardır. Hak edilen bir 

ceza!! 

Resimde, gümüıü Tenkte Poclü Süed,, den yapılmıı bir rilt eldi
venle bir el çantası bulunuyor. Eldivenin bilek etrafına gelen kııımla • 
rı, "ilahi kadın,, ın moda yaptığı "lsveç Kraliçesi Kristin,, tarzının, 
mutedil §eklindedir, az geniftir. Çantanın tahtadan düğmeleri, ~anta • 
mn deri.ile kaplıdır. 



~ÜJako. -
1 ·qatro ne ir, 

Aktör kim e ? r. 
Tiyatro, toplulukla nefes ne · 

fese gelen bir sanattır. Topluluk 
onun önünde diz çöker, susar! 
Tiyatro, topluluğa birkaç arşın 
yüksekten sesini duyuran, göz -
le görülen, yürekleri kıskıvrak e
line alan, kafaları zonklatan, be
yinlerin en incecik ve geçilmez 
yollarını deşen altı güzel sanatın 
en ya~lısı, fakat en güçlüsüdür. 
Yaşlıdır: Yer yüzü kadar .. Güç -
lüdür: bir güle§çi kadar .• Bir Ro· 
ma gladyatörü, belki de Hcrgi:} 
kadar .. Dili uzundur;her çağda 

çekinmeden söyler, hayknır .. Ta
rihten önce sessizdi, yalnız oy -
naktı. ''Mime,, lerle geçinir plas
tik hareketlerle tanrıya tapınır -
dı .. ilk çağlarda papaslarla haş • 
rüneşr oldu, sonra "Aedc., lerin 
lirlerinde tatlı tatlı mırıldanmağa 
başladı. Diyonisüz günlerinde işi 
çapkınlığa, sarhoşluğa vurdu. Da
ha sonra "Eşil,, onu çatık kaşla 
uzun uzun söyletti ve trajedi al -
lahı (meJpomene)e emanet e'tti. 
"Aristof anos,, ve "M enandres,, 
onu cımbızla gıdıkladılar, acı ve 
manalı sözlerle güldürdüler, on -
lar da bu çok yüzlü olmağa baş -
lıyan sanatı komediya Allnhı 
'·Thalie,, ye emanet edip göçtüler. 
''Thespis,, onu giydirdi, kuşan -
dırdı, yüzünü örttü. Orta çağda, 
tiy.atro, işi gene enikonu dine vur
du.Mysterolerle Liturgie ile boca
ladı durdu. Yeni çağda geli§ti, 
güzelleşti. Molyerden gülmeği, 
Şekspirden asıl konu§mayı, dü -
şünmeği öğrendi. Bugün de ara
mızda beteriyetin emektan gibi 
geçiniyor. 

Aktörlüğün tarihini lrnnuf -
mak uzun .. Onu bugünl<ü görüş 
ve dü§ünü~ümüzle tetkik edelim: 

İnanır mısınız ki aktör, sahne 
üstünde rolünü yapar, oyun oy • 
narken; evin bir köşesinde veya 
kırda, sakalda kendi alemlerine 
kapanarak oyun oynayan çocuk
lara benzer •. Kız çocukları elle
rindeki taş bebekleri nasıl sahi
den çocuk, bir ceviz kabufl'unu 
da nasıl süt fincanına benzetip 
bebeğin ağzına götüriirse, erkek 
çocuğu da nasıl belindeki teneke 
kılıçla bindiği tahta atla kendini 
sahiden savaşa girmiş bir süvari 
sanırsa aktör de bazen kendini 
titiz bir ihtiyar, bazen ba,ındaki 
teneke ve mukavvadan tada bir 
kıra), bazen bir dilenci, bazen 
bir alim, bazen hasta, bazen ka -
til yerine kor ve öylece oynar .. 
Yalnız çocuğun oyunu ile aktö • 
rün oyunu arasındaki fark ıudur: 
Biri, yani çocuk ne halde bulunu
yorsa onu gösterir ve kendisi de 
gösterdiği §ey olur. Rolünü se -
yirciler için hazırlamamı,, hatta 
onların üzerinde bırakacağı izi 
tasarlamamı§tır bile .. Rolü ilkin 
y~ar .. Bu rol, sapsade ve hemen 
doğmu§, uydurulmuı bir roldür. 
Ne kitabı var, ne de sürekli bir 
çalııma ister .. Hulasa çocuk ken
disi için oynar. Halbl!lıi aktör se
yirci için hazırlanır. Rolü aktör 
değil müellif denen fikir ve vakn 
yaratıcısı meydana kor, aktörse 
onu füıtüste çalışmalarla canlan -
dırır. Yalmz çocuğun oyumı ile 
aktörün oyunu arasında beraber-

lik gö teren bir durak va:: aktör 
olsun, çocuk olsun iki oyuncu da 
oynadıkları oyunu gözleri önün -
de ve kafaları içinde kendi ken • 
dilerine yaşarlar .. Hayal!eri ha • 
kikat gibi görürler .. Fakat çocuk 
ile aktör arasında gene bir fark 
göze çarpıyor. O da: çocuk ken • 
dini oyuna kaptırır, aktör ise o
yuna kafasile hakim olur. Çocuk 
dalar, aktör gözünü dört açar. İ§· 
te büyü!: münekkitler, daima ak
törlerin oyununda bu ciheti bü -
yük bir titizlikle nraştırmı~l. rdır. 
Yani aldör, duygusu ile mi oynu-

f ·ı ·? o· yor, yoı.sa ka ası ı e mı... ı · 

derod "candan onayan aktörle
ri hiç sevmez, hırpalardı. Tabii 
haklı olarak.. "Çünkü sahnede 
gösterilen heyecanlar, her şey -
den evvel müellifin stili ve rolün 
kompozisyonu, sonra da takma • 
cağı yüzle bağlı olan aktörün 
anlayışı gibi çifte bir sembolizm
den geçer. Bunun için tiyatroda
ki acılar hakiki acılar değildir. 
Bilakis hepsi uydurma ve tiyatro 
tekniğine uygundur. Zaten tiyat
roda hakikat, tertibten ve bilinen 
ölçülerden başlta bir şey değil -
dir. Aktörün hakiki ifadeyi dü -
şünmediği çok olur. Onun bütün 
istediği ve gözettiği gilzel, anla -
şıl:ı.bilir ve dokumı.klı bir oyun -
dur. Çünkü her ıeyden önce ae -

1 " • . yircilere ve on arın acı,, ıçın e • 
dinmiş oldukları fikirlere bağlı • 
dır. İşte bu yüzdendir ki aktör, 
ıahne üstünde bir yapan, bir de 
yapanı dinliyenleri belli belirsiz 
gözetliyen iki adam olmak gibi 
bir mecburiyete katlanır. Şu hal-

de aktörün sanatı bir tertib ve 
tanzim buna göre de oynadığı 

rol bir kompozisyon ve sistem · 
dir.,, Büyük ve qsiz Fransız sa
natkarı Sara Bernar, bütiin sah • 
ne hayatını anlatan (Meme· r • 

hatıralar) adlı kitabında şüylc 

der: "Ne zaman bir rol yarat -
tımsa bunu karşımda eiyinip ku
şanmı~, yürür, oturur, kalkar, se
lamlar bir lıalde gördüm. Fakat 
bu, knht·amanın sadece maddi -
leşmit bir görünüşüdür. Kendisi
ne hakim olması rn7 1m gelrn ruh, 
bundan birdenbire daima l:aç -
mıştır.,, S:ırn. Bernarnı bu "Özle
ri, yu?<~uda söylemiş oldukları -
mızı n•.oğ1 yukarı tandik ediyor. 
Dahi Fran ız aktörü, Komedi 
Fransezin aııkallı trajedil eni Mo
ne Sülli: "Bir rolün kompoz'syo
nu vakadaki şahsın derisint- gir -
mekle değil, bunun tam aksini 
yapmakla. olur. Ev\ la tarihi a • 
raştırmalnr, düşünce ve görü§ler
le vaknnın tem~il' edilmek iste -
nen ~ahsiyeti hazıı-lanır, sonra da 
içimize bu sokulur ve bir müd • 
det bununla böylece yaşanılır,, 

elemiştir. 

Sully büyük trajedilerle hr'hi 
,ahıslar icin mütalea yü ütmü , 
aktörler arnsındıı bir k ide bük • 
münü almı olem: 

"Rollin derHnin icine girmek,, 
sözünü de altüst ctm',.tir. Aktör 
Talma da rolünün her şey's ni, en 
ince yerlerini ha t A ses~nin İ'l 0 ş 

ve cıkı-.larını bil tevhit c'1c··, 
böyleHkie oynadıiiı aynı rolde 
her defasında, değişiklik yap -

Ukraqnada 
Tiyatro, musıki, resim 

· ve heykeltraşlık 
Tas ajansının bildirdiğine 

göre son seneler zarfında Ukray
nnd! sanat kültü?"ü pek geniş bir 
surette ilerlemittir. Bundan on, 
on beş sene evvel yalnız büyük 
şehirlerde tiyatro vardı. Halbu -
ki bugün Ukrayna cumhuriyetin -
de 32 Kolkhoz tiyatrosu mev -
cuttur. Buna azlık milletlerin ti • 
yatrolarmı da ili ve etmek lazım
dır. 1931 senesinde bütün Ok • 
raynada dokuz tiyatro çalıııyor • 
ken bugün Ukranyada dokuz ti
yatro çalışıyqrken bugün bunla • 
rın sayısı 18 i bulmuıtur. Yahu • 
di tiyatrolarına daha ziyade de • 
vam edenler vardır. Bundan bat
ka Leh, Alman, Bulgar, Grek 
ve Moldav tiyatroları da açılmıf· 
tır. Zoporoji, Harkof, ile Donotz 
havalisinde de yeni tiyatrolar 
vücuda getirmiştir. Ukraynalı 
muharrirlerin eserleri bütün Sov· 
yet Rusyada oynanılmaktadır. 
Ukrayna tiyatroları repertuvar -
larnıda Şekspir, Şiiler, Molyar, 
Goldoni, Gogol, Ostrovskinin ve 
daha meşhur ediplerin eserleri 
vardır. 

Bu cumhuriyetin tiyatro ile • 
mi, bütün Rusyadaki tiyatrolarla 
sıkı bir münasebet halindedir. 
Moskova ve Leningrad tiyatro 
artistleri sıksık Ukrayna turnesi· 
ni yapmaktadırlar. 

Cumhuriyetin bestekirlarında 
da büyük bir terakki görülüyor. 

" an ,, dmdaki n riyal eTi 

Ukrayna, Rus, Yahudi, Moldav 
ve daha başka dillerde musiki e· 
serleri neşrediyor. 

Ukrayna Cumhuriyeti Maarif 
halk komiserliği, en iyi bestekar
ların yaptıkları halk şarkıların .. 
dan beş bin kadarını basmağa 
hazırlanıyor. Bestekarlar 10 ope
ra ve 57 senfoni ile birçok çoc~k 
ve koro şarkılarını bitirmeğe ça
lışıyorlar. Birçok büyük senfoni 
eserleri bestelenmiıtir. Bu ıen -
fanilerden bestekar Koliadanm 
"Traktör gürültüsü,, ile Titz, 
Kossenko, Komenkonun eserle • 
ri "Ukranya birliği,, müsabaka -
sıncln mükafat kazanmışlardır. 

Bu son seneler zarfında muk
tedir musikişinaslar yetişmiştir. 

Şarkı söyliyenlerle piyanist • 
ler büyük halk kütlelerine sanat
larını göstermek için konserler 
veriyorlar. Halk arasında musi
ki dersleri büyük bir ehemmiyet 
le tatbik ediliyor. Son sene için • 
de Ukraynada çocuklar için 30 
musiki mektebi açılmış bundan 
büyük istifadeler elde edilmiştir. 

Ukraynada resim san'ati de 
büyük bir terakki göstermekte • 
dir. Bu sene sekiz sergi açılmış 

ve beş bin güzel c~er teşhir edil
mi tir. 1933 yılında maarif komi
cerliği Ukrayna ~ehirlerini bcze-
tecck sanatkar yetirtitmek için 
birçok heykeltraşlık atelycleri 
açmıştı. Ayrıca bir konservatu -
var, b:r giizel sanatlar ve bir ti • 
yatro enstitüsü ile işlerine sekte 
vermeden dersleri takib için de 
amalelere kurlar açılmıtlır. 

• 
l 

- Şehir 1 iyalrosunda .-
lstanbul Şar tiyatrosu, Tepeba- tü geleni ba~tan sona kadar sürctl 

fı çatısında bu yıl ergin Rus yazı- melodram havasıdır. 

cısı Dostoiyefakinin seyircileri duy "lnsan!ık komedisi" bizim ti· 
gu ve düşünce tadları içimle heye- yatrcmuzda iyi oynanmıştır. Vot· 
canlandıran "Cürüm ve Ceza" sın ren rolünde 1. Gal'b çok güzddii 
dan sonra iki Fransız yazıcısının büyük artistimizi ününü artıra.il 
orta değerli bir piyesini ve sonra başarıcrlığından dolayı kutlula · 
büyük Şekspirin Hamlet'ini oyna-

rım. 

dı; Birkaç gündenberi de ''Vot -
ren,, gösteriliyor. (Votren) piye -
sin yükünü taşıyan ve baş rol sayı 
lan karakterin adıdır, amma bu o
yuna BaJzak'm bütün eserlerine 
verilen adı kuHanarak(insanlık ko 
medisi) sJemek pek uygundur. 

On dokuzuncu yüzyılın tamn
mıt Fransız yazıcısı Honore de 
Balzac'ı (1799 .. 1850) anası ba • 

bası avukat, yahut noter yapmak 
istiyordu; o, güzel yazı yazmağa 

meraklı idi. Uz~n yıllar, acınacak 
ve sıkıntılı bir yaşayış içinde pek 

te çok değeri olmayan eserler ya
zıp bastırdı; sonra kitap basıncı • 

lığı işleri arasında kazanç işlerine 
karışmağa kalktı; günün birinde 

yazdığı bir romanla tanınmış ol -
du, para da kazandı, fakat çok 
harcadığı için borçtandı, sonuna 
kadar borçlarını ödemek için ya
zı yazdı. 

Bu sıkıntılı yaşayı~ Balzak'm 
görüşünde, dütünüşünde değerli 

bir değiıkJik yapmış; yazıcı in -

sanların çirkin, zayıf yerlerini bü
yük bir 'Ustalı l gôrüp~üs erme 

gücünü kazanınıftır. 

Balzak, yukarıda da yazdığı -

r.ıız gibi, eserlerine "imıanlık ko • 
medisi" adını verir; bunlan hu U· 

si yaşayış, vilayetler yaşayışı Paris 

yaşyışı, politil<a yaşayı~ı, asl<er1ik 

ya~ayf§ı, kır yaşayışı gibi parça • 
lara böler. 

On dokuzuncu yüzyılın tanın -
mış yazıcısı Bıalzak, ad! sanı yal
nız kendi yurdunun sınırları için· 

de değil, okuryazar acunun her 
yanında bilinen bir adamdır; ülke 

mizde de kendisinden çağ cağ u -
zun boylu konuıulmuştur, non yıl 
içinde de V AKIT basımevi Bal • 

zak'm pek tanınmıf olan Goryo 

baba adlı romanının dilimize çev
rilmesini basıp çıkardı. Tepebaşı 

tiyatrosunda oynanmakta olan in 
sanlık komedisi, Honore de Bal -
zac'ın topluluk, yükıek yaşayış, 

yüksek yaşayanların içyüzü, kötü
ler, kötülerin niçin ve nasıl kötü ol 

dukları ve kötülerin içindeki iyi 

duyguları bildiren düşüncelerini 
bize güzel bir tiyatro tekniği için

de göstetiyor. Balzak, sağl·en yaz 
dığı piyesleri beğendirememişti, 

ölümünden sonra onun eserlerin -

1 den1 dütüncelerinden ve sözlerin -
den alınarak yazılan piyes beğe -
nilmiıtir. 

(İnsanlık komedisi) ııde güzel 
söz, kuvvetli nükte, canlı tipler ve 
ustalıklı bir entrika vardır; kala -
balığı heyecanlandırmak ve kendi 
sine baifü,makla beraber hana kö-

Sevimli ve değerli Talat'la Ot:~ 
hidc oyunu beğendiren iki güçlı.ı 
artistimizdir; birincisi için yı1Ja.r· 
ca önce yaptığımız iyi tahrriinI~r 
doğru çıktı, bugün genç adam tı· 

yatromuzun temel direklerinde~ 
sayılıyor, Luna seviniyoruz. Cahı· 
de de daha bugünden umur!lana .. 
rak karşılancak bir artist ruhunofl 
parıltılarııu gösteriyor. Bir doğuş 
karşısında olduğumuzu söyliyebi • 
liriz, iyi bakılıp iyi yetiştiritınel< 
şartiJe ... 

• Oyunda rolü olanların hepsı 

aksatmadan oynadılar. 

REFİK Ahmet SEVENG1!J 

Leningrad'taki 
Sergi 

Leningratta güzel sanatlar a • 
kademisi salonlarında resme, he)'· 
keltraşlığa ve mimarlığa aid bir 
sergi açılmıştır. Bu sergide aka· 
dernide çalışan en genç mühtedi· 
lerden, sanatkar ismini alan e1' 

büyüklere varmc~a kadar he 
sinin i · in eseri gösterilmekte
dir. 

Yüksek mütehassıslardan ku· 
rulmuş bir jüri heyeti bunlardan 
en güzel eser yapanlara 51 mü· 
kfıfat vermiştir. Repin mükafatı 
ressam Pavloviskiye, Brodski uıii
kaf atı da Alekhine verilmiıtir .. 

Moskovada 
Opera hayatı 

Moskova, (Tas - Rusy&Dld 
meşhur rejisörü Nemiroviç DaO" 
çenko geçen tiyatro mevıimind• 
bestekar Şostakoviçin "Kateriıl 
lzmailovo" operasını sahne)'• 
koymak işile uğraşmıt~· ilk def• 
gösterilen bu opera halk arudl • 
da büyük bir muvaffakiyet ka ." 
zandı. Simdi aynı tiyatro Verd• .. 
nin ''T;aviata,, smı sahneye koY" 
mnkla meşgul bulunuyor. 

Nemiroviç Dançoko e:;ki ope" 
ralnrm, sahneye koymak işlerı~· 
deki ananevi alışkanlıklarla nıu· 
cad le ederek bunları değiştiri • 
yor, tr vyatayı burjuva hayst 
ınrtları içinde bir artistin feci ~e 
helecanlı taliini gösteren bir eser .. 
diye telakki ediyor, bunu sanıı 
mi siri ve derin helecanları i)e 

V crdinin musikisinde gösterırıc • 
ğe çalışıyor. 

Bu mevsim içinde, gene ayıı• 
tiyatro Rus bejtekarlarınd<ıll 
Zersinskinin "Dnn Paizibl,, ese • 

rini oynıyacaktır. 

Bu eser Şolokovun romanın. " 
dan alınmıştır. ........--. ._. .-. .-. - _______ ... ____________________________ _ 

IJ'undan sonra Yabnl vskinİll 
mal·tan kurtulurmuş. ladığını, sahne üstünde nasıl oy-

Buraya kadar anlattıklarım, naması lazım geldiğini anlatmak 
belki lı:raz çetin oldu, fa-zla mes- icii. 
ld:i b'r psikanal şeklinj aldı. Gelecek yazımda da aktörlü -
fv.lmt maksadım aktörün rolünü ğün alaylı, güldürücü tarafların -
nasıl ve ne §artlar içinde hazır- dan bahsedeceğim. M. KEM AT. .. 

ı 3 .. sahneye koyduğu Ro anın rofll 
nından alınan Kolas Brönyon ile 
Lermantavın bir dram şiidndeıt 
mevzuu alınmış bulunan Şefavifl 
de bestelediği "maskeli b~Jo,, 0 • 

per ları oymy c kttr. 



1 am Seferberliğin Manası l\Jedir? 
Bugünkü silahlanma, harp hazırlığı 
İçin yapılan seferberlik
ten aşka bir şey değil 
Seferberliğin cereyan tarzı za• A1manlar bu kusuru 1914 de 

~an geçtikçe daha sür'atli bir gi- yapılan aeferberliğin kusurlu ol • 
b~fle gitmektedir. Orta devirde masmda bulurlar. Almanlar yal • 
ır ordum n toplanıb sefere çık - nız Alman ordusunu seferber ha • 

~i!:ı İçin geçen ay]arla bir infilak ]e koymuflardı, fakat Alman mil· 
f ur at'yle icra ed,ilen §imdiki ae • lef ni değil .. Atman erkanıharbi · 
erhe:-lik arasında müdhi§ bir fark yeai en ince teferrüatına kadar 
;a~dtr. Faknt bu İ§te esas olan ~ey düıündüğü aS'keri seferberliği mü
ğ~ r.ız sür'at değildir, sefeheı1i • kemmel bir surette tatbik ettiği 
~ 1~ ih:tt!'I. ettiği daha çok geni§ sa • halde milletin bütün müdafaa kuv 
a ır. velini de ayni suretle seferber ha· 

k Evvelce harb ve seferberlik as· le kovmavı ihmal eylemisti. 
, e~i idarey; alakadar eden bir me H~lh.ıki her bir müstakbel sefer 
fi~ e iken bugün harb ve seferber- berlik bir miJleti tamamiy'le faal 
t en son kolu, aon kafayı, en son bir müdafaa kuvveti haline sok · 
bea~İye tnakines:ni, en son çift' çu· malıdır. Çünkü yarınki milletler 
h?Ru uğraştıran ve ali.kadar eden münfer· d kuvvetlerin. sahıiyetle · 
ır tnesele olmuştur. rin yekunu olmıvacak1ar, mütte • 

t·· 1914-18 deki umumi harb bü hid ıahsiyet1er halinde hareket 
"lı.rı hnlk kütleler:ni meıgul eden etmeğe mecbur kalacaklardır. J. 
ijc caJ.ştıran bir hadise o1muştu. k: ir.san karşı kar§ıya kavga eder· 
l alk kütleleri böy!e bir had"se i- ken n~ıtl bütün lmvvet;ni, zekası-
L~ karşıla mağa alışmadıkları icin nı, çevikl:ğini birbirine kartı kul- İGittikf;·k~vü;iı~;;~;;·A;;;;~~··;;~;;~n·~~;;·J;~··g5;ii;;ll§1~·;;··Ai~·;··;~i~l;r~~-;·;,ı;;;;ı;;:·;;;;ıiki;~-~~;;;~·bÜyükl. 
~~ok Yerlerde işlerin yürümediği )anır ve sarfederıe, ist!kbalde mil i 
1 Otülrnüştü. Cebhelerde gösteri- letler de ayni suretle millet mme - :. .... - ............... ·-··-·--.. ---~!~ .. ~.~~~ ... ~~~~~~!!~·--· ·--- _j 
~ k~hraınanlık dahi bu bozuklu- te karşı harb edeceklerdir. Mü-s· ! D l e t ı e r ı· n s ı· ı aA h 1 
~ duze1tmeğe muvaffak olama • takbel ıeferberlikler~n de bundan e v 

'!h, dolayı bu esas üzerine kurulması ' anışı 
iti l! · dan alman den §U olmustu lazım ı;elecektir. 
t' ~afer nmilleri munhaııran aske Müstakbel harb mefhumu bat· 
dı llıa.1.,iyette olmayıb ayni zaman· 1ı b-;<11na tam bir hadisedir. Ken
iı~ tnillefn umumi taazzuvu da bu dilerini birer millet olarak tamyan 

e kat'i bir rol oynar . . ' ~-i s:l~h. milletlerde hep bu esasa göre •~ 

FRANSA: 
Fransız bahriyeıin;n tayyare a• 

na gemisi Bearn 13 T eıriniaanide 
Tulon civannda La Seyne namın• 
daki bahriye tezgahında doka a· 
lınmı§tır. 

Burada gemin~n kazanları de-
ğittirilecek ve tayyarelerin daha 
kolaylıkla uçub inmelerini temin 
için yeni atrtibat konulacaktır. Bu 
i,Ier 1 Temmuz 1935 tarihine ka· 
dar b;tmit olacaktır. Ondan son· 
ra bu tayyare gem'ıi birinci filo
ya iltihak edecektir. 

Ayni tezgah da Fransız Mar
lin ve lndomptoble diatröyerleriy· 
le 7700 tonluk Montcalm kruva· 
zörü in§& edilnıektedir. 

1 BELÇiKA: 
~ Belçika ordusu binba§ı1arından 

Rolleghem bir zırh imal etmİ§tİr. 
Bu zırh tayyarecilerş1 mitralyöz 
ateııı.ine ve top mermileri parçe ta
rın~ kar~ı muhafaza f'Jdecektir. Bu 
zırhtla en ziyade dikkate şavan o
lan nokta bütün zrrhın. Hd wlo a· 
~ırH~ında olmasıdır. Bu kadar 

~-....................... _: ::::-ı--· ............................. ·-·-·-·: 
eı..tıchla d h • • d l d b' · • ı· .: n arp gemurm e orta top ar an ırın gece atıf ta ımıi 

1 
~ yaparken İ 
b~b• ----·· i i WlllllOHHHHH ... HOHHWHHHOOH ... "HHiftO .. Hnouno-OOUHH: 

~Ut ı, muharebede yekvücud, ferberlik h·azırlıklan yapılmakta· 
1lu tehid tek bir muharib g:ıbi dır. Japonya hıırbiye nazırı Ha
~i:~ana kal".§I koyabilecek olan ya§i tarafından yazıldığı söylenen 
tliy:e daha 'büyük bir zafer em- bir risalede: "Muharebe yaratılı-

' 
1 \>erecektir. tın babası ve meden'yetin ann11· 

• /\tn:ı h b · d r d ·ı· 'Sitt l" anyanın mu are eyı harb ır ,, enı ıyor. 

~il l\Zrın olan askeri vasıtafarı- Seferberlik ne zaman ve kime 

hafif bir zırhın muhafaza için ka· 
fi gel;h gelmiyeceğ.ni zaman gös-

terecektir. 
INGtLTERE: 
lng:liz hava nezareti müstepn 

tarafından avam kamarasında ve
ri1en izahatla vatanın müdaf aaıı· ı 
na mahsus olan avcı kuvvetlerine 
saatte 350 kilometre sür'atle ~iden 1 
avcı tayyareleri verileceği söylen· 
m'stir. Maamafh daha ıUr'atli 
giden bir tayyare ile de tecri•beler I 
yapılmıştır. Fakat bu tecrübele
rin verdi~i netice hak'k•n.:la bir şey 1 

söulenemivece"?:ni, 3f\O kilomet· 
reden fazla siiT'ate ml'l;k o1an bu 
tayyar.elerin kuvvet ve kudret\ g:z. , 
1i tntulacağmı ela ilave etmi~t:r. 

bir aletin tecrübelerini yapmakta· de bir motör ku11anılmakta ve bu· 
dırlar. Bu tecrübeler muvaffaki- nunla Sürtünen tank saatte 15 ki· 
yetle neticelenm'ttir. Tecrübeler- lometre gideb:Jmektedir. 
de tayyare motörlerinin hangi ir· Bu yeni tanklar, büyük tankla
tifaa ve hangi mesef eye kadar ev· nn meydana çıkarılamıyacağt 
vela dinleme aletleriyle ve sonra yerlerde, kuvvetli mitralyöz mev· 
kulakla işitildiği teabit olunmuthır. zilerine karşı hareketle piyade la• 
Motör gürültülerinin kolaylıkla arruzunu hazırlamakta kullanıla· 
700 metreden ve d'nleme aletleri- caktır. 
le 1200 metreden sonra hiç ititil· JAPONYA : 

mediği anlattlmrthr. Son zamanlarda Hatsusima tor-
Hllngi tahfif aletleriyle tecrü· pitoıu, teslihatı ikmal edildikten 

be edildiği belli değildir. Zanne· sonra 21 inci torpito filosuna :tave 
ditd:ğ'ne göre burada iki türlü edilmiştir. Bu torpito 1400 ton 
tahfif aleti mevzuu bahıolmakta- hacmındadır, sür'ati 34 mildir, 
dır. Bunlardan birisiyle tayyare tealihab beş tane 12 santimlik lop 
motörünün ve diğeriyle pervane- ve 9 torpil kovanıdır. 
nin gürültüsünü tahfif etmekte- Eylül nihayetinde Japonların 
dir. Ar:aki imıinde bir torpitoları da-

lngilizler "Sürtiinen,, ismini ha denize indirilmiştir. Bunun 
verd'kleri yeni bir tank imal et· hacmi 1378 ton, sür'ati 34 mil, u· 
miŞ.lerdir. yeni tank içinde, boy- zunluğu 103 metre, genişl;ği 9,95 
lu boyuna Yatan bı"r • •kerle bı·r 

~ metre, su kes=ımin~en aşağı derin· 
mitralyöz için yer vardır. Tahrik 
kuvveti olarak 4 beyg:r kuvvetin- (Devamı 14 ilncü &ayıfada) 

......................................•.............................................. , ..... 

... 

~ili eJtınnıes"nden dolayı değil, kar§ı başlamalıdır? Bu suale ve
ttta~ett~ f:kri - ruhi muhn:bere ser- rilecek cevab ile uğra§mak mana· 
~;>hesınin tükenmes!nden do!ayı sızdır. Cevab ·kısaca şu olmah
"1atı ettniş olduğu söylenir. Al • dır: Milletin mevcudiyeti için bir 
letel'a son kolu, son dimağı hare- tehl;ke teşkil edebilecek her han
dı '·!l.;ıctinne~e muvaffak olama• ni b·r dütmana kartı seferber ha
~ede8~~ clolavı ve Versay ı:rrua • linde bulunma1< )~zımdır. Çünkü 
~ı. 1 inızal~ğ~ecbur kal .-

Fran~nz qazı:?telerine b,, •laeah l 
olursa, İngiliz Farnborough'da >ay DeurnchLand namındaki Alman harp gemisı: Bu top kulesinın ismi 

. (Devamı 14 üncü ısayıfada). yare sedalarını tahfif eden yeni "Hitler,, kulesidir. kuledeki toplar alı§a hazır bir haldedir • 



Devletlerin 
silahlanması 

... (Askeri sayıfanuzdan devam) 
liği 2168 metre, teslihatı 5 tane 12 
.santimlik top ve 6 torpil kovanı • 
dır. 

ÇEKOSLOV AKYA : 
Çekoslovakya ordusunda müstak 

bel zabitleri yetiştirmek hususun· 
da endişeye düşülmektedir. Geçen 
lerde bütçenin müzakeresi esna -
sında harbiye nazırı General Bra· 
dac Çekoslovakya ordusunda Al • 
man zabitlerinin az olduğunu, çün 
kü Almanların Çek lisanını öğren
memek bususnda inad ve israr et· 
tiklerini, halbuki memleketin lisa· 
nmı öğrenmek zabitlik mesleği İ· 
çin birinci şart olduğunu söyle
miştir. Çekoslovak zab:tlerin ek· 
sikliğine gelince' bu da Slovakla • 
nn askeri mekteplere müracaat et
memeleripden ileri gelmektedir. 
İstikbalde bu eksiklikler daha zi
yade kendisini göstermeğe başlı
yacaktrr. 

ITALYA: 
İtalyan bahriyesi için iki tane 

beheri 35.000"tonluk saffıharb ge 
misi inşa edilmekte olduğu ma· 
Jumdur. Bu gemilere Musolininin 
Roma üzerine yürüdüğü tarih o • 
lan 28 Te§rİnievve1de tezgaha ve
rilmiştir. 

Gemilerin birisi Tiryestede, di
ğc:>ri de Cenevrede inşa edilmekte
dir. Birisinin ismi Vittorio Vene
to ve diğerinin ismi Littorio'dur. 

İtalyan gazetelerine bakılacak 
olursa bu gemilerin sür'ati saatte 
20-25 mil, boyları 200 metre ve 
mürettebatı 1600 kişi olacaktrr. 
Diğer bir Fransız askeri mecmua· 
sına göre gemilerin sür'ati 28 mil 
olacktaır. Teslihatı, arasında hiç 
o1mazsa sekiz tane 38 top buluna-. 
caktrr. 

Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi etrafında 

konuşmalar 
Ar.k&.rda yapılacak tarih, coğ

rafya fo.irültesi iş ile şehrimizde bu 
lu.::3n Kültür Bakanı Bay Abidin 
meşgul olmaktadır. 

Evvelki gün Bay Bakan Edebi
yat fakültesi hocalarile bir konuş
ma yapmıştır. 

KonUJmada bu işle uğraşacak 
grup seçilmiştir. Seçilenler şunlar 
dır: 

Bay Yusuf Akçora, Bay Pro -
fesör Rüsto, Bay lbrahim Hakkı, 
doçent Bay Nimet, Bay Tevfiktir. 
Dün bu heyet yeniden toplanarak 
bu iş etrafında görüşeceklerdir. 

Bir kadınla bir kız yandı 
Evvelki gece Sarıyerde Ayasa

ğa köyünde bir ihtiyar kadın evi 
ile yanmışrtr. Altmış iki yaşında 
Fatma adında olan bu kadın, lam· 
bayı kısarak yatağına girmiştir. 

Gece devrilen lamba tahtaları tu
tuşturmUJ, a1ev etrafı sarmış, fa -
kat ihtiyar kadın bunu gördüğü 

halde yatağından kalkamadan ca
yır cayır yanmııtır. Hadise mahal
line gelen itfaiye, ateşin dğier ev· 
lere geçmesine mani olmuş, F at -
manın evi tamam ile yanmıştır. 

Bundan başka Kemerburgaza 
bağlı Çiftsalan köyünde de bir 
yangın .çıkmış, Hafize adında kü
çük bir kız yanmıştır. 

Hafize de devrilen lambadan 
annesi yetiıinıeeye kadar yanmıt
tır. 

KONSER 
Bu&ilzı aaat on yedi buçukta eski 

1'ımısrs tiyatrosunda konservatuvar 
mualimlmi yc:dinci konserlerini vere • 
ceklcrdir. Programda şan ve oda musi
kisi vardır. 

Sar meselesini görüşecek Uluslar 
Kurumu toplantısi geri kaldı 

dri. Diğer taraftan Sarre mesele
sinin halli milletlerin zaruri olan 
uzla§malarına mani olan ens-elle
ri ortadan kaldırmaktadır. 

Fransanın bu meselede göster· 

siri afmasıru dilemekte ve demek
tedir ki: 

- Fakat tesirlerin mukabelei 
bilmisillerin ve intikamların alın· 
ması muhakkak değildir. 

Tam seferberli
~· d·? gın manası ne ır· 

(Askeri sayıfamızdan devam) 
seferberlik esas itibariyle bir diif' 
manın mevcudiyetinden dol•~ 
lazım olan bir şey değildir, bilik1

• 

b. '11 · h · .-eğ ır mı etın ayatmı temın eı..ı .. 
ve hayatını korumak için elzerı1' 
dir. 

~ 10. cu sayıfadan devam 

leri sosyal • demokrat fırka mer 
kezini kuşatmış1ar ve içeriye gir -
n:eğe teşebbüs etmişlerdir. Hüku
n\et, çarpışmalara mani ol!"ak i
ç.in, burasını kapattırmıştır. 

Hitlerciler birçok evlere girmi§ 
lerdir. 

mit olduğu itidal müstakbel siya ;--------------
set manzumesinin tekamülü hah - Bir harb zaferi 

Harb, harb vasıtaları ani tesir
·ı·tr ler yapmağa muktedir olan sı a 

lardır. Onun icin bütün erkiııf 
harbiyelerin takib ettikleri gaYe 
tehlike anında bütün harb vasıta• 
larım o suretle hazır bulundur' 
maktır ki onların harbe giriş111t' 
feriyle düşman silahlarının ani irı: 
filak gibi tesir yapamları müsB-"' 
olsun. Ancak böyle olduP,u talc' 
dirde yülcsek bir ihtimal ile tah ' 
min olunabilir ki düsman tarafı11' 
dan gönder:len tahrib dalgals-1'1 
müdafaa sedlerine çarparak tc ·~ 
sirlerini kaybedebileceklerdir. f-ftı 
cum vasıtalariy le müdafaa va!ıta· 
ları arasında açılan müsab:ıI>a· 
da müd:ıfaa silahları şimdiye k•· 

Bazı yerlerde, zabıta memurla
rı üniformalı. nazilere hemen yer· 
lerini terketmişlerdir. 

Akşam üzeri naziler tarafın -
dan yapılacak miting ile pek bü 
yük bir kal balığın iştirak etitği f e 
ner alayı esnasında her türlü hadi 
se ihtimaline karşı, lngiliz ve ltal
yan askerleri Sarburk merkezinde 
toplanmıştı. HükUmet komünist 
cephesinin toplantılarını yasak et-

miş, yalnız Alman cephesindeki -
lere izin vermiştir. 

Dün, bütün evler donanmq, mu 
zikalar çalını§, şenlikler yapılmıt
tır. Her an, sokaklardan alkış ses
leri yükselmiştir. 

Reis Bay Knoks, çoşkunluğun 

kendiliğinden hafiflemesini bekle 
meğe ve uluslar arası askeri kuv
vetlerine ancak fevkalade ahval 
kar§ısında müracaat etmeğe karar 
vermiıtir. 

Bale, 16 (A.A.) - Sar reyiam 
komisyonu gece yarısından biraz 
evvel lsviçre hududuna varmış ve 
geceyi burada geçirerek sabahle -
yin Cenevreye hareket etmiştir. 

Cenevre 16 (A.A.) - Sar üç -
ler komitesi, dünkü toplantısında, 
reyiam neticesinin tatbikına yani 
Sar havzasının Almanyaya ilhakı 
na dair, bugün uluslar kurumu 

konseyine vereceği raporun metni 
r.i karşılaştırmıştır. 

Büyük devletlerin mümessille
ri ve bu arada B. Laval, bu müna· 
sebetle, herhalde beyanatta bulu -
r~acaklardır. 

Uluslar kurumunun 
karar1 ne zaman? 

Cenevre 16 (A.A.) - Uluslar 
! urumu konseyinin Sarın Alman 
yaya avdeti tarihini bugün veya 
y:11rm tesbit etmesi muhtemeldir. 

Sarda bulunan İtalyan, Fransız, 
ve Alman mütehassıslan ihtimal 
birkaç gün içinde ltalyanın şima· 
linde kain bir noktada toplanacak 
lardrr. lngiliz kıtaatı, birkaç hafta 
ya kadar $ardan yrılacaklardır. 

Komünist gazeteleri 
kapandı 

Sarbrük, 16 (A.A.) - Sosya
list ve komünist gazeteler, dünden 
beri neıriyatr tatil etmişlerdir. 

Bay Heriyonun sözleri 
Lyon, 16 (A.A.) - Sar göç -

menlerine ait işlere bakan nazırlar 
komisyonuna başkanlık eden Bay 

Heriot, reyiam neticesinin ortaya 
atacağı meselelerin herkesten ön
ce uluslar kurumuna taalluk ede-

CE'ğini ve buna dair uluslar kuru
mu konseyince alınacak tetbirlc -
rin Fransız makamlarının samimi 
yardımların~ herhalde mazhar o
lacağını söylemiştir. 

Macar başvekili ne diyor? 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Baş· 

vekil Bay Gömböş, Macar telgraf 
ajansı muhabirine aşağıdaki be -
yanatta bulunmuştur: 

Macaristan, Sarre plebisitinin 
1 neticesini samimi bir kıvançla se -

famlar. Bu sevinç çok büyüktür. 
Çünkü Macaristan bu neticeyi ade 
latin ve bir milletin necip tesanüt 
hislerinin zaferi telakki etmekte -

sinde bütün Avrupa için hayırlı 
bir alamettir. Diğer taraftan mil
letler cemyieti, Sarre meselesinin 
çabuk ve iyi bir surette halledilmi§ 
olmasını inkarı gayrikabil bir mu
vaffakıyet olarak kaydedebilir. 

Avusturya propaganda 
komiserinin nutku 

Viyana, 16 (A.A.) - Propa -
ganda komiseri Miralay Adao, rad 
yoda söylediği birt nutukta demiş
tir ki: 

Sarda Almanyaya dönmek için 
rey verenlerin içinde nazilerin Al
manyası için değil sadece Alman
ya için rey veren birçok kimseler 
vardır. 

Sarda Alman seçim muvaff akı 
yetini se1amlıyalım ve ulusal istek 
(erin tahakkukundan dolayı sevi
nelim. 

Almanlık zihniyetimiz, fırka fi 
kirlerinden hiç bir şeyi kazanmaz. 
Yukar1 Avusturya valisinin 

sözleri 
Viyana, 16 (A.A.) - Yukarı 

Avusturya valisi Eisneon Linz'de 
vatansever cephesinin büyük bir 
tezahürü esnaımda demiştir ki: 

"Avusturya Sardaki Alman mu
vaffakıyetini selamlamak ve Al 
ınan ulusuyle birliklte sevinmekle 
beraber, Dolfus tarafından hazır
lanan sıyasal programdan bir par 
mak bile ayılmıyacaktır. Avustur
ya Alman olarak, fakat. serbest ve 

müstakil Alınan olacktrr. 
Sar plebistinden sonra Fran

ıayı Almanyaya bağlıyan bir köp 
rü haline gelmekte olduğu gibi, A 
vusturyanın da Avrupa sull\ü için 
bir hareket noktası haline gelm'e
si temenni olunur.,, 
İngiliz kabinesinin kanaati 

Londra, 16 (A.A.) - Hafta so 
nunda B. Con Saymen uluslar der 
neği konseyinin Sar meselesi mü
zakerelerinde bulunmak üzere, Ce 
nevreye gidecektirlngiliz kabinesi 
Sarın Almanyaya en kısa bir za -
manda geçmesi için usuller alınma 
dıkça, Sarda sükunet içinde hare
ket edilmesi için gönderdiği kuv· 
vetlerin muahedelerinin tesiri kal· 
mıyacağı kanaatindedir. 

Çok mühim sayılan §U nokta Ü· 

zerinde ısrar edilmektedir: 
"Versay muahedesinin Ren neh 

rinin sol kıyısının askerlikten tec· 
rid edilmesi maddelerinin otoma
tik bir şekilde Sara da tatbik edil 
mesı.,, 

~ Baş tarafı 1. ci sayı/ac/<1 
büyük bir harp zaferi kadar mühim· 
dir. Fakat §U noktaya da i:şaret ede
lim ki bu zaferi kazanmak Alman
ya için pek kolay olmamı~tır. Esa -
sen (Sar) lı oldukları halde Ameri· 
kaya giderek yerleşmiş olan Alman
lar bile oradaki işlerini, güclerini bı
rakarak kalkmışlar, gemilerle A vru
paya gelmişler, (Sar) plebisitine iş
tirak ederek Almanya lehine rey 
vermişlerdir 1 Plebisite iştirak etmek 
hakkını haiz olan (839,542) kişiden 
( 528,542) si reylerini v'!nniş, ve 
dün yazdığımız gibi rey verenlerin 
yüzde doksandan fazlası Almanya 
için vermiştir t 

Bu manzara yalnız Fransızları 

değil, başka milletleıi de ibretle dü
şündürecek bir §eydir. 

A.Us 

Bir hadise 
.-: Ba§ tarafı birinci sayı/ ada 

tahkikat yapılmak üzere merkeze gö
türülmüıtür. Hadise .şu suretle cereyan 
etmiştir: 

Kültür Bakanı bay Abidin Ozmen 
Kültür iılerile meıgul olmak üzere 
müdür bay Haydar, umumi müfettiı 

bay Salih Zeki ve orta tedriıat umum 
müdürü bay Hasan Ali ile görüşürken 
kendisini bir hocanın görmek istedi • 
ği bildirilmiıtir. 

Bay Abidin bu hocayı hemen yanına 
almııtır. 

Hoca evvela kendisinin Kültür ba
kanlığı tarafından gadre uğratıldığı • 
nı, bu sıaderde yanlıılık •olduğunu, ba
zı kimselerin garezine uğradığını söy • 
lemİ§tİr. Bay Abidin kendisine bu iıi 

tahkik edeceğini, merak etmemesini 
bildirdiği halde hoca flzla asabiyet 
göstererek bağırıp çağırmağa, Kültür 
Bakanlığı erkanından bazılan hakkın

dR hakaret yollu isnatlarda bulunma • 
ğa ba§lamışhr. 

Bu vaziyet karşısında kendiııinin va
ziyeti tesbit edilmek Üzere zabıtaya ha
ber verilmesine zaruret görülmüştür. 

Zabıta memurlan müdürlüğe gele • 
rek kendisini alıp götürmüşlerdir. 

Dün akşam Kültür Bakanı ile ha -
dise etrafında konuştuk. Bize şunları 
söyledi: 

"- Evet, bugün Kültür Müdürlü -
ği.inde beni müteessir eden bir hadise 
karşısında kaldım. Vefa lisesi hocala -
rmdan bay Cevdet isminde bir zat son 
tayinlerde Yozgat lisesi felsefr hocalı -
ğına tayin edilmiştir. Bu zat tayininde 
bazı garezlere maruz kaldığını iddia e
derek bazı arkadaşlanmız hakkında 

hakaret yollu sözler sarfetmiştir. 
Kendisi zabıtaya teslim edilmiş ve 

hakkında Hizım gelen tahkikata baş • 
lanmıştzr.,. 

Moskovada 
Taymis ne diyor? ~ Ba§ tarafı 1. ci s"ayıfa<la 

Londra, 16 (A.A.) - Sar reyi- görülürken meydana çıkmıttı. Baş 
amı neticesini tefsir eden Times hca maznunlar 19 kişidir. Ve bun
gazetesi diyor ki: "Pazar günkü ların arasında Zinovief, Kamenef, 
reyiam Bay Hitlerin mevkiini sağ F edorof, Evdokinof, Bakaef de 
lamlıyacak ve kendisinin mutedil vardır. 

bir siyasa galebesini kolaylaştıra- lttihamnamede tasrih edildiği
caktır. Bu nazik işi başarmasını bi ne göre, bu mukabil ihtilal teşek
len uluslar kurumu konseyi ile üç- külü, Zinovief - Troçki prensiple
ler komitesine teşekkür etmelidir. rini gerçekleştirme için son günle-

Times, Bay Hitler ile Bay Flan re kadar faaliyette bulunmu~ ve 
denin beyanatım kaydettikten son Kirofun katli dolayısile mahkum 
ra da, şu sözleri katıyor: edilen Leningrad tc§ekkülü ile de 

"Bu suretle hallin son safhası, - bu teşekkülün tethişçi temayülle 
çok seri bir karar yahut ki, hak- rini bildiği halde - devamlı temas
sız itirazlarla ihlal edilecek olur - ta bulunmuıtur. 
sa, bu cidden feci bir §ey olur.,, Moskova mukabil ihtilal merke 

Vatikan, 16 (A.A.) - "Osser- zi bizzat maznunların ifadelerine 
vatore Romano" gazetesi, Sar se- istinat edilerek Kirofun katlinde 
çiminin barış işi lehine çabuk ve manevi ve sıyasal cürüm ortaklı -
kurtarıcı bir manevi ve soysal te- ğıyJa ittiham olunmaktadır. 

1 
dar galib gelmiştir. Şu halde 5~ 
f erberlik emri ile düşmanın inf:· 
lak sür'atiyle yapmak istediği tr.h
ribat bir anda ve ayni zamarıd' 
icra ve tatbik edilmelidir ki diit 
manm müdafaası inkişaf etmek r 
çin vakit bulamasın. 

'I Asri harb vasıtalarından ]<llt 
surette beklenileb:len böyle bit 
gayeye vasıl olmak, sulh zamal11 

denilen devrede harb hazırlığı ik' 
mal edildiği takdirde mümkii11' 
dür, öyle bir harb hazırlığı ki ·ba· 
tün harb vasıtaları hazırlıksız , a1'İ 
bir surette meydana atılabilsin. 

Bu fikri açıkça izah etmek JŞ• 
zım gelirse, bugün tam bir sefer' 
bertik her millet için normal bit 
vaziyettir, demek İcab eder. Mil• 
letini Claiına tahrik e en of 
Ianan Musolin1 bile: "Bugün ~i,.jl 
halk ile askerlerin vazifelerini fıı.' 
şist devleti icinde arlık hirihiritı' 
den :wırmak~ kabil de~ildir !,. eli ' 
yor. Bu sözler umumileştirilirse 

,denilebilir ki: 
"Bütün dünyadaki halih<'ııt 

teslihat hadiseleri, artık tam bİ' 
harb hazırlığı için yapılan urnııJ111 

seferb~rlilderden başka bir şe1 
değ=Jdir.,, 

Bunun neden böyle oldurıırı" 
sormak uyuşuk1u~a delalet eclet· 

Çünkü dünyada övle meseleler cır' 
taya r.1kmıştrr ki bunların halli ,.. 
zami derecede şümullü olacaktı'' 
Meselenin ruhu şudur: Cihatı11' 
el . d ' . h . fi~ evrıne evam ev.err:E!sı anrı 

tin grıJebe çalm~siyle kabil otıı.· 
caktır? . 

$unu kaydetmel< laztmdır 1'1 
müdafaaya hazır olmak. 'harb js' 

t-emek ,.lPmP'k dcğild'r. Mii~rfıı!) 
arzutile harh ar:ımsı.l\•ı birib:riııe 
karıştırmak istenilir. Karanlık fi· 

•kirlerin mürevvici bazı A~ 
Bay rturullah Esat ~ekHrnW0 

11 lkincikanun tarihli saY1 • 

mızda Sümer Bank Umum Mii ~ 
dürü Bay Nurullah Esadm çe1'İ' 
leceğine ve şeker fabrik;ılarıl11~1 

bir elden idare edileceğine dİ~ 
Ankarada dolaşan bir şayiayı te 
graf haberi olarak yazmıştık· J.• 
nadolu ajansı şayia olarak yat.dt• 

ğımız bu haberin doğru olmadı 
ğım bildirmektedir. 

Devlet tiyatrosu ti' 
Bugün öğleden sonra Bristol 

telinde Kültür Bakanının baflc•~ 
lığında bir otplanh yapı'lacaıl< ",. 

. -Ankarada kurulacak devlet tııY -JıO 
rosu vaziyeti mevzuu etrafıncl:ı,tİ 
nuşulacaktır. B--.ı toplantının f ~ 1, 
mizde bulunan tiyatro san'atkttı' 
n da bulunacaktır. 
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Genelik Hareketleri 
OZAN Operetinde 
"AYŞE" 
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"Darüşşafaka ,, da 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Darüşşef aka lisesinin son 
sınıf talebesi, ayrılış müsame
relerini geçen haf ta büyiik 
bir halk kütlesi karşısında 

verdiler. Sene sonunda imti • 
hanlar dolayısilc yapılması 

müşkill olacak olan bu ayrılış 
gecesini gençler yılbaşında 

yapmakla daha fazla çalış • 
mak, hazırlnmk imkanın sa • 
J1ib olmuşlardı. 

Muhliı Sabahaddinin yeni te • 
tekkül ebniı olan (Ozan) opere
ti Şehzadebaıındaki Ferah sine
masında bütün Ramazan temsil. 
lerine devam etti. Ramazan ba • 
tmdanberi cübbe aitti, gül Fat • 
ma, Perdo arkau gibi eserleri 
•eren heyet son olarak Muhlis 
Sabahaddinin en güzel eseri olan 
Aneyi temsil etti. 

Vakıa Ayte bir hayli eskidir. 
Fakat Ayte ne kadar eakirıe es
kisin onda kaybolmıyncak bir ıey 
nr: Müzik! .. 

Şüphe yok ki müzik cihetin • 
den Muhlis Sabahaddinin en aü• 
zel eseri Ay§edir, Bu sefer Ay • 
ıeıün yeni mi~anscn ve yeni ele
manlarla sahneye konacağım ha· 
bcr aldığımız zaman bize Ayıe
nin müziğinin dinlenmesine yeni 

-bir. fırsat verdiği için operetin bu 
hareketini alkışlamadan kendi • 
mizi olamadık. 

Şehmdebaşmm mütevazi bir 
sahnesinde her türlü gösteriıtcn 
uzak olarak sanat aıkile çalı§BD 

gençler Melek Tayfurun da itti• 
rakile Ayıeyi mükemmelen tem· 
sil ettiler. Ustad Muhlis Sabahad· 
'dinin şürli v ahenktar hareketler
le idare ettiği orkestradan balo 
le kadar berşey güzelıli.. Ve eser 
üzerinde ciddiyetle çalıııldığıru 

gösteriyordu. 
Ayşe rolünde Melek Tayfur 

çok muvnffnk oldu. 
Bilhassa ikinci perdede "Beni 

bir yılan gibi soktun,, diyen Ah· 
.medin yüzüne bağırırken sesinin 
tonu ve j<!$tlerİ cidden hariku • 
iade idi. Ahmed rolünde tenor 
Lütfullah Süruri her zamanlci 
muvaffakiyctli oyunlanndan bi
rini oynadı. Yalnız kabahati ka· 
bahati demeyim, göze çarpan ta· 
rafı orkestraya bakması idi. Bu .: 
nun sebebini Muhli&in o gece or· 
kestrayı biraz koıturmaanda a• 
rıyabiliriz. 

Hale rolünde lnna Toto ma • 
nffak oldu. Yalnız ıımank ve 
havai bir kadm rolünde yapbğı 
laareketler diğer rollerinden pek .... 
de farkh değildi. Biraz daha de. 
liımen olsaydı ıüphe 7ok ki da· 
ha gÜ%el olacaktı. 

Hala hanım rolünde Meli.bat 
harika idi. Kocakan rollerinde 
~k rnwaffak oJan bu kadm. r.ıü· 
bal;.ğasrzca diyehilirim ki Hati • 
deden --.t itibarile daha üstün-

dür. (Melihat) i Ayte operetin 
deki hala hanını rolünde ve Cüb • 
be gitti'de kalfa rolünde görmek 
sözüme hak vcrmeğo kafi gele • 
cektir. 

Komik Fahri de ikinci perde. 
de yuvarladığı tuluab bir tarata 
bırakılırsa iyi idi. Bilhassa mak
yaj ve mimik itibarile takdire 
layiktir. Diğer n>llerdo Kenan, 
Siyret, Zeki, Fuad ç~k muvaffak 

oldular. Balenin druıslan biraz 
uydurma gibi. Bunun da üzerin· 
de durdulursa operet cidden iyi 
bir teşekkül o!<ıcak. Ayıedeki mu· 
vaffakıyetlerinden dolayı sanat • 
karlan tcbril: ederi:::. 

Müsamereye istiklal mar • 
şı ile başlandı. Ayakta vo 
hürmetle dinlenen marştan 

sonra mekteb talebesinden bl• 
ri yuvanın, gayesi hakkında 
birkaç söz söyledi. Bunu, Vas
fi Mahirin kendi yuvası için 
yazmış olduğu "Darüşşafa • 
ka" isimli şirini okuması ta • 
kib etti. $iir çok alkışlnndr. 

Bu ~iirden sonra (Tarihe 
bir ders) isimli piyesi oynan-

VOLEYBOL 
Müsabakamız 

. 
Bütün resmi, hususi mektepleri 

bu müsabakaya çağırıyoruz 
İlle aayınuzda ilan ettiğimiz 

gibi liseler a!'~'!m.ta bir voleybol 
tumuvaaı tcrlib ediyourz. 

Buna lstanbuldaki resmi, 
huıua: bütün mektepler ittirak 
edebilir. Müsabakalar Galatasa • 
rak klubu lokalinde yapılacaktır. 
lttira kedccek tnlamlann nrzu • 
lan üzerine maç günlri pertcmbe 
öğleden aonra olmnk üzere tcıbit 
edilmiştir. 

. 

Bütün mekteplerin on gÜn 

zarfında mektupla veya bizzat 
müracaat etmclcri lazımdır. Mil • 
racaat müddei bitince murahbaa
lar toplanarak figürisini tanz.im 
edecek ve derhal maçlara bat • 
. lıyacağız. Gazetemiz galib gelen 
takıma güzel bir kupa ve oyun· 
cularpna birer madalya verecek· 
tir. 

Acele ·ediniz. 

.. w.u'.Jfıl ve Maıtepe aakerl liseleri talebesi araımda yapı • 
lan Voleybol • mUsabakaunı Maltepe 8'kcd,warJ.t.akınu ka
Rnmrı1tır. Resmimiz, Ud mektebin •olcybol " ... kunlanru 

bir arada g<hteriyor. 

dL Gençler bu eserde cidden 
muvaffak oldular. Dekorlac 
da güzel tanzim edilmişti. 

.Bilhassa harp sahnesinin çok 
emekle hazırlandığı görülü • 
yordu. · 

Bundan sonra gençler zer 1 

bek oynadılar. l\f üziklerl gU .. 
.zel parçalar çaldı. Monolog 
söylediler. Biribirinden caz.il) 
numara!ardan sonra (Aman 
hanım biraz sus) komedt. .. ı 
muvaffakiyetıe temsi) edildi. 
Galib. Fahreddin, Cemil, Sa • 
cid, geveze kadın rolünde 
l\fuall; çok muvaffak oldular. 
Gençleri bu muvaffnkiyetle • 
ıinden dolayı tebrik edcri7. 1 

"lsti~tlf., de 
lstiklat lisesi akademi tem. 

8t1 grupa pek yakında baY, 
(Kemal Emin7in) Sofode) 
den naklettiği <Krnl Edib)'1 . . 
piyeısinl tem<:i1 edeceklerdir. 
Bu zamana kadar hiç bir yer
de oynanılmamış hu eseri 18'" 
tt"klal lisesi gençleri büyü~ 

bir cesaretle temsil etmeğe 
karar vermişlerdir. Muvaf • 
f akiyet dileriz. 

" 9t 

" lst.iklal liseainde yalanda bir 
musiki gecesi yapılacakbr .. 

Bu gecenin muvaffakiyetü ol. 
ması için cidden çalııılmaktadır. 

1 

<ie,.~ler &lrh!iinde 
Bayramın üçüncü güni 

Cumhuriyet gençler birliği 
Beyoğlu C. H. F. salonunua 
danslı bir ça7 vermişlerdir. 
Gençler geç vakte kadar bu • 
rada eğlenmişlerdir. Mahfe • , 
lin cazı güzel parçalar çal • 
mış, zevkli bir gece geçiril • 
mlştir. 

" ,, 
" 

Beyoğlu Cumhuriyet Medce. 
genç!er mahfeli geçen hafta öğ • 
leden evvel •e öileden sonra ta .. 
lebeye ve halka olmak üzer Dn· 

rülbodayün "Yalova türküsü" 
nü temsil etmiılerdir. Cerck oy. 
Uflf ve gerekae dekoı·lar itilıa;·i-

1 opert •çok muvaffakiyetH ol• 
DNfblr. Cençleri tebrik ede • 
riz. 

" Feyziati ,, de 
• F e)"Ziati lia;esi talebeleri bu ., 

J'lll yirmi sekizinde Şair Abdül • 

bak Hamidin doğum yddönümG 
münasebetile üstadın ton üazdıfl 
(Hakan) isimli eserini temsil • 

1 decektir. Orta Aıyadalô Türküa ' 
1 hayatından alınan bu eser İçİll 
1 pnçler ~ ç:hımıddadrrlar. Mu .. 
~yet dı.:n~. 

r ~ 
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Hukuk 
Fakültesinde 
Devam 
Meselesi 

-2-
Geçen sayıda bizim Onivenite

yi görütümüz üzerinde konuı • 
muşluk. Sözümüzün ucu twıa 
~anwfbı Bizim ünivenitedeıı 
biribirinden ayn iki türlü it bek • 
liyorduk. Biri hekimlik. bakiın • 
lik. •ükıek hocalık, mühendiılik 
sibi yerlere .iyi yotiımiı adamları 
ikincisi bilgi acununun saydı a • 
luslan arasında Türkiyeııin do 
adını andıracak ilim arattırma· 

lan, ilim bulutlan. bu aradaı 
kendi topraklanrruzm, kendimi • 
z-in yüksek bilgi bakımından e
felenip ellenmesi. 

Üniversiteler bu iki işi birdea 
cöremeiler mi? Heryerde gör • 
dükleri gibi bizde de görebilir • 
ler; ancak bw bafka ülkelerden 
ayıran ıurasıdır: Bizim yukar
'cla saydığım hekimlik, hakimlik it· 
ler9nde adama ihtiyacmuz ıu 

"ba§ka ülkeler,. gibi değil Bi
ıtim it çerçevmizde daha çok 
boıluk var; bunlan doldurmak i
çin hiç beklemeğe yaktlmiz yok. 

Böyle olunca ilim Yeren Ünİ· 
Yersito ile it adamı veren üniver
site bir zamanda, bir kurum. bir 
sevirimle bir program, bir düzen
le yürüyemez denemez, fakat it
te bundan devam meselesi gibi 
meseleler çıkar. 

, Bizce üni•enitedo tleYam i • 
fİn bir mecburiyete, ancak dev. 
let teıkilabnda bir hizmet ala • 
eaklar tabi tutulabilir. 

Hep biliriz ki üniversite pro. 
fesörlcrin, doçentlerin çalıpnaaı i
fÜıdir. Orada talebe yetiıtirmek 
ikinci derecede ka!rr. Talebinia · 

1 azlıit, çokluiu aranmaz. F alaa 
kürsünün .üni•eniter• mal oldu
lu fedaklrlıtı 7etiıea talebeye 
,lakaiıa etmek. taksimden kalan 
akama hakarak ünvenitenm ve
limi üzerinde bir hiilriim •ermek 
roktar. Orada Gai't'WIİte bilgi 

Atabey l 
'(Denmr 2. d sayıfada) . . ·-

~ 

Is tan bul Kız Lisesinde bir saat 
Yazan : Nusret Safa Coşkun 

Lıae dersanelerinin birinde 
Gazetelcrdn mektbe kadar o

lan biribirine b~lı üç yokuıu 
bir çırpıda çıkınakdan doğan yor• 

gunluğumuza yağmurun da sır

sıklam etmesi klenincc foto Ali 
'il berabr Kızlisesinin dik merdi-

veninde bir müddet yorgeunluk 
çıkannadan .içeri circmedik. Mnt· 
baadan kız lisesine kadar olan 
pek de uzun sayılnuyan yolun 

kısalığına rağmen inatçı yağmu

run uzunluğu bizi sırsıldam et-

meğe kafi gelmişti. 

Biz bahç.c ile mektebi biribiıi 

ne bağlryan yolu aııp bir an e.
vel yağmurdan, kurtulmağı dü 

(Devamı 3. cü savıf::a..t::a'ı 



na anyımızda ilnn ettiğimiz 
bir karikatür müsabknsı açıyo • 
ruz. Resme m~ okuyucula • 
nmız herhangi bir fCYİn karika
türünü yapnralı: bize göndersin • 
lu. Kari~-atürlerin çini mürek -
kcbi ile ya;nlmı~ o!ı:ınsı lazım
dıv. 

En çok beğcni!cn ltarikatür 
sahiplerine kıymetli hediyeler 
ce@z .. 

Dil~kler: 

Talebenin tramvay 
şirketinden istedikleri 

.. Kurun,, olmyucusıı bir 
geis;ten §Üylc bir mehtu p aldı!t. 
!Aynen l:oyuyomz: 

"İstanhulda haz.ı tramvay 
durak.lan \ardır ki sanki mev
iıııin yalnız yaz, ilklıahar ola
cağına göre yapılmıştır. 

İstaııhuhın yai;murları in -
tanı tramvaya hinıeğc mecbur 
etler. Y ağı~lı sabahlar mektebe 
gitmek için tramvaya binmek 
lazımdır. Yalnız tramvay bek
lerken sırsıklam olmak işten 
hile değildir. En ıniihim lhı • 
raklnr açıktır. Y n~mur(ln ha • 
rmılarak bir yerleri yoktur. 

Mesela Bnyazıt, Sultan:ılı -
ıned, tek 1stanhnla inecek genç· 
ler için Taksim hep tiirnsckim
si duraklardan iharellir. 

Buralarda kapalı ,}urak yer
leri yapmak ynlnı:& hi.1.iın i~in 
ıle~l hütün halk için •le faydn· 
}ıclır. Trrum·ny f.irketinin de 
Ynzif esi hnlka hizmet ol«luğuna 
göre hu nn.umuzu yerine geti
r,.reğini umanz. Trnınrny şir

ketinin elik.kat nazarını çekme -
nizi ric:ı eder.iz.,, 

Sinema kapı'arında 
Fransızca ve Rumca 

Diğer bir gene d<? §Öyfo bir 
dileğini biu ya:;ını~tır: 

•'Heyoğlundn hir iik sinema 
''nr ki hunlar gösterdikleri fi. 
)imlerin nıllanm ve izahatlan
nı fransız('a \ ' C lıattii rumca ya
zarak kapılannn a~ı)orlnr. E -
~er nııncn, Umn ynrttaş"larm,ız 
için bunn Hizum yoktur. Onlar 
türkçeyi bilirler. Bir Tiirk şeh
rinde Tiirk sincmalarımla böy
le ynzılnr görııwk hİ7.İ kı ~·ıyor. 
]
,. "19td\ l • ı 1 ,. • • 
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e bilg· 
Hukuk 

müsabakamız! Fakültesinde 

GENÇLER! 
Bu sütunlarda neler 
görmek, neler oku
mak istiyo1"sunuz ? 
Bize bildiriniz, eksiklerimizi 

lamamhvalım .. 

•• eryu 
sanat 

Moskovada lıükfrrnctin ço

cuk kitapları DCfriyat iclaresi 
Sverdlon~ Novosiherik, Ros

tov~ Smolov&k ve daha birçok 

şelıirlerde peclagoglara mahsus 

konferanslar açmıştır. Bu kon • 

fcrnnslarda, 1934 yılında neşre
dilen çocuk kitaplan tenkitl e· 
dilecek ,.e 1935 ne.şriyatı plüm 

. yapılacaktır. Eu büyük tak.liri 

kaznnmış kitaplar arru:ımla Pa
udovskinin eseri olnn Kolşide, 
J\nsilin yaulığı, Küçük Huc1e -

• niler, Grigoricvin telifi olan bir 

rok ınükfilemC' eserler.i rnr•lır. 

Bn sene So\'yct mulıarrirle
.. ;nin ,-e birçok k15sik ,.e ecnebi 

f •liplerinin lrnle:ııJerinclcn ~ık · 
ıınş 380 kitap 23 milyon niislıa 
olarak lrnf:ılacaktır. 

" ... ,, 

Son Ü~ •lört ay zarf ımla Al -
manyada Rus ve Alınan dillcri

le yazılmış beş yüz bin kitap en

tılmışbr. Jlunlarm !;oğn içtimai 

,.e siyasi meselelerden bir kıs

mı da z.irnnte dair halk ınaknle

h·rinclen hahsediyor. 

'" 1 ' ' .. 
Y nhancı ,!iller iizerine kitap 

çıkaran Lenincrattaki ynhancı 

i~çiler neşr.iyatı şubesi, f\'lnksim 

Corgiııin se1ı:ilmi~ eserlerinin 

alımcı cildini h:umın~a lıaz.ırla

nıyor. Bu ~uhe, yakın hir 7.a • 

mancfa Onlccnks'in .. Se,erim .• 

F . "Ç nrınaıısva ·un apacv,, ro • 

manian ile "lııtnlinı;ra<l traktör 

f alıriknsı ml:ırnl:ırı., atlım la'.ı • 

,.an müşterek hir c""'Scr <"tl~n:-a • J • ~ 

caktır. 

Mektepli ol:uyuculannuz ara
aında bir bilgi müsabakası açı • 

yoruz. Geçen hafta tarihten ilk 

sualimizi sormuştuk. Bugün de 

içtimaiyat sualleı-im'izi soruyo -

nız. Bütün sualere veyahud yal

nız brine cevnb verebilirsiniz. 

Nii/u:.ım artması İ(.;İrı rrn gi 

bi tedbirler nlmalıilir? 

fikir ve 
ti eri k 

Kırgız ressamlarının ilk ger· 

gis.i, Fhınze ~ehrinde açılmıştır. 
Hu Tiirk kabilesinin lıayatında 

ilk defa olaqk böyle bir ha,Ji
se görülmüş oluyor. Bnrmla gös
ter.ilen 219 tablo tamamile 21 

Kırgız refsamınm f ır!:.asmdan 
!:ıkmıştır. En yakında gene bu 
cumlıuriyetin açacağı uluslara· 

.rası bir sergide gösterilmek ii · 

zere, seçilen en iyi eserler, lıü
ldhnct taraf mdan nlmmıştır. 

Mükafat alnn ressamlar ~nlar
dır: 

Çuikov, A itie,·, 1ı;ııatic,•, Kn"· 
E-atkin 

" ,, " 
Geçen l93·ı yılında, Moslrn· 

nııla hulunan yiiz miiz~ 3 mil

yon kişi taraf mtlan r:iyaret e -

dilmiştir. En ~ok ra~het gören

ler, güzel sanatlar müzeleridir. 

Yalnız dört yüz hin kişi Trc

tinkn,· tnhlolnn gnlerisini gez

mi~lir. Bu galeride, hiitiin diin

yada biricik olan en eski res.im 

kolleksiyonu hnlumıyor<lu. İJı
t iJfil yıllan içinde hu r;alcri<le 
lmlıman «>.se.rfor üç misli nrtınl

mıştı. Duıfjn 4310 tablo ile 

heykdtraşlı~:ı :ıid 6i8 eser hu-

1 unnyor. 

1\'losko,•a<laki miizeler ara • 

ı:ınıla lıallım f'n c_;ok ilişik ettik-

leri güzel sanatlar ıniizcs.idir ki 
hunun şu flthelcri 'ardır: eski 

.:ark sanatı, derebeylik zamanı 
şsmatı şuhelrri ile lıir hnk kalli

n<'~i. Bn s~ııe i-;incle im mü .. 

gijnn~~e gelenlerin mikd,ırı ii;: 
) iiz hini geçiyor. ., 

Devam 
ese lesi 

(Baş tarafı l inci de)' 

ara~lınnalarıru yolu ile yapıyor 

mu, yapmıyor mu, sadece buna 

bakıbr. 

Halbuki biz üniversiteyi ge • 

nel günlük hizmetleri görmeye, 

yürütmeye adam yetiştiren fab • 

rika gibi çalıştırmak istiyoruz, 

Oniveı-site teşkilatına pa.·a ver

diren bir ihtiyaç da budur. Onun 

için açtığımız sınıfları dolduran 

talebeyi vaktinde olgun hale 

getirip yerini yenilerine terkettİr• 

mek istiyoruz.. 

Bunda üniversite baıl:ınnı 

doğru bulmamak elden . .-elmez. 

Bu böyle ise de yurtta sadece 

bilgi sevgisile, irfan daygmu ile 

üniversitenin kurulu§undan fay

dalanmak istiyenler olamaz mı?. 

Bunları mutlaka işinden gücün

den alarak, bütün günlerini Ünİ• 

versitcye verecek, mutlaka ge • 

çinl vasıt~~nnı elden bekliye • 

ceksin, demek yerinde midir? 

Hayır! 

Halbuki, üniversite dinleyi • 

ci o)ark talebe kabul ediyor. Bu 

dinleyicilerden bir takımı, ken -

dini ol~unln§mı§ bulur da üni -

versite derslerfodcn İmtihan ver -

mek İster de bu imtihana ksbul 

olunur, eline imtihnnda muvaf • 

fakiyetini bildiren bir belge ve

rilirse bundnn kime zarar? Oha 

olsa buna karşı denebilir ki siz 

bizim teşkilatımıu belki bo§u 

bo§una iulal edccksiniz; bize 

her yıl §U parayı vermelisiniz. 

işte üniversiten.in diyecği bu • 

dur. Bu parayı vercmiyen bilgi 

fişıWanna da bu yoldaki yn:-dım 

te§lıimtı elini uz.ntır. 

Bi18i yo1undnlıi yüriiyÜ§Ün 

her çeşid lmbiliyetin birlikte ol • 

ma:mı:ı yol aç'llmış olur. 

Devrun mccbu:ı;-iycti bu h.-:ddi 

ceçmcmelidir. 

ACABEl' 

Mektepleri Geziyoruz : 
Mti 9M *ff 5 We+.,. sa: - AS-

ı 

(Baştarnfı 1 inci de) 
§ılnÜrlıen bir ses ark::lll!z&n 

b~aırd•= 
- Beyler.: Nereye? 
Ka!anuzı çevirdik; eUer.i pnl

tosi.ınun cebinde bıyıklan "sün • 
neti §erif,, üzere h.esi!mİ§ bir a • 
drun mütebahkim tavırlarla bizi 
süzüyor. Ben bu zatın muhnkkak 
idare şefi fil~n olacağmı t&lımm 
ederken Ali: 

- Müdür beyi göreceğiz.. de-
di, 

Elini cebinden çıkararak işa
ret etti: 

- J ki dakika beldeyin .. Müdiir 
bey hastadır. Muavine telefon ede

yim. 
O lafnu bitirmemişti ki küçük 

kulübesinden bir zil sesi İ§İtİldi. 

_T eJefon çalıyordu. Muhatabmnz 
elinin tenile bıyıklanm yukan 
doğru ittikten sonra telff"onu ai
dı. 

Duru§undan umuimıyan bir uy. 

salhhln: 
- Peki efendiciğim, dedi, pe

ki, emredersiniz. 

Telefon i§İ bittikt~ soora ge
ne aynı Jakaydi .ile odanndan dı
§arı çıktı.. Bizim artık denize düş
müt cibi o!m:ımı~ althn§ bile ct
med~: 

- Müdür Beyi ne yapacaktı -
nız diye sordu. 

İstintakın pek uzun süreceğini 
tahmin eden Ali parm<!.klığa §ÔY· 

le bir ilişirken ben cevap verdim: 
- Madamki müdür yok, mu • 

avinc (Kurun) gru:etesirıden gel
diğimizi söyleyin. 

Telefonla geldiğimizi hab:!r 
vermektense muavine baya."lm o
dasmı tarifi daho ehven bulmuş 

ofaeak ki hademe eJile bmayı işa -
ret etti: 

- Aha .. Ymüyiin, kapıdan İ• 
çeri ,;r:in .. Doğru yürüyün, mer
diveni çıkm Gene yürüyün, sola 
s~pın. Gene yürüyün. Tarifin bir 
bi:r h..""lyli süreceğini hisseden Aü: 

- Anl:ıdım dedi, müdüriyetin 
yanındııfıi o~"l dcüil mi? 

Talebe derste .. Her taraftan 
de:ri:ı bir sükunet v:ır. Biz sessiz 

ve tertemiz kadm zevkinin, im • 
dm temizliğinin bir abİdC$İ gibi 
parlaynn koridorda i!er.liyoruz. Kn

pufa tabşta ve paspastn ayak13n
rnruzı ndam akıllı temizlememize 
rağmen yürüdükçe temiz mermer
ler üzainde aynklnrnru:m iilrn 
mlıyor. 

~ 

Bu temiz yeri d;<lıa fazla lıir
le~memek içir. Ali ile beraber a -
<!eta parmalda..'"lım:zm ucuna l;a • 
sa basa, ve uzun ntlnr cihi ~'.iP· 

laya ZJplaya mcrdivcc~ oradan 
<!a bayan muavincnia oda:mım 

kapısına gelt!ik. 
Geldik amma istintak fiili hit

mmnişti. Karıunıza kısa iı:ıoylo 

siyah.: bir hademe çıktı. Sordu: 
- Kimi istcdi:ıiz efendim? 
- &y muavin, bayan mua -

v in kim vou-sa.. 
- Baı mn~:vin içerdceir_ Ne 

yap~calunuz? 

- Kendisini göreceğiz .. 
Hademe tekrar sordu: 
- Kim gelmiş diyelim? 
- Kurun gazctesi:ıMn !:cl-

miılcr deyin .. 
Nihayet ba§ınuavmin odasL"1 • 

dayız. Bayan muavine hm ncza. 

ketle karyladz.. Yer gösterdi. 

- Sc!bebi ziyaretiniz efendim? 
Cevabını üzerine dlerini u.,~ 

turan muavin bayan: 
- \lalJabi efendim drdi. Ba~ 

müdür aniyen rabatsızlandiliır. BiJ· 
mem ki bu hususta sizi tatmin e
decek b&- maliin::ıt verebilir mi -
yim? 

Ben ilk suali agzmıcsan p -
karmağa u~orc!um. içeriye 
bir ta~ebe girdi. Eli:ıdelô tomarla 
kağıdı masanın üzerine bmılnp i.
:rahatmı verdikten soma çıkb. 

Ya!nız kaldığımızn hükmederek 

o 

Ya2an: Nusret Safa Coşkun 

'3ir sınıf talebesi derste 

başlarken bu sefer .içeri bil'. t~!e
bc velisi gİr<İİ. 

Bayan muavC-.e ile o znt nr.ı • 
sında beş dnk:ka süren mülakntın 
neticesinde söze b:ı;fod:m: 

- Efendim .. 
- Zır, zır, zır 

Telefon .. Naci Sad~IJah bir 
yazısında mül~.!:?.t!4ln bcrb:ıd e -
den telefondur diycırdc. Meğerse 
ne kadar doğru İmi§. 

Bayan muavine saklı duran 
tcttfonu ynzihanesüWı arlcısmdan 
çıkardı. Bir müddet konu;tu. 
So:ıra bize döndü. Ve. ondan aon
nı sözümüzü biç bir §eYİn kesme
mesi için bir nefeı:tc sual sor -
dum. Muav:n bayan dÜ§Ündülf.tcn 
sonra cevap verc:!i: ' 

- Mektrhimizde genç& teı · 
.kilitı hemen hemen diğer mek -
teplerdeki gil:ıidi::. Bunun haricin
de ya!n?z mektehimize bas ayn 
bir tqekkül yoktul'. Mektepte 
mevcud ohn tqeldtüller koopera
tif, spor, bilalicılımer; aıhhat ma
a~t; kitaphanedir. Aynca ta -
lcbeniıı fakir arlmcbşlanna yar -
dım kollan da vardır. 

Bir kısım talebe de idareye 
yardım eder. Her kdun baıml?a 
muallinıferden biri bulunur.Mese
.la temsilde bayan Şüt<ure Nihf.I, 
Nezahat, kooperatifte bay Münif 
Said, yardım tcşkilatınd:ı bay Ra

uf Te sporda da mektebin jimnnı:
tik hocalan vardır. Sıhhat işlcrilc 

bizzat mehtebin doktoru meşgul 
olur. 

B~Jt..d&ı?ı sol'!ra mektebi gez -
dik. Henüz ~ten çıkılmadığı i
çin her taraftı derin bir sühimet: 
vardı. Kapalı tcneffüshancde dersi 

be-~ sı:mlarm sesleri ccliyordu.. 
Koridordan &eçcrkeı munllimle • 
rGı sel!!ri hulağmu:za çarpıyor: 

- (Y) ye kaç kıymet verme • 
Ji iti (x) beş olsun? .. 

Tertemiz koridorla."'l, mükem • 
mcl laboratuvarları, salonu; sınıf
lann İntİZ2.1D ve temizliği .ile kız 
lisesi hepimizin iftihar cdbilcccği 
bir vaziyettedir. Şüphe yok ki 
mektebin intizam ve temizliğinde 
mektebin değerli müdürü ile de
ğerli muavincsinin çok emekleri 
"'ardır. Eskiden bir bayii harab 
olnn bina §imdi yeni gibi olmuı. 
Bir saat.Ek tetkikatmıız da bize 
gö:ıterdi ki burl\da da cidden ıü • 
mullü bir mektepçilik çnlıımas.ı 

var. Talebe dcraten hariç z.unan
lan akademik Ca:ıliyetle ~cçiri -
yor. Mesela ökonomi haftasında 

ı;ı:üzel bir müsamere verihnİ!tİr. 

Ayd:l, iki ayda bir nrkada~L,nna 
temsiller veriyorbr. Fakat nrka -
da~li'.nnn ynrd:m gibi .:.:;il bir ca
yc .için te§ckkül kunnu§lar, Hi
lnliah.~r ımutulm:unrş. Bütün 
bunbr §Üphcsiz tünrnllü bir ç=ı!ı~
nr.onın eseri&. 

l\"ııc;ret Saf:ı Cofkun 



Şarkı söyliyen kumlar 
len Asya \'e Afrika çöllerinde ge
d scnahlar, gezdikleri çöller -
e .-rkı .. ı· da b" •oy ıyen kumlar hakkın-

latırıırçok nıeraklı hikayeler an -
leı; ar. Bu seyyahların söyledik-

ile "Ör b' ku . . teki . • e, ır m tepesının e-
a....ı erınden inerlerken, musiki --.e .. 
İ\İbaa~ın, andıran bir takım sesler 
t.e ı...ttlerdir. Bu sesler, bazı ker-

oır ·· .. bir d l'üzgar sesine, bazı kerre 
Qaua· •.'VUl, yahud herhangi bir 
~~· aletinin çıkardığı seslere 

•Yorrnuır. 
............ 'ı'' 

r
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Ölümsüz Harb H 
~n ~Ünlerde barb ve sulh hak • ii 
p bırçck sözler ititiyoruz. Bir 5; 
~ l:aıifi, insanca zayiat ver • :: 
'- bir harb usulü keşfetmif .. İl 
ı..... lı.rb yıkıcı ve öldürücü silah - :: 
' de:il, yeni yapılan bir silahın H 
tile d&:ı çıkacak olan ziya panlhla- g 
lr. Yapılacaktır. Bu parfaklıklar o i~ 
~ çok kuvvetli olacaktır ki, düş- ~~ 
'kerlerinin gözlerini kısa bir si 
°"!arı . için körlettirecek, bu suretle, fi 
...._ ııe yaramaz bir hale koyacak· g ""· .. .. .. .. 

:······· 1 .. ....... ::······································ ...................................... 
~ · sikletli Fil 

Kumlara farkı söyleten bu 
kuvvet acaba nedir? •. Zannedil • 
diğine göre, ayağın tazyiki altın
da, kum tanelerinin biribirine 
sürtünmesinden hasıl olan ses • 
lerdir. Bu sürtünme neticesinde, 
havaya, kumlardan çıkan bir ta
kım aksisadalar karııır ve hava -
nın içinde bir takım hava dalga
lanmalarına sebebiyet verir. lıte, 
kumlara şarkı söyleten esrarlı 
kuvvet bu hava dalgalanmala -
rınclan başka bir teY değildir. 

• • Sis • • 
Dünyada, en fazla sis içinde kalan 

büyük şehirlerden birisi de Londradır. 
Londrada pek sık vukua gelen sialeri" 
yüz binlerce lira zarar verdiği cörül • 
müttür. Heaab edildiğine göre bir ıi -
sin Londra tehrine yaptığı zarar 350 
bin lngiliz lirası tutuyor. Bununla be
raber, bu rakamın içerisine, vapur ve 
şimendifer gibi sis yüzünden hareket 
cde:niyen nakliye vasıtalannın kum • 
panyalanna bıraktıklan zarar dahil de
ğildir. Eğer muhtelif tirket ve nakil 
va:ııtalarının zararlarını da besab ede • 
cek olursak, zararın bir milyon lirayı 
geçtiğini görürüz. 

Londrada iki üç gün ıüren kalın 

•İsler, birçok ölümlere de ıebeb ol -
maktadır. Sisli günlerde ölüm vakala
lannın ehemmiyetli bir nisbette arttığı 

meydana çıkanlmııtır, 

Sisin önüne geçmek 
kabil midir ? 

Son zamanlarda lriiyük bir saha İçe

risinde, iliın adamları bir tecrübe yap· 

blar ve bu Hhayı kaplıyan sis içerisine 

bir mayi serperek, sisi dağıtmaya çahf-

1 tılar. Fakat, bu us!Jlün pek kullanıılı 

olmadığı görülmüıtür. Daha ziyade 

tayyare hangarları bulunan mahallerde 

foideli olacağı söyleniyor. 

Deniz kenarındaki me!eketlerde, her 

vakit için rutubetin bulunduğunu bi • 

lirsiniz. Gözle görülemiyen bu rutubet, 

bazı kerreler, havada bir aoiuk hava 

iki halta evvel, Berlinin büyük tiyatro binalarından birinlle, bir 
köpek, bir kon•er vereli. Seriinin en yüksek mu•iki§inaılarının bu· 
lunduğu bu konserin pek ziyade alkı1landığı söylenmektedir. 

Kayak sporu Trenler 
Çarpışınca 

Tren kazalarına aid resimleri 

görünce, hu kadar kuvvetli ya . 

pılmıt vagonların lokomotiflerin, 

nasıl birdenbire eğri büP,rii bir 

hale geldiğine şaşarsınız. 

Fakat,. bu çok basittir: 

Trenler, süratle koşarlarken, 

devir sürati tayin edilen kuvyet

1 Hindistanda 
200 Lisan 

Hindistanın büyüklüğü 1 mil

yon 900.000 mil murabbaıdır. 

Yani Rusya da dahil olduğu hal

de Avrupamn büyüklüğünde .. 

Nüfusu 360 milyona yakındır. 

Bu da, bütün dünya nüfusunun 

beşte birini bulur. 

Büyüklüğü ve nüfusu bu ka • 

dar çok olan Hintliler hiç bir va

kit toplu bir millet halinde de • 

ğildirler. Yerli halk, birçok ırk -

lardan mürekkeptir. Bun!arın li
sanları da, tabii, ona göre çok • 
tur. 

Bugün Hindistanda 200 den 

fazla lisan konuıuluyor. Ve lngi

liz Hindistanı diye ayrılan büyük 
bir parça memleketten başka 600 
kadar da yerli hükumet vardır. 
Bu hükumetlerin hepsini, bizim 
memleketlerimiz kadar büyük bi
rer hükUmet zannetmeyiniz. lçer1 
lerinde büyük olanları olmakla 
beraber, mesahaları birkaç mil • 
den ibaret çok küçük hül<fımet • 
çikler de vardır. 

Çifte dostlar 

Son günlerde, ıimdiye kadar 

hiç bir ıuretle uzlaşamıyan bir çok 

~~\.!çita) isimli bir fil, çalıştıgı 1 

"~ uk. bir odun deposuna, her sa· 
J.'il bısikletle gelip gitmektedir . 
ltl; l"esinıde, bu yolculuktan pek 
~un görünüyor. 

tabakasile karııla,ır, ve derhal bu bu • 
har kesif damlalara inkılap ederek her 

tarfru kahn bir tabaka halinde kaplar. 

Lakırdı Söyliyen Kitaplar 

leri daima artar. Bununla bera - hayrJanların elo.ı oldukları görüld 
her, vagon ve lokomotiflt>rİn ha- ü. 

••• 
SeıJj • ~ ıınemaıun ne olduğunu mu • 

'eıı bileceksiniz? Fakat, ilimlerin 
~ ~larda, kitapları konuitur -

'·~•tedilderini berha!de bilmiyorsu
"'-l .~Utan bir kitaptan, bu alimler 
''tifade etmeyi dütünüyorlar? .. 

Bilmece 

R 
tCTMIOJ ,-, 

ı:J 
d~t1 ~fli bir kelimeyim .. Ana
~~ &rıtaunda beni arayacak 
1-~~z, bir deniz kenarında bu
-., \i ._ınız .. Ellerimde, size incir 
'İ)i~~ıtılerle geliyorum; ben nere-. . 

l\ii DİKKAT ' .:'le okuyucularnmzdan a!dığı • 
~ tu~Jarda, hediye kazanan nu -
' .. '- lıatesini, bu sayıfada aradık -
'-~iilc. Hediyelerimiz, Çocuk 
~ • değil, muayyen giinlercle, 

~· '~ iç sayıfalarında ilin olu -
~ ~ hculanrmzdan, hediye liste -
"il ~ lllYıfalarmuzda takip etme~e-

ederiz. 

••• 
Hatırlayınız ki, dünyada birçok kör 
insanlar da vardır. Böyle bir kitaptan 
bu arkadatlaruuzın ne kadar kolay -
hkla istifade edeceklerini bir dütünü -

.. ' nuz •• 

Hediyelerimiz 
Çocuk sayıfasında hediye kazanan 

okuyucularımız, hediyelerini, istedik • 
lcri gün matbamuza uirıyarak alabi -
lirler. Bu hususta herhangi bir ıikayet
lerini Kurun çocuk sayıfası muharrir -
liğine yazmalannı rica ederiz. 

Kayak sporu, kıt gelir gelmez, 
bütün dünyada, sporların en ha -
şına geçti.. Son gelen Avrupa 
gazeteleri, güne!li dağlar üzerin
de, kayalc sporlariyle vakitlerini 
ge::iren insanların resimleriyle do
ludur .. Yukarıda bir ski müsaba -
kasını seyreden küçük bir kayıcı· 
yı görüyorsunuz .. 

rab olma~ına sebeb bu sürat de

ğildir. Onların tehlike karşısında 
"' derhal duramamala:-ıdır. 

100 tonluk iki lokomotifin 60 
mil hızla gittiğini ve çarpıştık • 
)arını dütününüz.. Eğer, bu iki 
lokomotif, çarpışır çarpışmaz, bir 
saniyenin yüzde birmde duracak 
olurla:r"\, çtırprş.n~ -ın k rıvveti, 
afağı yukarı 52,800 tondur. Ne 
kadar sağlam yapılırsa )'apılsın, 
hiç bir lokomotif bu kadıu şid -
detli bir çarpıımaya tahammül e
demez. 
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;ı Hava qolu ile nakledilen 5 
E = 
i 

ilk hayvanlar • • • 
~ . . . ' 'E 

_ Tayyareciliğin ıimdiye ka • içine kondu, ve uzak bir vila - raelır. Balon, 1440 kadem ka _ ~ 

I
= dar meydana getirdiği harika- yetteki Birdgeport ıehrine gö • dar yükıelmifti. Birkaç mü uç- i 

lar ıayısızdır: Daha iki ay ev- türüldü. taktan ıonra bir ormanın orta- '§ 
vel bir beygir ile bir ulan tay- Havada böyle bir ıehirden ıına düıtü. Fakat hayvanlar j 
yare ile taıınmı§lı. Bir halta öteki §ehre ilk götürülen hay· •ai ve •alim kurtuldular. Ko • = 

J 
evvel de bir fil, bir hava •eya- vanlar bir koyun, bir horoz ve yunu otlarken bulelular; aade • ~ 
hati yaptı. Bu lil, Avrupadan bir de ördekli. Bu ıeyahat, ce horozun kanadı hırpalan • I 
Amerikaya, büyük denizi bir 1783 ıeneıincle, ilk balonun mı§tı .Fakat balonun düımeain- ~ 

, vapurla g~ti; Ncvyork lima • Mongolliye kardeıler tarafın· den zannetmeyiniz; koyundan ~ 
nında bir vinç vcwtcuile, orada dan yapılmasından biraz ıon - yidiği bir toıtan dolayı hırpa • i 

{ keneli.ini bekliyen tayyarenin lanmı§tı. E 

~· ırr a • •wı n ı lf"Q, •11ııııııu1nıııııı1111111ııııııııııu111111ııııııııııı1111111ıııııııııı1111111ıııııııııııı"''m""""'""'""*"""'""'ınnnıtm1111ı11~ 

Küçüktenberi daima ititirdik: 

Keeli ile köpek gibi derlerdi. 

Bu söz acaba yanlı§ mıdır? 

Resme baktıktan sonra buna 
cevab verebilirsiniz. 

Bir görüş 
Hilesi 

işte, eğlenceli 

bir güreş hilesi!-
Kollarınızı re • 

ıimde gördüğünüz 

gibi kavutturunuz, 

ve ellerinizi omuz 

baılarınızın etra • 

fına koyunuz. Son

ra perdeleri bulu • 

nan 'ir kapının ön 

tarafına gelerel 

yer alınır... Fakat 

arka tarafınız per 

denin dış tarafın 

dan gözüksün. Omuzlannızı ellerinizle 

sıkınız, ve ileriye, seriye doğru hare -

ket ediniz. Sadece, bu hareketleri, biri· 

siyle mücadele ediyor gibi yapmanı:1 

f&rlbr. Aym zamanda tiddetli bir Ji -

san da kullanıp ağır ağır nefes alırsa • 

ruz, bu mücadelenin hakiki bir müca

dele olduğuna, herkesi inandıracağı • 
nızdan emin olabilirsiniz. 



tuna: 
1 cra memw·lu - 1 

HaczediUp paraya çevrilmeıi • 
ne karar verilen ve tamamma 
25:'\Q lira kıymet lakdir olunan ls
tanbulda Ahıçelebi mahalleıinde 

Fıçıcılar caddesinde eski 2 1eni 4 
No. ile mürakkam Ye fevkinde o
daları müttell'il bir dükkanm ta. 
mamı 4200 h ••e itibari1e 580 his
sesi artırma komut olup 19-2-935 
salı ıünü sa:ıt 14 elen 16 ya kadar 
dairemizde açık artbrma auretile 
satılacaktır Artırmak bedeli takdir 
edi'en kıymetten mezkar biaeye 
isabet eden klJIDetin yüzde 1et • 
mit betini buldutu takdirde mn
ktlr ıayri menkul alıcısı uhdesine 
ihale olunacktır. Akai halde aon 
arttırmamn taahhüdü baki kal • 
mak üzere arbrma onbq pn müd 
detle uzatılarak 6-3-935 Ç&11amba 
günü 1Ut 14 den 16 ya kadar ıe 
ne dairemizde yapilacak olan a • 
çık arttırmasında satdıia çıkarı • 
lan mezkUr ıayri menkul biaaesi 
en çok artıran üstünde bll'akıla • 
caktır. Arttırmaia ainnek isteyen 
lerin mezldlr pyri menkule takdir 
edilmiı olan kıymetten mezldlr hia 
aeye muıip kıymetin yüzde yedi 
buçutu niıbetincle pey akçesi Ye 
1• ulusal bir ban.kanın teminat; 
mektubu vermeleri lazımdır. Hak· 
ları tapuya yazılı olmayan ipotek
li alacaklılara diler alikadarlarm 
ve irtifak hakkı tabiplerinin bu 
haklarmm Ye huamile faiz Ye ma
aarife dair iddialarım ilin sünün· 
den itibaren 20 aiin içinde dairemi 
ze bildirmelidri. Abi takdirde 
hakları tapuya yazıb olmaAPlar 
aabf bedelinin payl&flDaama aire
mezler Ye birikmiı bina, nJof ica
resi YO belediye veraileri borçlu • 
ya aittir. Daha çok maltmat al • 
mak iate1enler 28-1-935 _....... 
ıi sftalbdWti ıonra dairemize açdc 
dahili bulundurulacak olan arttır 
ma p~eıi 934/2434 No: lı 
doıyumda hlunan mezkGr ıaJri 
menkulUn evsaf, mesaha Ye aaire
Jİ ıasterir vaziyet " takdiri kıy. 
met raporuna görüp arttmlacafı 

ilin olunur. (4828) 

Tl!!J C2 K iVE 

l\RAAT 
BANKASI 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı..IAT-t;DbQ 

İstanbul Asliye 6 mcı Hukukur Bayburtta Tq mabaDesinde ve tstanbul üçüncü icra memurlu- Saltanahaled 3 indi Salh hakuk 
dan: 1 ~~ka~ında ~~numaralı hanede mu ğundan: mahkemeelnden: 

Halide tarafından atpazanndr .< m iken bılabara Sıvu ve Trab- Mahcuz ve 1ablmuı mukarrer Penızun Be1oiluncla Kamer · ·ı· h l "kam "h hatun mahlleıinde tek ku.,Wu u • Hüaambey mahallesinde Refahiyt zona lillt ı ve a en ı etga ı 3700 ı· 1 k • ""bad"ll L-h 1 r· d S .. r S ıra ı gayrı mu ı er UU" kak 21 No. lu banecle mukim Ar. 
sokak 32 numaralı hanede Hemıi· meç u uccar an urmene ı ey. 1 lıııt 935tari"b" .. d"f •• L ve Leon ale1b;- :L--- e•l--• . • .. • men zade llyu. no arı ır • me muaa ı cu ,_ _ aaamc , ...-

Dün ve Ya 
1 e1'cüme Külli!la#. 

SAFO 
Alfona Dode - Haydar 

100 Krt ------ ------
100 Krt 

Ruhi hayatta taşuıır 
Dr. Y llDI - Dr Ha.,rullall 

80 '°" ·--------- ----~ 

}. Rasin Kliıli9atı 
Ahmet Retit - H. NUlll' 

'il ... 
~------- -------~· 

resı nezdınde mukım Mumın aley 1 1 _ _._. .. .. t 11 •1 12 dili D-olllunda Kamerbatun -·-
• bo İstanbul din · • I m .. -• gunu ... 1 • araaı .-;7 •• .._... hıne açılan pnma dayumclıı ye cı ıcra memur ll· haHesinde tek kuyulu sokak 21 No ı-------

i kametglhmm meçhuliyeti hueb. ğundan: • birinci açık artırma ile ve artırma lu hanenin izalei tÜJUU daYaaı ii • 
la ilanen vaki tebliiat üzerine mah Hacı Yusuf zade biraderler bedeli klJIDetİ muhammenesinin zerine müddeale1him Arpk, Le
kemeye ıelmedili anlqılmaklr Auatafa ve Huanın lstanbul birin yüzde 75 ini bulmadajı takdirde on namlarma ıönderilen daYetiJe 
daYcmm talebile llJ&)>en mahke ci ticaret mahkemesine 934-84 ve 1 23-1-935 atribine müaadif Ç&l'falll lerin mumaileybim ikametıihla· 
meye bqlanrak dava evrakı oku· 3..&-934 tarihli istihsal eylediii hac ba ıünü saat 11 ile 12 arası ikin- nnm meçhuliyeti terh verilerek bi 
narak dava~ı isticvap olunmat Ye zi ihti7atl kararmda 15 T.evvel ci açık artırma ile Esham Ye Tah li teblii iade kıllDllUf Ye bermuci- /. Rasin Külliyatı 
iıbu muameleden bahisle gıyap ka 931 tarihli ve 2212 liraya muhteYi vilit borsası kapısı önünde 1atda- bi talep 15 aün müddette ilinen Ahmet Reıit - H. NasdP 
rannm on bet gün müddede ill • Ye bir aene Yade hitamında ademi " d ti" ı 1 ahali" tebliiat icruma karar verilerek 11 "" __ _ 

bı. • kar eril d" h-•· d 1_ 1 • • caam an a ıp oıan arın m ın .. 
nen te ırat ıcruma ar Y • le ıye aaın e ıeçecea gün er açın d •. lan ·ıA mahkemesi 4-2-935 tarihine mÜI&· ••·-~~- _ ·------

• b b k" ka ___. m 9 f • d 1 1 / 2 k e memut'lina muracaat ı •D o- d•f • .. .. d ~ • ,,. t mıı •e u apta ı 111ap rarı Muv-.ı 70 aız ve ay a , o- 1 (482?) ı pazarteaı aunu saat 14 e ta ~amımı .saaae 
mahkeme diYanhaneaine talik la- miıyon taahhüdünü ve alacaklı~ unur. yin kıllDDllf olduiundan mumai. To15'oy - l. l-1. Alit' 
lınmq olduğundan ilin tarihinden rafmdan tercih edilecek mühaki • Göz Hekimi 1 leyh=m yevmi ve saati ~ezkarcla • ""----
·t:ba.-en bet gün içinde itiru et- min merci kabul edileceğine natık 1 bizzat ıelmedkileri veya tarafla. 
- edili Ye mahkeme tünü olan 18- bir kıt'a senetten ba,ka 1814 lira Dr · ~ ükrü Ertan rmdan muaaddak bir vekil ıönder 
"'-935 pazartesi gu""nü 1Ut 10 da ye 50 kurufUD aenevl o/o 9 faiz ve Babıali. Ankanı c:addeai No.., medikleri takdirde muhakemenin 

d Telefon: 22566 
rıi pott'hn~de lıtanbul uli1e- JÜZ e 1, 1 /2 mahiye komisyon ile Sah günleri meccanenclir.. 11yaplarmda icra kılmacatı teb • 
ll't'hkcmesi 6 mcı hukuk dairesin- mecmuu tutan o'an 2552 lira 50 li~ makamına kaim olmak üzere i-
de bey'!ti 'tkime humruna ıelm~ ku~tun temini zımnmda .. Bayburt lin o1unur. (4329) •-----------:-
dif takdirde davacmm iddia flJ• takı Tq mahalle ve sokagmca 14 hattan an'qılmıt ve mezkar haczi Beyoğlu Dördilncü Sulh Hukuk 
lediii v~kialan ikrar ve kabul et· 

1 
numara ve tapu 53 s~a ~ ~ilt0 ~ ihtiyattnin tarafmıza bir ay müd. mahktmcaindcn: 

mi" adtfi!e gıyabmda mabkeJMDin aene numaralı hane hısaeaın'D ıhtı detle ilanen tebl=tine karar Teril· Bey il d T ı...... d At 
int~~ edile .. eiji tebfil makamıM 1aten haczine müte~air ist"h~aı e- mi' o1mıtk1a icr \'e iflas kanunu- ma1ım~i= ~ab:~.=:ı:.im: •--ımopı~-
kaiır: olm'lk i:zere il;n olunur. dilen haczi ih•iyatl kararı daire • nun haczi ihfyatiye mütedair 257 da 12 numarlaı dükkanda bakkal 

mize konu1arak bermucibi k• ·ar ve onu miıtealup madde1erine tev· lık ebneket iken Senjorj hutaha
Fatih Sulh 3 üncU Hukuk ha • tapuca hatiz ifa edilmit ve tarafı. f ikan tarihi ilandan itibaren bir ay nes:nde 6-12-934 de ölen lran te 

:im1iğinden: nıza berayi tehlii gönderi•en hac· zarfmda 934 12584 dosya numara• bumdan Huanm terekesine mah •-----
Fatihte Sofulıtr caddesinde 120 si ihtiyetl kararmm tebl"i ilmüha· sile daireye müracaatla bu bapta kemece el konmuıtur. ll&n ıünila-

:ı.-n:t!"b ~\·d~ vefat eden LGtfiye berine Bayburtt, mezkilr hanede kanuni bir itirazınız vana derme- den batlamak üzere alacklı ft ye-
'Ii dayete ait tereke eıyası 22-1 · ikamet etmedii"ni ve Sıvasa ve o- yan etmen=z icap eder. receklerin bir a1 ye miruçılann 
&35 ı:ıs~ 10 tl" ma1- .. ftin-'e bilmU- 1'adan ~a Tra\,z"na giHı;niz \'e i· Mezk6r haczi =ht;yatlnin tara- üç ay içinde Beyolfu diSrdllncü -----
z~rc ·1c ::~t~bc.a~ .. lır. Keyfiyet it.ln. ka~ctii" mı-ın meç~1ul olt'u[:u 1 f.n :a tebl:ği ı&akamına kaiın ol· sulh hu',.k mahkemesine bq YUr- l 
<.'!anur. 1 mUbatir tarafmdan verilen metru· mak üzere ilin olunur. (4836) malan il&n olunur. (4832) 



'-__ lstanbul Beledlye"'ı llAnları 1 ~ancılorınızin Yeni teşebbüsler 
lstanbuJ Belediyesinden: 

lkincı .. h" 18 
Mücadele 

Etmelisiniz 
"V Al<l T,, Kütüphanesi Yakında 

"~ nıunte ıp seçimi münasebehle 2 ınc Kanun inci 
'-'illa g" .. KLASiK ~Yr ki ununden Pazar güuüne kadar resmi ve l.usLJsi binaların 
~la tezyın edi leceği muhterem hnlkımız:ı ılno o unur. (233) Romatizmadan muztarip mi -

siniz? Vücudunuzda larakhk mı 
hissediyorsunuz? Kımıl danamı -
yacak bir halde misiniz? Hemen 
gayet basit ve pratik bir tedavi 
metodu olan delikli Allcock ya -
kısını kullanınız. 

E!iisarlar U. Müdürlüğünden 1 

Eser /eri Neşre Başlıyacaktır 
Esld Yunan ve 'Tlom11 l:ldsilderiııdcn dili.ni::e çevrilerek ı>ün v~ Ya 

rm kollck.<dyonumuzdu. 19S5 yılın da basılacak ustaörgütlerden ba§lıca
larını a§ayıda yazıyoruz. Bımlanlan birlmçı yakuıda bc;sılıp çıkıyor. ôte
kilcr ele anılclanma1:tad1r: 4!0 kilo Sulfat Dö Kinın 

So M B · · t • · .. y " or oya ısp rto agyırı ıç n 
Allcock yakısı, tevlit ettiği ha

raret sayesinde hemen kanı te -
hacüm ettirir. Bir Allcock yakısı 
tebahhur eden ve çamatırı kirle
ten mayilerin mazarratından ari 
olarak ağrıyan mahallin etrafı • 
na kanı tehacüm ettirmekle mü
teharriş asabı teskin, adelatı yu
muşatır. Bel'eder. Allcock'un te
siri mütemadi, nüfuz ve teskin 
eder. Eczanelerde 40 kur.!fa satı
lır. Miihim: Taklitlerinden sa -
kınmak için Kartal markalı ve 
kırmızı daireli Allcock yakılarını 
musirren isteyiniz. 

l - Ovid Aktay 

Nurullah Ataç 

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

~ ukarıda ne~i ve mıktarı yazılı ma'zeme 19 / l / 935 Cumar

~k1Un6 ıaat 11 de pazarhkla satın a ınacaktır. Ta iplerin mu· 

Ş..b '! teminat parasiyle birlikte Cıb31ide Levazım ve Mübayaat 

~ müracaatları. ( 152) 

Evripides: Mcdin 
2 - Seneka: Medea 
3 - Ariıto 

4-Herodot 

o 

Cll'b 

S - Ariıtofan 

6 - Seneka 
7- Homer 

.. Likürg 
8- Plutark: S l o on 

l 
J 

Haydar Rif at. 

Lasedemonyalılar 1 
9 - Ksenofon: cumhuriyeti J Haydar Rif at 

Atinalılar cumhuriyeti 
Ksenofon: Ajeıilaı 

lO - Plütark: 
l 
J 
l 
J 

,, 

11 - Plütark: 
İstanbul Dördüncü lcra Memur 

Mariuı 

Silla 

luğundan: 
12 - Plütark: Büyük lskender 

Tamamına 2670 lira kıymet tak 
dir edilen Saraçhanebaşmda Hay 
darhane mahallesinde Y eşiltekke 
ıoka.iında 21-23 No. lu bahçe ve 
kuyuyu havi ahta-P hanenin yanm 
hnaeai dairemiz tarafından açık 
arttırmaya çıkarılmı§ olup ~artna· 
mesi 5-2-935 günlemecine rasth -

13 - Plütark: 
Sezar } Brütüı 

14 - Plütark: Antuan 
Antuan l 
Pompe l 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

. ' · ... ·. . . . 
' 1 • 

yan sah gününden itibaren divan en aon artıranın taahhüdü baki kal 
haneye asılarak 21-2-935 günle- mak üzere arttırma 15 gün daha 
mecine müsadif pertembe günü sa uzatılarak 9-3-935 günlemecine 
at 14- 16 ya kadar açık arttırması ı·aslıyan cumartesi günü ayni saat 
yapılacktır. Artırmaya ittirak için le ikinci artbrmaı~ yapılacaktrr. 
yüzde yedibuçuk teminat akçesi Bu arttırmada da muhammen kıy· 
yatırılma11 meşrutur. Müterakim metin yüzde yetmiş beşi bu\unmaz 
vergi belediye ve vakıf icareleri sa 2280 No. lu kanun mucibince 
müşteriye aittir. Artır.mada mu • satış geri kalackhr. 2004 No. 1u 
hammen kıymetin yüzde yetmit kanunun 126 ıncı maddesine tev -
beşini bulmak şarlar. Aksi halde fikan İpotek a.:ıhibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin ıayri menkul ile 
temin edilen haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair otan iddiala
rını 20 sün içinde icra daire.ine 
bildirmeleri Jizmıdır. Aksi takdir
de satı, bedelinin paylqmumdan 
hariç kalırlar. Daha geni§ bilgi e
dinmek isteyenlerin 34/ 891 dosya 
No: aile dairemize müracaat etme 
feri ilan olunur. ( 4834) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~====== {21 lkincl 'l'c.şıin 1934. sayımızdan beri 11UrUyor.) ==~=~=m!!!!=ı!!!!=~=~~=!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!=====-===!!1!!!1!1!!!!!!!11 

~z Türkçe 1<arıılıklar 

Methaldar, 1 Ayakta~, 2. Ka -1 Metruk, 1. Atılmış, 2. Bırakıl -
1 ısnuş, 3. Ortak, 4. Parmağı olan ınış, 3. Bırakıntr, 4. Bor (Toprak 
(ınec.) hatkında). 5. Kalan, kalmış, 6. 

Methuş, 1. Belinlemi~, 2. Çeğ -
7-enuıi~, çevzenıniş, 3. Kendinden 
~çmiş, 1. Korkmuş, G. Şaşkın, G. 
'ürkmüş. 

Methuı olmak, 1. Belinlemek, 

Kullanılmaz, 7. Salma (Hayvan 
hakkında) 8. Yüz üstü. 

Metrukat, 1. Kalan, kalmış, 2. 
Soyka (Ölünün üstünden alman 
elbsie ve eşya man.) 

2. P nalmak, 3. Kendinden geç- Meva, 1. Dönecek yer, 2. Durak, 
nı ı. Korkmak, 5. Sanh,lan • I 3. !{ayıtgu yeri, v 4. Sığınacak, 5. 
lll , 6. Seme olmak, 7. Şar:ala • Sıı~ı:nçu yer, 6. Sıgıngu yer, 7. Tu-

n1ak, saşırmak, 8. Urh'lllek. rak, 8. Yurt. 
Mevani, 1. Argadal, argadallar, 

2. Çeknedir, 3. Engebe (Avarız 
Metin, 1. Bazık, 2. Bekem, 3. 

Berik, 4. Berk, 5. Dayangan, 6. 

Dayanıklr, 7. Doğıu (Fikir hak -
kında: "R ~i metin doğıu dü. 
§Ünce) 8. Perk, 9. Sağlam, 10. 
Sarsılmaz, 11. Sözünden dönmez, 
1 ~. iirk, tiiıiik, 13. Ülgen, 14. Ye. 
tiı n oynamaz. 

M tin olmak, Beklenmek, pek· 
k. 

etot, 1. Al, 2. Oran, 3. Yol, 
4 dam, yordam. 

Metreı, 1. }\apatma, 2. Odalık 
(F ki zamanda para ile satın alm
nıı cariyelerden sahibinin istifr. ~ 
ettiklerine eıilen isimdir. Nikahsı~ 
Olduğundan bir nevi metres hük -
Jtı'" 

1 
Undedir). 1. Oynaş (Umumi O· 

~rak sevic;ilen demehiir. Metrese 
hsisi maruf değildir). 
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man.) 4. Engeller, 5. Kişen, 6. U-
car. 

Mevaı.i, Davar. 
Mevadi ecnebiye, Katı:ngı: 
Mcvadı gıdaiye, Y eyinti. 
Mevadı lebeniye, 1. Ağartı, 2. 

Ar n, 3. Urün. 

Mevcud, 1. Anık, anuk (Hdzır 

man.) 2. Bar, 3. Bulunan, 4. Elde 

olan, elde bulunan, 5. Par, 6. Tu
ran, 7. Var. 

Mevcud olmak, 1. Bultmmak, 2. 
Duımak, 3. Eıınek (İrmek), 1. 
Var olmak. 

Mevcudat, 1. Tınlığ, (Canlı 

mevcudat, zevilervah rnan.) 2. 
Varlıklar, 3. Yaratılmış (l\fahlu • 
katman.) 

Mevcudiyet, 1. Barlın. 

Öz Türkçe J<arşıhklar 

büyülenmek, 2. Soklanmak (Mef- Mesleksiz, Gidişi belirsiz, 2. 
tun olmak, aldanmak man.) 3. , Tutamaksız, 3. Yelkovan. 

Tutulmak. Meslektaı, 1. Arkadaş, 2. Kol -
Mesil, ı. Ileğdeş, 2. Bekde~, 3. / daş, 3. Oıımdaş, unındaş, 4. Yol -

Bendeş, 4. Benzek, 5. Benzer, 6. daş. 
:ijigi (Gibinin eski ~ekli.) 7. Eş, Meslul, 1. Çekilmiş, 2. Kının· 
8. Gibi, 9. Kip, 10. Oksaş, 11. Tek dan çıkaıılmış, 3. Sıyrılmış. 
(Gibi man.) 12 Tenk , 13. Uyar, 
14. Yar~r. 

Meıire, 1. Gezek, 2. Gezelge, 3. 
Gezilecek yer, 4. Gezme yeri. 5. 
Gözlek. 

Mesken, 1. Bark, 2. Dam, 3. Du
ı ak, 4. Durgut, 5. Ev, 6. Huğu, 7. 

•Hulml 8. Kon, 9. Oram, 10. Oıun, . ' 
11. Otuıulan yer , 12. Oy, 13. 
Park, 14. Srğınçı yer, 15. Duıuğ · 
lağ, 16. Yurt, 17. Yuva. 

Mesken vermek, Yurtlandır -
mak. 

Mesli'ip, 1. Alınmış, 2. Kalkmış, 
3. Soyulmuş. 

Mesmu, 1. Dinlenilen, dinleni -
lir, 2. Duylmuş, 3. İşitilmiş. 

Mesmum, 1. Ağulu, 2. Ağulan-
nuş. 

Mesnet (1stinatgah man.), 1. 
Bastnık, 2. Bilek, 3. Dayak, 4. 
Demren (Çatının ana direği), 5. 
Diremeç, 6. Elik, 'l. Söyke 8. Söy
kencek 9. Söykenme, 10. Sürgü, 
l 1. Dayanak. 

Mesruk, 1. Aşnılınış, 2. Çalın • 
Mes-kenet, 1. Beceriksizlik, 2. mış, 3. Oğıulanmış. 

Biizdelemc, 3. Di.işkünlük, 4. Kü -
cet (Tevekkül ve kanaat), 5. Mız- Mesrur, 1. Çarak, 2. Gönç 3. Kı-
ımzlık, 6. Tembellik, 7. 'Gyuşuk - vanını~, 4. Mengiliğ, 5. Sevinçli, 6. 
luk. Sevinmiş, 7. Şen. 

Meskfık, Damgalanmış, damga- Mesrur olmak, 1. Aldarmak (Sc
sı vurulmuş (Para haline konmu~ vinçten müteheyyiç olmak man.) 
man.) 2. Kıvanmak, 3. Sevinmek. 

Meskun, 1. Dölek, 2. lslı, Issılı Mesruriyet, 1. Kıvanç, 2. Meng,i 
(Sahibi olan man.) 3. Otuıulan, 3. Sevinç, 4. Seviniş, 5. Sevinme, 
4. Şen. G. Şenlik. 

Meslek, 1. Gidiş, 2. Eıtik, 3. tş Mest, 1. Esirik, 2. Esrek, 3. F..s. 
(San'at, '~züe, medarı iştigal ıik, 4. Esriik, 5. Esürük. 
man.) 4. Uyak (Şiar man.) 5. Yol, l Mestolmak, 1. Esinnek, 2. Es-
6. Yolak, 7. Yonık. rimek. 
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5 Kuruşa tam bir Roman 

Bara Gö ge 
Her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neşrolunur. 

Her bir kitap tam bir romandır. 

Birinci kitap: Bir Mühim c;naget 
Nc~rohmınu~tur. 

İkinci kitap: Sarı Saçlı Adam 
Şubatın birinde ne;redilecektir. 

Son derce meraklı ve heyecanlı polis romanlarıdır. Kış gece
leri iki saat eğlenceli vakit geçirmek istiyen okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

··---_,·----~· _, __ 
Denizyolları 

I. B. ve Y. D. TÜRK ANONJM _ _,, 

ıŞLETMESı 

Acentelerı l\:ır.ıköy - i<ôpruba~ı 
l"eı.42362 - -;irkecı MLihürd:ırı:ıdc

Hao T•letnı 22740 --•I 
1 razbon Yolu 

GOLCEMAL vapuru 17 l
kinci Kanun PERŞEMBE günü 
Saat 20 de Hopa ya kadar. 

((212) 

Kandillide Mezarlık sokağında 
6 numarlı hanede mulı..i:n binbaşı 
mütekaidi Bay Süleyman Server. 

Üsküdar İcra memurluğundan: 

GAZ ŞiRKETi 
Muhterem müşterilerinden kendilerine gelen Şirket aıe~ 

ve amelelerinden hüviyet varakalarını istemelerini 
ehemmiyetle rica eder. 

Bu kartlar 1935 senesi için mavi renktedir· 
Aksi takdirde vukubulacak yanlışlılclardan dolayı Şirket bİÇ 

•• .. !' . 1 ,'\. • ••• ·:: ·"'~ .. mes'uliyet kabul etmez . 
imilllll ................. ~ 

Kiralık Daireler 

1 

Bay namına olan kira bedelinden 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~il~~~~~~~ S~liranm~mini~tifuM~in~ra 
fmıza yazılan ödeme emri zahrına 

Posta ve Adliye binasına en yakın };rde Ankara caddesi 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu knt 0 

oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekiııl 
!ere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

Sümerhank Uşak Şeker 
Fabrikasından: 

Şimdiye kadar yalnız Uşakta Sümerban • namına satın alın· 
ma"ta o\an Tasfiye halindekı Uıak Terakki Ziraat Türk Anonim 
Şirketiae ait hisse senetleri bundan sonın lstanbul ve Ankara· 
daki Sümerbaok Şubeleri tarafından da satan alınacaktır. 

H111eleriai aatmak iıteyenler doğrudan bu Şubelere de müra· 
caat edebilirler. 

• · .... ı,... . . .. :...~.t . ,,..~ .,~,/·, . - ~· 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 7935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 
. . . . .. 

• • t • • •• .. • • • 

Tayyare Piyango Müdürlüğü Alım 
Satım Komisyonundan: 

~.ulnamesi veçbiJe bastırılacak olan ayJık ke,ide listeleriyle 
19 uncu ter tıp el, duvar pllnlıranıo 19 / 1 / 935 tarihinde müoa
ı as lS• yapı'ac1zından taliplerin Kom:svona mrracaatları (16'2l 

mübaşirin vermiş olduğu meşru -
hatta ikametgahınızın meçhul ol -
duğu anlaşılmakla ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş olmakla iş
bu ilan tarihinden itibaren bir ay 
zarfında bizzat veya tarafınızdan 
bir vekil göndermeniz ve bir gu

.. VAKiT idare evine müracaat .• 

mrnııı ~iı1mııımm mııııı 

Sel inik 
1.,esis tari hl : 1888 

na itirazatla bulunmadığınız tak
dirde cebri icraya tevessül oluna- -- -
cağından işbu ilanın ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere key
fiyat ilan olunur. ( 4841) 

·~ / dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata 

İstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilecek Kara 

ve Granit taşı 17.1.1935 tarihinde saat 
ondi\n itibaren Anadolu Kavağında ta§ 
ocaklarında ikinci açık artbrma ile sa· 
tılacağından taliplerin mahallinde ha· 

= =! 
zır bulunacak memuruna müracaatJan ~ 
ilan olunur. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan başka günlerde öğ -
!eden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar tstanbulda Divanyolunda 
(118) numaralı hususi kabinesin
de hastalannr kabul eder. ~fua

yenehnne ,.e ev telefonu 22398. 
l{ı lık t~Jefon 22519. 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbuu - İstanbul • 

1'ürklyedeld Şubeler: 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanistandaki Şubeleri : 

SelAnlk • A tlna • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

. \. . . , '_ı.,, . "-.~· 

Günün Fotogralları 
Muhtelif ga:ıete~erde çıkan günün hadiselerine ait fo 

tograflarla spor n:ecmualarmda gördüğünüz spor h;ar 
I<etlerine aıt fo tograflar yalnız lstanbulda V A\{I 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

~=====F!!!!==~===========~~~=~ (%1 llWıcl Tc~rin l93J !tı)wıızdı n bel'l eUrll)or.)============~===========~ 

ll'z tür1<çe 1<arşılıklar 

Meatur (Setredilmiş man.), 1. 
Gizli, 2. Kapalı, 3. Örtülü, 4. Sak
lı. 

Meşcer, Meşcere, 1. Ağaçlık, 2. 
Bük, 3. Kom, 4. Orman. 

Meşgale, 1. Diimük (Endişe 

Mestur (Tastir edilmiş man.) 1. man. da) tş, 3. İş gilç. 

Çizilmiş 2. Yazılı, J'azılınış. Meşgul, 1. tşle uğraşan, işte bu .. 
Mea'ul, 1. ~ruklu~ 2. Sorulacak, j tunan, 2. lş gömıekte olan, işi O· 

sontlur, 3. Yuklenmış. lan, 3. Uğraşan. 

Mes'ul etmek, 1: Sorguya çek · Meşgul etmek, 1. Oyalamak, 2. 
.mek, Sormak, 2. Tırkemek. Savsa.latmak, 3. Uğraştırmak. 

Mes'uliyet, 1. Baylav, 2. Yük. 

Meaut, 1. Ağ almlr, 2. Bay, 3. 
Kutlu, 4. Kutluğ, 5. Kutun, 6. 
l\!cngili, 7. Mutlu, 8. Olcay, 9. On
gan, 10. Ongun, 11. Uğurlu. 

Mes'ud etmek, 1. Kıvandırmak, 
2. ~ı.)vindiıınek. 

İ•les'ud olmak,, 1. Gönenmek, 
2 . ı·ıcnmek, 3. Kutanmak, 4. 
1\ , · · ı: ıııak, 5. Km·anmak, G. On -
ııı · ~ .. 7. Sc,·inmek. 

!\Jeş'ale, 1. Çekli, 2. Çırakma, 3. 
Çını k ınan. 

Me~akkat, 1. Ar. (Arınak = yo
ıı.ıimak, geyşemek), 2. Bun, 3. E
mek, 4. Ermeç, 5. Güçli.ik, 6. Kı -
yın, 7. Kıyınlık, 8. Sık1lcım, 9. Sı 
kıntı. 

Meşakkat çekmek, 1. Aıınak, 2. 
[ı • •klenmek, 3. Sıkılmak. 

~e~akkatlı, l. Ağdık, 2. Ağır, 
3. Güç, 4. Sıkıntılı. 

Meşbu, 1. Dolu, dolmuş, 2. Doy
muş, 3. Tok. 

Meşbu olmak, 1. Dolmak, 2. 
Doymak, 3. Kanıksamak. 
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Meşgul olmak, 1. Kınıkmak 

(Girişmek, teşebbüs etmek nıan.) 
2. Koyulmak, 3. Kurcanınak, kur -
cunmak, 4. Uğraşmak. 

Meşguliyet, 1. Dümiik, 2. l~, 
3. !ş gi.iç, •1. Kılık, 5. Uğraş. 

Me§guliyetsiz, 1. Aylak, 2. Bo: , 
B. Eli boş, ,ı. !şszi. 

Meşher, Sergi. 

Meşhun, 1. Dolu, 2. Tmn]ul\, ~. 

Yükli.i. 

Meşhur, 1. Adanır, 2. Adı du~·l
mu~, adr yayılmış, :3. Adlı, !. Adlı 

sanlı 5. Angıh, G. Anılır, 7. Çm lı, 
8. Sanlı. 9. ÜnlU. 

Meşhur olmak, 1. Adı amlmak, 
2. Adıkmak, 3. Çavalanmak, ı . 

Duyulmak, 5. lşitihnek, 6. Sanlan
mak, 7. Ün almak. 

Me~hud, Görülen, göıiilmü~. 

Me§;me, 1. Aatan, 2. Atana, ~
Catm, 4. Döl yatağı, 5. Eş, döl eşi, 
(Doğan çocuktan sonra düşen et 
parçası ınan.) G. Eten, 7. Etene, 

Öz Türl<çe l<ar§ılıklar 

etenct. 8. Oğlan yatağı, 9. Oğul - Meşy, Yürüme, yürüyüş. 
can, 10. Oğulduıuk, 11. Son (Ço- Met (Medd), 1. Çekme (Sadnlı 
cuktan sonra düşen et parçası harfi uzatma man.) 2. Kabarn1'1 
man.) ( Sulaıın met hali man.) '.3. Kargtt1 

Meşk, 1. Ornek, 2. Karalama. (Sula r hakkında) ,ı. Karma (DC· 

k nizin meddi, kabarık olma~ı 
Me§ etmek,, 1. Düşürmek, 2. El 

alrştırınak, 3. Karalamak. ınan. ). 7. Uzanma, uzatma. 

Me~kuk, 1. Belirsiz, 2. Belli de- Meddi basar, Uzttktan görn1c 
ğil. 3. Bellisiz, 4. Küşümlü. (Presbytie man.) 

Meşkukiyct, 1. Belirsizlik, Belli- J Med~.i nazar,~- G.~z :alım! <:1~" 
~izlik, 2. tkincirik. ku mer ı man.) :... Goz erımı, 3. 

M b G
·a· Göz irimi. 

eşre , t ış. 

Meşrebince, Suyunc3. Meta (~~at.ah_)' 1. Bul, ~. Uu .. 
Meşru, Yusunluğ (Usule, niza- yum, 3. Gonensı nesne. 

ma, kaideye uygun ınan.) Metaip, Yorgunluklar. 

Meşrubat, ı. İçecek, 2. lciğlik, ici- Metanet, 1. Berklik, 2. Bulun1ı 
lecek, 3. lçit, 4. tçki, 5. S~1sım. - 3. Dayanık, dayanıklık, 4. Day~~-

Meşruh, 1. Açılmış, 2. Anlatıl - ~~~' ~: D~ğii!n, 6. Döğ~mlük, du .. 
mıs, !3. Aydmlatılmıı:. &ruınluk, ı. Erk, 8. Saglamlık. 

Meşruhat, l. Çıkıntı, 2. Çıkma. Metanet göstermek, 1. Dayan .. 
l\1e t 1 Bez k · ·> T ı · 3 mak, 2. Direnmek, 3. Direşmek. şşa a, . e ·çı, .... e cı, . 

Yüz yazıcı. Metanet kesbetmek, Sağlamla§' 

Meş'um, 1. DUzt<ıban, (Uğur - mak. 
suz sayılan insan hakkında) 2. Metbu, Tapgaç. 
Erçel (Arel cı.yaklan ak olan at Meteris, 1. Murçal, 2. Senccr. 
ınan.) ki meş'um sayılmnış.) 3. Metfen, 1. Meç~n, 2. Sin, 3. fe-
Eıtük, 4. Etemli, 5. Kutsuz, G. Sa- şik, •L Tiiğ·e, 5. Tüke. 
kar, 7. Uğursuz, 8. Yatlı. Metfun: 1. Gömülmüş, gömülii, 

Meşveret, 1. Cankı, çankı, 2. Da. 2. Göınüntü. 
nışık, 3. Danışma, 4. Gen~me, 5. Meth ] ı Agvız '> Başlallwıç a , . , .... b" 

Oylama, G. Öğiit, 7. Söyleşme, 8. (Kitap methali man.) 3. Gire~}( 
Tanış, 9. Tanışık, 10. Tanışma. yer, 4. Girek, 5. Girilecek, 6. Gır; 

Meşveret etmek, 1. Danışmak, m eç, 7. Kapı, kapu, 8. Karıfl1 
2. Kengeşnıek. 3. Söyleşmek. ı (Müdahale man.), 
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