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Uluslar Kurumu, 
Sar işi kat'i surette 

Anlaşamamazlıkları Kaldırdı 

hallolundu 
Karar : Sar, Ver.say andlaşmasının 
<ıskerlikten tecrid hükümleri dahilinde 

Turk Kadı 
seçımıne 

Iarı da 
karışt 

say av 
ar 

Cenevre, 18 (A.A.) - Ulus -
lar kurumu dün akşam Sarre me
selesini tetkik etmek üzere niha -
yet toplanabilmiştir. Bu celsede 
~on günlerde ortaya çıkaa bütün 
anlaşamamazlıklar ortadan kal -
dırılmış ve bütün gün telefonla 
Cenevre ve Berlin arasında ya -
pılan konuşmaya bir saat içinde 
resır.iyet vererek Sarre iıin\ kat'i 
clarak halletmiştir. 

'---... Almanyayla birleşecek 

Bir insan haya
tında hangi kitap
ları okuma ı? 

hu~': aku) matbaa~ı Türk kültürüne 
Yuk hi 1ı · b .. ı·e y r ıırnette ulunuyor. (Dım 

le,.) arın) kütüphanesi ve ( Klasif~· 
ııa .~erisi gerçekten iyi İ§lerdir. B.1· 
d' gonderilen kitapları gözden geçir-

lftı ve P k h "" d" B ... 1 · Yıt e egen ım. u eser erı 

-----
ikinci müntehib seç-
melerine dün sahalı 

başlandı 
İstanbul ve mülhakabndaki i · 

kinci müntehiplerin seçimine dün 
sa.hah başlandı. Şehirde ulusal 
günlere yakışan düzenli bir kay -
natma vardı. Resmi ve hususi bina 

. lar, evler bayraklarla donamnı§ • 
• 

tı. Sandık başlan da bayraklarla 
süslenmişti. 

ıanı d l.'lltt. arı a, basanları da kutlula • 

Reyiam komisyonu reİ5İ bay 
Rhode reyiam işinin tabii bir su
rette ve kararlaştırılan ı>rogram 
içinde yapıldığını söylemi§, bay 
Aloizi de reyiim komisyonuna 
ve Sarre hükumetine teşekkür et· 
tikten sonra Sar hükUmet reisi 
bay Knoks'u överek demiştir ki: 

Evvelki gece karakollara tes • 
lim edilen rey sandıkları, dün sa· 
bah altı buçukla yedi arasında ka
rakollardan alınark teshil edilmiş 
olan yerlere götürülmüştür. San• 
dıklar memur ve müfettişlerin gel 
mesinden sonra açılmış, halkça iç· 
ferinin boş olduğu gösterilmiş, ve 
kapanıp mühürlenmiştir. Bunun Ü 

zerine rey atımı başlamış, seçiciler 

Halk neşe içinde C. H. F. namzetlerine rey veriyo 

Şu nı·· )'ııt unaEehetle bir insanın ha • 
~lbı lllda ı.~~ngi kitapları okuması la
l'trtıı gel~ıgıne dair sayın okuyucula-

; ~ıraz görüşmek isterim. 
~ eı;erli ozannnız Ahmed Haşim 

erLıı ·ı j 
2~1 , ın ı e buna dair ( kdam) ga-

büyük bir alaka ve iste~e reyleri -
ni Cumhuriyet Halk fırkası nam
zetlerine vermişlerdir. 

Günün cuma ve havanın yağ
mursuz olması tatilden istifade e
derek rey atmak isetyen memur • 

ları ailelerile birlikte sandık baş • 
larına çekmiştir. 

Belediye seçiminde her kaza• 
da bir sandık bulunduğundan rey 

Dcvıunı D nncu "ııyıfnnın S D:ncll ııtttnııwıf 

f.' \~•nde lıayli yazılar yazmıştık. 
tıııı ~ı:z ul . . . 

t~ı h nı ıarrılermden Henrı Ma· 

'ild ~. ınesele hakkında uzun bir 
lttd \'Ucuda ı;etir.:ııİ§lİr. Büyük alim-

"'- Fevkalade mütkü! §artlar 
içinde Sarre topraklanm idare
de gösterdiği maharetten dolayı 
uluslar kurumu konseyi bay Kno
k•a ne kadar minnettar kalsa a%· 
dır.,, 

Zino~yef, Kamenel mahkUm oldular 
~en, tniltehassıslardan bahsimiz 

ol Alelade bir adam ömriinde ne 
llttıalı? 

tiila~na dair birkaç fikir ileriye sü
llıtı)lt·· .. ur. 
A. a· . 

~•tta ır ınsan, 18 ya§mdan 59 ya· 
li'l> kadar her ) ıl üç miiellifin kül
•lltllıt k ~atı) o umalr. ller yaşa göre ya • 
c~ \'e büyük düşünenler var. 

d~ O:zünıün önünde uzun bir cetvel 
2e l'uyor. Lakin bütün bu cetveli si

de~8'1tlaam uzun olacak. Yalnız her 
L. (1.. 1 d ~ta 1aı:;m a okunması gerek olan 

1~arı saykyun. 

\>, S Yaşında: Lamartine, G. ana, 
Cott 

25 
r>e

3
. Yaşında: Shakspeare, Rahelais, 

3;aınher Musa. 
l'01lts Ya§rııda: Dante, Maistre, G. de 

Bu beyanattan sonra, konsey 
Sarre hakkındaki raporu dinle· 
miştir. 

Raporun okunması bitince bay 
Laval ve Litvinof söz almışlardır. 

Bay Litvinof beyanatında mil
letlerin kendi mukadderatlarına 
sahih olmaları hakkının tecellisi
ni Sarre reyiamında görmüş ol -
makla fevkalade memnun oldu -
ğunu söylemiştir. 

Bay Laval demiştir ki: 

"- Fransa antlaşmalara hür • 
met ederek reyiamı kabul etmi§· 
tir. A11cak şurasını hatırlatmak İs· 
terim ki konaeyİn vazifesi Sarda 
reylerini vermiı olanları emniyet 
altında bulundurmaktır. Fransa 
Sardan gelecek mültecileri kon· 
trol ettikten sonra kabul edecek· 

' Celll rturi Gün 
~ • llncu ııayıfnnm 1 lnci sUtunundııı (Devamı 9 unc"l ııayıfanu 4 \lnc1J sUtununda) 

&eşiktaş 2-1 Galatasaray 
takımını yendi .. 

, me e 
havi~ qatacak 

Üstte Kamenef, altta Zinoviyef 

Moskova, 18 (A.A.) -Tau A

jansının -bir tebliğine göre, ali 
mahkeme Moskova mukabil ihti -

lal merkezi mensublarını~ muha -

kemeıini bitirerek bu merkezin 

hükumete karşı çalışmış olduğunu 

tesbit etmiş, faaliyetin bir cinayet 

Bu akşam 

49 ihtilalci kamp
larda bulunduru
lacak; 29u sürgü

ne yollanıyor 
derecesine varmadığını görmüş -
tür. 

Mahkeme Moskova merkezi • 
nin kurucusu ve en faal idarecisi 
olmakla Zinoviyef'i on, ayni mer
kezin en faal azası olmakla da 
Gertik, Kuklin, Sakof'u gene on, 
ve merkezin faaliyetinde derece 
derece methaldar bulunan Şarof, 
Evdokinof, Bakaef, Gorşenin ve 
Çarkof'u sekiz, Federof, Gezberg, 
Geasen, Tarasof, Perimof'u sekiz, 
Federof, Gezreg, Gessen, Tarasof, 
Perimof, Anişef ve Faiviloviçi al
tı ve Kamenef, Başkirof ve Provo
yu beş yıl hapse mahkum etmiı, 

bunların bütün aşhsi mallarının 

f müsaderesine karar vermiştir. 

Diğer taraf tan içeri işleri komi 
ıerliğinin hususi komisyonu Zino· 
novief mukabil ihtilal merkezinin 
faaliyetiyle alakadar olmak üzere 
49 kişiyi kamplarda dört ila beş 
yıl arasında mevkuf bulundurma• 
ya ve 29 kişiyi de iki ila veş yıl a
rasında muhtelif ·yerlere sürmeğe 
karar vermiştir. 

tutulacak 
Bu ak§am tam olarak ay tutulacaktır. Raıadhanenin verdiği malii· 

mata göre bu tutulmanın sal haları §Öyle olacaktır: 
~ il ,,. " Aytutulması saat 15,53 de bQ§lıyacak, 17,40 da tam tutul mu§ bir 
o~' ıoı:~ .. 2-l pe§iktaşın kazanm asile bitti. Bu maçla beraber diğer vaziyete gelecektir. Ay tutulmasının ortası 11,40, tam tutülmanın so
>-~ )°Q r:tlcQrı ı atını ı·c Galatasaray • Beşiktll§ maçının neticesinden !onra na 17,31 dit. Ay tutulmaaı, 19,41 de bitecektir. Bu itibarla memleke-

1'1 lıeıik:uııan vaziyetlerini altıncı sayrfamızda bulacalmnız. Yuluırıki timizin her tarafında ay tutulma§ olduğu halde doğacak, tam tutul • 
} kalCJinde biten Galatasaray. akınını gösteriypr, ı,nanın btıf.langıcı ile diier safhtdarı tamamen görülecektir. 

1 
................................................... -·-ı 

Son Dakika 
Cenevre, 19 (KURUN, gece ya

nsından aonra) - Küçük antant hü-
kumetlerinden Yugoslavya ve Ro -
manyanın, Avusturyanm istiklalini 
teahhüd eden Frans:z - Roma ant
laşmasına dahil olmalan, Balkan 1 
antlaşmasile kendilerine müttefik 
olan Türkiye ve Yunanistan için 
ise antlaşmaya gİrİ§ yolunun ant • 
laşma metninde kapalı kalı§ı burada 
günün en ehemmiyetli meselelerin • 
den birini teşkil ediyor. Yunan Dış 
işleri Bakanı Bay Maksimos bugün 
bu mesele üzerine Fransız Dış Ba
kanı Bay Lavalle vzun boylu ko
nuştu. Konuşmanın neticesi şu da -
kikaya kadar anlaşıJamadı. 

Bay Laval geç vakit Pariıe git -
mek üzere yola çıktı. 

.... ·-·······················-··-... ---·-········ 

Lindbergin çocuğunu öldürmekle 
suçlu Hauptman'ın muhakemesine Fle
mingtonda devam olunuyor. Gelen son 
haberlere göre muhakemenin son cel• 
ıeıinde çocuğun ölüsünü bulan ~it • 
)er bildiklerini anlatmışlardır. 

Küçük ölüyü muayene etmiş olara 
doktor, ölünün kafa tasında bir kur ., 
şundan olnuyan büyük bir yara oldu. 
ğunu söylemiştir. 

Sisk isimli hükumet memuru, Haupt· 
manm garajmda fidye parasının bu • 
lunduğunu anlatmıştır. 

Muhakemenin diğer safhalarını arı
latan yazımızı dokuzuncu ıayıfamızda 
bulacakıımz. ·-
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Veyğ-and yerine General Gamelin 

Fransız milli mii.dafaası\ 
müh.zm kararlar verdi 

Paris. 18 (A.A.) ~ Fransa 
milli müdafaa~ının yüksek ku • 
manda heyetine ~id çok mühim 
kararlar verilmiştir. · 

Hükfunet, yüksek harb meclisi 
reis vekUliğile umumi erkanı har
biye reisliklerini tekrar birleştir
miş v:e bu a,yın yitmi birinde 68 
yaşına gelen ve tekaüd edilecek 
olan Gener~l Veygand yerine ge-

neral Gamelin tayin olunmuştur. 
General Gamelin'in muavinliği -

ne Marsilya suikastinde yaralan

mış olan gneral Georges ise Ge

neral Colson tayin edilmişlerdir. 

Bir harb takdirinde general Ge -

orges ferik ünvanını alacaktır. 

General Colııon ise ordu erkanı 

harbiye reisi olacaktır. 

Iran ihtilifı Irak -
··tetkik ediliyor 

Cenevre 18 (A.A.) - Uluslar 
kurumu konseyi Irak - İran ihtila
fım yarın tetkik edecektir. Zann.e
dildiğine göre Bay Aloizi'nin kon 
sey arkadaş.Jarınm hislerine tercü 
rr an olarak vereceği rapor İran te 
zine uygur olacaktır. 

Uluslararası mahafili davayı 

İranın kazanacağı kanaatindedir
ler ve bu muvaffakiyeti bilhassa 1-
ran Dı~ Bakam Kazimi Hanın a -
zimkıir ~ahsiyetine atfetmektedir -
lcr. 

Macar - Yugoslav ihtilafı 
Cenevre, 18 (A.A.r ...:.;:_ Ulus -

)ar kurumu kons~yi Ma~'ar - Yugos 
lav ihtilafını bu toplantıda tetkik 
etmiyecektir. Zannedildiğfoe gö • 
re küçü.k iti1af devletleri Macar 
hükumetitı:in yaptığı tahkikatı de
rin den derine tetkik etınekte mu
sir bulunuyorlar. 

Macar hükumeti uluslar kuru
mura verdi·ği muhtırada selahi -
yettar Macar mahamatı tarafın • 
dan yapılan· tahkikat neticesinde 
pplis zabitlerinden Gajda ile Bo· 
ker'in azledildikleri ve jandarma 
kumandanı D~seo ile jandarma 
zahit ~amzedi Si~ko'nun . da .otuz 
gün hapsedildikleri bildirildikten 
sonra deniyor ki: Macar hükume 
ti ecnebilerin ve pasaport verilme 
sinin kontrolü hakkında ç.ok şid -
detli tedbirler almıştır. Bu suretle 
uluslaı: kurumu konseyinin kendi
sine ver"diği vaiifeyi · tamamiyle 
yapmış olduğu mütaleasmdadır. 
Macar hUkQmetinin · Ulustar 

kurum'una yaplı~ı teblig . . . ... 
Peşte, 18 (A.A.) - Macar A-

jansı bildiriyor: . . ' 

Macar hükUmetinin Marsilya su 
ikastiyle alakadar olmak üzere u· 
luslar kurumuna yaıptığı tebligat 
şu auretle hulasa edilebilir: 

1 - Macar hükfuneti ta.rafın -
dan yapılan derin tahkikat netice 
sinde anlaşılmıştır ki, Macar hü -
kumetinin ve ona tabi Macar ma -
kamahnm Marsilya suikastiyle ne 
doğrudan doğruya .ve ne de dola
yısiyle herhangi bir alakasını tes
bit etmeğe imkan yoktur ve ne Ma 
car hükumeti, ne de Macar ma -
kamalı bu cinayetten mes'ul değil
dir. 

2 - Macar makamatının bazı 

küçük memurları Hırvat muhace· 
retini tabii hallerin fevkine çıkan 
bugünkü şeraitin İcab ettirdiği nis 
bette teyakkuz ile kontrol etme -

mişlerdir. Bu da bugünku gayri ta 
bii şartiarı göz önünde bulundur
mamış olan nizamnamelerdeki hü 
; . 
küm noksanlığından ileri gelmış • 
tir. Onun içindir ki Macar hüku
meti her nerde küçük bir terahi 
görmii~ ise icab eden cezaları ver 
miştir. . 

3 - Macar hükumeti Marsilya 
hadiselerinin karşısında ve ulus -
lar kurumu konseyinin kararından 
mülhem olarak ecnebilerin ve pa
saport verilmesinin kontrolüne ait 
ahkamı şiddetlendirmeye lüzum 
görmüştür. 

Hava ~ef erleri 
Vaşington, 18 (A.A.) - Reisi· 

cumhur Bay Ruzvelt, önümüzde -
ki hafta kongreden jeplin siste -
minde büyük bir kabili sevk balo
nu yapılmasını ve biri Amerika 
lle Honolulu ve diğeri de gene A
merika ile Avrupa arasında ol -
mak üzere iki muntazam hava se
feri kurulmasını istiyecektir. Av -
rupa ile Amerika arasmdaki sefer 
ler Bermüt ve Asor adaları yoluy
la yapılacaktır. 

Aynştayn'ın malları 
müsadere olundu 

Berlin, 18 (A.A.) - Profesör 
Aynştaynm evi ve toprakları 

Prusya devleti hesabına müsade
re olunmuştur. 

K~malpaşa kazasında 
yangın 

lzmir, 18 (A.A.) - Kemalpa
şa kazasında çıkan bir yangının 

söndürülmesine mahalli tedbirler 
hifayet etmiyecegi anlaşılması ü -

zerine lzmirden yolJanan itfaiye -
nin gayretiyie söndürülmüştür. 

Beş ev ve dükkan yanmıştır. 

Sıvas-Erzurum tahvilleri 
Maraş, 18 (A.A.) - Sıvas - Er

zurum demiryolu tahvi1lerinden 
bul'aya gönderilen 239 adcd iki 
gün içinde sablmıştır. 

Küba'da örfi idare 
La Havana, 18 (A.A.) - Bü 

ı ün Kuba' da örfi idare ilan edil -
miştir. Hükumet bu kararı şeker 
mahsulünün korunması için almış 
tır. Şeker kamışı tarlalarında ve 
~eker fabrikalarında yapılacak ho 
zum hareketleri çok ağır ceza ile 
karşılanacaktır. 

Oldukça mühim mikdarda şe -
ker kamışı tarlaları yanmaktadır. 

Loit Corc 

72 nci yıl dönümünde 
bir plan yaptı 

Londra, 18 (A.A.) - 72 inci 
yıldönümü dolayısile B. Lloyd Ge 
orge'in intihab idaresi olan Ban -
garda yapılan büyük toplantıda 

B. Lloyd Georgc bir söylev söyle
miş ve Büyük Britanyanın ökono
mik meselelerini halletmek için 
kurduğu büyük planı anlatmıştır: 

Planın anahatları şunlardır: 

Dünya barışının İngiltere ve bir 
leşik Amerika devletleri arasında 
bir hareket birliğiyle temini büyük 
Britanya tarifelerinin ve diğer ted 
birler şiddetli surette tatbikı saye· 
sinde uluslar arası ticaretinde en· 
gellerin kaldırılması, 

İ§sizlerin hakiki menfaat te -
şebbüsleri sayesinde ve ayrıca zi. 
raatte daha fazla adam kullanıl -
mak suretiyle çalıştırılması, 

Planın tatbikma bakmak ve 
maliyeyi düzeltmek üzere fırkalar 
dışında salahiyeti büyük bir kon -
sey teşkili, 

Harb kabinesinde olduğu gibi 
mütemadiyen dış sıyasa meselele
rini tetkik edecek beş üyelik bir 
kabine komitesi kurulması, 

B. Lloypd George söylevinde 
İngiltere bankasını da şiddetle ten 
kid ederek demiştir ki: 

İngiltere Bankasının geçmişde 
verdiği tavsiyeler bizi hataya djj.. 
fÜrmüştür. Çü~kü bu tavsiyeler, 
çok kıs~ görüşlü fikirlerle dolu bu 
lunmakta idi. İngiltere bankası bir 
hükumet müessessi olmamalıdır. 

Fakat ayrıca ticaret ve sanayi ara 
smda daha yakın bir temas temin 
edecek bir idare kurulma'lıdır. 

B. Lloyd George bankaların 

ulusallaştırılmasına aleyhtar ol -
duğunu bildirmiş ve sözünü teklif
lerinin hiç bir fırka zihniyeti ile 
münasebeti olmadığını söyliyerek 
hitirmiştir. 

işsizliğe sigorta 
Vaşington, 18 (A.A.) - Reisi 

cumhur Bay Ruzvelt kongreye bir 
tezkere göndererek geniş bir soy
sal programın kabulünü tavsiye et 
miştir. 

Bu program, işsizliğe karşı si
gorta, ihtiyarlara tekaütlük, fakir 
çocuklara yardım ve genel sıhhat 
işlerinin genişletilmesi için tahsi -
sat verilmesi hakkındadır. 

Programın tatbikı mahalli hü -
kumetlere ait olmakla beraber 
merkezi hükumetin direktifleı i ve 
mali murakabası altında yapıla -
caktır. 

Reisicumhurun tavsiyesine gö
re Ncvyork demokrat ayan azası 
Vagner verdiği bir soysai emniyet 
}ayihan nda 1937 ikincikanunun 
b;rir.den baş!am<:>.k üzere me~buri 
tekaütlük usulü kurulacak, yüzde 
bir ile temin olunacaktır B,mun ya 
rısını -patronlar verecektir. Bu su· 
retle 65 yaşını geçecek her işçi ay 
da 22,5 dolar tckaülliice hak ka· 
za~acakhr. İşsizliğe karşı sigortn 
sermayesi de ücretlerden kesile -
cek, yüzde üç ile temin olunacak
tır. Bu programın tatbikı, her yıl 
tekaütlük için 150, işsizlik i~in 50 
fakir cocuklara yardım için de 28 
milyon dolara malolacakır. 

neden çıkmış? 
Cenevre, 18 (A.A.) - İtalya· ı 

Habeşistan ihtilafı hakkındaki 

Habeş notasının bugün metni neş
rolunmuıtur. 

Uluslar kurumuna verilen bu 
notada hadisenin nasıl çıktığı an
latılmakta ve İtalya - Habeşistan 
münasebetleri ve bu iki memle
ketin karşılıklı hakları tasrih o -
lunmaktadır. 

Nota İtalyanın yeni hiçbir te-
cavüzde bulunmamağa davet edil 
mesini konseyden istemekte ve 
ihtilafın 16 mayıs 1908 İtalya • 

Habeş antlaşmasının tefsirinden 
çıktığı bildirilmektedir. Böyle bir 

ihtilaf 2 ağustos 1928 tarihli ant
laıma ve ulus1ar kurumu misakı-

nm 13 üncü madedsi mucibiıt'' 
1• 111. 

hakeme havale edilmek ~zı 
ddet· 

dır. Halbuki. ltalya bunu re 
mektedir. . 

Nihayet Habeş hükumeti, ~ı· 
k b. . . dd . e isli • sa m on ırıncı ma esın . i 

naden ihtilaf m hemen tetkiktll 

istemektedir. h a· 
• Birkaç gündenberi ko11seY . 
ricinde mütemadi gayretler silr 
fedilerek Roma ile Adisai>ab3 ;· 

rasmda dostça bir anlaşma el e 

edilmesi için müzakere acıln'I~ : 
sına çalışılmışsa da hiçbir neti 

ceye varılamamıştır. 
· ta· Bay Laval, bugün Habcşıs 

nm Paris elçisi Havariate'yi k~ · 
bul ederek bu mesele hakkın ' 
görüşmüştür. 

Sovyetlerin görüşü 
Moskova, 18 (A.A.) - iç Rus

ya halk komiserleri mecli$ reisi 
bay Sulinof Sovyet kongresinde 
okuduğu raporda uluslar arası 

vaziyeti gözden geçirerek demiş
tir ki: 

"- Geçen de~rede Sovyet 
Rusyanı~ sulhte ve bütün dün -
yada uluslar arası münasebetle -
rin istikrarında b\rinci derece 
bir amil olarak tanınması ile u -
!uslar arası kiıdreti pek çok art
mıştır. 

Şark sınırlarımızı büyük bir 
dikkatle nezaret altında bulun -
durduk. Orada sulh birçok defa
lar tehlikeli zamanlar geçirdi. 

24 saatte 30milyon 
altın! 

Ncvyork 18 (A.A.) -Birleşik 
Amerikaya, İngiltere, F ranıa ve 
Hollandadan gönderilecek olan 
K 7 milyon c.Jtm doların gel~esi i
'(İn hazırlıklar yapılmıştır. Bunun 
la son 24 saat içinde gelen altın 
mikdan 30 milyon olmuş oluyor. 

Göç nıen akınının arkası 
kesilmedi 

. Edirne, 18 A.A. - Kışm bas • 
mış olmasına rağmen göçmen akı
nının arkası kesilmemiştir. Edirne 
yoluyla gelenlerin muameleleri bu 

rada birkaç gün içinde bitirilip yer 
lestirilecekleri yerlere gönderil -
mektedirler. Burada kaldıkları 

müddetçe karaağaç misafir evin -
de barındırılan göçmenlere Hilali
ahmer cemiyeti Edirne şubesi tara 
f mdan odun, ekmek ve çamaşır 

dağ1tılmıştır. Şimdiye kadar ge -
len göçmenler Trakyanm muhte -
lif yerlerinde ·kendilerine ayrılan 
evlere yerleşmiş bulunuyorlar. 

Hilaliahmer cemiyeti umumi 
merkezi kendilerine yemeklik ve 

tohumluk buğdayla çamaşır dağıt 
mış ve ayakkabısı olmıyanlara a-

yakkabı alınmak üzere de iki bin 
lira yoUanmıştır. Trakya umumi 
müfettişi İbrahim Tali Ongoren is 
kan mmtakalarını dolaşarak ihti -

yaçları yerinde tetkik etmekte ve 
icabına bakmaktadır. Şimdiye ka

dar gelen göçmenlerde bulaşıcı 

hastalık görülmüştür. 

Şilinin dış borçları 
Santiago, (Şili) 18 (A.A.) -

Mebusan meclisi, hükumetin dış 
borçlarım kısmen ödemek hak -
kmdaki teklifini 43 reye karıı 64 

reyle onaylamıştır. 

Her defasında da Sovyet Ru•Y' 
çıkan ihtilafları azimli sulh sif': 
sasile dostça halletti. Şarkt•k1 

. ,,. 
komşularımızın bu uysal vaııY I 
timizin zafiyetimizden ileri ıe.' 
mediğini, fakat bunun hüsnü 11" 

. . . b' 'f d . ld g"'.ııı" ye~1mızın ır ı a esı o u 
anhıdıklarını zannederiz. Biz, r•; 
hat yaşamak istiyo.ruz. SoYYe 

Rusyanıµ dış sıyasası şimdiye 1'~~ 
dar olduğu gibi ileride de sU 

}.fi' emellerinde aynı kalacaktır. 
de' cak - bunu ehemmiyetle kay , 

derim - memleketimiz herh2l1111 
bir tecavüzü her nerden gelir-' 
gelsin, heran tenkil etme-ğe hl ' 
71r bulunmaktadır. 

Bay Bek'te Bay Laval'i' 
. konuşmalan 

Varşova, 18 (A.A.) - Pob~' 
Ziproyna gazetesi Cenevrede 1'lf 
Bek ile bay Laval'in yaptığı kô' 

nuşmalar hakkında diyor ki: 

"Doğu A vrupasım alaksd,t 
eden herhangi bir te,ebbii•~ 
muvaffak olabilmesi için iJk '' 
o teşebbüsün Lehistan menfa~ 
lerini hesaba katm<l$rdır. 

Roma anlaşmalarına gelin'~ 
~eti efkarı umumiyesi orada Y' 
pılan konuşmaları yalnız al~ 
ile değil, aynı zamanda menıı'tl 
niyetle takib etmiştir. ~ 

Lehiıtanın Romada yap~l',t 
tekliflere karşı müsait bir vaıı'I 
alacağı tahmin edilebilir. 

--- - - ---.. ıJı 
Bir sosyalist fırkası daği 

f 
Sarbrüken, 18 (A.A.) - rJoıt' 

kirhen ·sosyalist fırkası d~ğılıt' 
tır. • 
Adanada seçim işler• 

ı · ei ,e' 
Adana, 18 (A.A.) - kıJ1 1rr 

çici seçimi, şehir, kaza ve ~y~I" 
mizde eşi görülmemiş bir çot 11'' 
lukla yapılmaktadır. VilayetiP 1,1 
yerinde ayın onaltısmda ba~!' bil 
seçim işleri, vilayetimizde dll~,t' 
miştir. Rey sandıkl~r~ b~~~·:ı..-at 
la süslenerek yerlerıne gotur ,a~ 
tür. Saylav rey puslaları11•. ı,ıl' 
şehrimizde rey kullanma 

1111 J4' 
tıt· ..ıd yüzde doksan altıya varınıt1 .. 1,. .. k"y iJ -vanın yağmurlu olması o ,~ 

·11e rey sandıklarına gelmelerı lıJ' 

gel olmamıştır. Kaza ve k~Y .: ~' 
sunun rey kullanma nisbet~~. IJl' 
yüksek olacağı umulmakta ~i ' 
suretle Adanalılar belediye ';,_,iıt 
minde olduğu gibi sayla\' 5~1.;tjsJİ ·o•• de de sıyasal ve soysal er9'1 

göstermiş olacaklardır. 
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İ)l,!LEJ!_ ,..._ l KentY~r~-- l 
e\'eye vurgun Bizim mecmuayı 

.,...,~ir İngiliz 500 yıllık san"at eserleri okuyor musun? 
"Si 'ltf Poıt develerin naoJaı ------------- - Okuyorum! 
~ 1::,~ bir>'•"" ~L ~ ;yrı- Kültür Bakanı 1 Brüksel sergisinde 1 Eczane sahipleri Denem yoı,,,.ı __ Hem ele yoltin 
rlilerletfl <>sfumuz bu:ımıımen• · ' l .. t ·1ı k? ı Hem de yalan ojlu yalan! •• 
"tLı e )apdan tenzilatın Ana· 8 Ah "d" .. u·ıı- 1 ne er gos erı ece . "'ll k k l Yiiziimii ltntlınp "• "~""'"" l'oliaı-ırıda d . lr ag ı ın ozmen,n.u ur . ı ı ı ongre erinde · ku- .,. 
Ofo6q, eveyı, amyonu, • J • • k. . . .. uı 1 • k . 1 tloiruya: 
._Ta, ~kti!ini anlatıyor ve bu- ış erını tet. ık ıçın .du_n us. a~arası ser~ı. ?mı- r_umlarının adını değiş- _ Olmmayorrım! 
iltri ~~enırt bir kazancı olarak sabah Edırnege gıttı serın1n muharrınm1ze tırmeği kararlaştırdılar Deraem 0 tla hô-caz ayıp ltaf~ 
• "Ye 1 ~." . . . Bir zamandan beri Kütür Ba - anlattıkları "Türkiye eczane sahipleri ku- cek gibi .• Eyin mi böyle im .ar· 

,..._ 6a ,...lız ııme"'!ıler ~darele- ..kanı Bay Abidin Ozmen dün ıa .. Geçenlerde tehrimizden ıeçe - rumu,, dün Beyoğlundaki klüp bi gu kar§ınntla ltalınca hemen fU 

ntefoıla tavııye etlıyor. bah 8,45 ı.-enile Edimeye ıitmit- rek Tahrana ıiden, Brüksel ulua· nasında sen.elik kongresini ya.p -1 '"ufılıir elıliyorum: 
Ftdıot I tir. lar arası aergiıi komiaeri Kont mı,tır. Kongre saat on dörtte ec- - Vdit bulup Ja olıuyaJnıyo-

.ıu.. A,. dol "Wiliz do•hımıu.ıın, bi· Bakan Edirnedeki okulların ted Adriyen dün gelmif ve buradan zacı Bay Cevadın reisliği altında rum lıardqim.. Okuyamıyorum 
~ ö•.~lann~a cletJe hör- riıatını ;e kültür itlerini teftiı ede memleketine dönnıüflür. açılmrı, idare heyeti r•Porıı okun- oltlum •• O/tuJ141111yoram babacı • 
"'9 )Ol,:. ranmemaınden, lrer· cektir. Bay Abidin Özmen, tehri- Okuyucularımızın bildiği . ıibi, muftur. Raporun okunmaıından ğım! •• 
111 lflı.l ınrn lıaybolrqandan ca· mizde bulunduğu hir hafta içinde Brükael aeraiıine Türkiye inhisar sonra Bay Hüseyin Hüsnü ilk sÖ· Zaten lalın dofrıuu tla bu tle-

l)'or ' • ·· im kl""be 'd ;:.:ı • • t ı.. lY..ı.., · .. Oni,,....itede yeni açı~k tarih, idareıi de iftirak edecektir. Bunun • 11 
• ıf, 11 aı ~t _vermeyen a- •" ,,..,..., ,,_,o .-lar mecmu· 

'-r Pre .~farda BafJaJ tac- coirafya fakültesi hakkında profe için Gümrük ve inhisarlar Bakan- zalarla eczane aahıbı olmayan a· ayı ne valıit ete ~rir, ne valrit 
lifi Yoll n.;"':' ~rvanlannın B"'° oörlerle ııörütmÜf, fakir talebeye lığınca tahkikat yapılmıtbr. zanın kongrede bulunup bulunma olruyabilir 1 • 
.,..,_ ., .tam. tlı tayyare ile, elt.- açılacak yurd i,.in ıölterilen bina· dıklarını sormuıtur. Mecmu« bir Jeğil, be, Jefil, 

-.e 19fil , 7 lrana huıuıi itleri için ıiden •14.von an. ları dolaımıt. Kız liııeıini, Terzi o- ve oerıi hazırlıklan dolayıoile der- Eczane ıahibi olmamur dola- on cleltil, yirmi cleltil lıi- Haydi 
!'ı.ı., . !"'tı eğer yerirttle ltal- kıılımu, Dil okullarını .., Oniver- hal Brüluıele dönmeie mecbur o- y11ile buna eoki umumi katip Bay bGffta iflerinclen b.ir....,.. geriye 
'-ca ~'!'"l•.keroamn öniintle yol· sitenin bazı fakültelerini, Kültür J K b h Celil Erıun cevap vermif, evvel- bırakıp difirti sıicuın; bunlara 

"flferılı. Si d el • an ont Adriyenle ir mu arri - b. . hiç d~iil•e ıöyle ,.,.ım ··--'olı 
-...ı~ ra, .. ra ev erı müdürlüğünü gezmit, buralarda miz ıerıi hakkında ıörii4müt ve ce ~ ecz~nes~ old~unu, fakat ru•-' 
~· "" loolılıya, laolrfıy• •e- çalqanların çalııma vuıflannı ya bazı izahlarını kaydetmiftir. Kont ıathgmı, tımdı de bır llboraluvar °'""" birer tıin ııaJiraln! 

aı,. '-~ . . _ _ . kından tetkik etmiıtir. Adriyen diyor ki: ~!ettiğini oöyl"."'ittir. idare heye- Y alnı: ltıNtıbıılcla bellıi yiia 

&lir ıre ':::!.,. llaıırı llfln bm. lıör- Bay Özmen Edirnede üç ııün "-Tiirlı:iye lnhiaar idareoinin lı raporu eluerıyetle kabul edildik =";.~°!:."e yüden lale"'"" 
""' iM!_ ardıml_an ltor_tuT· kalacak ve pazarteıi ıünü tefırimi Br=!.l---J --.. • ı"ne 1• ••ı"•ak ed~ı·n- ten aoara cemiyet isminin değitti- I · . 
..._ ~ J -4 p L f d d ....., -·· ye.• · ~. ·ı · b L__ n•an bunların h•p11"nı· oL- -
.. ...._ ı.~ cıo... ıyer o ı en ze öneceklir. rı mesı aıue mevzu olmQ!, tündi- "' ~ 
~· ua- Pi-r Loti .•. Yalnu: ban· den çok memnunum. lktısadl itler k' . . ''T 1_ malt için lıendi bna ualttintlm, .~ ~ ,~ Kültür Bakanı bundan sonra d b ı ıamm Ürn;iye eczane ve müs- -s 
L ı..ı. .. °' .. •116ize 1n,.,,__.. hak- I e üyük adımlarla yürümeie bat lendi yorgun bevftintlen b-lı« ""·~r ···-,,- Adapazarına ve zmite gidecektir. ı T. k" takil laboratuvar sahipleri" ıekli· ' -. 
- ........ ır•nkii karagözlü, sürme- ıyan ur ıyenin ıerıiye ittirakini, k . d1f4rulan birçolı,,., wılaı oe bfr 

· .-.. .1 BugUn DlfCjl mektebi tale- B ı :ı_ 'kt ne onmaaı etrafında idare heyeti-
"- S-.-.eveleri Bağdad yollann· e Çıaa ı ıaadi JDahafili sevinçle . çolı dinç "eyin · lri~fl1Jltllı iri o 
~ L __ ı besine ziuafet v.,llecek ka 1a y··_._. nan teklifi eir\i!ülmüttür. Bu tek-~-:-' er. fCfUIG yollarından Ur. ' rtr r. u"'ıyenin bu sergiye it- mecmwa nıhiplerinin i.telılm ol-
·~ ~- • O · · kt ~ · B r-~ ·ı · k" k d b life itiraz edenler olDMau.a da ._.....__ ~ UQClen evvel kentli.inin nıveraite re örü ay '-'CUll bra ı ne a ar üyiik ölçüde olur- ~ _...._ aın! 
""9::... )edi röhlt baban, babcuc· Bilgenin fakülte aon ıınıf talebe- sa, elde edilecek faydanın da o ka ticede ismin bu ,ekil de deiittiril~ - aiif,,. rneennMyı olruyor 
~ır. lerine tertip ettiği çay ziyafetlerin dar büyük olacağı bellidir • ., meoine karar verilınit, ıonra iıla- .......,n? 

~ loervan yollannı bir araca den oonunc111u bugün Oniveraite Kont Adriyen Brükıel ıergiıi- re heyeti ııeçimine geçilmi§, Fevzi, Sorgıa lıolfl)'-, on• 6er.le-
~ lıo:ran, A.yanın balıar, ıalonunda Dit tababeti okulu ta- nin dikkate değer tarihçesinden Hüseyin Hüsnü, Asaf, Ahmet Ce • n#en luırıılıjı oermelr l'ÖÇ •• 

~- oiranelqfiren, lıer- !ebesine ft hocalarına verilecek - bdııederek demitlir ki: vad Malımud, Muhiddin, Hulki, Ongn ~n: 
~ ::;efil"-!lnql- ıtöbet tir. "-Böyle bir ııeawi hurmak. ön.- Celil Erıun Baylar seçilmitlerılir. yo;;;,.~ •lıil ~- .ı. o""- -

' rz. Tarih, Colrat,a FakUH-1 ce 1910 da konutulmuı ve aerıi - C h • G Jömnii 6-tanlımz ınr·.31, ba 
' ~amatlan Hinde ille nin 1930 da açı1masına ır.ar ve. um urıyet ençler raı 
"'· ,_.On altuteı yayıl Aımıpalm Üniversitede açılacak yeni ta- rilmitti. Fakat harp buna enıel ol mahfelinin müsameresi .ÖN laırp 7finu llWClftll4 sombi 
I:.._ .,._ aon V "h f mAi6i 4efil, ._ _,.,. 6ile ila-
..._ laf,. ra diioa çiqiaini be- rı , coğra ya fakültesi hazırlıkla- du. Harpten aonra 1924 de aerai Dün Beyojlu HalkeYinde "Cum nn! 
....._ • Pantolon lıayafı gibi ıa·· rile ujrqmak üzere bir kol ayrıl• M-in yeniden teıebbU.lere b-lan· h ~ ~ "3' -s- uriyet Gençler Mahfeli" temsil 

• aclcamn atlamadır. O gün- mıttı. Bu kola ayrılan profeaör ve dı. Bu ara, Anverı tehri, Belçika is 
O 

"'- --'l !.L•~•· heyeti tarafından bı"r temaı'l ven'l-
11... • .q)'Gllln ,,_an tenhadır. doçentler bugün çahtmalanna tnuA.ınin 100 üncü yrldönümü do \(7~e-ı.. - • L J _, • ıa ... ·ı 1930 d b" . ku k mittir. Gençler, rok alkıtlanmıı • ,..._.-·•utın Ke'l'Vamn cıeuaen hatlaycaklardıY. ,,..aı e a ır aerıı nna 3' 

~ ..._, M.iliyor. lhuelmn Kii iıtedi. Fakat Liyej tehri buna iti· tır. 
~ ~:l~or. ipek tüylen b&' ! tUr mhUddUirlU§Undekl raz etti ve Belçika istiklalinin 100 " '•"'----------~. ~ a ae gÖıterilecek otomobillerin dene .... 

L. .• • üncü yıl dönümü münue~tile açı• 
1... • ..,. '--L- Evvelki gün ·kültür müdürlü - Iacak • • b" Ki meleri için büyük bir piıt y-11--~ ~ VUllQr taııyan lıenJan· aerıının, il" eman ıehri o- - uua' 
C : ~ dafıtt111 çanlar 

0 
ıün· iünde kültür erkanından bazıları Jan Anvente deiil, Liyejde açdma tır · 

• '"""'-i .- ı..-_ı b. A hakkında fena ıözler ao'"yledı'g'"' i İ· I" ld" ... • "dd" etti Serıi idare heyeti azası ar"'•m· • • ..... vupııan ır ıyanın ıı azımge ıgını ı ıa . -
~ ı..._ 1-·ın takı"bata un V f ı· · B · hu da Türkiyenin BrükaeJ m--'ahat .. ..,. ··~MM gibi tloğ ya.. 3' •·ayan e a ueaı unun üzerıne, iki tehrin ... 

~ an lapı/ara, lrıytlarrlan hocalarmdan Bay Cevdet ııeriıeot iatelılerini yerine getirmek için ıüzan Bay Emin Ali de bulunu -
'-ij~ lıııırabcıl....ına cloltnı bırakılmıştır- Bay Cevdet, bir müd ııerııi. biri Anvente, öbürü Liyej- yor. Bu ııebeple, Türkiyenin ıerııi-

-,,.ıso WötiirJü. detten beri Yozgad liseıindeki va- de olmak üzere ikiye ayrıldı. Ulus- de çok kolay Irk rörecejinden tüp 
~ • " • zifetine gitmediğinden, istifa et • lar arasr Brübel sergisi de 1935 he edilemz. 

&. ~e r: __ I · seneıine bırakıldı. Bu serıi, muhtelif memleket • 
~ • ~ ngİIİ% miihen• mıt ıayılmaktadır. ........ lilnaiıler: _.:::ı Nisandan birinci teırine kadar ler arasında, mallarını ve memle-

......_-Size, dernifler, ıimentliler tekerlelı, lrilometreleri dolflfCUI lo- sürecek olan aerıiye bi~ok mem· kellerini en iyi tekilde tanıtmak 
· ~ lıomotil ıanlatu. leket ittirak edecektir. huauMJnda bir müaa~ka yeri ola-

ec, ~İnliler aorm.,,Iar: Ejer Mori,..fHMtun yaıcaaı Serıimiz yalnız ticari ve ikıtın.• caktır. 
~ çok nNralılı ite, bizim miitelıaül di bir sergi değildir. Burada 5001 Bu vesile ile, Türkiyertıin, aergİ· 

.. , .,,,_ iler neye yarar? ~.~ ~ ~'~ • lliinl... iik yola im prwle süne tlevelerinden birini Lontlra- ıenelik güzel aanat eserleri de ıöı mizden büyük istifadeler elde ede 
. ~ ya göntlerelim ..• Bu güul röl ycw- terilecektir. Belçika. müzelerinde bilme,ini, ve bu wretle Türkiye ve 
~ d" .. .. raama 4oye doye uyrefain. bulunan kıymetli unat eaerlerini Belçika arasındaki ticari müaaae. 
~ 1'

4 
llfiinnriitler: Bize .ar'at ~erelı.. •erıiye nakledecejiz. betlerin bir kat daha artmuını di-

-~ •, Oflra floltas ıriin ıiı: ne S,: Sadri Erte111 Serginin otomobil k11mmcla, lerim.,. 

~..,,:~·Uzalı DoiaJan 'l~l'lınJUlh rt.A:Al.ı:ı:.~~a (!;;,,nl>ıa .. 
Q- tev.611 ealılar gibi olan ıloı· : J\,&e,J\, ·I ı ~ ~91-M--
tlı: 6-~ 17ermelı İ•femiyoruz. 
~ tf41Aca lıarıdıianı kendi lıen 
ıh~• ~J.~na ba,larlıen ver 
.. .,, ~~A 
I~• 4.ıa.ı· . nadoluJa timen 

lı...;j • • '"! lrurtartlıfrnı ıöy 
&- -laidır. ':_-.._,,il, 

fi,~ d~erin kent/ini Jnı, 
~ tfirtd ' ••ri kalan otu; 
-..-:-.... "· • tle İfi olanların re 
~..:.... ""'lleltti ;:r 
~ Qfll r • Ancalt or.ln. 

""-.......,°'-~a erebilirler. 
~ l'Olltırıntla sür' atin nt. 

lil'i'a ~ebiyat Jefil, de
e dönen "ingil, 1 

Gmflfll~Hraylılar cemi)eti ıe Sipahi ocağı ılün )lllık toplantılarını )"f'ltfor. 

Reıi mlt>rimfz kongrelerde brılrınanltm SÖ!teriyor. 

'MeıctnlM, 6iT .lıır, 6., ol.,., on 
elar, olnımn-; ldal elli~, olfntıfı 
g~er, yfi:e ya1ıı1.,.,.,,. o zaman 
bunlann lıeJMini ,/efil, )'CD'Utm 

bile olrumanın imicim Wır nu; 
Herlee• iıini ~ciinü, ;,am'e~, it· 
maini,. ayhtanM bardır "" ae
ce pmliis Jrırlllllflan ,,..,di •Y

maycı lıJ~ nn1 «•,,_ Ja ona 
1ayahilir mi? 

Dün 6u yazamı yaSGrlen isim
Jm AayJi 4edi111t, ~ol,,,__ le
jil 6iitiin meml-.U., yelfta f" 
l•an6altla - ,...,,._ pla70r-
1a onların aıllanm bir ~mi 

Ciel•.I.ıim M70'fUl'/llft, 011 .... 

fİ •"fİllff pf&rtlrm, )'Mitlen bir 
daha botfıyayun 4etlim, feirCIJ' 
ba~lorlten alılanıa K~ 4a • 
yalı atatlım Vflf'irıp sopamn ... 
ymnı fGfıra faltra tl11ytıfıt bir • 
kaç.~ela ye11itleıt 6eft.,. 6etlaJ1111 
herılın ltno6ı rıelince ifa r- . 
tim. -

Sonra lallatWll• )'Olms bir 
metleie, 6ir ite tltıir ol• laelıiın
lilı mecmalarını Myabilflim iri 
itte onları tara wözetmetlna bu -
raya da ıeçiriyorum: 

(Etıbba Oliaı mecmuaaı), (Po

\ lilılinilı mecn11UU1), (T eflavi ••· 
ririyatı ve lôllor-.,"" mecmua-

! sı), (lataıJlnıl aeririyatı), (TÜi' • 
iriye Hilôlüıla,_, mecmauı) (Y • 
ıilay mccmuaaı), (Tıb diinyaat), 
(Tedavi notlan), (Türk jineio
loji •ııeui mecmcıaaı), (Ôroloji 
lrlinifi), (Çocuk ltliniii), (1ürlı 

ı1 ttb mecmua•ı), (Çocmlı 6a. 
,. lıum mecmuaa), .(FaiınalıaloS 

ı 
mecmııaı), (Dit ta6ipl-1 ...- • 

Oe"'an C~mal Kavı.,• 

-- ('Litfeın uyxfayı ~) 
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B h h D E e 1 SiY ASA irinsan aqatında ~n- 1 • ş E H 1 R _ A b b ...... 
Donanmamız Topkapı sarayında rat dır ıgıknee 

gi kitapları okumalı? Limanda Yangın zilleri Müzeler me ~.ece I y 
~ Baımakalederı tkvam 1 (Herkeliin hiitüphanesi) adlı bir Bugün Jngiliz kruvazö- idaresine, itfaiyeye ır yo 

sfüile de İngilterede , .e Amerikada •• d b. . f t ·ı k oyun oynadı Bugünlerde Arabistan içind• 39 ya~ında: Moliere, A. Comte, 
Machian~l 

46 y~mda: Miraheau, Monte& · 
•ıoif!u, Sokrat. 

53 ya~mda St. F. de Saleı n 18· 

ir hıriatiyan azisleri. 
B. Meıhur f ilosof A. Comte ha· 

yatta okunması Ji.zun olan 150 ta • 
ne kitab seçmİ§tir. 

C. İııgiliz düfünenlerinden met· 
hur Lord A\ebury'nin seçtiği 100 
tane kitaptır. 

Muharrirlerden birçoğu buna ya· 
km cetveller vücuda getirdikleri gİ· 
hi Avrupanm birçok kitab evleri de 
kendilerine göre, bu yolda~ kitap • 
İJaneler .Ocuda getinnitlerdir. 

Bu cetveller , . ., kütüphaneler U· 

Iwlara ve kurunlara göre deği~i • 
:.t.r. Bana kalına, biz Türkler bun· 
]ardan hiç birile bağlı olmamalı, 

kendimize göre külliyat ıeçrneliyiı. 
Y alnnı: eeki klasikler yetİf111eı. 

Çünkü yeni kühür, eskisinden a.z e· 
heoımiyetli değildir. Salt tercüme de 
yeti§mez, çünkü, ilkin, tercüme çok 
gü~1ür; ıonra her dilin zihniyeti Ö· 

tekine uymaz. 
Şu aciz muharririn fikrin~ bu 

dakikada, Türkiyede, oa11I bir ıil • 
sile ortaya koymah ki aziz uluıa hiz· 
met obun? 

Klisiklere denm olunmakla be· 
raber bir iktibas kütüphaneıi yara · 
tılmasma çok taraftarnn. Çağdaı 

meseleler var. Bunlara dair türlü 
dillerde türlü kitaplar yok değil. Li
kin bunlar hep o milletler için ya • 
zıluuıur. Y azuılanmıs çaidaı me
seleleri ele almaJL Bunları her ba
kımdan evirmeli, çevirmeli, meyda· 
na ne bUytik. ne küçük, ıö:rle 15 lor· 
malık ciltçikler vücuda getirmeli • 
dir1er. Bunun, bence, en parlak ör· 
neğ4 İngilisce (Ev üniverıiıea lcü -
tüpluın.i) dir. Bu ıihilede meeell 
(~), İngiliı baıvekili IOI• 

valiat Mac Donald·a yudmlmq. 
fMultafaawlılc), (liberallıh) ,-e • 
~•ire, hep, ihtnu ıahipleri tarafm • 
dan kaleıne almımıtır. 

Bunlar öyle ciltlerdir ki orta talı• 
ıil görenleri, ihtiıularmm dıpn • 
ımdaki meaeleler hakkında aydm· 
latır. Fanediyorum ki mUhendi•, 
doktonunus. Siyasa ile hiç alqveri· 
~inü yok. ( Soayalism) i okunaıus 

bildill biltiln teıaeniir edeniais. LA· 
kin, politikacı iaenis bu eild ıise ye· 
titmes! Bu ıilıilenin y6I bu kadar 
kitabmı okuyanlar tam muanile 
mtbıevver ve modern adam olabilir· 
ler ve uf aklan kendileri için çok •· 
çılır. 

Bu eeerler pliıi güsel yarim• ... 
m.qtır. Bepti bir plln altmda yu:ıl· 
naq ve bir k8çtlk heyet tar11fmdan 
göır:den geçirilip zaman n~ zemine 
u1durulm111tur. Bunlarm her biri 
256 ufak ıyı(ada IODUD& gelir. 

run e ır zıya e verı ece b pek revaç hulmu§tur. Fakat o kü • bir hadise vuku buluyor. Bu ,._,- •• 
d bul d Dün T opkapı sarayı müzesin • h · t" 'lk bakı t belki de tiiphane biraz daha ilerilere malı • Karadeniz e unan onanma e emmıye ı ı ı a, ~ 

d k d · d mızdan yavuz zırhhıı ne Ham idi· de ıarip bir hadise geçmiıtir: Son çarpmaz. Fakat itin içyijzünü . smıtur. Ve on a es i e, yenı e var- d l b l rı•bnnca onun bu""tu··n ehe--i1ttl. zamnlar a müze erin ütün aa on :r .. ..-Jır ye ve Mecidiye kruvazörleri, dört 
. larında yangını haber verecek oto dana sıkıyor. (n .. y ..ı. ) k .. ·· h · · torpido muhribi ve dört denizaltı 

11n ve arın utup ane~ını malik ziller yapıldığı malumdur. Hadise ıundan ibarettir: 
f L_,. d" s· d" b gemisi dün limanımıza gelmifler a· 

pe. PCK"D 1Jn • .,ım ı unun yanm- Dün ööleden sonra saat tam 13de frak hükumeti ile Suu ı 
ve Kadıköy arıklarmda demirle • • ( · H" N 'd) h""k"metİ da derliğim gibi bir iktibas kütüp · 3" müzenin bütün ıalonlarmda bu • yanı ıcaz ve ecı u u 
mitlerdir. Limanımızda miıafir çölünün ortasından uzanarak.< hanesi '·aratılıp teneniire pek muh- l h b · · "il 

J bulunan lngilterenin London kru· unan yanııın a er verıcı zı er ile (Medinei Münevvere) yi ................ 
tac olan ""enr.Jerimize hizmet edil · ··t ~ b lam e mü · ı 11 

" vazörü, top atmak ıuretile donan- apansız 0 mcge aş If, v • bağhyacak bir otomobıl yo un 
mcsini candan. gönülden dilerim. · h h · b" ta fında bı"r · · k h ı rJat• 

mamızı aelamlamıf, ve bu toplara zenın er angı ır ra ıçın onuıuyor ve azır anıyo 
Fikrimce bu kütüplıan~ asla ge· Yavuz zırhlııı karıılık vermiftir. yan1ıın hatladığı korkuıile herke· yo! ıöyle böyle 1200 kilometre~ 

liıi güzel olmamalı. Her yazan bazı ıi bir telıit almıştır. ğund.1dır. Tertibat alındıktan, 
lnglliz kruvazöründe ziyafet k • Jd kt ·· • yer 

inzibat kurallarına uyarak İş gifr • Kendi odaaında bulunan yan • ra ·"r yapı 1 an, munasıp .. 
London kruvazöründe bugün dt!;ıoları temin olunduktan ıonra 

meli. Bunun gibi böyle bir kütüp • gın çmgırağının çaldığını görün - Medine ile Necef arasındaki m• 
ıaat 16 da Türk zabitlerine ve te- d h l f · 

hanenin ilkinden bir bilgi programı ce müze mü ürü emen t aıyeye ıs üne indirecektir. 
bir karargahından bir çoğuna bir k d · · ı 

bulunmalı. Nitekim '.·ukanda bahei telefon edere im at istemı!hr. t- Bu yol, yen"ıden yapılacak kokteyl ziyafeti verilecektir. lngi· k 
"eren (Ev iiniver$İtelii kiitiiphane.!li} faiye çok çabuk yeti§mi§, fa at u- Asırlarra önce, bu yol itliyordu. 
c ;; liz kruvazörü akşam üzeri limanı l ı ~ __ .,. 

d h l d 1 zun boy u arttırma ara ragmen Abbas 0ıi7uliarmın en mqbuı· nin ba§m a u unan a am ar §Un · mızdan ayrılacaktır. .. 
)ardır: Topkapı ıarayı müzesi içinde yan Hanınürreıidin kardqi Zübeyde. 

gını bulmağa muvaffak olamamıt boyunca kuyular kazdırmıı, ve 
Okeford üniversitesi müte\'elliei tır. Neden sonra, salonlarda bulu· d ve deve sırtında yapılan m~ 

Fiıher, aynı ınüeı1sesede eeki yunan nan bir çıngırağın müabet ve men rinin bu yoldan kolaylıkla ,.--...... 
ca prof eeörü me~hur Gilhert l\lurra) . fi tellerinin nasılıa biribrine do • hizmet etmiıti. Bu kuyular hail 
Londra profesörlerinden Huksley. ll . yor, hala kullanılıyor. Zaten bu 

k . '<unduğu ve bütün zi erı açı acı gün de itlemekte ve deve kafi 
Bu sileile giizel sanatlara, ö onomı · ötürdüğü anla•dmı•, teli• ve kor. 

ı- Y Y yol üzerinde eskisi gibi yijkler 
ye, tarih \"e coğrafyaya, edebiyata, kudan kabaran yürekler yalıfmtf• tadır. Fakat bu canlı nakil vası 
eiyaaal \'e soysal bilgilere, f e1sefe \'e ) 1 ••• uzun yolu ancak bir ayda ge 
dine, umumi bilgilere dair 150 den ~ Bu yol üzerinde otomobil i 
fasla cild baemııtır ki ~oğunu göz- Beykozlu Su batı oğlu Bay Hü· Darülacezede 800 baJlayınca mesafe otuz günden iif 
den geri relim ve pek müstefid ol • · h · • B k kı· cı· barındırılıyor inecektir. ~ ıeyin, valdeıinın ru u ıs-ın a ır • y 

dam. köyünde bir paviyon yaptırmıf ve Söylendiğine göre bu yıl Darü· 
Memlekette böyle bir kütüphane 

vücuda getirilmeaioi 25 yıldır dü· 
ıündüm, lakin imün bulamadım. 

Huııuıile ıu dil ve kafa değiıimi 
devrinde böy]e bir kütüphaneye es· 
kisinden aiyade muhtacız. Bunun 
hence birkaç ıehehi \•ardır. 

bunu Bakırköy çocuk eairııeme ku licezede barındrrılanların tutarı 
rumuna hediye etmitti. Lohuaa ka ıekiz yüzü bulmutlur. Bunlar, ıo· 
dınlara mahıuı olan paviyon Ba • kakta bırakılan çocuklarla, ıakat· 
kırköylüleri çok sevindirmittir. Bu lar ve çahtamaz hale gelmit yatlı· 
rada gördüğünüz reıim paviyonu !ardır Belediye ile ıinemacılar ara 
& .. :;termektedir. ımdaki anlatamamzlığın Darüla • 

1 - Eski kitaplarnnız bayatladı. 
Kütüphanelerimizi karııtmnız. Bel· 
ki tarihi bir değeri olan eserler bu • 
lunabilir. Şu kadar ki bunların ara· 
ımda bizi tenvir ve mUıtefid ede • 
cek bir cilde teaadüf edilemiyor. 

2 - Dil değiıimi bizi yeni kitap
lara muhtac ediyor. Bu değiıimi ha· 
tarabilmek için ~n birinci talim ve 
propaganda aleti ancak böyle bir ıc· 
ri olabilir. 

3 - Bilim çok değiıiyor. Birkaç 
ıene evnl yazılan meseli fizik ,.e 
huıuıile (atomi.ıti,k) kitaptan ar • 
tık okunma oldu. Acunun geçirdiği 
bilim dejiPnıi çok mühim ve çok ev· 

remeldir~ Onun için Türkleri hu ye
ni bilime alııtırmak için bahsettiğim 
kütüphane ,.e emsali seriler bize son 
derecede liıımdır. 

Cclll nurl GUn 

Mürettipler kon
a·relerini yapblar 

Mürettipler cemiyeti dün yıllık 
ltongreıini yapa,19tır. Konsreyi 
cemiyetin batkanı Bay Cemal aç • 
mıt ve cemiyetin ıhir yıllık faali • 
yet raporunu okumu9tur. 

Raporda okunan her bahiı Ü • 

zc.?:inde uzun uzun münakatalar ol 
atUf, birçok aza ıöz töylemittir. 
Neticede raporda ıeçen i,lerin ba 
ıarılması için yeni ıeçitecek idare 
,._eyetinin tqebbüate bulunmuına 
karar verilmif, ve idare heyeti ae
çilmi!tir. Yeni ıeçimde, ull ua • 
lıklara Cemal, Şükrü, Utif, Cena• 
n", Saim; Nedim, Nasuhi, Hayri, 
Mehmet, Turhan, yedek azalıklt.· 
rS\ da Boğoı, Muıtaf a, Niko, Meh· 
:T~et Emin, Vahan, lhıan aeçilmit
lerdir. 

Altın bileziklerin ayarları Sipahi ocağının yıllık 
Avrupadan ıetirtilen bazı altın kongresi 

·bilezikleri• üzerlerindeki ayarla. Sipahi ocağının yıllık konıreai 
rın yanht olduiu yazdmıttı. Bu dün saat 16 da cemiyetin Harb~ye 
huauıta ıümriik batmüdürü Bay deki binaıında top1anmıttır. Bat· 
Seyfi, ıunlan aöylemiflir: kanlıia Bay lımail Müttak, katip 

- Avnıpadan ıelen altın 'bile· liklere B~yan Melahat Sezer'le 
zik ve aaire kıymetli feyler güm • Bay Agah ıeçilmittir. 

idare heyeti raporu okunup ka 

ceze bUtçesine çokteıir yaphfr .CSy 
lenmektedir. Bu yüzden, Darüli. .. 
ceıede yapılması ıerek olan in ... 

. at ta ıeri kalmııtır. 
Bunlardan bqka, Şehir yatı 

mekteplerinin tekilleri değİ!tİğin· 
den, Darülacezede büyütülen ço • 
cukları bu mekteplere yerleftir • 
mekte de tiiçliik çekilmektediT. 
Bu meseleler, Şehir Mecliıinin iç· 
timalarında ıörütülecektir. 

Tayyare cemiyetinin 
yıllık balos 

Tanare Cemiyetinin yıllık ba· 
loıu ıubat içinde verilecektir. 

Enelki ıün Perapalaı ıalo • 
nunda fırka idare heyeti batkanı 
Dr. Bay Cemal Tuncanın reiıliği 
albnda toplann balo heyeti, balo
nun naııl yapılacaiını ıörüfmüt· 
tür. Balo biletleri 3-5-7 lirahktır. 
Bunların ıatıtmı yapmak için yüz 
elli kitlik bir kol ayrılmıttır. 

Irak hükumeti ile 
mümessillerinden bir heyet J,u 

mobil ile geçerek ketifler yapnult 
ıiflerini tamamlaml§br. Bunun 
iki hükumet arasında müzak~ 
ladı. Halihazırda bu müzakereler 
Jadda devam ediyor. 

Şimdi böyle tahmin olundu 
re yeni yol yııpıldıktnn sonra h.,. 
raktan Medine Yeya MMckeye 1 

teyen bir yolcu, çöl tarikile • 
liran barcetmekle llu MJ'ahati 
cektir. Ayni yere varmak i~in 
lile yapılan aeyahatlerae •tai• 
lqiliz liraaına mal olmaktadır. 
çin yeni otomobil yolu Irak, S 
llstin, lran haJJanm .on clwce 
la Melrke ile Medineye si0

ibDINl'I 
min edecektir. Çünkü lru, ı.-. 
" Filistin arasında -.tli ot 
lan 1Malamnaktadır. Mı .. -raan 

ederü :: · avutmak her 
a tar. 

Şüphe yok ki bu yeni yol ilk 
zanneclilecaği gibi yalnız me 
kmlaıtırmakla kalmıyacalctrr. 

rolun iktrndi " aiyui 
YU"drr. 

Münakalatm kolay!aflDU' 
Suudi Arabistan ile komtu AraP 
ketler arnsınd:-Jü iktısacli mü 
kat artacak. lbs ı:ıevıiminde 
Medineye gidenlerin sa11aı 
ve bugün Arap birliğinin en 
heri oldutu görülen Kral 1 
birlik proıramım tntbik etmek 
da ileri adımlar atmaia ma 
caktır. 

Zelzele, kanaliıa• 
borularını çatlat 
Son zelzelede lıtanbol riikte eau!ı surette muayeneden 

( • 61..- 1.._..1 bul edildikten ıonra 935 ıeneai lllmll')ı ..,,. .. ,,.,....,.., ce • ıeçirilir ve ayar etiketleri. hiç na· 

Bu kolda bulunan her aza en 
az üç bilet 1&tacaktır. Eu yıl pa • 
ruız bilet nrilmiyecektir. Balo 
tertip heyeti dün de Rıhtım tirke
tinde toplanmıı balonun programı 
nı hazırlan111tır. Baloda birçok el 
lencelerden bqka bir de piyango 
yapılack, piyanıoya ittirak eden 
berkea bir hediye kazanacktır. 

zasyon borularmın 
mi7di m~mae111) zarı itibara abnmıyarak içinde ne bütçeıi tudik edilmittir. Yeni ya· Hem pencereleri önünde 

ı 1.......1..1 L-- 1..-1L! .ı-L- pılan idare heyeti ıeçiminde rei.. h d ıdGllVU&aG fl111U1 VWlla aunu kadar altın mevcud oJduiu 1üm • d&VUl ~8 'ıyor, em e •• 
&.-L- 1.._u_1•1ı al ..1 Jile, Gazi Antep ıaylavı S.y Nuri ,. 
.,...,. ,..,..,,... mecmu cın •• rük kimyaıhaneıinin tahlillerile or • • • • B 

B -1..1 -• -' z.. ittifakla ıeçilmittir. Şark..muıiki cemıyeb reıaı ay 
"""· csnim cuaını• l••mu -.t• taya '"-ıkarrlır ve buna ıöre reıim b'h N • 7 Azahklara avukat Alım, Fik • Halid, Latife, Sa ı a, unye, ve 
,,,,,.,., •• Şimtli IOl'amn ıiu: mikdarı tayin edilir. ret Süreyya, Aziz, doktor lhan Makbule adlı dört Bayan tarafın-

Ycılnu ltelrimlilı rnecmuan bu Gümru"'k ı"dar-ı" ıadeee reıim · D 1 1 
a.._.ı 1.._1 -• &..! ı..i ti 1.-1..- ~· Şükrü, Sadeddin, Ahmed Hamdi, dan dava eı:lilmi,tır. ava<:ı ar, 
-..ar ""' •"" vır ı•n ' • __,,.. ba'---d•• alikadar oldux..· :..ın· ı· d b" d -.Al 
,,...ı.,. .. .,. ,..,.,_,..& '"' mec • bu - .... _ ••-ya tacır• ler tarafın • 1 d d 1 i in tlı -..ua -Tı - pencere eri önün e o qb ını, 

zılmııtı. Belediye 
mühend:ıleri, boruI~ 1.ft 
tetkikat yapmıtf ar, hıç 
olmadıiını görmütlerdir. 

KURUN BAL 
KUPON: 

r a k•po•• k••'P 
_u_.ı &..-&.--.-: &..! .uaua - •"' ., Burla ıeçilmiılerdir. Bay Halidin em e ır avuı a 1 

,...,.,,. atılai6i lıorıını• fi_!._ a: daa •bt için ır.ulan ayar itaret- Talebe birliğinin yeni her ıün kendilerini pencere-

- Si.un~..,. wıuyor lerile metıul olmamaktadır. idare heyeti den 16zetlediiini aöylemiıler - ı:~=======--
r.m;,~ .q. tor•• ,u "•ona: Saba almak iatedikleri altın 1'i· Talebe birliiinin yeni idare he• clir. Dan. edilen, kendieinin meh • Okuguc uları'ltl 

1e-1. es• 

_ Valıil 6alop tla oltll)Wlftl. !ezik•• aairenin hakiki ayarlarmı yeti aeçimi için uı1an rey Andık· ter olduiunu, hazan yeni tarkılar hizmet 
yenan! öiN1UDek isteyenler Darphaneye )an ene4ki akıam indirilmittl. nıeıkettilini s6yliyerek iınat edi· K U p O N : 
'• lıath ne luırıdılı oerebi. milracaa tedebilir. Gümrük efyaya Dün Halkevinde reylerin tasnifi İ· len ıuçu reddetmittir. Muhakeme 

linlnı.1 l7ar itareti koymağa aalihiyettar tile uirqılmııtır. Tufiyeye bu• tahitlerin çaiırdmaaı için kalmıt· )~..;..;"•-••••,.••••;..;ı11••.•' .. •._.~ 
mılili'llı&l...._~G9.......:o..•~18RC..•1Kluı~~.,.~ .. ~·~~clel:lil~· :du~.:n~~~~~~~~~CÜD~· ~de~de_v_am~ecl~ilece~kt~ir_. ~~~tır~·~.__~~~--~~~~---~----~--.......-



Yedi Başlı Ejderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

....... ,., & Ahmed Tevfik 

Ejderhanın yedi başı: 
Oskoflar, Efiaklıla~, Buğda~lılar, Bul· 
ı lar,Sırplar, Karadağlılar, Yunanlılar! 
o 
~nla &akeri NiJten ileriye, 

_.,..,. .. 
1
_ dotru yürüdü. iyi hab-

Ucİ· :'Wraanaç kuabuınm 
~ •lı haberi telll'afla geldi 

Ilı. •lctamı ideta bir ıenlik 
Sırp . 

't llluharebeıi baılamazdan 
lip~ •Ul1etinde de Tuna • 

qya, koca Balkana kadar 
~-.-.,lar, o•alar, Bulıar eıki· 
~~~e dolmuttu, Bulıarlar 
.'"milt ihtilal hazırlıiında bu -
~ .c1 •• 
~ eıaiz cihetinde Olimpoaun 
• lllcla T urhala, T aalya, Ye 

._tininde dahi Yunan 
r_,...._ '-na1t kaldırmıılar idi. 

et, ı.. .. ~in her tarafı lıyan, ta· 
~ •letlerile yanıyordu. 

'al..ı • lcalelerden toplar atılma 
L.~da t•llillar batırma • 
~ .. ' . n...811lt&n Murad tahta ıeçti. 

iiç lece ıenlik yapılacak • 

~ildi. 
~ illçüıüz bir ıeYİnç nr
~ •n anlatılıyordu ki, Sul-
• •ilkeli pqalar, al&fağı 

' klllak miaafiri olduium 
eı- Sultan Mvrad için: 

~ Uiurlu paditUı, berke -
de "Murada erdi mi!let,, 

~~- ediliyor 1 
ı.... ""tlardı. Bu tezahürattan 
....._ ~ deninde herkesin 
~~lı ıünler ıeçirdiji an· 

malı piilıkütlü takımlarla bezen • 
mifti. Diler zabitlerin ye neferle
rin de kıyafetleri cicili bicili sır • 
malı çekin bu tavır idi. Atlarının 
bqlıklarına 11rmalı .,&kütler ta • 
kılmıftı. ltlemeli çevrelerle dona-
tılmıt eğ erlerinin iki tarafından 
ıüılü çamqır torbaları aarkıyor • 
du. Yem torbaıı bir tarafa ilittiril· 
mifti. Bazı fakirlerin ıilihlann -
dan ilmeği ıağ tarafına aarkmıt, 

itlemeli çok kıymetli tütün kese • 
leri bu altkere ıayet ıevimli bir 
heybet veriyordu. Pek aiır aiır 
yürüyorlardı. Etrafa birikmit o • 
lan halle candan kopan bir ıevda 
ile .Jkıtlar yağdınyordu. Bazı 
kimıeler halk aramdan ilerleyip 
zabitlerin, neferlerin yanlanna 
sokularak özen'lileri öpüyor, elle
rini kaldırıb duaiar okuyorlardı. 
Oğün duyduğum tatlı heyecanı 
ömrümde bir daha duymadım. 

Askerin, mühimmatın gelib 
geçmesi aylarca sürdü; vapurlar 
dolusu tüf ek sandıkları etrafı mu· 
fammalı barut fıçıları, martın fi • 
ıeği ıanc:lrkları ardı araıı kesilmez 
vapurlarla gelir, bo,.Itılarak rıh -
tım üzerine dallar ıibi yığılır, bir 
taraftan da timendifer istaıyo • 
nunda sevkiyat yerine taf ınırdı. 

Komtu babam bu büyük aev • 
kiyatı, bu mebzul mühimmatı ıör 
dükçe ıötü- kabartır "lntallah 
zafer bizimdir!,, diye dua ederdi. 

Harp meydanlarından doğru 
bir haber almak kabil olamıyor • 
du. Rütliyeden ıahadetname aldı
ğım aene idi. ·BR- yaz ıünü ıon im
tihanı Yerdtkten eonra e•e sel -
dİln. "KolDfU baba rahatsız ... ., 
dediler; gittim, elini öptüm, imti
handa muvaff a!c olduğumu söyle
dim, hatrrmı sordum. Memnun ol
du: 

- Koca delikanlı oldun, intal· 
lalı inaanlara, ailene hayırlı bir a
dam olursun! dedi, ıonra: 

- Dün haber aldım, yedi bat· 
h melun ejderha ate§, zehir döken 
koca baımı bldırmıf, dilini çı -
karmıı, önüne ıelen memleketleri 
çiğniyerek orduları tarumar ede
rek Edirneye ıelmif. Beni bu ha • 
ber hutaı1attı, acaba Huanun, ,A. 

tim herec:le 7 Bizim o kahraman 
ıönüllü taburumuz Plevnede e -
ıir olmUf, redif taburlanmız da 
Nite Sırplara kartı ıitmit idi, on -
lar da orada bozulmuılar. Hali -
miz ne olacak? Dütmanın gozu 
lstanbulda... Bu t&raf a ıelmeaine 
Nemçe mani oluyOTmuf. Belki o 
mel'un ıelib buralarını da çiğni • 
yecek, Ruılarla el ele verecekti. 
Yalnız Arnavutlardan kOTktu, kı
mıldıyamadı. 

Komıu babamın ıö.zlerinden 
anlatılıyordu: Yedi batlı ejcierha
nın büyük b .. ı Ruıya idi. Acaba 
öbür hatları hangileri idi? Kom • 
fU babama sordum. 

- Doğurduğu yavruları .. De -
di. 

Hayretle yüzüne baktım. 
- Anlıyamadm, değil mi? 

(Arkaın var) 
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(Edirne Saylavı Paik Kaltakırana) 
Olkil, dil, inan arkadafllD Alrearay 

Saylavı Bay Atalay ,._ sün (Ku · 
runda) yordamta Wr pıaya tükel , .. 
rinde brphk ftrirbn (p itim var, 
yirmı bet yıldan beri utnf blım dil 
itim var yitirdecek sünüm yok .. ) de· 

mitti. 
B.sn de dütündüm Atalay kar41etim 

çok uzun ıördüiü ıu yinni bet yıla biz 
de seninle lııir yirmi 1d daha eklersek 
füı-k diline ıönül ve bat ı.tlacbfımaz 
ıenç sünlerimizin tututan yürekleri . 
mizde iz baraktıiı bin 'bir kırıınlıtın 
şimdi acı11nı çakarmıı olamaz mıyız? 

flani yurd kurtulut ıavafı adına bi · 
zi ıorsuya çektikleri ıün yudanmazın 
arasında buldukları (dilimiz oımanlıca 
deiil, türkçedir. Oımanhca adıyla ·ya
ıayan bir dil olamaz) tôzü de bize yurt· 
t.. ıüriit ve bat kaldmt ıuçunu yüklet· 
mek için en ıüçlü bir tanık, en yıkıl • 
mu bir dolay olmufhl. Şimdi elli yılın 
biraz daha her ıün auklaflln o tatla a· 
mtlan içinde, o pnlercle ıanki 'bulut· 
lara hüriinmüı, el ile tutulmaz bir bü· 
yillü yaratık sHM ıökyilsünde clolqan 
bütün bu ülkülerimiz, IMa umfularmuz, 
bu hitma tükenmez clilelderimiz hu Y• 
titilemu sayıS. amaçlarmuz, en son 
Türk ulusunun öa benlijine yarapn 
büyük devrim ve kalkınma11, Atatür • 
kün bir Y eıiın taıı kdaima ıirmit yara· 
bcı ıüreli elinin deimeıile birdenbire 

en dofru olup ortaya çıktı. Tam elli 
yıl önce dütilndüİümüzü ıimdi Atatür 
kün dirilten ve yaratan ıücünün dolda 
tında (sayesinde) ayaldanmıı, sövde • 
lenmit. koıarken ıördük. Ne mutlu •• 
ninle bana kocalmat artıadatam. 

Çok iyi anarım ki Mericin orta11nda 
) eıilliklere bürünmüt ( Kiriıçiler) ada· 
tında sayısız bülbüllerin yuva kurduğu 
ağaçlar arasından ıök yüzüne doiru 
yüktelttiiimiz Wr bayrak vardı. .. O yir· 
mi metrelik ıönderiJi lai& tutuyorduk, 
sen de (Türk cumurluk bayraima) P• 

ki:rordun, ben de Mq ortamuWü ada 
nm üstünde yükselen •yratan önünde 

Sana bu yalanı neye ıöyledijini 

de ben aöyliyeyim .. Artık o yıla -
nın batını ezmek ııraıı ıeldi .. Dos
tum decltiim o yılan, .. en evlen 
meden evvel Suzana kur yaptı. On 
dan aonra da ..... 

-E? .. 
- Suzan ona hir 1rün bile gü

ler yüz ıöıtermedi .. İki ıene evvel 
karına mektub yazardı, Birini ıör
düm .. Mektup ıeldiği zaman Su -
zanın yanındaydım .. Gülerek ve 
ağlayarak mektubu bana gösterdi. 
Ertesi ,Unü de Ekremle ağlaya -
rak mektubu bana ıöıterdi. E'rteıi 
gü~ü de Ekremle alay etti. Öyle 
adaml,ra kızilmaz, ehemmiyet ve 
rilmez... Ekrem intikama karar 
verdi. Buıün ıözünü tutuyor. Ben 
ıuıuyordwn ... Bazan inıanın bu 
zaafları oluyor. Fakat mademki 
buıün o aana yalan ıöyledi, artık 
ben de dayanamadım i,te ... 

- Emin ol ki artık müıterihim. 
. - Ahlikıız. Bir aydır buraya 
adım atmadı, ıeldiii ıün bu yala 
nı, bu feci iftirayı uydurdu ... Müı 
terihim dyorsun amma, itte gene 
de tüpheli duruyoıun... Söyle, 
ona mı inanırsın, bana mı? 
- Sana, yalnız sana inanıyorum 

Danif. Ben ne karmıdan şüphe ede 
bilirim, ne de Salimden ... Eğer ha 
la ellerim titriyorsa, bu deruni bir 
azaptan dır .Dinle beni. Artık ıözle 
rim ıörmüyor. Fakat ruhum uya
nık. Gözlerim gördüiü zaman 
ruhum kördü. Halbuki artık deiil. 
Ben a,aiı yukarı ihtiyar ıayılırım, 
Süzan da çocuk sayılır. Salim va· 
kur, güzel bir genç. Seviş~bilirler. 
Muazzep olabilirler. Onları aza• 
ba ıokan ben delil miyim? diye 
dütünüyorum. 

- Bunların hiç bir münaıebeti 
yok. 

- Var .. Bütün bu söyledikle • 
rim kabildir. Doirudur. Sana iı • 
bat edeyim mi? 

iğilerek Türk ulusunun ıaltaalum Jii · 
.ıüne tüküren söylnini ıillaek .. .ı. ve 
bütün senç sönliimden tapa inanla laay 
lonyonlum. lıte elli yıl önce Meriç üze
n.. Wa Wr lılorlnaaun kovaladıit 

IMa Til'ldye Cumurlak .. ,..ajnu, timdi - Edemezıin. 
kocalmıt pnJerimizde , .. o yWtle IHr - Edebilirim, Salim Nerminle 
daha iıwnemek üan dalıalancbjma ıö- evlenecekti. Buıün bundan artık 
rüyoruz. Ne mutlu bize kocalnuı arka· hiç bahsetmiyor. Her ıün .ondan 
datunl bir söz bekliyorum. Birkaç zaman 

Hani Tuncanın Tülün ayı lınacakla· dır Nerminle de pek beral:;er bu -
yarak bedizler (Mdialar) Juatan SÜ • hmmuyor. Kızım bir ıey ıöylemek 
müılü sulanna ayaldarmuaı IOkanık, iıtemiyor. Fakat aen onunla konut 
ti karfıda yülr .. len koca Sinaıun uıta tun. Herhalde derdinin ne olduau 
iıine elalan pslerirndin önünden neler • 

nu aana ıöylemittir. 
reçi1orda. Tunca kıyılarında tablanaa 
atlanma 1.ı..ini Tuna ıulannda )'ika. P.•ı·i~ bir kahkahe savurdu: 
yan Türk alana1annm yanak türküleri· - Uydur uydur söyle. Vakti· 
ni iptir ıibi olurduk. ni böyle zihnen roman yazarak 

Gençlikte koca .. ta ak yüzlü arkada· mı ıeçirirıin? Salim ıen haıtaıin 
tnn, bunları Wrer birer fİnldi nerde dü· diye evlenmekten bahıetmiyor. 
tünüyorum, Wliyor muıun? Nermin ıen haıtaıin diye mahzun 

Ankarada Ulus evinde. duruyor. Senin batına ıelen feli· 
lıte Atatiim onda. ıu cluraulu ka· ket bizim hepimizin içini kararttı. 

ı.babim aruıncla ben onÜD yüce katın- Hepimiz gönlümüzden vurulduk. 
da albn dai üstüne otaianı lnannuı, Tann Sen bu haldeyken, Salim nasıl is
Ata önünde ıöykenüp ıpk, inan alan 
bir Türk kocalmıtı durumundayım. Bey· tiyorıun ki, evlenmeden bahset • 
lllİm pnlüm bütün ıu ÇOtan, kaynapn ıin? Sen bu hald~yken yanından 
,...; çoculdanmmn yaratbfı ı .. ti..ı., kızını ayırmak iıtemez elbette. 
sölene clalmaıtı. Benliiimden ppnİftim. Nermin de çok aıabi. Seni ne ka -
Seninle dütlerimizde ıör.lüjümüz, siz· dar ıevdijini bilirsin. Ba,ına 
li ıizli evlerimizin buc:aldanna sizlene- ıelen felaket kızı çok sarstı. İtle 
rek ıöyleıtifimiz itler timdi tahlanmı,, 

meıele bu. Zihnen roman kuracadiribnit ve kotu1or. 
lıte ince, beclizli, can evine ğına, onların bu hallerine hak ver-

clokunarak adum çoıturan bir seı, düz· melisin. 
sün, iyi yetiftirilmit bir Türk kıanun Mehmed, bu makul sözlerin ö-
seıi, piyanonun filditlerinclen fırlayan nünde gene müteredditti: 
r.ıuzika ile birleıerek dört yana yayılın· ı -Demek Salim1e Nerminin 
ca sönBlleri kabından taımyor. Herkes b' b" l . . d'kl . . . ., 

u: .. 
1
- L: da ır ır erını ıev ı erıne emınaın. 

barada, sanki uu)'U u .. r acun yersup Ç . . 
lann kanatlarına Waerek uçuyor. - ok emınım 

da · 1 T t''rkü Mehmed ayakta durmuf dütü -Meris layısm semn e una u · .. • 
ıünü söyledifimiz elli yıl önceki ıünle· nuyordu · . . . ... 
ri imdi Ankara Ulus evinde bir dab., - Danıt, dedı, aenın doıru 
fiar'claba, bir daha yapdnn. sözlü, doiru özlü bir inaan oldu • 

Edirne •aJlavı Ş.Aıkut imıu bilirim. Sen yalan töyle -
mezein. Ama ne de olaa benim 

içimde ıüphe var. Dojru söyledi• 
iine namusun üzerine aöz ver. 

Danit aapaanydı. Alnından so
iuk ter damlıyordu. Bir müddet 
durdu, ıuatu, ıonra bojuk bir aeı
le: 

- Yemin ederim, dedi. 
Memedin yüzü güldü: 
- Bana yeniden can verdin. 

hayat verdin Dani!. 

Danit ömründe ilk defa böyle 
yalan söylüyordu. Fakat vicdanı 

müıterihti. Vazifesini yapıyordu. 
- Sen burada onlar~ itham e

derken ben onları buradan görü • 
yorum ... Bahçede ıeziyorlar .. Kol 
kola girmitler. Gülümıiyerek ko • 
nutuyorlar. Onları görebilseydin 
Mehmed .. Yirmi yatındaki aşıkla 
maıukayı seyretmek çok hoş olu· 
yor. 

Danit bunlan ıöylerken bahç~ 
de kimseler yoktu . 

Birden !.ıire, kolkola girmiş bir 
~ift göründü. Bunlar Nerminle 
Salim t ' ~ait, Salimle Suzandı. 

M · o. ·d memnundu: 

- l~ Jtı..!fuyorlar, gül ütüyorlar, 
kolko~ ~. mı geziyorlar?. Ne iyi. Ne 
mesudum ... Artık o korkunç hülya 
lardan kurtuldum. 

Danitin koluna girdi: 
- Haydi ıel. Onları rahatsız 

t tmiyelim. Gidelim. tlkbaharı a· 
§ıklara bırakalım. 

Bu eanada Salim, Suzanın ya· 
nından ayrılmak istiyordu. 

Suzan yolunu kesti: 
- Demek bitti? .. 
Salmi cevab verdi: 
- Evet. 
Suzan, kanatırcasına dudald'a • 

rınını .ıaırdı: 
- Dikkat et .. insan ıeven bir 

kadınla böyle oynamaz ... Çok teh
likelidir bu. •• 

- Aıd HD benimle oynadın. 
Ben ıenin oyunlanna kurban git -
tim. Beni mahvetmek istedin ... 
Zayıf davrandım, mahvoldum. 
Daha ne iıtiyorsun? 

- Beni ıev.. Beni bırakma .• 
Benden ayrrlma Salim. 

Elini tutmak istedi. Salim eli • 
ni çekti: 

- Y aptıiımız ahlaksızlığın 
dereceıini anlıyor musun? Çekti
ğim vicdan azabı beni öldürecek .• 
Ben de neler ıöylüyorum .. Sen bu 
dilden anlamazıın ... Sen hisleriy • 
le hareket eden bir kadınım. Ne 
iyilikten anlarsın, ne de kötülük • 

ten .. 
- Hakkın var. Ben iyilik kötü

lük bilmem. Bunları bana öğret • 
mediler. Bildiiim bir !eJ var: 
BenHninim. 

- Bırak beni, bundan ıonra a
ramızda konuıulacak ıöz kalan • 
yor. 

( Arkuı var ) 

raunm Bu gece u 
ii Nöbetçi eczaneler Iı· 
ı: 
ii Samatyada: Erofilos, Fenerde: A· 
ii rif, Şebzadebapnda: Asaf, Ş,bremi • 
h ninde: Nazım, Karasümrükte: A. Ke- 1 
fi mal, Aksaryda: Şeref, Ym1ifte: Pem- !! 
ii be Sason, ÇemlMrlitqta: SDTJ Raaim, 
if Cibalide: Ntıeali. Geclikpapda: Asa• ı 
!i doryan, Beıiktaıta: Nail Halit, Gala
li tada Kapriçinde Kapıiçi, Beyoilunda 
il Boıtan .. tında: itimat, Tepebqında 
İl Kalııristan IOkajmda: Kinyoli, Tarla-

I
H Mtuada: Nihat, Şiılide: Şafak aoka· ı 

jmda: Narıileciyan, Kaıımpapda: 

Merkez, Haıköyde: Ha• ezcaneleri. 
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uatatasarag - 1$eşıkıaş maçınaan İl ç görünüş 

Dünkü maçın net;cesi en ço/, Fenerlıalıçeqi kazandırdı! Istanbu spor Bey 
5-0 }endi! 

ozu tKi 

Beşiktaş: 2 -Galatasaray: 1 
" Ga~atasaray rakibinden daha iyi oynamasına ragmen Sü'eyman·ye maç yapmadığı için 

Fenerbahçe hükmen kazandı dünkü mühim maçı kaybetti 
Galatasaray • Beıiktaı ma.;ının man· ı 

tıkan Beşiktaş tarafınd:ın kıuanılması 

İcap ettiğini dün yazmışbk. Dünkü ma

çı 2-1 gibi bir nefice i;e filhalcika ı9e -
şikta§ kazandı. Fakat derhal şunu da 
ilave edelim: mantık kaybetti• 

Nasıl olur diyeceksiniz? Oluyor İ!· 
te. B~ş~k~aım manttkan kazanması icab 
ediyordu amma bu ıuretle kazanmak 
için rakibinden iyi oynaması da lazım· 
dı. Halbuki dünkü maçta hiç şüphesiz 
ki daha iyi oynayan Beşiktaş değil Ga
)at:ısaraydı. Şu ha~de "zavallı manbk,, 
diyelim mi?. 

4 • .. . 
Maç şöyle b3şlayıp şöyle bitti: 
Ga!l\tas<lray tak mı: Avni - Lütfi, 

Ovman - Fahir, Nihad, lbr11him -
Ne:det, Münevve:-0, Salahadd!n, Ca • 
fer, D~ny&l. 

n.-şikh·~ takımı: . Mehmed Ali, -
Hüsr.ü, Nuri, - Hasan, Ali, feyzi -
Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, Fahri 

M~ç hakemi: bay Saim. H.ıvı- aoğuk 
ve yan açık .. Rüzgar yok, saha çamur
dan şikayet edilmiyecek derecede ku -
ı·uca. . "' . 

Ma-; başlarbaşlama to Beşiktaı sa· 
hasında dolaşmaya baılı:dı. Galatasa • 
raylılar üçüncü dak:kada bir firikikle 
Beşiktaş kalesi içine girer gibi oldu -
lar. Firil~:ki tutan kaleci kale içinde 
hemen dört adımdan çek!len :kjnci !Ü· 
tü ·le lutm,.k meharetini gösterdi. 

B mııian sonra maç yanın ~at daha 
Be~ildaş saha11ndan nadiren çıkabildi. 
Galatasaray muhacimleri çok hevesli 
ve ateşli bir maç yapıyorlar, bithaua 
Mü-evver çok göze çarpıyordu. On 
dördüncü d-k'kada B::ş:ktaı kalesi Üs· 
tüste iki tebl:ke daha stlatb. Avaktan 
aya~a atılmak fedakarlığım gösteren 
Mehmed Ali bir defasır.da bir yaralan
ma hadisesi bile geçirdi. 

On altıncı d3kik,.da Beşikb~ bir ile
ri hareketi yapabildi. Nazminin gev,ek 
bir tütünü Avni kolayl•kla tuttu. Yir· 
mi ikinci d-k~kada Beş:ktaı ka'esi ger.e 
sağdan soldan s1kr1hnldı. ü~tüate üç 
korner at1abldı. 

Kalecileri gene ıayı yal)trrmamek 
hususunda hemen en mühim ro • 
lü oynuyordu ... ,irmi yedinci .Jıak;ktıda 
Calataaaraym Münevverden Necdete, 
Nee..letten orta••a "eeen b.:r hiic"mu or-
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tadan bir şütle Beş!kta, kalesine yol • J 
landı. kaleci bunu tutam~dı amma çel
di, ikinci bir-şüt: go~. Bu gol ca11lı bir 
oyunun mük.ıfatı uydabi!'rdi 

Bu sayıdan so:ıra Be .. :J:~ş <'anlan -
maya bnş?adı. Gabtasray iı:e durgun -
laşmı,, yavaşlam?ştı. Otuz b~şinci da • 
kikada Hakkr mü~1im b!r fırsat kaçırdı. 
Arkasmdan Galatasaray aleyhine bir 
korner .. Sonra bir korr.el' daha. Gala • 
tasaray kalesi s·k•şmıt halinde iken bi
rinci devre, bitti. 

~ . . 
Devre arasında CalatnsaraV!" bugün 

galip çıkacnğma inar.an'ar ço~almışh. 
Fakat b:ı inamı ikinci devre!,İn üçün· 
cü dakikasında şüpheye girdi. Çünkü 
Beş :ktaı k:ılesinden geri çevrilen topu 
ayn~na geçiren Nazmıın önü boş bula· 
rak Galatasaray kalesine akhğt, b!r 
müdafii atlathğı ve ortalama bir §Ütle 
topu Galatasaray kalesine soktuğu gÖ· 

rüldü. Vaziyet müsavi bir şekH alınca 
iki taraf arasındeki müccde~enin de bir 
a:z: sertleşmeye yüz tutma11 ~ir oldu. 
Güzel oyun yavaf yavaş bozulmaya baş· 
lamı§tı. Bu aralık Necdet iüzumsuz 

bir havalama yüzünden bir fırsat ka· 
çırdı. Arkasından Şerefin gÜ7.~I bir fÜ· 
tünü Avni güç halle dışanya ~eleb:ldi: 
korner. Birinci korner boşa gitti. Fa • 
kat ikinci korner Hakkının feovkar de 
bir kafa vuruşu i'e Galatasal"l\v k"le • 
sine ikinci defa girdi. Nazın-la Lütfi 
çarpıştılar. Nazım oyunu beş dakika 
kadar bırakmağa mecbur old ıı Bu dev
rede Be~iktaş uzun paslarla ~e şandel· 

lerle Galatasaray kales:ne kol:-vca ine
bili,,ordu. Hakkı ge!le bir ara'dr Avni
yi de atlatmasına rai:ır.en topu boş ka
leye sokamadı. Maçın b~tmesineo on se
kiz d~k;ka kıh va"?iyet tekrar Galata • 
saray lehine döndü. 

Fakat bu d:ık'kadan sonra da 
Galatasaraylı muhacimlerin beceriksiz. 
lik fa5h başladı. Bazen zahmetle bazen 
küçük paslarla Beş:ktaş ceza c;:zgisi içi 
ne kadar giren Galatasaray mııhRcimle
ri btı aoı.J'ln itibaren k~ ort"ı!"n silini· 
yor~ar, kl\h telaş ve hevecandRn topu 
kalecinin tutebileceP,1 şeki!dP. atıyor • 
tardı. Hele ıon dakika san kınnızılı1ar 
iein gülüne ve talisiz bir dak:ka oldu. 
Kalecinin dört adım önünde 'ağa, so • 
la yuvarlanan toı>u aynı muhacim'er 
tekrar eriti., k"'•rb .. tti'er. Mt'c da bitti. 

YAZAN : Kadircan Koflı 
··············-····-·-.. ······································· 

- Sizin ev deme; benim ev, se
nin ev yok, bizim ev var •••• 

Kızardım. Annem tasdik etti: 

- Elbet! Dayın şimdi ayni za
man1a senin baban demektir .• 

Bu kadar gene bir adaır.ın be • 
nim ka:lar oğ1u olmıyacağını pek 

iyi biliyordum amma, doğrusu ya

landan bile olsa, babasız kalma • 
mak fena §ey değ"ldi .• Fa!cat İnsa· 

nın asıl babasrndan b!n kat daha 

iyi de olsa, kalbimizdeki derin ba 

ha ıevg'sini hak edemiyor •• 
-Peki dayıc·tiım ! .. 

Onun ben'm iç"n bir bal:a de • 

ğil, fakat sadeze dayı olarak kal -

masını daha çok İster:'im.. Çi" n
kü o zaman aramızdahi bağ, bi -

raz da arhadaş~ık h :s!erine uygun 
l b., . ..)• 

o a .• ıraı .• 

Ona artık bir ~ey eormadım .. 

Zo.nne·'iyordum ki isteme1tsi • 
zin bir arzumu açacağım, o da 
lıpki hahamın bana kemanı yasak 

Dünkü mnçta Beıiktaşın, '\ncnk or· b 
t" bir oyun çık:ırdığı halde, kendisin - lstanbulspor - Beykoz maçı Ka- pı üçüncü dakikada çıkarIJl.IŞı 1 
den da'1a te '~ t'l< oynayan Galatagaray clıköyünde yapıldı. Maç bahassa na Eyüp devre sonunda kııtflV 
k~ 'lnm~:nnı.. i:- • ç hcb; var l r: ikinci devrede ıert ve ~iddetJi ol- vererek birinci partiyi müsa~of 

1 - K 'cci. M mccl li, Frner knT du. lstanbulspor birinci devrede bitirmişti. Fakat ikinci devre ııJl 
ş~stnrfo ~Y:~~Y:·n Şcd<ellen h·ç şüP,he. • b:rbini Nevzadın, diğerini Reşa • kapı b·r sayı daha kazandı. ~b· 
sız çok ıyı ıdı. Taknnını muhaknk hır dm ayağından iki gol çıkarmıştı. , dan sonra Eyüp takımı ra1'1 

mag2~ JubiyUetten fedaDk~rlkü·~la kurtkrardı. Nevzadın attığı gol bilhassa beğe. çok sıkıştırmasına ağmen birht. 
- zun pas. un maç sa pas .1 • . lk" . d d 1 .: 

•1 b' .. d 1 • • rt nı mıştı. ıncı evre e oyun sert- ı lü sayı çıkaramadı, maç a e, 
1 e uzun pasın ır muca e esını o aya , İ . . 
k d G t •- h • , • ,_ leştı. Beykozlular açılmıs]ardı. s· bıttı. el oy u ve a .... aarav mu ac.m.erı K•· b l b ~ 1 1 
sa pas i~inde Fenerlil~r kadl\r muvaffak l tan u sporu ir haylı sıkı!tırıyor• J Busahada yapılan rnaÇ ıı 

1 
olamadıidan için kaybettiler. En çok lardı. Fakat bir Beykozlu oyuncu Beşiktaş gençleri Galata•~ 
sıkışan kale, en çek hücuma uğrayan nun yanlış vuruşla kendi kalesine gençlerini 1 - O yendiler. B. t\ 
kale Beşiktaş k:ılesi idi, fakat buna rağ· bir gol atışı oyunun hem şeklini, ları maçında Galatasaraylılar 
men yakasını bir golle kurtarıtbildi. hem de manzarsmı değiştirdi. Sert men kazan:lılar. Aralarında.~~ 

"' • "' lik şiddet §eklini buldu. Hakem tıkları hususi maç iıe 3 - 3 ~ 
Düclc:ü maçm ,arnpiyona üzerinde Beykozdan iki, lstanbulspordan berlikle h :tti. ./ 

oynadığı role ge~ince, bu hepsinden bir oyuncuyu çıkarmaya mecbur ~~=-=-=--=-=-=========
mühimdir. Bakın Galataaarayın yenil- kaldı. Devre sonuna doğru Sala • Adan ada 
mesile neler oldu: haddin lstanbulspor hesabına to .. 

Fenerbahçe ayağını oynatma· pu iki defa daha Beykoz kalesine 
dan iki maç birden kazandı. Ka • 

zandığı maçlardan biri Süleymaniye • 
nin gelmemesi dolayrsile hükmendir. 

Diğeri de !Bmpiyona yolunda en 
çetin rakibinden Beıiktaım ayağı ile 
kurtularak •• 

Puvan vaziyetleri itibarile vaziyet 
tU şekle girmittir: Fenerbahc;e 21, Be
şiktaş 20, Galatasaray 19 

sokunca maç 5 ·O g:'bi mühim bir 

farkla lstanbulspor lehine netice -
lendi, Bu "abada yapılan Anado • 
lu - Beylerbeyi maçında Anadolu 
Beylerbeyini 2-0 yenerek fampi -

yonluğa kat'i bir adım daha attı. 
Bu ıahada yapılacak B takım· 

ları ve gençler maçı kar yüzünden 
Bu üç takımın önlerinde daha dört geri bırakılmıştır. 

maçlan vardır. 
Beşiktatın bu dört maçı kazanması 

( Süleymanİye, Vefa, lstanbu1apor, Bey· 
koz) çok mümkündür. Galatasaray ile 
F enerbahçe ise üçer maçlannı pekala 
kazanabilir~er. Fakat yapacaklan maç
lardan birisini biribirlerile yapacaklar • 
dır. Bu maç üç taraf için de mühim 
•ayılabilir. Çünkü Galatasaray Feneri 

yenerse, Beşiktaş bir puvan farkla ö. 
ne geçerek şampiyonluğu kazanmış o
lur. Yenmez de berabere kalır~a Beşik· 

taş!a Fener müsavi puvanlarla g-ene bat 

başa kalll'lar. Fakat maçı Fener kaza· 
nırsa ıampiyonluğu da kazanmıı olur. 
Bu vaziyetlerin değişmHİ için meseli 
birinci devrede olduğu gibi Fenerin Ve
faya veya ba,ka bir takıma yenilmesi 
gibi sürprizlerin olma11 icap eder ki 
bunun da kolay kolay olamryacağım 

hepimiz biliriz. 

ettiği gibi isteğimi yasakla kar§ı· 
layacaktır ! .. 

• • • 
Deniz kenarında balkonları, 

tırasası, küçük bahçesi, rıhtımı ve 

banyosiyle on bir odalı büyük, 
mermer kapılı, güzel bir ev •••• 

Pırıl pırıl yağlı boyalı duvarlar, 
kapılar, döşemeler ve tavanlar ••• 
Het taraf, ömrümde görmediğim 

dere~~de değerli parlak, güzel 

hah'ar. mobilyeler, aynalarla do • 
lu idı. 

Bir ahçı, bir hizmetçi ve bir 

ba~çivan her zaman emre hazır -
dılar .• Bütün bu ihtişam içinde 

dayın. yapya!nız yaşıyordu .• 

fçer: girdiğ :miz zaman ken:Ji • 
m · zi yolunu şa~ırıp da saraya gİ· 
ren fa!dr bir köy~üye benzettim ••• 

Her adım başında, her knnıldanıt-

Taks:m stadında 
Taksim stadında Fen erle Sü • 

leymaniye karşılaşacaklardı. Fa -

kat Süleymaniye takımı sahaya 

eksik geldiği için oyuna çıkama -
dı. Bir rivayete göre aralarında 
bir anlaşamamazlık çıkmıştı. 

F enerbahçe maçı hülmıen ka . 
zandı. 

Bundan evvel Altın.ordu ile Ka

sımpaşa karşrlaştılar. Altınordu 

bire karşı üçle maçı kazandı. 

Eyüb -Topkapı 
Şeref stadında yapılan ikinci 

küme maçında beklenmiyen hadi
selerden birisi daha oldu: 

T opkapı - Eyüp maçında Eyüp 
1 e 2 ile yenildi. ilk golü T opka-

ta bir zarar yapacakmışım gibi 
korka korka yürüyordum. 

Sofrada, salonda, hep bu hal 
deva"- etti ••• 

l!<i saat kadar dünden, bugün -

den, !'arından konuştuk.. Sonra 
dayım bana dedi ki: 

- Burada her halde eski gün -
leri aramıyacaksın ! Yarından iti
baren seni mektebe götürürüm •• 
Derslerine devam edersin •. Ne la

zım olursa annene yahut bana 
söylersin .• Hemen alınır... Burayı 

bitirdikten sonra lstanbula da 
gönderirim... O zamana kadar 

ken:line de bir meslek beğenirsin. 
Şimdi seni odana götüreyim .. 

i-Iaydi bakalım!... 

Sırtımı okşadı .• 

Beraber salona çıktık •• 
Dayım seslendi: 

maçlar 
Adana, (Hususi) - Bayrarndl ~ 

maç yapmak üzere !ehrimize ",.ıl 

Konya gençler birliği i'Jı. kar!ıl~ 
nı bayramın ikinci günü Adan• ~ 
yaptı. Stadyom vıcık vıcık çaJJI ~ 
Fennen oynanması mümkün de';J 
Çok gayretli bir oyunla her iki t 

üçer sayı yaparak oyunu bitirdil:~ 
Bayramın üçüncü günü ~ 

Gençler birliğinin Torosspor!a 
)aşması lznn geliyordu. KonyaJıl,t~ 
gün evvel maç yaptrklannı ileri ·~ 
rek oynamaktan çekindiler. TorO/.! 
buranın en kuvvetli klübüdür. Y 
maçtan galibiyetle bitirmiştir. 1'~~ 
hlann oynamamalar--t bir ırı•i'",I 
acmnı du_.emıik iıtediklerine lı 
..KnJer de vardır. fİ 

Cuma günü Konyalılar ikinci 0 t 
lannı Adana idman Yurduna kıarl1.J 
nadılar. idman yurdu Toro~·~~ 
iki oyuncu ile takviye edilmişb· ,;. 
yalılar da yalnız kendi kad~l fı 
gelmemitlerdi. içlerinde muhtel~, 
lerde iyi oyun!ar oynamıı ol• 
vardı. .;/ 

Saat 14,50 de hakem Bay şeıi/. 
idaresiyle maça batlandı. Adan• dl 'I 
yurdu, iyi bir akınla ilk dakilı~ı 
"ayı kazandı. Herkes bundan ıaf ,,-' 

Devamı 9 anca Aayıtanın :ı u.ncD sU/ 

- Şazyie Hanım... • J' 
Beyaz önlüklü, otuz yaşlar b' 

yüzünde çiçek bozuğu ol_.ı 
hizmetçi kadın göründü: 

- Efendim!. ıJ'ı 

- V edad Beyin odası ha:ı'~ıl-
Birdenbire benden bahsed~,~ 

diğini sandım ..• Çünkü o ı>) ~ 
kadar adımın arkasına (Sef iil 
zünün takıldığı işitilmiş ~e ti1' 
Mektepte muallimler Vedzı ı' 
di derlerdi ... Arkadaşlarırıt1~ ~~ 
nem ve babam sadece v edil 
çağrıyorlardı .• 

Hizmetçi: 

- Hazır efendim.. J"I 

d""tJ"lıı J 
Deyince dayım bana 0 l' 

- Haydi!.. Şaziye J-la:ı:tJlıi'~ 
odana götiirıün!.. Allah r• 

. ' verıın ... 



'\ 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -38-

Beykoz adı 
Müne · 

nasıl 
8e k ccım baıı arpalığı olan 
hi ~· oıda bir kadı bulunduğu gi • 
Do" d1~. çok beyler de otururlardı 

r un .. M da cu urad Tokat sırtların 
ll'Vlanır .. .. .. M h d b d" ' uçuncu a mu ura 

"'saz) · 
tert'b 1 zıy~fetler verir, oyunlar 
&eırı~· ederdı. Bütün bunlar, bu 
rile ın . fetihten sonra kıymet ve -
ted~ bır Yer olduğunu göstermek· 

ır. 

• • • 
a. Beykozun Y u,a ile Serviburun 

:a.s~ndaki Sütlicesi yoğurdu ile l '~Sa a:''-Urdur. Yalrköyü civarındaki 1 L-
Yl(oz ça • · . • ~ 

hilindeki ı:.~rıkg~z~ek 1 y~rıMnın ıa • lia· un ar ıs e esı, ııır va · 
dij~ lar~fından yaptırılarak Ab • 
hu Gıecıde hediye edilen Kur ile, 

ueykozdan bir görunüt 

r~~.1n güzel yerlerinden biridir. 
r.L unkarın tarihte unutulmıya • 
'""'I{ h' h " ır atıraıı da vardır. Burada 
"aPıla (O . hed . n amanlı - Ruı) mua • 
ı. Rsı, Osmanlı hükWrıetini ade • 

)' Usyanın himayesine bırakı • 
Ordu. 

Se 'b Jtu 
1 

r-vı urnu denilen tepede, 
..... 

1 ar hu muahededen sonra üç 
.. ,etre y"k kl'kt . . de u se e, hır metre enın· 

d Yekpare siyah Boğaziçi taıın • 
an h' 

8 
ır kitabe yaptırmıılardı. 

l'iitk u ta~ın bir cephesinde de 
ti çe dört mısra tiir vardı. Ş!i • 

11 
okunabilen yerleri 9unlardı: 
· · · misafir geldi gitti askeri 
· · · Gübu peyker yadigarolsun 
v· şan kalsun 

ıfakı devleteynin böyle dur -
L' sun sabit ve muhkem 
ilSnnı dostlukta dasitam çun 

8 
şan kalsun 

i i Urada vaktiyle büyük ıu de
l!,;ınenleri vardı. Değirmenlerin 

aıına "U b d . ''De iirın ncu &fr,, enır, • 
Çil ~nocaiı,, diye anılırdı. O • 
ha ııcu Selim, burada bir de Kağıt· 
lı, ile kurdurarak kiiıd yaptırmıı-

DatBeykozu aıriabrken, buranın 
ltf Yanından bahsetmemek in • 
radıı~!ık olur. Oç yüz yıl önce bu • 
arıı a 1 kılıç balıiı dalyanı §Öyle 

atıınıaıc'-d • ''l ... ır. 
skele önünde deryada 

tini~?~ ~ltı kadar gemi direkle. 
'liknı· ı~bırine bağlayıb deryaya 
ıi r a~ er. .Ta zirvei al~ves?1de 
•in ~ ın. lligehbanlık edıb dıre -
'\nrad~deki yerinde oturur. 
bulan enızın telatumundan reha 
lbıav ~lıç balığı bu limana girib 
~kı erbk ederken direk tepesin • 
lrltıa~anı elindeki taşı kılıç ba -
"-.,, nı ardındaki deniz tara • 

fma atar. Taş deryaya "tum,, diye 1 tikden sonra bütün hayvanları 
düşünce zavallı balıklar limana l buradaki bahçeye tıkarlar, ıeyre • 
doğru selamettir dey(l firara baş.. derlerdi. Dördüncü Murad, ekse -
larlar. Derhal denizin etrafını çe- riya eğlence yelerini burada ya -
viren ağların ağzından içeri gi - par, cirid oynamııf. 
rerler. Gözcü ise direğin başın - T okad kaarini Kanuni de ta • 
dan: 

- Al a ... diye feryada başlar. 
Avcılar, balık şebekesinin ağzmr 
kapayıb içerde kalan kılıç balık -
lanm harbe ve tokmaklarla vu -
rup avlarlar.,, 

Bu kılıç balıklan hakkında da 
ıu malumat verilmektedir: 

- "Bu balıklar taşıdıkları kı
Irç silahına değmez tenbel bir ne
vi balıklardır. Bir kulaç kadar u -
zun burun kılıcı ağın deliğine gi -
rince knnıldamağa bile vakit bula 
maz. Lakin eti sarmısaklr ve sir -
keli tarator ile tabih edilince ga. -
yet nefis bir nimettir. Bu dalyan 
balığı Balık emini tarafından 

yetmiş yük akçaya iltizam edili • 
yor.,, 

Yer yüzünün birinci balık hav
zalarından biri olan Boğaziçinin 
Beykozu, dalyan noktasında Kil • 
yoı, Yenimahalle, Sarıyarla bir a
yarda gösterilmektedir. 

T O KAD BAH ÇESi 
Tokad bahçesi ve sarayı, F atib 

tarafından yapbrılmııbr. Fatih, 
burada avlanırken, Tokadın teı • 
lim alındığı haberini almıf, habe· 
ri alır almaz: 

- Tiz turada bir hadikai İrem 
nüma bina edin ve ismine ''T o -
kad,, bahçesi deyin. Saydu ıikir 
edilen hayvanların muhafazası i • 
çin de etrafına T okad suruna 
benzer bir çift çekin,, demif. 

T okad kasrı yapıldıktan ıon • 
ra, uzun müddet güzelliği muha • 
faza edildi. Padişahlar sürgÜn et• 

mir etti. Sonra Birinci Mahmud, 
kendi kurununda eıki kıymetini 

kaybetmit olduğunu görerek mu • 
hafaza edilmesi için yeniden 
yaptırdı. (1749 - 11159) da ye • 
niden yapılıtı bitirilen bu kasra 
bundan aonra "Humay(in abad,, 
adı verildi. 

Yüz etli yıl önce yazılmJ! o -
lan: 

Bir çetin kare sat.aştırdı bizi 
devnı zaman 

Oldu Beykozlu bir afet ile çeş
mim giryan 

Beyti, Bey'kozun ıüzelini met • 
etmek için IÖylenmiıtir. . .. .. 

Beykoz camii bq bostancı 
Mustafa ağa tarafından yapbnl • 
mııtır. Büyük çeımeyi, Behruz a -
ğa yaptırmııtır. Çetme, harab ol
mak üzere iken (1746 - 1159) 
da birinci Mahmudun emri ile 
gümrük emini lıbak Aia tara • 
f ından tamir ettirilmit ve o zama
nın ozanlarından Nevres tarihini 
yazmııtır. Çeımelerden birini de 
Kanije Beylerbeyisi iken (1017 -
1608) de ölen Ahmed Pqa yap. 
tırmıttır. 

Yer yüzünün en iyi ıularından 
biri olan Karakulak Beykozda çı
kar. Akbaba civamwla olan bu ıu
yu vaktiyle "Karakulak Ahmed 
Ağa,, adında biri bulmuıtu. 

Ahmed Ağa aldığı bir hastalı -
ğı bu ıu sayesinde geçirmiı, on • 
dan ıonra Cennet Hatun adında 
bir kadın ıu yerini sahn,alarak i· 

19 kn cikl nun 1935 

1 
Dilimize ve 

kendimize doğru 
YAZAN: M. Nermi 

"Sırtlarında ~eşerdiğin yüksek dağlan sayınlanm, 
ey Haoma .. Seni dirilten geniş, güresel, yaratıcı toprağı 

sayınlarrm ey Haoma .. Benim yakarışım bu: Bütün 
k öklerinle, bütün filizlerinle, bütün damarlannla ser· 
pil ve her yere yayıl, ey Haoma." 

A resta: Ya na. x. 3.4 

Haoma'run 'A"vesta' da çok yüksele: bir f Şam, sonunda Şam (evveli Şam, ahırı 
sanı vardır. Bu altın daUı ot; dirim kal. Şam) sözünü bir Tann buyruğu gibi 
kanı, sağlığın kendisi sayalır. Çoıturu1' yaymak utanmazlığını göstermiştir. Ef· 
ve diriltir. Zaratustra'ya, varlık yükün· rasyab'ın sarayında baykuşlar ötebilir 
den, varlık bürgüsünden sıyrılarak, ilk- kabına sığmaz Neron'un çamuru bir dı: 
Önce, genç bir delikanlı gibi beliren ~ar deliğini kapatabilir, örümcek impe 
Haoma; çOk kudsal (kudsi) bir ıeydir. rator taçlannı örgüleri içine alabilir. 
Albn dallannı, Aveata'ya göre, ölüme Fnkat dil ve kültür budunu güneı gibi 
karıı germiıtir. Türk dilinin yeni büyük batarken bile başka bir gök . kıranında 
)'oluna, yerinde bir coıkunlukla, göz (ufkunda) tankızıllığını belirtir. 
gezdirirken A veata'nın en diri yır (tür· 
kü) lerini, Zaratuhstra'nın Haoma'yı 

öğüılerini, Yasna'yı anmamak elden gel 
mez. Bizim dilimiz de, bizim içimize kal 
kan olabilmek, bizi söndürtmemek için, 
albn dallanna medresenin, Ortaçağ bi· 
liminin )'anapmadığı gönül sırtlannda 
tarih güneıine açmıtbr. Dilimiz, bütün 
varlık gürqimizde, bize Haoma gibi gÜ• 
re vermİ§, bizi coıturmuı, Aveıta ıözü 
ile, in kılıklı devlerimizi yer altına sı· 
ğındırbnııtır. Dil, her ulusun kendisi ile 
en kaynaımıı kültürüdür. Sevinci, üzün 
tüsü, umudu, korkusu, gönlünün hızla· 
n, durgunluktan, geçmiıi ve geleceği di· 
lindedir. Olü Homer, ölü Sophoklea, 
ölü Pindar, v. k.; atlannı Tuna kıyıla· 
nnda arvanrut Osmanlı İmperatorlann· 
dan daha güçsüz, daha cılız çıkmarnıı • 
lardır. Onünde kılıç ve süngü • 
nün lonldığı topu ve ko • 

lun büküldüğü büyülü ve tanrısal (ila· 
hi) bir yer vardır, göklerinde dil Ürpe
ren bir yer: gönül ve yürek ... Tarih ora· 
dan kaynak alır, pusadını (silahını) ye
tiren (kaybeden) budun oraya, bu en 
büyük ve elegeçirilmez germene (kale
ye) sığınır ve gene oradan yakın ve u
zak geleceklere korkusuz bakabilir. Bü 
tün büyük suçlan yanında Osmanlı İm· 
peratorluğu çağının en büyük suçu, hu 
en ulu gönül germenini, medrese ile ele· 
le Yererek ortadan kaldnmağa çalııması 
olmuıtur. Tarihimiz sanki oralardan 
kaynak almıı sibi, çok çirkin bir med· 
reae göreneği (ananesi), bize önünde 

..................... -. ......... _._..._N. 
mar el.mittir. (1) 

Bu köye Akbaba denmesinin 
sebebi buranın mezarlığında "Ak
baba Mehmed Edendi,, adlı biri -
nin gömülü olmasıdır. Buradaki 
cami, Birinci Ahmed kurununda 
haremde kethüda kadın olan 
Canfeza Hatun yaptınnıttır. 

( Arkası var ) 

(1) Karakulak suyu Abdülha -
mid zamanında inhisar altına alın
mıştı. Abdülhamid kendisini ze -
hirliyeceklerinden korktuğu için 
bu suyu içer ve kimseye de bu su
dan aldırmazdı. Bir de Kara Os -
ınan veya Deli Osman suyu var -
dı, ki bu da inhisar altında idi. 

Meşıı.ıtiyetten sonra bu su 
ınenbaını kapayan kilid kırılmış, 
ndma (Azad suyu) "denmişti. 

Osmanlı İmperatorluğunda, hele son 
çağlarda, en korkunç olan ıey; doksa· 
nını aımıı, bilgisiz, bunak, baıı binbir 
kör inn;,çla dolu kocakarı sezgisinin erk 
(hüküm) sürmesi olmuıtur. Ülkesini da 
1-.a güzel yedmek (idare etmek) ve kul 
lannı (?) çağdaı yükseliıe kavuıtur • 
mak (?) için Osmanlı Sultam üç nurna 
ralı Muatafanın Büyük Friedrich (Fre
derik) ten uluorta (resmen, alenen) 
sultanlık numarası kadar, yani üç falcı 

istemesi bunu pek açık göstermektedir. 
(Raimar Hobbing'in Büyük Friedrich 
üzerine bastığı bir bitükte bu Üçüncü 
Muataf a itini çok geniş bir biçimde ve 
kaynaklan ile bulabiliriz) Büyük Fran· 
srz devrimi (inkılabı) ulus sözüne daha 
toplu ve daha açık bir anlam (mana) 
verdiği sıralarda, Avrupada, budunsal 
ve uluııll gök ağarmağa baılamııtı. En 
çok acıklı olan ıey de, bizim bu çağlar
da, en yapbğını bilmez, ıımarık bir sa 
rayla yedilmiı olmamızdır. Bu çağlar · 
da, bu uyanıı çağlannda, bizim ulusal 
(milli) benliğimize saray ve medresenin 
en korkunç yumrukları indirilmiıtir. Git 
tikçe gücü ve erkliği artan Romanov 
halifeliği (Romanovlar, Ortodoks 'kilise· 
sinin aıağı yukan halifeleri gibi idiler) 
biçiminde bir lalam halifeliği kurmak 
düıü (rüyası) ulusal serpilişimiz için en 
büyÜk engel olmuştur. Romanovlanıa 
ülküsü bütün islavlığı kilise yolu ile bir 
araya getirmekten baıka bir ıey değildi. 
Bu ülkünün gerçekleıen sonunc (neti· 
ce) !erini daha sonraki tarih bize en kor 
kunç boyalan ile göstermektedir. Biz 
ise uydurma ve bot bir ıey uğruna ulu· 
sal benliğimizi bütün gücümüzle yıkma 
ia ve içimize çok aykın bir acun içinde 
kendimizi eribneğe çalıııyorduk. Roma• 
novlann ülküsü ne kadar ulusal ise, bi 
zimki de o kadar ulusal değil (gayri mil 
li) di. Rus ozanı öfkesinden gıcırdata 
gıcırdata diı1erini söken ve sonra on!ar 
la Rus memurunun yüzüne tüküren Rus 
Alpının yiğitliği yırlarke (terennüm e
derken), ve böylece Rus yığınlannda ye 
ni bir sezgi diriliıi yaratmağa çnlııırken 
bizim ozanlanmız (şairlerimiz) keıkül· 
lerini saray kapılarında gezdirmiıler ve 
efendilerinin iskenderliklerini, kayserlik 
(sezarlık) lannı, daralıklannı göklere 
çıkarmıılar, onlan en bayıltıcı sözlerle 
gıdıklamıılar ve onları tatlı tatlı okşanaıı 

mangal kedilerinin ınnank mınltı vec • 
dine kavuşturmuşlardır. Osmanlı Sultan 
larının aanad ( ünvanları, yani: 1 sken · 
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\HliltlAYIE 
Yurd • • 

sev~ısı 

' . YAZAN : ARiF CEMiL 
Rahmi tarladan döfimü~, atla

rın 'kotumlarını çıkarııiı§ hayvan· 
ları ahıra çekıni~ti. Ş~ai babası
nın odasında· ayakta duruyordu. 
Rahmi güzel endamlı, dinç, kuv
vetli yirmi yaşında bir deli.kanlı 
idi. 

Pek ciddi bir meseledn bahset
mek istiyen, fakal söylenecek söz .. 
ler son derecede ağır olduğu için 
biribirlerine bir türlü açamıyan i
ki insan gibi, babası oğlunu, ve 
oğlu da l:fabasmı bir müddet süz -
dü. Babası Bay Hüseyin Haleb ci
•;armda oldukça büyük bir çiftlik 
ğin sahibiydi. Rahmi onun tek ço· 
cuğuydu. Diğer iki oğlu Umumi 
harpte Bağdad cephesinde şehid 

düşmüşlerdi. 

Bay Hüseyin Türk oğlu Türk -
tü. Dedesi iki yüz sene evvel Ha .. 
leh civarına yerleşmişti. 

Vaktiyle dedenin ekib biçtiği 
ta\·~~!ar z:ım~n ile bir çiftlik hali
ni almıştı. Bay Hüseyin sert bir 
baha olmakla beraber oğlu Rah
miyi çok severdi. Rahrni o gün yİr· 
mi yaşuıı bit'rm.işti. Onun için ba
basınm verdiği vadini yerine ge • 
lirm('sini bekliyordu. 

Fakat Bay Hüseyin ağzını a .. 
çıp tek b:r kelime bile söylemi • 
yordu. Rabmi de sayğısızlık et· 
memek için söze başlıyamıyordu. 
Yalnız bir ayağının üstünden ö • 
bür ayağının üstüne hasara~ öy • 

der, Kayaer, Dara, iki toprağin ve iki de 
nizin bakanı, v. k., gibi) :ıai-ı pek açık 
ve itkilsiz gösteriyor ki, Osmanlı sara· 
ymda·ulus ilkoy (mefhum)u yer hıtamı:ı 
mıştır. Farsça gazel söyliyen sultanlar· 
la birlikte medreseler kuranları da doğ 
rudan doğruya bıçaklarını ulusal Türk 
kültürünün, Türk dilinin göğsüne dayR 
mışlardcr. Hep bu yıkıcı saray yedimi 
(idaresi) yüzündendir ki, Osmanlı ülke 
sindeki yadsal (yabancı) budunlar top· 
tan uyanırken bizim sezgimiz dağınık 
parıltılar gibi göze çarpmaktadır. Bu da 
ğınık parıltılar bile aaray için göz dike· 
nidir. Böyle çağl~rda Türk dilinin, Türk 
gönlünün değer- kazanmamış olmasına 

şa~ılmamalıdır. Fakat bu dil· ve gönül, 
ı;on büyük tarihini yaratmak için tanrı· 
sai çevresinde yaşamış, uyanan güneıinı 
beklemiştir. Hiç bir saray, hiç bir yağı 
(düşman), hiç bir süngü bu tanrısal ye· 
re ayak basmamıştır. Ulus kurtarmak, 
onun benliğini, içini, Öz - varlığım, dili 
ni kurtarmak demektir. Bir kavrayışı, 
paslı bir görüıü yıkmak demektir. lıte 
Atatürk, onun için, Türkün tanrısal kay 
nağını, yaratıcı güresini kurtarmak ve 
yaşatmak için geçmiş çağlaJ'ID kurduğu 
&istemi temellerinden yıktı. Yıkılan ve 
yere aerilen, bütün dalları ile, budakla· 
a·ı ile, bir sist;:;mdir. Bu temelli yıkılış ol 
masaya,, bütün uyanış, bütün kurtulu§ 
birk:ıç. yıl içinde kendiliğinden silinirdi, 
eski s·!temin

1 
filizlenen dallan arasında 

boğuiurdu. Kendimize dönmek, kendi ıe 
siınizi dinlemek, şimdi büyük kurtulu:ı · 
yı~ları ve güreşleri arasından geçerek ta 
rihimizin en ulu, en düşündürücü bir du 
rağına adım atmış bulunuyoruz, kendi 
benliğimizin özkaynnğına, dilimize .. Baş 
)anılan iş çok büyüktür ve elbette başa· 
rıla~ktır. Ferhad; Şirin'ine kavuımuş 

ve :ırtık :,üyük dağ engeli ortadan kalk· 
mıştır. Çulışntak, eng~l aşmak, engel.i 
yeni bir ::;ükselİ§e basa'mak yapmak Tii:r 
ltün er. özsel (en has, en hususi) a1ınya· 
zm (:r •ıkadderatı) dır. Yarın; engeli 
l;-.·.;ıun:-.k yapabilen ulusundur. Biz İşte, 
böyle b~r engeli,_ yeni bir engeli kendimi 
zc, yeni bir yükseliş için, basamak yap· 

11 : .ş bulunuyoruz. İşte benim de yürc 
::mden ta~an yakarı~ bu: 

Bütün köklçrinle, bütün filizlerinle, 

ltfüün tİa~rların!a serpil ve her yere ya· 
yı), C)' Türk dili... • 

lece bekliyordu. Nihayet Bay Hü
seyin oğluna ıordu: 

- "Tarlaların hepsi ekildi bit· 
ti, değil mi?.,, 

- "Evet baba, hepsi bitti.,, 

- "Artık rahat rahat kı,ı bek-
li ye biliriz?.,, 

- "Bekliyebiliriz, baba.,, 
Rahmi cevab verirken yerin .. 

den bile kımıldamağa cesaret e • 
demiyordu. Bir sandalya çekib o
turmak istiyordu amma, bunu 
yapmağa imkan yoktu. Çünkü ba
bası ayakta durdukça o oturamaz .. 
dı. Bay' Hüseyin Arab muhitinde 
d< ğub büyüdüğü için onların huy
~arını kapmıştı. Mesela bir meae • 
lenin hemen esasına girişmeden ev 
?el etrafında dolaşmak adetiydi. 
Onun için Rahminin sabırsızlıkla 
beklediği vaid bahsini açmadan 
ot~Iı.;na dedi ki: 

- "Geçen seneki mah'aulümüz 
çok bereketli oldu. Zahire ambar· 
1arım~z dolu, hayvanlarımızda da 
şikayet edilecek bir hal yok.,, 

Rahmi derinden derine içini 
çekti. Vaid bahsini kendisinin aç· 
ması lazım geleceğini anladı ve 
onun için babasına dedi ki: 

- "Baba, bugün yirmi y141mı 
bitirdim! Tarlalar ekildi, yapıla· 
cak bir it kalmadı.,, 

- "Evet Rahmi, bugün yirmi 
yaşını bitirdin.,, 

B.u sözler yavat yavaş a'ğzın -
dan çıkıyordu. ihtiyarın başı yere 
dogru eğildi. Rahmi, baba.smın ne 
demek istediğini anlıyordu. Bay 
Hüseyin, yirmi yaşını bitirdiği 

gün gidib bir müddet öz Türk va
tanında yaşamasına müsaade ede
ceğini Rahmiye vadetmişti. Fa • 
kat gitmeden evvel civardaki 
Türk kızlarından birisiyle nişan • 
ianmasmı istiyordu. Rahmi, ba .. 
basının bu emrini yerine getirme
ğe hazırdı. Fakat onu yapmadan 
evvel, çocukluğundan beri ruya • 
smı gördüğü şiddetli bir arzuyu 
tatmin için can atıyordu. 

Bay Hüseyin oğlunun bu şid • 
detli arzusunun ne olduğunu bili
yordu. Fakat, gariptir, Rahminin 
hayalinde yaşıyan yurd sevgisin -
den dolayı bir taraftan memnun 
olmakla beraber, diğer taraftan 
da o yurd sevgisini düşündükçe 
kayguya düşüyordu. 

Oğlunun Türk yurdunu gör ~ 
dükten sonra bir daha geri dön • 
memesinden korkuyordu. Onu 
kaybetmek istemiyordu. Şayet 
Rahmi geri dönmiyecek olurııa, 
dededen kalma çiftlik ne olacak
tı? Bay Hüseyin tam bir Türktü, 
Türk vatanını özlemiyor değildi. 

Çünkü Türklük kanında kayni -
yordu. Fakat iki asra yakın bir 
zamandan beri ecdadının ve ken
disinin işlediği topraklardan ay -
rılamıyordu. Ayni kandan olan 
oğlunun da öyle düşüneceğini ü • 

mid ediyordu. 

Bay Hüseyin yavaş yavaş elini 
oğluna doğru uzattı. Baba oğul 
el ele tutuştular. 

" - Demek ki, artık yola çık -
mak İstiyorsun?,, 

Rahmi gözlerini b:.basının 
gözlerine dikti. Elini babasının 
elinden cekti ve hic c ;kinmeden 

~ ~ ~ 

"1. rtermi . ve kekelemeden dedi ki: 
1 " - Evet, br.ba, bunu çok isti· 

TAKViM 
Cli~TA Cumartesi • 18 ! el Klnun 192cl KAnun 

13 Şevval 14 Şev,·aı 

Glin doğuşu 7.!2 7.21 
Gün batısı 11.06 17,09 
Sabah namazı 6 6 
o~ıe namazı 12.'l.4 ıus 
ikindi namazı 14.51 1<1.:13 
Akşım namazı 17.06 17,09 
Yatsı namazı 18.43 18.45 
imsak S.37 5.i!7 
Yılın geçen gUnlerl 16 17 
Yılın talan ~ünleri 347 346 

RADYO_jl_ 
Bugün 

223 K.hz. \' ARŞOVA, IH:; m. 
18.:50 Orkestra, 19.15 Keman muııikisl, 

19.4:5 Sözler, 20 Piyano refakatiyle şarkılar. 

20,30 P!Ak, sözler, 21 Sol!.sUer J~Uraklle 

orkestl"a konseri, sözler, 22 Şarkılar, sözler, 
23 Rekl~lar. 23,15 İ>ans, 24 Sözler, Dans 
plAklarr, 1: Dans. 

823 Khz. BtJKREŞ, 864 m. 
13 - 15 PlAk., 18. Radyo orkestrası, 

19 Haberler, 19.15 Orkestranın devamı, 20 
Konferans, 20.20 PIAk, 21 Radyo cazı. 22 
Konferans, 22.15 Radyo cazınm devamı, 23 
Haberler. 23.25 Kahvehane musikisi. (na· 
kil.) 

8.U Khz. BERLİN, 35'7 m. 
19.20 ''Çalman ben .. adlı Skeç. 20 F1Ut 

musikisi, 20.30 Halk şarkıları, 20,40 Aktü • 

alite, Haberler, 21,10 Sözler, 21.20 Lacheııin 
La.ndsberg,. adlı Skeç (Musikili). 23 Haber-
ler. 23,30 Dans. ' 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.30 Gitar musfkiııi, 19.10 Sözler, 19,45 

S&lon kuartetl, 20,15 Hlk!yeler, 20,45 Şarkı
lı piyes. 22,30 Haberler, 22,50 :Muııiki nakli. 
(Salon musikisi.) 23,40 Opera orkestrası, 

24.05 Haberler. 
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yorum. Türkiyeye gitmek, Türk 
yurdunu, çocukluğumdan beri 
bana bahsettiğiniz öz yurdumuzu 
görmek en büyük emelimdir. Ec
dadımızın yaşadığı topraklarda 
yaşamak, her tarafta yalnız ana 
dilimizin konuşulduğunu İ§İtmek 
için kendimde şiddetli bir ihtiyaç 
duyuyorum.,, 

" - Fakat geri gelecek misin? 
Vazife batına dönecek misin?,, 

- " Dedelerim;n hu·aktığı 

topraklara döneceğim, baba?,, 
- "Söz veriyor musun?,, 

" - Söz veriyorum, baba!,, 
Bay Hüseyin, oğlunun geri 

gelmesini çok bekledi. Oğlu dön
medi. Babasına bir mektub yaz -
dı ve dedi ki: "Dedemin bıraktığı 
topraklara geri geleceğime, vazi
fe başına döneceğime dair sana 
r.öz verdim, bu sözle bağlıyım. Fa
kat öz yurduma kavuştul'tan son· 
l'a şimdiye kadar hayalimde yaşı
yan yurd aşkı uyandı. O da beni 
memlekete bağlıyor. Sana verdi -
gım sözden beni kurtar, baba! 
Çünkü ikinci bağ daha kuvvetli.,, 

Kendisine çok aeır gelmekle 
beraber Bay Hüseyin oğ!una hak 
vermekten çekinmedi. 

Kadınlar Adası 1 
Yazan: Cierhard Hauptmann Wimize çeviren: A. (, 
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Bu fırtınayı te§kil eden genç • 

ler geceleyin ellerinde tuttukları 
meşaleleri sa vurarak büyüık ~ir 
hızla ilerliyorlardı. Bazdarı vah .. 
fi hayvanlar gibj ııÇrıyorlar, bazı
ları aslanlar gibi kükriyorlardı. 

Fakat garibi fU 'ki, genç oğlanlar· 
dan ziyade ıema kızları kadınlar 
diyarına kartı müthit bir hiddet i
!;inde küfürler savuruyorlardı. 

Şafak sökerken alay kadınlar 
diyarının ilk evlerinin bulunduğu 
mıntakaya eri§ti. Burada kadın • 
lar diyarının diğer kızları da a -
laya katıldılar. Dana, vaveyla, ile
riye doğru atılış sari bir illet gibi 
her tarafı ıardı. Genç olan kim 
varsa hepsi o girdaba kapılıyor • 
du. Bir az sonra içlerinde Bianor 
hariç olmak üzere, hiç bir kimse 
ne olduğunu fark edemiyecek bir 
hale geldi. Fakat onlara dur de .. 
mek hatıra bile gelemezdi. Niha -
yet Bianor dahi akan bir şelaleye 
kapılan bir kaya parçası gibi, ce • 
reyana kendini kaptırmıştı. 

·Mukaddes anneler hayretlerin
den put gibi donu·p kaldılar. Ev • 
lerinden dışarıya çrkarak endi§e 
içinde ellerini uğuşturmağa, hat • 
ta analık rikkatiyle oğullarına tat~ 

lı sözler söylemeğe başladılar. Fa
kat neticenin, ilerlemenin önüne 
geçemediler. Bilakis coşkunluk 

müthiş denecek kadar arttı. Dan .. 
sedenlerin, sıçrıyanla.rın, bağrı • 
şanların, çığlık çı:ıkaranların, iğri

lip büıkülen vücutların akıllarım 

kaybettikleri anlaşılıyordu. Sanıki 
bütün o genç oğlanlar ve kızlar 
zehirli böcek ve yahud bir yılan 
r.arafından ısırılarak hu hale geti· 
ıdlmişlerdi. · 

Oğlanlarla kızlar gürültü çıka· 
rabilecek ne varsa bulub ellerine 
aldılar, en küçük yaşta.ki çocukla
r:ı. varıncaya kadar he11kes onları 

taklit etti. Çıkan patırdı kulak 
zarlarını patlatacak dereced~ idi. 
Haydi yaramaz, ele avuca sığmaz 
genç oğlanları bir tarafa bıraka· 

bm, ya uslu ve terbiyeli oldukları 
?clclia ed~len genç kızlar nerede 
kalmışlardı? 

Kızlar dahi dans, ve vahşiya . 
ne hareketleri mevzu bahsolmak 
şartiyle körü körüne bir edepsiz .. 
lik içinde ve en müstehcen bir su· 
rette hareketten hiç çekinmiyor -
lardı. Mukaddes anneler her ne 

kadar ilk önce bu hale fena halde 
hiddetlenmişlerae de zincirlerini 
kınnağa muvaffak olan mecnuna
ne hareketleri mevzuu bahsolmak 
muvaffak olamryacaklarıru anla .. 
yınca, o hiddetleri merhamete 
döndü. 

Alay biraz sonra kadınlar yur· 
dunu geride bıraktı. Bunun üze -
rine mukaddes anneler içinde so· 
ğukkan.lılıklarını muhafaza ede -
bilenleri geniş bir nefes aldılar. 

Ateşli fırtınanın ycfona devam 
ettiği bu yerlerde yangınlar çıktı
ğı, şurada bir evin, burada bir de
ponun yanmakta olduğu görülü .. 
yordu. Mukaddes anneler içinde 
mühim bir kısmı, etrafa siyaret e
den bu deliliğe mukavemet etme
ğe muvaffak olamadı. Kadınlar 

diyarına uğrıyan o bahar fırtına • 
sı, oradan gelib geçtikten sonra 
keı.dmlar dağına doğru tırmanır -
ken mukaddes annelerden bazda· 
rı kudurmuş gibi şuraya buraya 
saldırmağa ve nihayet alayın ar -

. kasından koşmağa ba~ladılar. 

O sabah, Bianor tarafından ıııet 
ruk mabetler mıntakasına erkek· 
ler diyarının sancağı dikildi. Bı.ı 
sancağın üzerinde "Erkek r,, keli· 
mesi yazılıydı. 

Fakat taşkınlıkların ardı arka • 
sı kesilmedi, bütün şiddetiyle de· 
·am etti. Artık adada tutulacak 

hiç bir vaziyet kalmadı. Ke:-ıdisİ • 
ni göstermeden Mabetler mıntl- • 
kasına kadar gelmiş olan TaYU11 

alayın kadınlar dağına doğru tır· 
manmakta olduğunu gördü. O a • 
ra1ık gençler kendisini görmüt ol· 

saydılar, ihtimal ki, o da menad • 
la~ tarafından parçalanan Pente • 
us'un ·akıbetine uğrıyacaktı. 

Biraz sonra Tavus yalnız keJ1 • 
disinin bildiği gizli bir put tuta· 
rak küçük bir limana indi. Ora " 

da mahsus surette iyi yapılan bit 
yelkenli kayık kendisini bekliyor· 
du. Bu büyük kayıkta aylarca ye· 

tecek kadar erzak, su ve saire bıı· 
lunuyordu. Mis Laurence'in e\"lat• 
lığı olan Diodata o levazımı kaY1' 

ğa yerleştirm~kle meşğuldü. 
Diodata Tavusu gördüğü :ıa • 

man ciddiyet ifade eden bir te ' 
bessümle onu selamladı. Tavuı t• 
kendisine yardım etmeğe batla • 
dı. 

Tavusla Diodata kayıktan sabi· 
le ve sahilden kayığa bir çok def•• 
lar gidib geldiler, bu aralık ara ' 
larında ancak bir iki kelime ta' : 
ti ettiler. Akşam olunca orada~1 

volkanik 'kum üzerinde at~ ya1'' 
tılar. . . 

O günü taıkib eden haftalıt 
' zarfında Tavus ile Diodata bet 
gün orada buluştular. Gizlendj1' ' 

leri o noktayı hiç bir kimse ket ' 
f edemedi. Şüphesiz, bir firar tş ' 
ammüm ediliyordu. Fakat Ta"1'1 

firar saatinin henüz yaklaşmadı ' 
ğıru zannediyordu. 

Kadınlar körfezinin sahillere 
müteakib haftalar zarfında bütii1' 
mabutlardan evvel mevcut olı1' 
mabudun coşkunluk tezaıhüratr11~ 
uahne oldu. Malum ya, o mab\J 

mehtab gecelerini günün aydınlı J 
ğma tercih eder. Sanki o mab\J 
ortaya bir ağ atmış ve bun11ııl• . , 
hem erkekler diyarının gençler• 

ni, hem de bakiis kızlarını bir ar•' 
t\J· da avlamağa muvaffak olınıı' 

Körfez ve sahilleri, her gece ıııeb~ 
J'tl 

tapta mahud srrmın teshir eo1 

uyanıklığı içinde çalkanıyor~"~ 
Kıkırdayan, şakırdıyan iıtiyak 1 

çinde sevinç nidaları çıkaran k' ' 
dınlar işitildiği gibi, erkek boi•ı: 
!arından çrkan ve güzellik taş((t~f 
lığı içinde tarif olunamıyacak b•, 
saadet duyan gür sesler de du~, 
luyordu. Küreklerin suya vurı.J1 t 

masından hasil olan şapırtı 1 

kulaklara aksediyordu. 

Tavus bile bu manzaranın ~ıı 
zibesine mağlfıb oldu. Ve dalJ 1'1 

bütün acılıklarmı ve tatlılıklar• l' 
içinde sakladığından, yarattı , 
hayatı gizliden gizliye seyretıııe,ı 
· k · d" O · · bir ,_.; yı ço ıste ı. nun ıçın . .,11 
·b· "" l h ··t""e(er• gı l agaç arın me tap go g 'fİ, 

rııg"" ınarak ve yakında bir aes 1 
, 

. ((o 
tecek oluna hemen gizlenere ı.ı 

da" 
ralarda dolaştı. Hayatının "i, 
asıl anlarında olduğu gibi g~ ,) 
.. d • d" d . istı' sun e şım ı e sevmç ve bıf 

ayni derecede biribirine bağlı Jf 
lunuyordu, yalnız şimdi onları 
ha kuvvetli olarak duyuyordc.1· 

( Arkası var ) 



!fegecanlı ~ulıakemenin tafsilatı Türk kadınları da 
saylav seçimine 

karıştılar 

SA işi kat'i. surette 
hallolundu Lindherg : Bu sesi hen 

b r kere daha işittim, dedi 
lierkesin gözü nefretle Hauptman'a 
Çevrilmişti.O her zaman yaptığı gibi 

bu defa da kızardı 

Ra~ tarafı 1. ci sayı/ada 

atma iıinde sandık başları kala -
balrk olmuştu. Bu ief erki seçimde 
her kaza, itibari mıhiyelere ayrıl
mış ve bur~lara sandıklar konmuş 
tur. Fatih, Beyoglu, Beşikta§, E · 
minönü gibi nüfusu fazla olan ka
zalarda yirmişer sandık bulundu -
ı"Ulmuştur. Bu suretle halk mahal
lelerinde ve mahallelerine cİ\•ar 

l'erlerde bulunan sandıklara gi -
dip reylerini tam bir intizam için
de ve hiç beklemeden atmı~lar -
dır. 

.J Ba~ tarafı birinci sayı/ada 
tir. Yalnız bu msele uluslar arası 
meselesi ~eklini muhafaza etmek· 
tedir. 

alarak Yenay andla ma.aında:n mil 
tevellit !artlar Ye plebisit münase .. 
betiyle alınan buaasi taahhütler al 
tında .Sarre'ın Almanya ile birleş ... 
mesine kar r verir, Almanyanm 
tekrar Sarre'da yerleşmesi tarihi .. 
ni 1 Mart 1935 olarak teıbit eder 
ve rejim tebeddülüne ve zikredi
len taahhüt1erin t&tbikına ait ted
birlerin ittihazına ve bu tedbirler 
15 Şubata kadar alınamadığı tak
dirde kônseyf" ica~den teklifler • 
de bulunmaya tiçler komit4'"s1ni me 
mur eder. 

Ol .~on Yazımızda, Hauptman'ınl 
la ud a.faa. vekili tarafından suçlu
d rı ıtıhnak istenen Profesör Kon
b onun adı geçmişti. Bu zat, Lind ı 
t ~rg. ~an11na suçlu ile münasebe- 1 

I> e gıtışmi ve miralaydan aldığı: 
'lra.y, on . . ş· d" .. d f a vermıştı. ım ı mu a-
aa veı-·n . b ı y c 1 \.l erı una cıa suç atmaga 

.a ısı" H 1 • .-or. auptmanm avukata-
;'.kıı~an biri profesör hakkındaki 

1 ır) · · , erını ~öylece anlatıyor: 

31 , '~üçük Undbergin kaçırılma
' •ıındc Kon donun parmagw ı ol
Ciu~ 

i . !.'l.ı bence muhakkaktır. Bunu 
Y.ce anla k . . f .... 

l"ı" ma ıçın pro esorun geç 
·IS !').. l 

ll:t: (>un erini araştırmak gerektir. 
d · 1Y·ru2 ki Kondon Amerika hay 
t"~dl riyle dostluk münasebetle -
ınde bul d - . . .f . d un ugu ıçm vaz1 e:nn -

ı ~rı çıkarılmış, tekaüd edilmişti . 
•llldh 
ğı erg, çocuğu Şarl, kaçırıldı · 
.... 1:arruı.n bunu. kaçıranlarla gö ~ 
•us··ı, , 
kuİ~ anlaşmak için vasıta olarak 
r· lanıuıştı. Çünkü bu adam bü • 
urı h d . 

fa b ay udları tanıyordu. Bır de· 
Burası şüpheli bir noktadır. 

,6 l Undan başka, Kondon bütün ç,;
1
ediklerinin aksine olarak, ka

du 
1 
illa t:Ünü o civarda bulunuy-or-

1, '1 Her halde evdeki hizmetçi· 
~re :tn.. t · b ~ı-l unagebeti vardı. ı1 un-
~ ~hazırladı ve neticeyi, pek de 
du~ olnuyan bir yerde bekliyor-
011 lştc ben bunları isbat ederek 
d ~ Ya Vasıt ile, yahud doğrudan 
agru H hald Ya uçlandıracağım. er 

il\ e hu muhakeme birçok umul-
ıy~n • ı· 1 . 

dı l Cız 1 \"C karanlık şey en ay-
1\ atac k D·- n tır.,. 

llled •ger taraf tan, geçen m~a.ke
ll:!t e en ziyade evdeki hizmetçi
"ek·{~atan Hauptmanın , başlıca 
dıı,f 1 1 Reilly de mahkemede mü • 

aa ed v• • 1 t ecegı tezı an.a ryor: 
\>e}k: ~elec:ek mJhakemede, ev -
d~n·~ 80Ylediğim suçlulardan dör • 
la.r u~ adını bildireceğim. Bun -

•n ık· . lne h ı:sı erkek, ikisi kadındır. 
Çtt lu küçük Şarl Lindbergi kap 
bt~l\ ar bunlardır. Artık ben ci -
dikt ortaya atıb delillerini de ver ~ 
\>ek~·~· 80nra pek tabiidir ki mü -
l~c/ .•m Hauptman tahliye edi -

utıt. 

ı A.tkad,,. ka F' . .. 
td"ı'"· ... şun avu t ıserın soy-

gı g"• l ~ 
~G)' oı; erden bahsediyorlar. 
l\0t\~' Çocuğun l·açırıldığı gün 
t-ıtıde, ~nun Lindbergin evi civa • 
l! 11 b ulunduğunu söylemi 1m1ş. 
qll~ Una inanmıyorum. Arka · 
--,ıın b·· l 

'ol'I oy e bir şey söylemez ve 
eme • · l'&.cJe fllı tır de .. Benim en zi -

!t.ı.duret~mrniyet verdiğim nokta 
~&.~ ı:. 1 doklor Kondon gecen ' qa . 
'°e J'l lıptznanın, asıl parayı alan 

111. h n den·ı 
.. iç 'bir 1 ~~ esrarengiz adam -

•t>)'le1111 • rnunasebeti olmadığını 
bit esa Ş\l. J. le hu cihet mühim 
ıı.ı 'hr H ~ -oldu.. ve auptmamn suç. ~ 
c.,lttır. sunu meydana çıkara • 

s 
llu ~n ~llllnu d . d .. .. .. Rec nun or uncu gu-
S~ğ~~?\ ~uhakemede Lindberg 
~il. ·•lı old·· n old '" uren adamm Haupt· 
't.ı.r-t u ·un ır Ulu'" u tanımış ve onun 
'o~ı gunu k t'" . t~i r a J hır anlatışlv 
!tlıidte; '· Miralay butün gün 
'uaıı l"eri d . 
lan ert bilh n e oturmuş, bırçok 
" ~ daittıA as,e maznun avuka • 
t~ittir 1 orguJ rına. kar ılık 

au>'Uk h 
llva k1.hramanınm en 

.. 
' 
l 

Cumhuriyet Haik Fırkası İs • 
tanbul vilayet idare heyeti reisi 
Bay Dr. Cemal Tunca ile Fırka vi
layet idare heyeti azalrı şehir iç.in 
deki bütün andıkları teftiş etmiş 

lerdir. 

Alman devlet reiıi bay Hitle
nn •'Almanyanın Fransada top· 
rağa aid hiç bir isteği yoktur.,, 
sözlerini sened ittihaz edivorum. 
Fransız - Alman yakınltı§ması 
Avrupa sulhunun t~mini içine -
saslı bir §arttır. Karşılıklı zaru -
ri teminat için yapılacak antlaş • 
malara hiçbir memleket katıl -
makta §Üphe gö termez. Fransa 
hükumeti, Roma anla~masının 

bütün memleketlere teşmili e~ • 
babını araştıracak ı•e sulh eseri
ne uluslar kurumu çerçevesi için
de devam edecektir.,, 

B rHnde memnuniyet 

' Sıya al konu malar 

Havanın cok soğuk olmasına Berfin, 18 {A.A.) - Resmi 
.._ .. ,"",_ I rağmen bazı ~erlerde muzikalar, mahafil uluslar kurumu konse -

' davul, ve :ıurnalar çalınmış, halk 

Cenevre, 18 (A.A.) - Ulus ku 
rumu d:~mda sıyıual konuşmalara 
devam edilmelctedir. Bay Laval 
öğle ü:ıeri Bay Eden ve Aloizi ile 
görüşmüş ve bu görüşmelerde 

F ranaanın ulu lar kurumu murah 
hası Bay Masigli de hazır bulun
muştur. 

]\tltifin han ı l c cocu~ıı 

çok iyi görülmeğe değer vaziyeti, 
katillerle görüşmek. profesör Kon 
donu ne yolda vasıta ettiğini, bir 
gece evinin yakınında bulunan 
bir kabristanda :.mçluya fOru1me 
yeri verdikten ;ı.onra oraya nasıl 
gittiklerini ve kendisinin gizlen -
diği yerden neler işittiğini anlatır
ken aldığı durum olmuştur. Bü -
tün bunları en küçük noktalarma 
kadar söyledikten sonra demiştir 
ki: 

- Birden bire, Doktor Kon -
don'u çağıran yabancı ,iveli bir a· 
damın sesini işittim. 

Müddeiumumi, bunwı üzerine 
bir sorguda bulunmak lüzumunu 
duymuştur: 

- O .zamandan beri bu sesi bir 
daha i§İttiniz mi? iyi düşününüz. 
Yanılmak ihtimali olmasın. 

- Hayır, efendim, hiç yanıl -
madan söyl!rcrum ki, bu yabancı 
§İveyi bir daha işittim. 

- Pel< iyi bu se 1n kime aid ol
dugunu biliyor musunuz? 

- Şüphesiz biliyorum. Bu, RiN 
sar Hauptman'nın sesi idi. 
~ - Bu sesi nerede ve nasıl bir 
tesadüf ile bir ikinci defa olarak 
kulağınıza gclmi~tir. Bunu da söy
ler mieiniz? 

yinin Sar işini halletmiş olmasını 
neşe içinde re:r vermi~tir. büyük bir memnuniyetle kaydey-

Karaköy hamal grupu ve De • ]emektedir. Gazetelerin birçoğu 
nizyolları ameleleri dün sabah el- f ransanm gösterdiği hüsnü ni -
!erinde fırka bayraklan ve önle • yeti teslim etmekte ve Sar mese
rinde muzika olduğu halde Kara - lesinin halledilmiş olmasının pek 
köyde Galata nahiye merkezi san yakında yapılacak mü:ı kereler 
dığrnın bulunduğu yere gelmişler, ve on beş ubattan evvel halle -
~ıra ili reylerini atmışlardır. Bu - dilmesi la2:1mgelen meseleler üze
gün de diğer bir kısım hamal ve rinde müessir olacağı kanaatin
denizciler ayni şekilde gidip rey dedir. 
vereceklerdir. 

Bay Lava} öğle yemeğini Avus 
turya Dış Bakanı ile yem}~ ve son
ra 1 panya müme"ili Bay Madar· 
yaga'yı kabul elmiştir. 

Sar Komi eri Berlinde 
Berlin, 18 (A.A.) - Bay Hit

lerin Sar komiıeribay Burke1 bu· 
gün buraya gelı:r.i~ ve istasyonda 
coşkun teza hü~tla lcarşılanmı' • 
trr. 

Kon eyin kararı 
Secime kadınlar pek büyiık Cenevre, 18 (A.A.) - Ulu&lar 1 

bir alika göstcrmektedirl~r. E!le- Adanada pamuk fiyat an 
kurumu konseyinin dün gece yarı-

rile beraber gelenlerden başka yal sı Sarre meselesi hakkında ittifak yükseldi 
nı:z başına ve konukomşu toplu bir b k · Ad•na, 18 (A.A.) - Pamuk la ka ul ettiği ·ararın metnı şu - u 

halde gelip rey verenlerin tutarı dur: fiatları birdenbire yükie1miştir. 
pek çoktur. Kadınların hepsi de l Dü"n p"ı11asa parlagy ı makine m~lı Konsey, Framuz. Alman an aş J 

reylerini verirken, seçilecek say - 1 pamuklarrmr ... ın kilosu 51-52 ka- .. 
ması neticesinde ve Versay mua- .. 

lavlara şimdiden muvaffakıyet - dd l · pu malı pamuklarımızın kilosu · hedesinin 49 ve ellinci ma e erı-
ler dilemektedirler. k J 52.'c..ıı ... e kozalarımızın kilosu 10 ni, 7 Temmuz 1934 tarihinde a- ~ • 

Sandıkların evvelce akşamları bul edilen Plebisit sureti hallini, kuruştan satılmıştır. Bu yükseli~ 
'aat on sekizde kapanmau karar· bu plebi itin neticesini ve nihayet yurdumuzun her yerinde sevi ıç
laşmıştı. Fakat saat yedide dük - Almanya ve Fransa tarafından gi ler uyandfl"ml! ve yeni yıl iç.fo 
kanların kapanmıuı ile işlerinden rişilen taahhütleri nazarı dikkate büyük ümitler doğurmtıi!lur. 
çıkan yurtta~larm seçime iştirakle !. ________ ,_,... _________ _._.,...,.._. _ _... ___ _ 

rini temin için sandıkların akşam 
yirmiye kadar açık bulunmaları 

kararlaşmış ve sandıklara dün ak
::;am bu saate kadar rey at1lmıştır. 
Sandıklar tam yirmide kapanmı~ 
ve karakollara teslim edilmiştir. 
Bugün gene yedide çılacak, rey atı 
rnı devam edecektir. 

Tl:JQ KiVE 

llRLlAT 
BANKA51 

- Onu, Bruks müddeiumumi - Ada nada maçlar 
sinin idaresinde, maznun sorğuya 
çekildiği zaman işittim. . . I Ba:; tarn/1 spor su)ıfaun:.cla 

Bu söz üzerine, salondakı dm - 1 On dakika sonra Konyalılar da güzel 

leyicilerin gözleri büyük bir nef - bir akınla bir sayı çıknrdılar. . Ada~a 
t "'fk ·ı Hauptmana çevı·il- idman yurdu, otuzuncu dakıkada hır re ve o e ı e .... , .. ~.. . 
. . M k d" . h kk da sayı daha yapnrak uıtun ugu lemın et • 

mıştı. aznun en ıs1 a ın . 
söylenilen sözlere karşı her za - tı. ·· ı b' · t'-· · Birinci devre boy ece ıttı. t>ıncı 
maıı yaptığı gibi bu defa da kı • dcvı·ede Konyalılar çalıştılar vf! cidden 
zardı :ve başını önüne iğdi. de gwel oynadılar. Fakat sayı ÇJkara

Ayd1nda Fırka vilayet 
kongresi 

madılar. 
Konyn Gençler Birliği takımı oyun· 

cuları biribirleriyle iyi anla ıyor, açık 
oyruyatak oyunun güzelliğini arttı -

Aydın, 18 (A.A.) - Cumhu- rıyorlardı. . . . 
iyet Halk Fırkası vilayet kongre· Adar.a idman yurdunu galıyıbctındcn :i bugün çalısmalarını bitirerek 1 Konya Gençler birlti~iknli dcdiyi b~ ;nti· 

• Ad ba bırakarak ayrı en arın t'ln o ayı kongre başkam saylav bay • 
tebrik ederiz. 

nanm sözlerile kapandı. Kon -
grede 49 üyenin hepsi de bulun
dular. Bugünkü müzakereler çok 
heyecanlı, ve fakat temiz bir ha~ 
v.:ı içinde geçti. İdare heyeti ve 
büyük kongre mümessilleri seçi
mi 49 üyenin ittifakiyle rapıldı. 
İdare heyeti kongreden sonra se
çilerek ittifakla Ethem Kadri ge
ne vilayet idare heyeti başkanlı· 
ğına seçildi. Kongrenin çalışma -
ları ve yeni idare heyeti seçimi 
cok al&kalı oldu. Dün, bugün kon
~re çah§malarmı köylü, şehirli ve 
kadın erkek birçok f ırkahlar ta -
kib ettiler. 

Bu Cumn günü şehir stadında bura· 
nm ilci takib klübü karşılaştı. Seyhan · 
spor kırmızı • sarı, Toroupor sarı • 

lacivert formalariyle sahaya çıktılar. 
H 11kem futbol heyeti reisi Hakkı SaHh· 
ti. Oyuna ba~lıyalı dııha iki dakika ol • 
muştu ki, Torosspor ilk gol ya~t'. \'C 

alkıslandı. Oyun Torosun tazyıkı vo 
hakimiyeti altında devam ediyordu. 
Yirmi be~inci dakika Torosun yeni bil' 
sayısına şahid oldu. Seyhan.spor büHin 

calışmasına, uğraşmasına rağmen bi..
~yı cıkaranıı)·ordu. Birinci devre böy. 
lece bitli. 

ikinci devı·eye sarı - lacivertliler 
dahn yerinde bir enerji ile başladılar. 
On;,ıncu da'k~ııda üçum:ü, yiıınlnci da· 

.. 

····································~···················,······· .. ················~·-.. ·· .. 
kikada dördüncü sayılarını yaptılar. 

Sc;rhanspor, bütün gayretiyle oyu

na devam etti ve otuzuncu dakikada 
ilk sayılarını yaptı, biraz aonra pena! • 
trdan ikinci gayılarıru kaydettiler. 

Oyun da böylece &Ona erdi. T O!lı• • 

spor, bu oyunn ile Çukurovanın 

kuvvetli tttkımı olduğunu l>ir ker da • 
ha teslim ettirdi. 

Oyuncular • ·ı,lar uumda saha -
dan nz:kltfr, 

(lıski ()yuLcu) 
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Soya f)~ Ns 

Ht~FTALIK 

adyo Programı 
20 lklncı t\Anun Pazar 

l~TA~"Bl.ı'"'I,: 

ıs: Tokatııya.n otellndtn tnuı.IDllıııyonı 

çfş aa.atı: fP.hd:ı <'JU. 19: .Jlmnaat1k; Selim 
rıumı.n. 19,80: Habı>rler, 19,40: Tiyatro mu· 
~klıd. :ro,to: Hauyan klt&r, ~kl"rlya ve nr· 
kısd eta.rı. 21,115: Son ha~rler. ·borsalar- %1, 
SO: Ba)-.n ı:ınıne tb&an pu radyo u bınır;o 

grkettruı ile blrlUcteM 
%%! Kb7- \"AR1'0\"A, UU m. 
18: 1>3n~. - ~der. 19,45: Konfıoranı. 10: 

Ralli musiki. %0,,5: Söıtler, zı.: Sn.foulk or
kmtra konıerı. 21,40; haberler. %1,65; Ne-
~.ell ol> rlyat. 2%;!~: Budape!)1f'den nAltll. ıs: 
Sö7Jer - Rcld4m. Z3,45: dans. 

(UIDAFE:f.rE (ktl!I& da.lgalı) HAii> ıs.s: 

1S,00·16,4li: La.jos Rajt..-rin hlareıılnde 

npf'ra orkll!ıh1ısr. t:s,45·16,00: JM.Pt~ haber· 
•11rı. 

.>15Khr.. Ba>APEŞTE, 530 m. 
18: Çift piyano knnııerl. (Maea.r halk tar· 

lnla.n.) to,30: ~por \-c koro habcr:en. 20,~: 
Or~&tra. H,05: Haberler. 22,80: Goldıııar • 
km sthitlndcn mUrekkep konwr. (Batr ya• 
ba.nQ btıuıyonlısr na nakledf'ttktlr.) 18.60: 
Şa.adol' Bura ctngene orkestra~•· 'ı:),10: Caz 
ıaaıılklıt. J,0.'1: Son b.&Mrlf'r. 

J 15 Khr... MO~KOl' A m. 
18,80: Kn;ılordu için konoıcr. 19,1(): Kol· 

koz lf!lkilAtr progrnrnı. :n: Srnfonlk kon· 
u.r. Z%: 1'1tıhWllf dlllerde ~rt:rat. 

821 Ktu:. BUK.REŞ, SU m. 
lı,80 Orkestra. 18.SO Söder. ıa.ııs kon

~rln devıı.mr, 18~ hafif tnllAlkl, 1',16 ba
hPrfor, 14,80 ptAk, 1 'J k~ylU ne,rl'.\"8b, 18 
r..az: ınmJkt ı. 18 haberler (baftahk). 19,U 
konserin den.nu, %0 k'>nfl"rıınıı. t0,%0 plAk, 
201'5 radyo piyesi, 21,.u Opl"ttt havaları, ı2, 
4S radyo pi) etil, %1,U Opl"ret bavKları, n.os 
orkestra konseri, "2%.35 !lp(lr, 2%,U llonııcr1n 
devamı, 11,tB ba~rlu, 'lS,40 pUk. 

21 ikinci Klnun Pazartesi 
l~TA'!\"BUL: 

18: Franıııua ders, 18.IO dan• muıılklf'I 

pllk, 10.SO haberler, 19,40 Mehmet MUnllr 

af piyano ll" birlikte. 20, (yurdm lOZU bl· 
lelim) Scllm Bun Tarcan. 20,SO Denir <'az 
,.n. %1,llJ: Son haberler -borsalar- 21~0: 

Bayan Bedriye TlttUn ~an, ra4yo tanıo ,.e 
uz orktstrulle blrllkt.n 

ııa Klız. \'AR.')OVA 1UG m. 
l&.•5 popWer or'k Rf!trakonse va, 
16,4S: FopWtJ' orkestra. konseri. - der1. 

18 plyuıo konseri, - Sözlıor. 18,Mı Şarkr· 

tar. - Söı.lf'r. 19: Sözler. 19,10; Film revü• 

""· 10,tl5: PlAk - Ço<-uk. ıo: Alkf'rl nt rl• 
~at. - Sörler, 21. Şarkılar. - Çocuk. !O: 
Askeri ne,rlyııt. - ~ıler. 21: Şnkılar. -
haberleri. 22: Senfonik konoıer. 2't.45 knnfc
ranıı. :!S,13: Dans. 

MiS KhL. Bt'DAPEŞTE, 550 m. 
18.SO: Orluıetra konseri. 19,SO: de.ra, !O: 

piyano kon~rl. 20,40: ~t.Jıor. - ha~rl<'r. 

:!%,SO: plAk. 23.80: opera orkı-ııtra. l,OŞ: ııtın 
haberler. 

l'73 Khz. MO!QtO\'A, 1114 m. 
18.30: Kmlordu rı!"!!rlyab. ıs,ao; Kolkor. 

rırogrıımı, 21: Karıt1k program. '?!: lluht.e-
111 dlllerdo netrlyat. 

1128 Km. J'JtrKRJ.:~. S85 m. 
U,13 l'llndüı plAk nrşrlyah, 18 mu&lkt 

b:lhlsJerl, Hııyd'ln eserlerinden kon'W'r, 19: 
Hıı1H-r1er, 19,15 konııcrln 4enmı, 19,45 Kon• 
feramı, 21,05 ptya.no konseri, %1,!5 prkılar 
(\1yana opetttJerlnden), %2 konferanıı, t:!,18 
Co7. 22.45 hııbl>rlrrl, %8.10 Kahwbıtnf' kon
aerl. 

22 ikinci Kanun Salt 
l ..,"TA.?\"BUL: 

18: Almaı:ıca ~re. 18,30: Bayaıı Aı.a.de 

Tıırcu.n jimnn.•ttk. 18,30: dans ımıalldsl plak, 
JIJ,30: haberler. J9,40: ııeblr tlyatroıa artlıt· 
lerlndm Bayan Semiha taratm&uı l&Jt. 20, 
10: Maliye nklletı namma kon.fcmıı, !0,40: 
Bayan Jülide ıan. piyano ue. %1: ,ıır, 21,18: 
aon habforlf'r -borııalar- 21,SO: radyo orkH
tra"•· 2%: Radyo car. ve tango orkt1trala.rı. 

%%3,Khı;. VARŞOVA, 184.5 m. 
18: aenfontk konwer. 18,SIS: plvano rda

katlle prkılıır. 18,60: aöiler. 10,115: hafit 
mnstkl. 19.~: Miz.ler. 20: prlaJar. - AktU• 
nllte. 20.SO: Çingene romaıılan (pllk). -
Sözler. 21: Salon orkeııtrası. - Haberler ve 
aıılre, 2S,15: plAk - &özfor. 24,05: clans. 

M5 Khı;. BtIDAPEŞTE MO m. 

J8,4S: PIAk, 19,18: dl'rıı. 19,~ keman ko • 
r-erl. 20.80: SUzJtr. - llalw.ırlt.r. 2%,20: Or • 
l;"lif.ra konseri. ıı,so: tam Nat. tB. OJ1f'ra 
.,rkestra8r konseri. 24: Çlnıene orke&trası. 
ı.os: ııon lıaberl~r. 

175 Khı:. MOSKcn·A. nıc m. 
19,80: Knlkaz neşrlyatr. 19,.~ll: l\tırı!ll"r. 

:?2: ınuhtf'llf dlllf'rlo n,.,rl:ut. 
R2S Kbz. BUK11!;~. 3!111 nı. 

U.15 OUndU:r. neşrfnıtı, pllk, tll plAk, tt 
n"ıhı-r!n, 19.15 pt.'ık. :>O ~n. ıo,ın J!l~k. 
foper,.t mmlicbl), 20,4.'i konfıorıın'l, 21 &o,n. 

fnnlk kon!M':r, !Kirler, 22,tn konııertn dl'vamr, 
!2,:>0 h:ıbc-rler, 23,tD kabnhane konııe.rl 

!S lkincl "lnun Car,amba 
J TA~-CUL: 
111: frınısnc.-ı arrs. U!,30: jlmnHtlk, Si!· 

llm rrn Tıırc:ın. 10: Dan!! maıılkfst, rJAk. 
rn.s': ha1)"rler. :;:uo: Umur ba1ııa, pn -pi· j 
~ ono De blrllkt<'. 20: Hafif maslld plAk. 20, , 
!D: B!lttılayJ.-n orkesfr11~r. ıt,lS: ~n Jlaber - ı 
Ier. ·borsaJnr· !!1,~: ı•ach-n orkeııtrn11t, 2%: 

r""i:t> le C.% ~ ~g(l nrke!ltrn"''· 

C:J Khı. \'ARŞO"A, 1315 m. 
fli~l'tyano ·keman ıon:ıtl:ırı. - konflı • 

rons. 18.SI~: Knrn konterl. - t;por. 10,lllı 

orkestra konseri. 19,45: konferans. 20: eıır· 
kdar. zo:•~ aöıJer. Si: pl!k, 22: Cboplnln e

ııerlerlndcn konser. - n:onfer:ı.nı§. (Alrmuı· 

ı•u). 22,40: Leh ıınrkıları - öz.ltr. 23,15: 
"illan nıns:k1ııt, 24,0llı da.n11. 

~,ş Kbıı:. BUDAPEŞTE, MO tn. 
t8,SO: ~lngene orkestrn"•· 10: konfcranıı. 

19,SS: ıımetc Mat. 20,80: BuClopeşte oıx-r • 
Mndaıı naklt'll opera temııUL 2%,80: haber
lf'r, %3,80: &chman salon orl<cstmsL 24,l?": 
Kahwhan" nr•.ıı kon eri. 1,05: ~n haber· 

ter. 
821 Kh7- l'tlOSKO\.'A, (5talln) 801 "'" 
17: SoliııUer tarofmdan od.~ mu!ll<l~I. 18, 

so: "l.l"di dakikn., lslmll piyf'l!. 

~!S KhT. ntTKREŞ. !165 nl. 
IB.115 gUndllt p!Ak n...,rı:rntı, 18 tırl<e5trB 

kon~rı. lll llıı~rlrr. rn.111 kon .. rrln devıı· 

nu, 19,30 dcrll. 20,10 l\onfPrans, 20.~.~ F'rr.· 
drrlk lıılnıll t~Jı:ır'ın nprrıotı, b:ıbrrlf'r. 

24 Ekınct KAnunPrşembe 
t TA?\"BUL: 
18: A\m:ınca d rs, 18.30: dan" mutılklsl 

pl!k, 10,SO: hllberler. 19.40: Bayan b:ıhııt 
Hllanll pn: ı•ıyano rd>'kntl!P. 20: Ziraat wı

kAletl namma knnferans, 20,30: ~tildyo ııl· 
ıran rrkPııt.Tıııat. !1,15: Son hnherlPr -borsa

lar· !J.80: StUd~·n ork"lltraııı. "2: •tüdyo 
t:ı.nıro ,.e car: orkestralan. 

22S Khı. \'ARŞO\'.\, Ul:S m. 
19.1/1: Ph·ıııı" m•t"!kf<;.f. - Mdrr. %0: 

pltl<. - Söıler. %1: Hafif mustktı;J. 21,45: 
H11brrlrr. 22: Orkutra kon8"rl. 22.4:S: knn· 
f"rtın ... 23.111: Dar'I. 2,,.t"i: knnfl'rnn•. 21: 

Södı-r. 2,,05: da.nıı. 
~ Khr~ BUD,\ ... ~ŞTE. 5rıo m. 
18,80: Orkcııtnı. konııerl. 19, Sö:dıır. 19, 

SS: Şarkılar. 20,10: Knnft'ran•. 'l0,415: Or • 
kMtnı. faııtczllPrl, 21,30: Harld ıılyass. 22. 
JO: Çiııırenıı orke tn:ısı. 22,.;.; Sfüin. ıs,15: 
Pİj"llnO kon~rl, 21: Frl!n"'7.C!l konfer:ınıı. 

1.ns: Son ha.berter. 
173 KJız. MO~KOVA, l7J.I m. 
18,30: Şlinal 00."tekArlırmm rserlerln • 

drn knn!f'r. 20,SO: N-nfonlk konııer. 2~: mub· 

tc-llf dlllerde n"'l"lyat. 
lttS KJı.ı;. BOKRE~. S65 m. 
tS-15 gündllT. ııtl\k ne,nyatr: 1'7 Çoouk 

ııııntt, 18 Fanlcn J,n<'• nrkP.fitraıu. 19 haber· 
lr.r, 10,lG orke.trnnm de,ıunı, 20 Denı. 20. 
20f ...• %1 Romen koro mus\kt~ı. 21,8~ popll
ff'r ~arkılar. 2% Romen mu~lkl•I, 23 lınhfır· 

lf'r, %3,!5 pJAk. 

25 ikinci kAnun Cuma 
t TA~UL: •! 
1%,80: Karışık musiki ·r.IAk. 18: çay ıı:ı

~4.1, otel TokaWyan~ transmisyon, 'tPJc.(:r; 

nrkestrası, 19.%0: Çocuk hlklıyelerl. 19,!0: 
Habt"rler. 20: De.mir <"az. 20,50: Hıı\'Dyan ki· 
tıır, Siret ve ark daolan, 21,20: Son h!lber· 
ler, ıı;so: Radyo orkeııtraın. 22: Radyo caı: 
,.e tango orkestr,.J:ırı. 

2ZS Khz. \'ARŞOVA, 13Ui m. 
19,IS: Danı. - Sözler. 20: Plrııno refa • 

katUc "8rkdar. - Södf"r. 20,30: Kı>man mu
NklsJ. - Spor haberleri, 21,13: Solhıtle~n l:ı· 

tlrnklle senfonik kon!l(lr. 23,SO: Şllrlrr. -
~kl~lor. 21,0l: dan!I. 

S·U Khz. BUDAPltŞTE, MO m. 
18,85: Chılrly Oıındrlo c.·n; orke~trıı!lt. 10: 

:Strnografl deni. J0,83: Sp(lr. 19.50: Rf"por· 
taJ, %0.s-O: Orke.!tra teosUlnl nakil, 28,80: 
Ca.z muıılklııl. %4,tıs: Çlngenf' orkt'fitrnııt. l,OS 
Son haberler. 

1'75 Klız. MOSKO\'A, 1714 m. 
1'7,80: Söue.r, 18J!O: K1%1lorduyn kon er. 

2Z: llluht.l'llf dlllt'rde n~riyat. 
82S Khr~ BUKRl!:Ş, 365, m. 
13·15 plAk gilndUz n~rlyatı. 18 sulon or

ke&tnı.."lr, 19: hal:Jtorler, 19,13 konl!lf'rln de"n • 
mı, 20 dPr!, 20,20, plAk, 20,53 ~nfonlk kon· 
llot'l'4' clalr MSıler, 21,05 komıerln dl'vAmt, 28 
Haberler, 28,%3 rl!k. 

26 ikinci kanun Cumartesi 
ISTANnUL: 
18: Frıuııııı.ca ders. 18,SO: Baya.n Auıdc: 

JJrnna'\tlk. 18,!0: elana muslklıll pllk Ur. 
19,30: Hıı.btoırler. 19,,0: S,POr (Eşref Şefik) 

20,10: Orkeetra plAk llf', 20,öO: Ba:ran Nf. 
met ''ahit pn piyano ile. %1,15: 'on hııbfor· 
hır. bor&& 21.SO: Bayan .Bedriye Rıuıım Tü· 
zlln şıın radJ"O c:ıı: t"C tan,o orke trasllc bir· 
llktfl. 

%23 Khı:. \'ARŞOVA, 181.5 nı. 

18: Piyano - earkı konseri. - konfe -
ran!I. - Sözler. 19,t.5: Optrn plAklan. -

Sfülf'r. !-0: ' 11yo1onsel - piyano kM'"'"''· -
ııpor. tııı.herleri. 21: eııkl operet•r.rdt•ı • ar•·a· 
l11r. - JJııbult'r. 2:: frnn ız etı('•lcrlr.dr•ı , ı.· 1 
fonlk kı:ınSl'.r. Söı.lu. 2!: Danıı. - Sö1.lı>r. 
!?i:S.'i: ı'lamı. 

5ıJ R!•:l. Bt1DAPEŞTF:, 630 m. 
18: FUd~ nac~ tar.ııfmdan eıırkılAr. 18, 

S5: ııtizlrr. 19,05 op,.rn nrk!'ı.trıısr. 20,10: ııllt· 

lf'r. 20,40: plAk %1.10: <itildyodnn bir kcımr
dl. 23: b.llberler. 23.20: Ch:ırl~· G:ıudrlo r . 17. 

orkeııtraııı. 2t.10: Prrtl (lı:ft-ne nrltrstrruıı. 
1,05: ıııon bahcrl.-r. 

116 Khz. l'IOSKO\',\, 1714 m. 
1'1,80: öıJer. 18,SO: Krzrlordu için 60!bt 

kon~rl. 19,&0: Koll.oı; neşri)ııt. 21: Senfo· 
nok konser. 22: luht~tıf d'lle-rde n~rly:ıt. 

8ZS Khz. BUKnEŞ. 8(15 m. 

13·15 Glindllr; plAk n!'!lrh"Bt, 18 Eğlt.n· 
rA>JI m:ıslkl, 19 haberin, 19,l.'S lconM>.rin d"· 
'"Bmr, 20 d@rs, 20.ZO pllk, 20,4/S konferans, 
:?l cın:, %2 IÖ7lf"r, 2%,%!'1 Balon ork~trnııı, 23: 
Haberleri, 28,25 orkestranın ıtcvıımı. 

Kısa :~ : ,_. ·~· .. - .... ._. . \,, '\ 

Şehir . ··:..:.:.- .... ·~ ... ~ : 

Habereri 
§ TÜRK • YUNAN TiCARETi -

Türk - Yunan ticaret rnuahedetinin tat
biki etrafında tüccarların ıikayetleri 

müsteıar bay Faik Kurdoğlu tarafın • 
dan dinlenmi,ti. Şikayetlere mahal ver
miyecek tedbirlerin alınac~ğı ıöylen • 
mektedir. 

§ GÜMRÜK UMUM MüDURü -
Maliye müfettiı heyeti reiıi bay Rüı
dünün gümrük umum müdürü olacağı 
haberi doğru değildir. 

§ BONOLAR YÜKSELİYOR -
Gayrimübadil bonolan yirmi iki liraya 
kadar yükselmi§tir. Bugünlerde daha 
ziyade yükııe!eccii muhakkak ıörülü -
yor. 

§ lZMlR PANA YIRJ - Bu yıl 22 
ağustosta açılacak uluslararası lzmir 
par.ayın için hazırlıklara baılanmııtır. 
Batka baıka dillerde hazırlanan reklam 
vo bro~ürler tetkik edilmektedir. 

§ ÖLDÜRÜLEN KALAYCI -
Merzifon köyünde yirmi yaı~annda lb
rahim dört kiti tarafından bıçakla öl. 
dürülmüıtür. 

§ HAKiMLER ARASINDA- iz· 
mir sulh hakimliğine, İzmir aza mü -
lazimi bay Omer Kaya, İzmir aza mÜ· 
lazimliğinc Mersin aza mülazimi bay 
Fehmi, Merıin aza mülazimliğine Niğ. 
de aza müluimi bayan Fatma, An • 
kara au!h hakimliğine U§ak müddei U• 

mumi muavini bay Celal tayin ıodiJmİf· 
lerdir. 

§ DENiZ YOLCULUKLARI - O. 
konomi Bakanlığı bir talimatname ile 
deniz yoJculuklannr, liman içi, göl ve 
nehir, yurddıtı kı&a kıyı, yurddııı a • 
çık deniz yo!culukları olmzık üz:ere bet 
kısma ayrrmı§tır. 

§ BiR KANUN PROJESi - Oko
nomi Bakanlığı limanlardaki tonaj ve 
şamandıra resimleri tarif esinin indiril • 
mesi hakkında bir kanun projeai hazır
lamı§tır. 

§ KiBRiT FIA TLARI - Kibrit ve 
~akmak inhisarı, hükumetin kibrit fi. 
ntlannr indirtmeıi üzerine hükumet •· 
leyhine bir dava açmı§tI. Dava Anka· 
ra birinci ticaret nıahkemeainde görüJ. 
mÜ§, şirketin iddiası reddedilmitti. Hü· 
kıimetin, kibrit fiatlarıru dolıınn ıuku
tu nisbctinc uygun olarak indirtmiıti. Ô· 

nümüzdeki ny hükumet mümessilleri • 
le ıirket murahhasları arasında dolann 
tahvı1leri tetkik ve kibrit fiatlan buna 
göre tayin edilecektir. 

Yeni neşrivat: ____ ... __ 
Bursa yıllığı 

Bursa bc~ .. diyeıinin 1934 için haı • 
tırdığı yıJlrk soyıal varlık bakımından 

vilayetleri tanımak, tanıtmak için muh· 
tac olduğumuz eserlere güzel bir örnek 
olacal< değerdedir. 

Yıllık umumi bazı notlardan ıon • 
ra Burşa vilayetinin iyi kısaltılmıı bir 
tarihi ile bnşlıyor. 

Vilayetin tabii halleri, idari te!kilitı, 
beldiyeıinin teıkilat ve faaliyeti, Buraa 
şehrinin müeueıeleri, müzesi ve tarihi 

• yerleri, vilAyetin iktisadi itleri ayn ay
n birer bölge)"İ dolduruyor. 

Çekirge batlı ba!ına bir bölümdür. 
Şt-hri tanıtnn adresler, lüzumlu tarife
ler de ayrı bir kısımdadır. Vilayetin her 
kazasına da hemen yt•kanki tertibin a· 
na hatları mu haf aza edilmek ıuretile 

birer fasıl verilmiştir. 

Her bölümün mevzua göre yer, bina, 
şahıs resimleri, Bursanm arkeolojik, ıe· 
hir, yol haritası gibi haritalar da yerli 
yerinde iliıvc olunmu§tur. Baskı bakı • 
mından dn çok em;k sarfedilmİ§tir. 

Atatürk Bursada söylediği ilk sÖy· 
le' d,.. Bun:ı.yı "zirar.t, tan:ıt, ticr.rct, ve 
~ifo 1 ""' eketidir, Bur$<!, malik olduğu 
tnbii JJÜ7cllik ve bcdayi ile fcrnh mcm· 
Jc!<etidir.,. diye vıısfchr,i~lcrdi. Buuıı 

y•lhğı işte bu vasıflara yakr§an bir Ö • 

zenç ile çıkarılmıştır. 

(Bursa yıl!rğı) nı yalnız güzel, mü· 
• kemmel biı· eser <lef.il, gerçekten başkn 
vilayetlere örnek olarak görüyoruz; 
bunu da her viliıyctin belediyesinden 
bekliyonız. 

Vilayetleri biribirine tanıtmak. daha 
büyük eserlere temel olmak için bu 
gibi ne~riynta ihtiyaç vatdrr. 

Yıllığı toplamakta, lertib etmekte 
hizmet eden muaJJim Bay Scdadı da, 
kendisini bu hazırlama itinde arkala • 
yan Bursa belediyesini de takdir edip 
kutlularız. 

aa a 
Dr. Bay Kemal Osman "Özsan" 

Gümrük komisyoncularından Bay 
Selim (Yetkin) Mütekait cerrah 
Bay Süleyman, bahriye mütekaidi 

Bay Hamza, riyaziye muallimi 
Bay Fevzi, Samsun kösele tüccarı .. 
Bay Osman, muallim Bay Nihat, 
Hava Harp akademisinde yüzba -

§1 Bay Azmi, Dr. Bay Remzi, Na
fıa Bakanlığında katip Bay Sırrı 

belediye mahzen memuru Bay Şe
rafeddil'\. muallim Bayan Naime, 

Hukuk f akülteai talebesinden Ba -
yan Saide (1lter), fabrikatör Bay 
Murat (Etikeer), Y enicami mali

ye fubeıi vardiat katibi Bay lama
il (Özkan), muamele vergisi mu-

hafza memuru Bay Abdülhamit 
(Ö:ıtürk) evrak memuru Bay Ke· 
rim (Pınar) Bayan Nuriye (Ak -
kaynak) a.ıkeri et müteahhitlerin
den Bay Abdullah, kardeşi Bay 

Osman, eşleri Bayan Mukaddes 
ve Bayan Bahdye, kızları Bayan 

Muzaffer, Bayan Vahide, Baynn 
Mualla, Bayan Semahat (Koca -
cenk), İstanbul Sıhhat müdürlü -
ğünde mümeyyiz bayRıza(Ökten) 

Bay Hüaaınettin (Kok) Bay Şük
rü (Ormanlı) Bay Aum (Ralsun) 
Bay Remzi (Elitez) Bay Osman 

(Teoman) Bay Hüseyin (Özbay) 
Bay Mehmet (Frsöz), Bay Kadri 
(Can) Bay Fevzi (Ölçüm) Bay 

Muıtaf a (Tüzün) Bay Muhtar 
(Korol) Bay Kemal (Sayın) Fatih 
Sulh ceza mahkemesi yazganı Bay 

Şevki (Artut) Göztepede: Müte • 
kaid binbaşı B. M11atafa ve mah
dumları, tayyareci Bay Alieddin, 
Bay Niyazi, zabit vekili Bay Sa -

bahaddin, Bayan Nimet, Bayan 
inayet, Bayan Sevim, ( Öney) Fa
tihte: Müteveffa Dr. binhaıısı 

Bay Süleyman mahdumları birinci 

1 ercüme Külliyatı 

}. Rasin Külliyatı 11 
Ahmet Retit - H. Nazıı11 

n-----------.'7=6k~ ----1 

mülazım Bay Seyfi, zabit vekili 11·-----·IE'!!l!!"!'!'~--
Bay Sabahaddin, Harbiye son sı-

nıftan Bay Ziya (Akbay), Eren • 
köyde: Muallim Bay Ömer Fevzi 

mahdumları tayyareci Bay Cemal, 
zabit vekili .f\ay Nafiz, Üniversite 

mezunlarından Bayan Makbule 
(Ergun) ıoyadını almıtlardır. 

Güneysu vapuru bugün 
geliyor 

Vapurculuk ,irketinin yeni al
dığı vapurların ikincisi olan Gü • 
neyıu bugün §ehrimize gelecektir. 

Vapur 3800 tonluktur. Karade 
niz seferlerine tahsis olunacktır. 

Limanımıza gelmi§ olan Ak u 
Ynpurunun )imanca kaydı yapıl -
mışhr. 1 Şubatta Karadeniz sefer
lerini yapmağa başlayacaktır. 

KURUN 
Gundellk. ~Uyası Guete 

latanbul Anknra caddest, (VAKiT) yurdu 
rEJ.EFt>:"t ll'UltAP.ALAl!I: 

Yazı l~lerl teıetoı:ıu: 248711 
ldııre telefonu : ıtıno 

reıgrat adresi: fıııtJuıbUI - (VAKiT) 
Poııu. kUIU."ll No 4f. 

AHONl!; Kt-:ıuı;ı.ı.EHlr 

Türk!ye &nel'ıl 

8cnelllı 1400 lir, l?~OO Kr 
fi uylıll 

ı ayhk 
7(,() 

400 
• 
• 

ll~O 

KOO 
• 
• 

f. Rasin Külliyatı J/l 
Ahmet Reşit - H. Nazııı1 

'7.; kr:ı 

11------ ~---~ 
Samimi saadet 

Tob~;,y - 1. M. Alif 

fj(' kr, 
l &) tık lılO ~DO ~!Hı------------ -------

~---------... --..-.~ fl~lll ocr.ETIX.Hl ı 

ncar1 1111.nların ııan eııytfalann"!.• san 
uın.ı 30 kl.ruştan tııışlar. lJk aayıtada 250 
kuruşa kadıır ı:ıknr. 

BUyOk, tuzla. devamlı 111n "erenlere atı 
ayn tenzllAt vardır 

Resimli lllUılann tılr ııatın 10 kuruştur 
KlH,'UH il.ANI.Alt: 

Bir det1U>J !O. lltJ di'BBJ 60. Uç dctası 6!1 
dört defası 76 ve on dcf&SJ 100 kuruıtur 
UQ aylıll tlAD verenlerin btr def831 meca· 
nendir. Dört eatm geçen Ullnların rnz.Jıı 

eatrrıan tıeı kuruştan he11<1p edilir 

ilim ve Felsefe 
Moris Silk - Hilmi z:ytJ 

30 kuruş "----......,,,., 

Cenziyetin Asıll~~~ifl 
Frederik Engela - Muhı 

100 kuruş 

D-;_ğıtma Yeri: f 
V AKIT Matbs' 
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s.. fanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 1 Çocukları koruyalım 
"'•• Sen.ti Mahallesi Sokağı Emlak Cinıi Hisaeıi Hiaseye göre mu 
41GQ I No. 

11 
hammen kıymeti Kıt ıeldi. Kııın ıoiuiundan •• bu 

4 llanh.ı Ba ıbiuiun ıetirdiii hastalıklardan yok· 
llJ ,.--~=7 lıkpazar Ahiçelebi Lüleci 6-8-10 Kirıir iiç dükkan üstü odalar 120 1920 531 T. L. 

ı ap.._.ı.. ıuz yuttaılarımızı korumak hepimi -
~ Bi~ . ne T o..ıtom E. Acıçefme Y. Boıtanbaşı 22-24-26 Kirgir apartman ve iki dükkan Tamamı 46714 ,, 
-.S .. JüL :ain boynumuza borçtur. Bu borcu ö -

••da Cami Gazi Mihal 25-27 Kirgir ahır ve bahçe ve kuyq 14 32 1813 ,, demiı olmak için lrullanamadığnnız 
ve havuz ve tekrar hane ve etçar eıki çam.,arıanmızı, çoculdarmuzın 

lieY1aeliada 
Yalı 

Heybeliada 
Dai 

Pervane E. 19 Y. 23 Arsa metresi 88 T amamr. 528 ,, eskilerini Çocuk Eıirıeme Kurumuna 

E. Bollan Y. düzayak 
Değirmen 

11 Ahıap dükk~ ve aydınlık mahalli ,, 203 ,, "Himayei Etfal Cemiyeti,. nrelim. 
•• 8 Arsa metreıi 215,25 ,, 150 

156 " 
Yalı Belediye 3 ,, 104 ,, ,, 

1
1111111111•_..- Doktor ..._. ııınıı ~ 

Yalı 
., 

kt•ıköy Oımanaia 

E. Kuyubaıı Y. Ulubey 
E. Yoğurhane Y. Futbey 

2-4 Ahpp iki hane ve bahçe 
Tapu 59 Arıa metreıi 119 

1 10 
4 6 

125 
635 

" ,, Hüseyin Osman ı 
Haseki hastanesi 1 1 dahiliye mütehassıs~ Lleli Lütilf Apartımıaı oaıt 

11 
,, 118,50 4 6 632 

" 

Harita 21 
G°apu 61 
Harita 20 

419!d~ara)ı gayrimenkul kapalı zarfla diğerleri açıkarttırma sure tile sahta çıka:ılmıttır. Gayrimüba dil bonosile 
ılec.Jctir. Fa~la taftıilat Galatada eski Kredi Liyone Bankası binasındaki Satı! Komiıyonundan alınır (56) 

21 1 935 tarihinde 
·7 e kadar Telefon 22459 
ııııwııuıı1111•msı sı 

ADAPAZARI 
Tl!PEBAtl 

Gardenbar 

iliır misiniz ki: Türk Ticaret Bankası Her alqam muzik dana yarye
te, Cuma ıünleri matine 17 den 20 
ye kadar .. Çay komple 75 kuruı. Bir kitabın ömrü 

bir insanın ömrün
den daha uzundur? 

Merkezi: Ankara 
Tamamı ödenmiş sermayesi 

'Dün ve Yann,. tercüme 
külliyatı hiç 3lmiyecek eser
lerdir. Bunları mutlaka kü
tilpanenisde bulundurunuz. 
Abone yudmakla hepsini 
birden faydahca alını! olur • 
sunuz. 

z,zoo,ooo lir~ linsı 
Doktor Hafiz Cemal 

Dahiliye Mütehl88I8I 

Cumadan baıka ıünlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar latanbul Di
vanyo1undaki (118) numarab hu· 
suıi kabine.inde haıtalarını kabul 
eder. 

TUrkiıanln her yarinde fUb• ve muhabirleri vard1r. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
___ R!JI ___ .... 

I< ·ralık Daireler 

latanbul Şubeai: Telefon: 22042 
Galata Şubeıi: Telefon 43201 

SPOR POST ASI 

Muayenehane ve H' telefonu 
22398 Kıtlık telefonu 21044. 

DIŞ TA.BiBi 

NURIMEHMED 
.. ~oıta. ve Adliye bina11na en yakın yerde Ankara caddesin· 
~ laanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
~ dllaj kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 

' ıazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

Memleketimizde ve ecaebi memleketlerinde bütün spor ve 
gençlik hareketlerini ve ıporcu gençlite Yerilmesi liıım gelen 
yeni tekiller bıkkmdıki yazılın muntazaman takip etmek iste

yenler mliahısuın S P O R P O S T A S I nı okumahdırlar. 

Beyoilu Aiacami karııımda 
Ahududu ıokak No: 1 

..n Oro1o§ = Opera~6r .., 

·· V AKIT idare evine müracaat •• 
Her yrde faatı 5 k.uruıtur. mutlak okuyunuz. 

Doktor Kemal ~:~nJ 
KarakiJy Topçalar caddesi . ·o. Si 

hleha atU 
-.ıılll!l!!!!!ı!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!;;;(ll lklacJ reırln 1111 U.1.l.Dll&ÜD Mrl alrll,yor.) ________________________ _ 

...... Oz Türkçe karıılıklar 

~(Dört yol ağzı man.) 5. Düz - ı Umusanmak, 5. Umudunu kes
:- düz yer, 6. Kır, 7. Ortalık, 8. mek, umutsuzluğa düşmek, 6. U

rek, 9. Yer (Açık ve düz yeı sanmak, usanç getirmek, 7. Yerin-
llıan.). mek. 

Meydana ıelmek, Töremek, tü.. Meyusiyet, 1. Bezginlik, 2. Bık-
?etnek. kınlık, 3. Usanç, 4. Umutsuzluk. 

Me1dana ıetirmek, 1. Törete, - Meyuı etmek, 1. Bezdinnek, 2. 
inek, 2. Yaratmak. Bıktırmak, 3. Usandırmak, 4. Ye-
n Me,.lln, ı. Eğilme, eyilme, 2. rirdinnek. 
a ı~a (Gönüle temayülü man.) Meyva, 1. Eşelek, 2. Tusu (Men-

. iilnıe, iyilme, 4. Kayma. faat, semere ıvan.) 3. Tüş (Mü· 
~I (Meyil), 1. Akantı, 2. kafat, semere, menfaat man.) 4. 
ifi ' 8. Akış, akma, 4. Eğilme, Yemiş. ~ 
ıete, 5. Eneç (iniş man.) 6. En- Meyva bahçesi, 1. Bağ, 2. Bor
? E '.engeme (Ariza, iniş man.) luk (Üzüm bağı man.) 3. Yemiş -
y iliş, 8. İstek, 9. Önleme, 10. lik. 

alpL Meyva fidanı, 1. Aşlak (Aşı ya. 
~k~•Jilli, 1. Akıntılı, akışh, 2. pıJmış fidan man.) 2. Çitil, şitil. 
li, rn, 8. Eğilmiş, iğilmiş, 4. İniş- Meyvadar, 1. Tüşlük, 2. Yemiş-

5. 1-kli, 6. Kaykımsı. li k. 
cb t.t~, 1. Ağdamak, 2. Ağ- Meyvaıız, Yemişsiz. ti:::k· 8. Akmmak, 4. Akmak 5. Meyyit, 1. Ölü, ölmüş, 2. Ölük. 

ek, 6. Gönül akmak, 7. Ka- Mezar, 1. Kara orun, kara öıi.in, 
~ 8. Savulmak, 9. Yelten • 2. Kom, 3. Sin, 4. Tüke. 

t.l (Arzu, gıpta etmek man.) Mezak, 1. Damak, 2. Geniz, 3. 
't erlettirmek, 1. Ağdırmak, 2. Tatma, tat alma. 

nıeıc, 3. Kayıştırmak. Mezar lqı, 1. Balbal 2. Baştaşı 
:•11nene, Sağ kol. 3. Smtaş. I 

lfut,eı.enet, 1. Kut, kutluluk, 2. Mezariıtan, 1. Ölülük, 2. ölüt-
(fk-_nıutıuıuk, 3. Olcay, 4. Sur lük, 3. Sanlağ, 4. Sinle. 5. Sinlik. 
~unda ufur, pns man.) 5. U - Mezbaha, Kanara, 
~ 8. Yum. Mezbele, 1. Çöplük, 2. Piyin, pi-
t.1 9here, Sol kol. ;>inlik, 3. Süpürüntülük, 5. Terslik. 

,-,.., l. Belgin, 2. Bıkkın, 3. Mezbuh, 1. Boğazlanmış, 2. Ke· 
'· Saimı, 6. Umut8uz. silmiş. 

b...._:....._:" *-k, 1. Bezmek, 2. Mezbuhane hareket, Devşinme. 
_-tq. ~le 1-.nmak, bıklon- ı Mezbur 1. Adı amlmIŞ, adı geç· 
w.t~k. 3 Kunulan:.k, 4. l nıiş, 2. Ynkar!da yazılmış. 
111_ 

Öz Türkçe 1iar,ıhk1ar 
' 

Meze (Etmek), 1. Kanştn-ınak, 2. Orpek. 
2. Katmak. Mızrap, Çalgıç, çalgı.ıç. 

Mezellet, 1. Alçalma, 2. Alçak- Miat (Yüzler man.), Yüzler. 
lık, 3. Alçalış, 4. Aşağıhk. Miad, (Vade man.) Gün. 

Mezemet, 1. Kınama, 2 Yer • Miadında yetitmek, Gününde, 
me. gelmek, gününde yetişmek. 

Mezhep, 1. Çığır, 2. Gidiş, 3. ı Miad tayin etmek, Gün koymak. 
Sürek, 4. Yol, 5. Yolak (Usul, iti - Mide, 1. Böteke, (Kuş hakkın-
yat, dogme man.) da,) 2. Cumur (Geviş ret.lrenle • 

Meziyet, 1. Artukluk, 2. Aıiam, rin ikinci midesi man.) 
3. Erdem, 4. üstünlük. 3. Döşüm 4. Kursak, 

MezkUr, 1. Adı anılan, 2. Adı Mide fesadı, t. Kargınlı~. un 
geçen, 3. Adı geçmiş, 4. Anılan, Midye, Kazganak 
6. Yukanda geçen. Miftah, 1. Açar 2. Bekki, 3. 

Mezleka, 1. Ayak kayacak yer, Çit, 4. Kirit, 5. Süser. 
2. Bataklık, 3. Kaygan, 4. Kaypak, Miifer, 1. Aşık 2. 9ştık, 3. Baş. 
5. Kaypanacak yer, 6. Sürçek. lık, 4. Dalga, 6. Dobulga, 6. Dul • 

Mezmum, 1. Kötü, 2. Yirdik. ga 7. Olpak, 8. Tulga. 
Mezraa, 1 Ekemek, 2. Ekerğe, Mihman, 1. Konağ, 2. Konak, 

3. Ekinlik, 4. Tanklık, 5. Tarla. 3. Konat, 4. Konuk, 
Mezru, Mezruat, 1. Ekerle, 2. Mihmannüvazlık, 1. Koyturka, 

Ekilmiş, 3. Ekin, 4. Ekinti, Mihnet, 1. Bun, 2. Çaynağ, 3. 
Mezun, Çıkışlığ (Şahadetname- Emek, 4. Mun, 5. Sıkılcım, 6. Sı-

sini almış diplome man.) kıntı, 7. Sınıkma, 8. Uzüntü. 
M h 1 Ç. · 2 Eğ v • 3 Mihnet çekmek, t. Emkemek, ı , . ıvı, . ser, egseıı, . 

Enser, enseri. 2. Kaynalmak, 3. Munamak, 4. Sı-
lrılmak, 5. Uzülınek. Mıntaka, 1. Bölge, 2. Bölük, 3. 

Bölüm (Kısım, daire man.) 4. Mihnet vermek, 1. Ebetmek, 2. · 

Ç k 5 K •K k rteb ~;ıkmak, 3. U zmek. ı evre , . ur \ uşa , me e, 
kemer man.) 6. Kurşak, 7. Kuşak, Mihr, (Nikah bedeli, mİuı.) 1. 
8. Yaka Ağırlık, 2. Başlık, 3. Kalım, 4. ka· 

Mıntakatülbüruç, 1. Müçel, 2. hn, 5. Kalınlık, 
Müşöl, müçöl. Mihrap, 1. Şire 2. Tabungu 

Mııır, 1. Cügeri, 2. Dan, 3. Kar. yer, 3. Yiriin, yiğreği. 
gı dalı. Mihribanhk. 1. Sevği. 
Mızrak, 1 Aıtuç, 2. Cıda, 3. Gön- Mihver, 1. Din.gil, 2. Eksen, 

der, 4. Göndür, 5. Kargı. (Kağnılann tekerleğiyle beraber 
Mızrak ucu, 1. Demren, temren, dönen dingil man.) 3. Germincik. 
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Yeni teş'!bbüsler 

"VAKı f" Kütüphanesi Yakında 

KLASli.K 
Eserleri Neş1"e Başlıgacaktır 

E~! i Yı.:.an ve ~onılJ kldsil:le1inden dili:nize çevrilerek ))ün " Ya 
rı.a kc•llı::T.·.c.iyonumuzd<.ı. 1935 yılın da basılacak ustaörgütlerden baflıca. 
lann' ~c;y:da ycızıyoru:. Bunlardan birkaçı yakında basılıp çıkıyor. ôte· 
1-:ilr'r Jc; anı1,ıa,,maktadır • \-

1 - Ovid 
Evripideı: Media 

2 - Seneka: Medea 
3 - Aristo 
4- Herodot 
5 - Ariıtof an 
6 - Seneka 
1 - Homer 

Liküra 
8 - Plütark: Solon } 

Laıedemonyalılar } 
9 - Ksenofon · cumhuriyeti 

Atinaldar cumhuriyeti 

O 
Ktenofon: Ajeailu 

1 - Plütark: 
" 

11 - Plütark: 
Mariua 
Silla 

12 - Plütark: Büyük lskender 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Lumhuri,et 
16 - Virjile: Eneit 

Sezar 
Brütüı 

Antuan 
Pompe 

} 
} 

} 
} 

Aktay 

Nurullah Ataç 

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

Haydar Rif at 

Haydar Rifat 

r . '.: . . 
" . . . 

Büyük 

1 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Agrıca 10.000, 4.000, 3 000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 lıralık mükô.lat vardır 

Zabıta memurJanna 
mahsuı 200 metre • 
1ik mesafeyi göıte • 

rir kuvvette 

DAlMON 
Cep Fenerleri 
gelmittir. Her yer • 
de 1526 numara 
tahtında araymu 

U M U M 1 ve taklitlerinden 
D E P O S U : aatanınu 

latanbuı, Tahtakale no. 10 

Denizyo!ları 

ESERLER 

Yeni 

ilmi zihniyet 
Yazan : Gaston Bachelarcl 

Çeviren : HlLMl ZlY A 

Fiatr : 75 kuru,. 

Dün ve Yarın 
Tercüme külliyatının 22 nci •ayı•ıJır. 

"V AKlT,, Matbaası Dağıtma Yeridir. 
Ankara Cadd~si, lstanbul - T~'efon : 24370 
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ı~.42.iht '-ırtec MühürJaı•aıt SelaA nı·k Bankası I•-• 1 lu f elt"trn l2740 

A1Jvalık Yolu ! Tesis tarihi: 1888 
ANTALYA vapuru 19 ikinci } 

ıeanun CUMARTESi günü 19 &idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata 
da lzmire kadar. <249> ·I TUrklyedekl Şubeler: 

Mersin Yolu ı Istanbul, ( Ga!ata Yeni - Cami) 
ÇANAKKALE vapuru 20 1 • 

.tinci Kanun PAZAR günü saat, - lzmlr, Mersin 
ıo da fdersin'e kadar. (250) ~ 111 Yuoanlstandakl Şubeleri : 

'it§§! 8e1Anlk . A tlna • Pire 
-- Dr. lhaan Sami -~ 

BAKIERlYOLOJl Her nevi Banka muamelatı. 
Umumr k~a~::ı:ı~v~~::~ no 11 ~ılm-ıııımııı~ı~ıııwııımııııooı~ınıııooıımıııooıııııını 
nazanndan tWasserman Ye l\ahn tea 

müllcri ı Kan ı;ürcyvau sayılması. ti · ·~~----•••Yeni Kitap/ar •••• •il! 
to Ye sıtma hastah1<lan teıhisi idrar 
bal,;am cerahaL kazuraı !fe su tahliltb 
Ü ıra mikroskopi, nususr asılar ist i hzarı 
!\anda üre şeker. Klorür kollcst~rın 

miktarlannın ravinı Divanyolu No 
189 Tel. : 20981 

.................. !a2 

Sahibi: ASIM US 

Ncıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmed SEVENCIL 

V AKIT ~tbusı - lıtanbul 

"Djo Ye Yarm,. terctı ne kiillıyahoın ~I ine e1eri 

Hükümdar Millet 
Demokrasinin bül}üklük ve küçüklük/ET• 
M. Virjil R U S S E L -

Galib Kemali Söylemezoğlu 
Dağıtma yeri H VAKi r .. matbaall 

lstanbul : An ,ara Caddesi 
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Öz türkçe ka1'fı1ık1ar 

4. Göçer, 5. lğ. 6. Köçer, 7. Ok. 8.1 Mimar, Kondaıucu (Kondur • 
Sepek, 9. Sibek, (El değirmenin- mak - İnşa etmek) 2. Tamcı 3. 
de alt taşın ortasındaki kazık ki Yapıcı. 
üst taş onun etrafında döner), 10. M"na, Sırça. 
Tuç. Minber, (Mimber, Tumsa, 

M"ka, Eyren pulu. tüınse. 
Mıknati9, 1. Demir kapan 2. Minkar, 1. Cokma 2. Didek, 3. 

Demir çeken, 3. lnta.~ Diktek, 4. Dikdik, 5. Gaga, 6. Ga-
M kron, Fenik, finik (bir gün gaıt 7. Gakma 8. Kakart. 

müddetinin on binde biri). M;nkari burunlu, 1. Burnaz, 2. 
Miktar, 1. Bölük 2. Den 3. Gag-aburun. 

Denli, Denlii, 4. Oran, 5. Olçü, 6.1 Minnet, 1. Başa kakma, 2. Kul· 
Ölçüm, 7. Süyün, 8. Teyin cluk (Şükran ve teşekkür man.) 

Mikta kafi, Yeterğe. l Minnettar, 1. Borçlu, 2. İyilik, 
Bir ft'iktar. 1. Biraz 2. Bir bö - bilir, iyilik tanır. 

lük 3. Bir parça. Minnettar'ık, 1. tyilik bilirlik, 
M kyal, 1. Kevci, (On batman iyilik tanırlık, 2. Ut. 

r,ln· bir Uygur ölçeği,) 2. Küpe - Minval, 1. Gidiş, 2. Yol. 
cük. 3. Olçek, 4. Olkülegü 5. Sa- Bu m:nval üzere, 1 Böylece, böy 
~- lelikle, 2. Bu gidişle, 3. Bu yolda. 

Mikyu, 1. Anş, 2 Bilinç 3. E • Miraç, 1. Ağası yir. 2. Çıkıla -
bey 4. Omn, 5. Olçek, 6. Olçev, cak yer, yükselecek yer, 3. Göğe 
7. Olçii. 8, Se~m.. çıkma. 

Mil, 1. Göz irimi (Ufukı- ufka, 1 Miras, 1. Andır. 2. Bırağu, 3. 
kadar olan mesafe man) 2. İğne, Değme, 4. Kalan, 
(Inc~, uztm alet man.) 3. Şiş (İn- M"ras hissesi, 1. Düşelek, 2. Düş 
ce uzun alet ve mihver man.) 4. elge 3. Pay. 
Yağaç, yığaç (Farsça fersenk mu- M\r'at 1. Ayna, 2. Gözek, 3. Göz .. 
adili; serislııin altı katı uzunlu - geç, 4. Gözgü, 
ğnncta. nwsafe ölçüsü man.) Mirfak, 1. Çıkanank, 2. Çına • 

Milad, Doğum, doğum günü. çık, 3. Dirsek. 
"1'lh, ı. Çor (tuzlu man.) 2. Miri, Beğlik, beylik. 

Ço 1·a 3. Tuz. Mirrih, 1. Kiiriit, 2. Sakıt, 3. Yal 
Mil'et, 1. Budun, 2. Çon 3 tı 4. rln,k, 4. Yuvut. 

ll,.·füı (Ahali, halk rnan.) 5. Tü - Mirsat, Bakıt. 
ıill;, 6. lflus 7. Uluş. Misafir, ı .' Kavçın, kavçun (ye-

Miltet şurası Kurultav. meğe c:ağrnlan, yatıya ahkomılan 
Milli. Ellik. misafir man.) 2. Konağ. 3. Konak 
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2. Bolğu, 3. Bulnuş, 4. Kensilik, 5. 
Oziş, 6. Ozlük, 7. Varlık. 

MeV§, Mevce, 1. Dalga, 2. İrgaş, 
3. Talaz, 4. Talkum, 5. Tolkun, 6. 
Urküç. 

Mevcelenmek, 1. Dalgalan· 
mak, 2. Urküçlenmek. 

Meveddet, Sevgi, sevme. 
Mevhibe, 1. Sungu, 2. Sungun, 

3. Vergi, Tann vergisi (Mevhibei 
ilahiye, mevahibi tabiiye man.) 
M~vhum, 1. Kurgu, 2. Kuruntu. 
Mevhup, 1. Bağışlanmış, 2. Ve

rilmiş. 
Mev'it, Mevidi mülakat, 1. Bul

caş, 2. Bulcar, 3. Buluşma yeri. 
Mev'iza, Oğüt. 
Mevki. 1. Budal, 2. Kongu yer, 

3. Orun. 4. Orün, 5. Yer. 
Mevkii müstahkem, 1. Berk 

yer, 2. Korgan, kurgan. 
Mevki sahibi, 1. Orunlu, 2. Yüz

lük. 
Mevki sahibi olmak, Orunmak. 
Mevkıf, 1. Duracak yer, 2. Du -

rak, 3. Durak yir, 4. Durluk, 5. Eğ
ı~k, 6. Konak, 7. Uğrak. 

Mevkuf, 1. Ahkonmuş, 2. Bağ
lamnı§ (Menut man.) 3. Durdu
nılrn:.ış, 4. Günsüz (Mahpus man.) 
5. Tutulmuş (Do'-Slest edilmiş 
m~m.) 

Mevkuf, Çağ lığ. 
Mevla, 1. İdi, 2. İğe, ike, 3. tye. 
Mevlid, 1. Doğma, doğum, 2. 

Doğulan yer, 3. Doğum günü. 
MevlUt, 1. Çocuk, 2. Doğan, 8. 

Doğmu~ 

Mevrut, Gelmiş. 
Mevsim, 1. Adak (Muayyen za .. 

man man.) 2. Adar, 3. Cay, 4. 
Çağ. 

Mevsuk, 1. Doğru, 2. Güvenilir. 
3. lnanç ( Çağataycada itimat 
man.) 4. lnançlığ, 5. İnanılır, 6. 
lsen, 7. Sağlam. 

Mevsul, 1. Birleşmiş, 2. Erişmiş, -
irişmiş, 3. Kavuşmuş, 4. Ulaşmış, 
5. Varmış. 

Mevsum, 1. Ad alan, adlı, ad 
verilmiş, 2. Adını almış, adını ta " 
kınmış, 3. Atlık. 

Mevt, Olüın. 
Mevta, 1. Olü, ölmüş, 2. Söngii 

(Naş, cenaze rnan.). 
Mev'ud, 1. Adanmış, 2. Söz ve: 

rilmiş. 
Mevzi, 1. Budal, 2. Yer. 
Mevzii mahfuz, 1. Berke yet 

(Mevkii müstahkem man.) 2ıl 
Kuytu yer, kale. 

Mevzu, 1. Düzme (Sahih olmıe" 
yan man.) 2. Konulmuş, 3. Kongd 
(Sujet, objet man .. ) 4. Tuç, 5. UY' 
durma (Sahih olmıyan man.) 

Mevzuu bahı, Konuşulan, görü
şülen. 

Mevzun, 1. Dalan (Mütenasi~r 
zarif man.) 2. Düzgün, 3. Oiçü~ 
ölçülmüş, 4. Tartılı, tartılmış, 5. lJ'. 
sul, 6. Yakışıklı. 

Mey, 1. Bor, 2. Çakır, 3. lçki 
Meydan, 1. Açıklık, açık yer, 2. 

Alan (Her türlü açıklık ve boş ıır
sa; hususiyle orman içindeki~ .. 
çıklık man.) 3. Ara, aralık, 4 Btı " 
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