
G&nırük kıtalarında 

Dıı i1leri Bakanımız Bay Tevlik Rüıtü Aras dün sabahki eks
presle Salyadan 1ehrimize gelmiftir. Tevfik Rüıtü Ara. Sirkeci is
taıyonunda Reiıicümhur BCI§ yaveri Bay Celal, Remcümhur umumi 
katibi Bay Rıza Soyak, Vali ve B elecliye reisi Bay Muhiclclin Oıtün
clağ, Emniyet Müdürü Bay Fehmi Vural ile bir ~ok kimseler tara
lınclan karıılanmıştır. Dt§ Bakanımız Park oteline inmİftir. Yukari
ki resim Dı§ işleri Bakanını istaıyoncla gösteriyor. 

Italya elçisi Yunanista.qı 
protesto etti 

2 nci sayıfamızda 

Devrilen kabine Cumhuriyet mi 
ilan etmek istiyormuş? 

Saje Da ten gazetesinin Sof ya - yan Valçef'in ordu programına e."' 
dan aldığı haberlere göre Bulga- hanet ettiği ve kralı tahtından in
ristanda kabine değişmesi şu su - direrek cumhuriyet ilan etmeğe 
retle olmu§tur: çalıştığı anlatıldığından, zabitler 

21 sonkanun gecesi Krala sa - hükUmeti dütürmeğe ve başlıca 
dık olan Sofya garnizonu zabitle - mümessillerini tevkif etmeğe ka -
ri General Zlatef'in reisliği altın· rar verdiler. 
da toplandılar. Son günlerde mut- Bu karar müttefikan verilmiş, 
lakiyet idareıine karıı tehlikeli bir tatbikini de Sofya zabitlerinden 
vaziyet almış' olp.n dahili işleri tet- bir grupa havale edilmişti. Bun -
kik ettiler. Bu tetkik neticesinde lann başında General Zlatef ile 
19 mayıs hareketini yapan ve ha -
kiki diktatör olan mütekaid Dami- /Devamı 12 ci sayıfamn 4 cü sütununda 

Irak ile Hava şehidleri nasıl kutlulandı ? 
Aramızdaki 

dostluk 
Şehrimizde çıkan Türkite Post 

namındaki Alman gazeteıinin mu
habirlerinden bir zat Bağdatta 
yükıek Irak ricalinden birisile 
Türkiye ile Irak araımdaki mü -
nasebat '1aır 1:). 1a1 " etm" U • 
Bu mülakat eınaıında Iraklı zat 
muharrire demittir ki: 

"- Biz Iraklıların Türk yeni • 1 

6e, . .s~,; h 
llıc:i .SQ' ~ egecan dolu bu tarihi romanımızı 
~~ ro Yı amızda okuyunuz. 

t .L,.-anıınızdan b' h "s· ki 'ki' 1 1 d'I -l"llllce ı:- d"' .. ır aa ne: ınan, uzun rpı ı ıpanyo ı · 
a ... 1 ' ı:.n ulu · · · ı ) -..aaınııtı." 1 emırının mem eket iılerile neden meıgul o . 

Dün Fatih'teki abide önünde 
geçid 

yapılan heyecanlı 
toplanh ve • 

resmı • 

,.,. _______ ,_ ___ _.111ıııı. f Hava şehitle~i ihtifali dün, öğ- f önce Ordu namına tayyareci 

Bugün gazetemiz leden sonra Fatıhte hava §ehitleri yüzbaıı Bay Tekin, kürsüye gel • 

SAYJFADJR 
Sinema, eğlence, aakerlik ve 

memleket aayılaları, hikaye, 
layclalı bilgiler •.. 

Şömend öf erlerimizi 
elektrikleştireceğiz 

Almananın Easen ıehrinden 
Tan gazetesine telgrafla bildiril -
miştir: 

Türk hükfuneti krop müease -

seıi tarafından idare edilen şark 
konıorsiyomuna bazı aiparitlerde 

bulunmuıtur. Sipari§ edilen mad -
deler Türkiyedeki §Ömendöf erleri 
elektrikleıtirme içindir. 

Sipariılerin yekUnu on bir mil· 
yon Türk lirasına baliğ olmakta -
dır. 

abidesinin önünde yapılmııtır. miş, güzel bir nutuk ıöyliyerek ö -
Büyük bir halk kütlesi, asker ve len hava kahraman1arımızı ve on
polis kıt'a1arı, mektepliler ihtifale ların büyük hizmetlerini saygı ile 
iıtirak etmiştir. lstinbul kumanda-
nı General Halis, C. H. F. vilayet (Devamı 12 ci sayıfanın 1 ci sütununda) 

idare heyeti başkanı Antalya say
la vı Bay Dr. Cemal Tunca, Is tan • 
bul vali ve belediye reisi namına 

reis muavini Bay Hamid Oskay, 
lstanbul Umumi meclisi reis vekili 
Bay Haluk Nihad, emniyet müdü
rü Bay Fehmi, Tayyare cemiyeti 
müdürü Bay lımail Hakkı, Kolor
du, vilayet, belediye ve maarif er -
kanından bazıları ve gazeteciler 

Japonlar Çin dıvarına 
yaklaşıp durdular 

R i JEHOL.ı 
Tu~··hik eu 

hazır bulunmu~lardır. U ' ,-ekın o 
Saat on dörtte atılan topla baş

lama işareti verilmiş, merkez ku
mandaqı General Fehmi, abidenin 
önüne gelerek hava şehitlerimiz i-
çin iki dakika suaulmıuını istemit- .. 
tir. 

Meıhur Çin duvarı 

Direğe bayrak çekilmiş selam- Son gelen haberler Çindeki 

lanmıa d uk'l .. ı harbin durduğunu bildiriyor. Ja-
~, on an ıonra nut ar soy· 

lenmittir. ,(Devamı 12 ci aayıfanın 3 cu ıütununda); 
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Vafington, 27 (A.A.) - Na- f jesi hakkında tahkikat açılmaaı
fia idaresinde ıuiiıtimal itini tet- nı emretmif tir. Bazı JÜ)ııek me
kik etmek üzere hususi bir jüri murların methaldar olduklan bir 
heyeti 6 ıubat tarihinde toplan- suiistimal hakkında deliller mev . 
mağa davet edilmİftİr. Son iki cud olduğu bildiriliyor. 
sene zarfında Bay Ruzvelt'in it- T oplanmağa davet edilen hu-
ıizlikle mücadele proğramı büt- sust hilyilk jüri heyeti 1929 da eı· 
çeıinden hüldlmet aleyhine mil- ki lçifleri Bakanı Fall'in hapıe
yonlarca dolar çalındığı bildiril- dilmeıiyle neticel~nen mahut re
mektedir. zaletten beri foplanmafa çağırı-

Müddeiumumt d6rt milyar ke. lan bu neviden ilk jilri heyetidir. 
tifli olan T eksaı kanalı in,aat pro · 

Fransız bakaıilarınııl 
LOndra seyahati 

. 
Şlayherin projeleri 

M .. h d" ··ıd·• 1 Berlin, 27 (A.A.) - Havaa a-
U en ısı o uren er . .L·ıd· . F''lk' Be h 

V. 27 (AA) ''"'" l J&Dlı ·uı ırıyor: o ıter oba -
ıyana, . • - a e e • . , l 

-af ıazete • ·• "h d' · ter ıueı.11, 'Genera Fon Şlay. •. ,, sıne gore, mu en ıı 

Forınis'in katillerinden biri, Mü • her'in 29.1.1933 tarihindeki pro • 
nihden aldığı talimat üzerine ve Jelerl,, baılılı albnda B. Görinıle 
sahte bir puaponla, 1933 senesin- bir mülakat netretmektedir. 
de bitkaç ay Linz'de •e Viyanada B. Görinı, C.aıeralin 29.1.1933 
olurlDUf olan, S. S. rüesasından _,,_ li · · h··ıJ!. et• • t -'LLl: , , . ı -,amı azı Uaulll ınm e,.--u• 
Gert Şubert adında bırıdır. Bu a• 
dam, Bavyeradaki Avusturya le. Hlne mani olmak için Raylt'ferln 
jiyoQUnU teıkil edenlerden, Hit • ı ıeferberlilint lli.nettnefi Ye hatti 
lerci Rauter'in en yakın arkadaıı- halkın ıyanını tasa~ etmekte 
dır. olduiunu teyid ·eımiıtir. 
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Rusyada qeni bir şebeke 
ortaya çıkarıldı . 

MOSK.OVA, Z7 (A.A.) - Hükümet alqhinJe 6ir auiltut teılri· 
latı me)'dana pkanlmvtır. Tqlıilahn Amerin Birlefi/t laültdmet• 
lerinJe de ıubeleri vardır. !lumen bildirildiiine göre, bu meael• 
u~ alakadar olmalı her• yedi kit i yalcalannllf 178 •km laapllıme-
7'e tıtılrnqtır. 

ede f1rhnanın 
zararlart 

lôifdia, 27 (A.A) - lnıiltefeA 
nin her tarafından, IOD fırtınanın 
yapmq olduğu zararlara dair y• 
ni malOmat ge~mektedir. 

Northumberlaııd' da, Blyth' dı, 
dalgalar, iki kla-nız gemisini sil• 
rüklemi§tİr. Bunların ne oldup 
malum delllclir. 

Man adası havacılık meydanın 
da, rU:ıglr bir tayyareyi yerden 
kaldmb, -dntara çarpmıt ve parça 
lamıttır. 

General Göring 
Var,ovada 

V artova, 21 (A.A.) - Alman 
h,.•a bakanı General Gatlnı eltin 
gece buraya gelmiıtir. istasyonda 
mı:him muhafaza tertibatı alm .. 
mııtı. Bu ıahah saat 10 da Alman 
ıef aretine gİbnİt ve gğleden son • 
r• da r~lllcumhurun avına daTetl 
bul nanluı BlaloYieaa ormanına 
ıısttıNcek otan hususi trenle ha • 
reket etmittir. General G3rlnrln 
J&Dıncla Lehlıtanm Bıerllb htiyük 
el~iei Lipıkİ1le Almanyanın Var • 
fOVa atatemiliteri general Şinıdler 
bulunmaktadır. 

A TlNA, 27 - ltalra el~lıi, 
IN,un Yunan Batbalaıabaa al1a
nt ederek Atlnaclald ltalran nıek 
te1tl camlannm lctnlmaemı pro-

telto etmiıtir. Bar Çaldarlı, hl • 
•ı .. ıhemml1ed hala olmamakla 
beraber mechw falll•rln yaka
laamuını emnclecellnl. h&cllae
lerln 12 acla muıı .. ınclen clola-
Jı Yunan efk&rı umwnlJHlnde 
hUkUm ıUnn ple7anın bir neti
c .. ı olclulunu a&1lemlttlr. ltalya 
elclıl, 12 aclacla tam bir ıUkun 
hUkUm ıUrdUtunU ve his bir fev
kallde tedbfre bat wnılmadİiı
nı tedlin etmiıtlr. 

ATINA, 27 - Gt!lln ıon ha
berlere ıllre on iki ada Rumları, 
ltalyanlann teıvllclerirıe uyarak 
on iki ada ortodokı klliıeılni 

Rum patrikhaneainden ayırmak 
isteyen Radoı, Leryiiz ve Kali'm
noı Rum metrepolitlerini tanıma· 
makta vı reddebnelctedlr. 

On iki ada halkı, ancak pat
rikhaneye merbut olan papaılan 
tananaktadıt. 

Hlllll•hnt•r •llbarları 
Ankara, 27 (KURUN) - Es • 

kiıehirde bulunan Hil&liahmet 
a11barlan Ankaraya nakledilecek .. 
tir. 

Etime.utta yeniden yaptml • 

bu yıl bitirilecektir. 

Yunan Dıt bakanı Parlat• 
Atina, 27 (KURUN) - Yu • 

nan Dıt Bakanı Bay Makaimoa 
Pariıte bulunmaldadır. Bay Mak • 
ıimoı, kendisine ameliyat yapıla .. 
cAfı için Parlste 3 ay kalacaktır. 

... Bakanlar heyeti 
Ankara, 21 (KURUN) - Ba • 

kanlar heyeti hurUn toplandı. 

Kn,ıu ba,ramı hazarhklare 
Ankara. 37 (KURUN) - Hal· 

kevi 21 martta yapılacak köylü 
barramı hazırhkla.rına bafladı. 

Nople• • Arizoıa&, 37 (A.A.) 
- Sonora mıntakaaında meçhul 
bir tehir keıfedilmittir. Bu keılf 
aayeılnde, 20.000 yıl enel bura : 
larcla, Aayat a,..ütan ıelme bir 
Moğol ırkının yapdıiı teıbit edil
mektedir. 

ATINA, 27 - Atina 
ri, Kalimnoı ada11nda 
lıklar çıknıadıiına •• arfl 
ilin •dilm•diiine dair bt 
janıı tarafından neıredl.,. 
llğden bahı•derken, on ikt 
nın Somalı kıtası gibi i~:C
lup bitenler tiirenilemi 
dar usak bir yerde bul 
nt yaamaktadıt. Yunan 
ri, on iki ada kiliıeaini Rtdl' 
rikhaneıinden ayırtmak ' 
nin hedefi Rumları orto 
tan caydırm&k oldufunu il 
ret ediyorlar. 

ATINA, 26 Oıı iki ad...,
kadderatını tayin etmek ~ 
da bir teyilma müracaat 
ıi h\lsuıunda il•rl lürüle• 
ler Kıbrıı adası Rumları 
da ıenit makeı bulmuıtdl" 

Sarda reyiama bq v 
bu fikri takviye etmektedİ'' 

Yunan milli birliii c 
on iki adada ve Kıbrııd• 
mabat vurulması için uı 
ruinuna hararetli bir m · 
bulunmala karar vermi,tir 

Uçak ıampiy oal 
Ankara, 27 (A.A.) -" 

TayyaN cemiyetl umumt 
ıinden ~ sporcuların adını 
cak bit tayyare satın alın 
(01\tnl\h•al \ ---.. ··-
ıürdüfü dütünce, idman 
leri ittifakı renel merkezl 
tun törUhrıilt •e nun.taka 
lıklarma yazılmıttır. Yapı 
mime ıllre, büyült tehlrI~r41 
küçük .. hitltrde iki en 
bol takımı araımda (U~ 
piyonluıu) mUaahakaları 
~ak ve hudat Tayyar• c 
verilecektir. 

kilometre 



İMLER__j 
lna l . -nan ar, ınan-

'. !:,;~~~!~alrağıdır. Kabotaj ihtilô.fı ortadan kaldırıldı 
~ b<ltıını ~: :~pdhecil~k bir .. dev- Deniz yolları işlet-'nıekr ır evrın dogumu Diskalifyesi lizım gelen 

lJen '~· 
1 

mesile lt apu'!'culuk 
teı Serı;;Q,uyorum. Raşid Rıza imiş! şirketi anlaştılar 
,- J }' h anrnıyoraun 
Jf· Q ııt, Devlet deniz yolları iıletmesi· 

~ ~:: ~llanrnıyorum Bayan Halide diyor: E en çok bilir, çok le Vapurculuk şirkoeti arasındaki 
1J trıonıyoraun k f f anlaşamamazlık, konomi Ba-

tı. en incınc1 x. : • söylerim ... Kafam kızmasın bir ere.. kanlığı deniz işleri müsteşarı 
Jl'IClı'ıınQc/ .. ı5ım ıçın rahat, .en ~Jı-.. e- ıgın i~in i,.;nele bı'r ce- Bay Sadullah Güneyin Baıkanh-
ı ·•ı ... ,

1 
t ~- Artist bayan Halide ile arka -1 de Darülbedayii bırakıp çıktı. Bu- d 1 k h k k · '.ts ı.0 Qfryoraun eliye bı'r •u"· ğm a top anara a em omıs· 

~· 1( 1ttı daşlarmm Raşid Rıza grupundan na ne isim verilir? f d h JI d'I • ""ctk f1J1cılar yapılabilı'r. yonu tara m an a e ı mış ve 
r ansızm ayrılmaları meselesi et - R 'd R ·ı d k' k • b ı k l 1 at in,._ • • • , b , atı ıza ı e aramız a ı an - apotaJ ö ümü arar aştırı mış-
d 04

" l§tnı ' en aen' rafındaki dedikodular devam edi-'oıund 1 la§amamazlığın sebebi ise para tır. 
.;ı ,_ an çıkarıp ela bı' •ı'm ı·· y E lk' .. k.. d b r l>j, -•nz, b• • • or. vve ı gun u sayımız a ay meselesidir. Teahhüd ettikleri pa- Yeni bölüm, önümüzdeki şu

bat ayından itibaren tatbik edil· 
meğe başlanacaktır. 

ierı' ızım §Üphemiz eliye Ra§id Rızanın sözlerini yazmı§ • rayı vermeyince protesto çektim, 
tq inQ lf •rnır i~ine alınacak olur t k rıa11 • 1 • sonra ayrıldım. Hem Raşid Rıza 

· "1tdQ/f ' ınanmayan adam ara- Bayan Halide, bay Raşid Rı - bu bahsi kısa kessin. Kafam kız • 
fır. 

1 
GJ!1llık daha çok durula- zarun dediklerine §Öyle cevap ve · 

'icl • ~ • 
~el cıınlar ne zaman inanır'! 

lo... Gınlar" • b' d • ... ,,., ,,.enı ır evrıme ruh-
." Verd'k 
Oev,ı 1 Çe İnanlıdırlar. 

~bect iti ne zaman hava•ını 
btt410 • er, devrim üzerine ka
d ~ırıa o k' ~ ar va ıt ele inanan a-
l'tr. /11 Qllncla bir aykırılık baı· 
~~t ~ Ya dar gelen bir elbi•e 
~eki ınli kadının ayağını bü-
~bı ti~~ alakoyan demir ayak-
"'Qh b' lıkar ondan kurtulmak, 
t,1q'~•oluk almak ülkü olur. 

~ İııt l urıan lilozoliaine bakı
l Q .rı<latl ~?~ inandan inansız.lı· 
~ tö .~r ~•tem halinele geçtik· 

}' rtiraıınüz. 
llrıctrı 

~-··'01 lel•ele•inde T ale•, A-
ı~~' z" ~ 'l"lce) umreri.. Ta aoli•tlere 

riyor: 
"- Diskalif ye si İcab eden sa -

natki.r ben değil, bay R.8.§id Rıza
dır. Birkaç sene evvel bay Raıid
le Anadolu turnesine çıkmıştık. 

Bir gece Samsunda idile. ipekçi 
merhum piyesi oynanacaktı. On 
paramız yoktu. Oyuna on dakika 
kala Ratid Rızadan bir mektup al
dık: "Hastayım, kaprisim tuttu, 
gelemiyeceğim.,, diyordu. Halbuki 
almacak para ile Ayancığa gidile
cekti. Oyunu değiştirelim, dedik! 
Ona da razi olmadı. Nihayet halka 
paralrını geri verdik. 

Bay Raşid Rızanın bu hareketi 
diskalifyeyi mucib değil midir? 
Bundan başka Bay Raşid Rıza 
Bay Ertuğrul Muhsin Rusyada iken 

Unyon Fı:ansezde ~· ~e QC'('cJ:::clar _geçen bütün el~ 
~· ~ .'!" ınanın ınıanıdır. 
l t4 hcd?ku Yunan •İteleri bir • Edebiyat doktolii, Galatasaray 

~· IQQ,ı~cl~ devam etmekteelir- lisesi ve üniversitedeki lisan mek. 
~l k •ıte elüzeni nrtalığa tehi muallimlerinden Mösyö Al • 
/: .. ı ıı etrnekteelir. 

> ""'Qf D bert Keim, bu perııembe günü aa· 
il 4 · elo• b · l'"' el :ı l' fı11a • ır ıgın en •on- at 18130 da Beyog"lunda Ünyon 
Ot •ıte.; 't h l' el ~· tİbi b' aı e a ın en fıkı- Fransezde (Edebiyat ve üniver • 

>- t f/0 ... ır 11Yaaal ve •osyal dü-
~11 • !rq gid' site hatıraları) mevzuunda b~r 
l 1~i11c1 ıyor. Bu yeni elü-
e,. ..1.. e clQha .. k' el konferans verecektir. l 'ftifii once ı üşünce-
Qı. 11Cele • d 
t' Cb-t14 • rın ayanelığı (inan) Mösyö Albert Keim Fransada 
~bi göri.i:~clilik Yerine tuhaflık pek tanmmıı güzide bir ıair ve 
~e bırtt.k il.Yor· l nan yerini fÜp-

lf Cb-e4 ı~or. Atinalı •oli•t ya 
~ ~iı b· etı doğrudur. Ya, 

ediptir. Birçok şiir mecmuaları, 

romanlar ve hikayeler neşret -

masm, ben çok bilir, çok söylerim. 
Eğer ben halkın gözünden bu su-

retle düşürülmek isteniyorsa~ bo
§una gayret. Halk beni tanır, son • 
ra ben Raşid Rızadan patron ol • 

mak için filan da ayrılmış değilim. 
Ben müstakil bir artistim. Her ne
reye çağrılırsam gider, şeraiti mu· 
vafık bulursam oynarım. Daha ol
mazsa amatör sahnelerinde oynar, 
zevkimi tatmin ederim. 

Ratid Rıza beni uıemnun etme
diği için ayrıldım. Eğer memnun 
olsaydım ayrılır mıydım? Hem 
gözünüzü çekerim: Bu seferki 
grub Raşit Rızanın tam on doku • 
zuncu tropudur. Bundan evvelki 
tropların dağı1masmda da ben 
yoktum ya!!,, 

edebi konferans 
nı!ı,tir. Muhtelif piyesleri de Pa -

ris tiyatrolarında büyük muvaf -

fo.kiyetler kazanmıştır. Perşembe 
günü vereceği konferansta: Here
dia, Verlaine, Mallarme - Zola, 

Jean Lorrain, Mirbeau, Huya • 
mans, Anatole France - Sarah 
Bernhardt, de Max Gemier, • Ja-

ures1 Clemenceau1 Lyautey gibi 
bizazt tanımış olduğu me§hur §a· 
irler, muharrirler, artistler ve ıi • 

yasi adamlar hakkında hatıralar 
ve fıkralar nakledecektir. 

Saylav seçimi 
Saylav seçiminin sekiz şubat 

cuma günü yapılacağı anlatılıyor. 
İkinci müntehiplerin mazbataları 
hazırlanamktadır. Bu ayın sonuna 
kadar mazbataların hepsi verilmiş 
olacaktır. Saylav seçiminde rey a
tılacak büyük sandık seçim günü 
belediyeden alınarak alayla Üni • 
versite konf er anı salonuna götü • 
rülecektir. 

Dr. Riiştünün annesinin . 
cenazesı 

Cerrahpa§a hastanesi baş dok
toru bay Rüştü Çapçının ölümü • 
nü teessürle yazdığımız annesi ba
yan Zibanın cenazesi dün kaldı -
rılmı§tır. Cenaze merasiminde va
li ve belediye reisi Muhiddin, em
niyet müdürü Fehmi, belediye a • 
zalar1. doktorlar hazır bulunmut
tur. Cenaze namazı Aksarayda 
Valide camiinde kı1mmı§, Edirne
kapıda Otakçdar mezarlığına gö • 
mülmü§tür. 

Dün Dr. Rü§tÜ Çapçıdan §U 

mektubu aldık: 
Anam Ziba Çapcınm vefatın • 

dan dolayı gerek cenaze merasi -
mine gelen ve gerek tel yazısı ile 
ve gerek mektup göndermek sure
tile acılarımıza ortak olan tanı .. 
dıklarıma candan teşekkürlerimin 
bildirilmesine yüksek gazetenizin 
delalet buyurmasını dilerim. 

"">I ır f ey bü 
~W lla,./lftır • miyoruz, her hü· 
ı.~ ete11 11 

dıyorclu. Ona bunu 
,lici• e CQhill'... d 
ili) ı, tiinkii ı~, ne e aptal. 

Güzel, ~ürbüz çocuklar seçildi 
ti ~. ile el Atınalı soli•t ne 
~ ecah'ld' o ıl».. " inQn 1 ı. , batan bir 

t-'"ilfl· uıa kalb. . el c:.at. ı. Bu b ını uy urmuf 
~ 'Q • akımda 'l • 'el' Cifi, .ı '"Qnlara kn. o ~ erı ı ı. 
>e el lfQJctrıl '. ea ı ınanlara 

'diler <lTQ ıse birer Jejene· 
" ,..Q,.iı.' 
lf: s 'llrı y" . 

lıtrı• 01iıtte ,::rıı.Yİİ§Ü §Öyle ol-
l b• r .run I 
S ır clev,.· h Qn el•ele•inde 

""" o~Qtın ı a::ırladılar. 
~iltr Q~tığ, ,d P~atonun, Ari•to
le,.. l>·Qr~rnc1 evı;. ile elaha evvel-

ır.... a fllph Ü "'erhcü ec er, solist· 
l ~ e oldular. 

flaber arkadaşımı
zın müsabakasında 

kazanan miniminiler 
HABER arkadaşımızın tertib 

ettiği güzel ve gürbüz çocuk mü -

sabakaıına giren küçükler arasın· 

da derec alanlar dün öğleden ev • 
vel Beyoğlunda Saray sinemaım -

da yapılan bir toplantıda ıeçil • 
miştir. 

Arkadaşımızın tertib ettiği bu 

''<li:<tn iİbi . ~ ~ müsabakaya, resimlerini yollamak 
lt,._ ' €11t· • 111anaıziık el al' suretile, 170 kız ve erkek çocuk 1 Mu•abak · kl 
l :"'lea· •nı11, k" .. a re ı- . . . • . • aya gıren çocu ar. 
o1, ... ı, OrtacJ otu germisı'n •ı'· gırmıştı. Bunların hepsı şehrımız - k b N 1 d ' .. .. ..1.. h . "" 

0 
~ , ... • • .. .• • ızı ayan ev er an ı uçuncu u - epsme ayrı ayrı olmak üzere, b'ı-

rı;.. l>~e 1. • 
11 kalkmaw11 • • d b l d d k " '·~ oı,. • ıçın e u unma ıgı ıçın un u aeçıme g"' e seçmiştir. rincilere 11· 'k' ·ı . . > "" ına zl k . . . • . , . e ışer, ı ıncı ere yınnı 

""id; llta
11 

•• nsı ık devri- 90 adar mımmını gelmıştır. Erkekler arasında birinciliği beıı.er üç"nc .. I d 1' '· ıyı ele'"'l I :;- , u u ere e onar ıra mü-
i'>l l?i(Jıii4 gı akat za- Doktor, sanatkar ve muharrir • Kabataf set üstünde Merdivenli kafat verdikten baıka müsabaka • 
el ~'l&t.ıt iGrılerd .. lerle bazı bayanların dahil bulun - sokakta 3 numarada oturan Kap- ya girenlerin hepsine birer hedi • 
,,,"&>11 ~~kar. ;~ ~~ce büyük duğu jüri heyeti yaptığı tetkikler tan bay Zeki oğlu bay Cüneyt, i • ye ve hatıra verecektir . 
• 1 bfi .. Qrı 6 uyuk gün elog"'- kinciliği Kumkapıda Tav§antaş 
, · ~k . Unlarcl b' neticesinde kızlardan Deniz has -

"t ''"..1 ilin" . an ır takı· mekteb sokak 5 numarada şeker 
~<ı ı.. ~ "tı lln 111 tanesinde eczacı bay Cemilin kızı ~~ 1"ıtrlQr b' anına kalple- tüccarı bay Snlih oğlu bay Cahit, 

··~r~ i '. ır takımı §Üphe bayan Aybeküm'ü birinciliğe, iiçür.cülüğü Harbiyede Taşsokak 5 
u )1'tıı ç'";e erirler. Hasköy Kurtuluş Zafer apartmanı numarada tuhafiyeci bay Necati 

' • 1111ctı~ri Ertem 1 numarada dişci bay David kızı oğlu Nuran kazanmışlardır. 
18Yıtarıın 

11 
bayan Selmayı ikinciliğe, Hil3li • Arkadaşımız, kızlar ve erkek • 

ncı aUtununda; h a mer müfettiti bay Baha Kavur lcr arasında derece alanlardan 

Yurtta güzel ve sağlam nesil 
yetiştirilmesi yolunda bir teşvik 

gayesi güden müsabakasından do
layı HABER arkadaşımızı kutlu -
larken, hepsi biribirinden güzel ve 

sevimli olan minimini yavruları da 
tebrik ederiz. 

1 
it 

Gezintiler 

Stadyum mu, 
" Arena ,, mı ? 

1 

Dünkü gazetelerde acı •Özler• 
okudum, •arılı ba§lar, kanlı yüz. 
ler ve kınlmq ayaklar görelüm. 
Bunlar, yakın •ınırlarda kopar 
bir dövüıün yaralıları eleğildi. 

Bunlar aelına lutbol denilen ve 
gün g~tikçe •pordan çok bir bo
ğa elövüıüne dönen oyunun kur· 
banları ieli. Kimi baygın yahyor, 
kimi sedye üatünde bir ölü elur· 
gunluğu ile uz.anıyor. 

Yurelun delikanlılannı biribiri· 
ne elü§Üren, biribirine yaralatan · 
bu oyun, artık Ü•tünde elurulacak 
bir it olclu. Ülkenin polisini, mah
kemesini ve genel elüıünÜ§Ünü el· 
ele verelirecek kanlı bir if. 

Spor, iç ve elı§ sağlamlığı için 
yapılır. Bir yanelan gövdeye lıkır 
lıkır adalelerle kuvvetin •ert •a
tırlı de•tanını yaz.arken, bir yan• 
elan da gönlü i§ler. Adamı ıoğuk 
kanlı yapar. Ruhu terbiye eeler, 
elarnarları ualanclırır. Sporcu "la· 
vul" elen bir vicdan leken kaelar 
iğrenir. Güçmz.e çullanmaz. Göğ. 
•Ünü kalkan gibi kabartan güç 
iatili, onun ruhuna bükülüp kat

·lanmağı, yerlerele aürünmeyi, ka-
ranlıkta pu•u kurmağı ycuak et
miıtir. Gençlik arcuında gönül bir 
liğini, elüıünüf ve eluyuı ortak
lığını kurmak i•teyenler, buna 
baı vururlar. Sağlık bakımından 
da onun büyük i§lere yaraelığını 
hep biliriz. 

iyi amma, bizde hele §U aon 
yıllarda umeluklanmızın. ·bekle
eliklerimizin bütün bütüne terai .. 
ni görüp üzülüyoruz. Staelyomla 
rımu: temiz bir yart§ yerinden 
çok, kanlı "arena" lara dönJii. 
Kafalar patlıyor, kollar bacaklar 
kırılıyor ve kana •u•amq kalaba
lıklar biribirine ölümün ağzle 

haykırıyor. Bu, ne demektir? Fe
elera•yonlann bu yolelaki düıün
celeri neelir? Şimeli hastane kö
ıelerinel e yatan yaralılann kanı· 
ni kim öeleyecck! Bu boıuboşur.a 
akan kanın kırılan kemiklerin 
hesabı sorulmıyacak mı? Gladi
yatör mü bunlar yoksa? Bari el· 
lerine kılıç, mızrak da veril•in ve 
bilelim, ki e•ki Romaelan günler 
YCl§ıyor, bu uğurela genç ar•lan
lar kurban ediyoruz.. 

Spor alanlannela kızgın bir rüz.· 
gô.r esiyor. Bu hava dalgalan b'1§1 
boı bırakılelıkça git gide bir kcwır
ga olacak ve arkcuıncla fidan, lilil 
kırıkları çoğalacak. Vakit var
ken ileri atılmalı ve bu İ§, gerçek
ten •por olacağı güne kadar, he
men durJurulmalıclır. Artık ye
ter, stadyumları kanla igleyen bir 
•akatlık fabrikası olmahtan kur· 
taralım! .. 

Gezgin 

Duraklarda durmıyan 
şoförler cezalandırılacak 

Şoförlerin durak yerlerinde 
durmıyarak şehir içinde ve bil
hassa kalabalık yerlerde do!o.~- ı 
tıkları görülmüştür. Belediye za· 
bıtası memurlarının bu gibi ge
zici §Oförleri yakalayarak ceza
landırmaları tubclcre bildirilmiş 
tir. 

Konservatuvara 80 
talebe alınacak 

Konservatuvara yeniden 80 ta
lebe alınacaktır. Müracaat eden· 
ler iki yüzü geçmiştir. Şubatın on 
be~inde isimlerini yazdıranlar a
rasında seçim yapılacaktır. 
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Mısırda 

A 

esası 

Teprağın bağrından e&ki bir 
tllmü (define) çıkarırken, yılİar• 
danberi her ıeyde Tiiı'k ö%1üğünü 
bulmağa ~lııryoruz. Yazıyı ,.e 
tarihi kurtardık: sıra diliıxıize gel
di. Sevıisini arapça kekeliyen, a· 
cııını faraça §&kıyan kaf aıı melez, 
ıönlü kurak bir yoz ıürüye dön -
müıtük. Sürüyü kapanm elinde 
kalmaktan kurtarabilmek için ona 
bir uluı düzeni vermek gerek-ti. 

Şelırin plô.nı nasıl olacak? Birkaç hafta evvel Mı• 
bir miUi kongrenin toplan 
mıı, kongrenin çalıpııalarıDI 
kararlannı naklebnittik. Bu 
göre Mull' balkı V efd iJ. '/ 
hakkında itimadını muhafasa 
1923 kanunu eaa1iıinin iade' 
bundan baıJca Mıımn tÇ1 it ' 
bafaza ıartile İngiltere ile Pd 
da bir muahedenin uı' UBJıa-,,_. 

Ucuz kalaylamak! Jüri heyeti 2 
. . şubatta toplanıyor 

Türklüğe hakaret 
Kibrit şirkt>ti direktör 
muavininin muhakeme-Türk devrimi demek, itte bu 

Clüzene doğru atı hı demektir. 
Yay Afyon' da l'erilmiıtir. Er -

genekondan, Afyon'un aarp kaya
lığını atarak ç.ıktık. Afyon; ken -
di batına ta§t, toprağı, yapııı ve 
yıkııı ile yeni Türk kurtulutunun 
kaynak ba§nı gösteren bir anıttır. 
"(&.bidedir). 

Yurttan dile kadar bütün kur . 
tulu,Iar oradan, Af yon'un yalçın 

bağrından geliyor. Yalnız o ka -
dar mı ya?. Yeni Türk doğumun -
dan örnek alarak Asya sürülüğün
den çıkan kalabalıklar, hep kuru
ıu, günetler;nin ilk aydınlığı önü
ne Afyon tepesini koyacaklardır. 

• ULUS • dllt'\ 
Falih Rılkı AT AY 

Ambalaj san'ati 
~ Ba:makalederı devam 

Bu nasıl olabilir? İ~te olabildiği 
Türkofisin Londr:ıdan getirimiı ol • 
duğu örneklerden bellidir. Türko!it 
yumurta, üzüm, elma, portakal, do· 
mate& gihi tiir)ü yem.i§lerin ve yiye
ceklerin ambalaj biçimlerini göııte • 
ren hu örnekleri t~tanbuldan ba~ka 
Ankarada, Sa.mıunda, Trabzonda, 1-
neholuda, İzrnirde, Antalyada ve di
ğer ulusldarası İ§ yapan alım eatmı 
yerlerinde iıtekli olanlarm ayakla • 
rma kadar ıötürecek, her kitinin 
kendi Ptzü j}e görmesine yardım e • 

~ecektir. 
Türkofisin bu türlü yardımını ÖY· 

meji biz bir yüküm sayanz. Çünkü 
amballj yöndemleri (mulleri) üıe· 
rüıe birkaç büyük bitik (kitop) ya· 
sılmı§ oleaydı ili~ilcli ( alaJcadar) o • 
Janlarm doğrudan doğruya göz ile 
görebilec.ekleri hu örnekler kadar, 
asığlı (faydalı) olamazdı. Avrupaya 
) umurta, elma, portakal gibi yemiı
ler ve yiyecekler gönderenlerle gön· 
dermok istiyenlerin yarnn saat bu 
örnekleri görmesi aylarca kitah oku· 
mala.rmdan yeğ (daha iyi) dir. 
Yalnız hu örneklere bakarken özen 

verilecek {dikkat edilecek) ~ey bizde 
yapılmakta ol~ amballj bi~imleri ile 
bunların arasmdaki ince ayırdımla· 
:rı {/arklan) bulmaktır. Sonra ne 
kadar değimsiz ( elıemmiyetsi~) t;ihi 
görün üne görünsün ipu ayrrdmılarm 
ötürülerini (5cbepforini) aramak • 

tır, sormaktır, öğrenmektir. 
Aaım US 

Müıteriyi pay/aşamayı · 
kavga eden iki kalaycı 

Sult.anahmed birinci sulh ceza 
mahkemesi hl.kimi Bay Re§id, i
ki kalaycı arasındaki bir dava
ya bakmıtlır. 

Önce davacı Mazlum dinlenil
di. Yirmi yatında olduğunu ıöy. 
leyen Mazlum, davasını şöyle an
lattı: 

- Efendim, ben ltaç senedir 
Y erebatan Sarayı civarında ka
laycılık ederim. Orada dükkanım 
vardrr. Elimin emeğile g~iniyo
rum. Aza, çoğa b~ryorum. 

Derken, kendisinden davacı 

olduiunı kalaycı Ali Osman or· 
taya çıktı. Müıterilerimi elimden 
almaia kalluftı. Meaeli., bir kab 
yirmi kuruta kalaylanıyoraa., ken 
diıi on kuruta kalaylıyarak, fi. 
atı kırıyor. Bunu bana inat ya. 
pryor! 

Nihayet geçen gün en eski bir 
mütterimi de bu yolda elimden 
alınca kendisine rast geldiğim 
zaman, böyle yapmumm doğru 
olmadıimı, yakııık almadıimı 
söyledim. Senmisin aöyleyen ! .. 
Bana kartı atq püskürdü, elinde 
ki yanm metro uzunlujunda, ucu 
yarım kilo ağırlıjmda topuzlu de
miri batı hudur, diye kaldırdı, 
batımm ortuma indirdi. Yara
lmıchm. E ... Mr dalaa ~reaydı, 
mutlaka ben maktul olacaktım, 
e da katil r Bereket venin, etraf
taki Dörekçiler yetiıtiler ! 

Hakim Bay Re,id, Ali Osmanı 
ıorguya çekti. On sekiz Y•!ında 
olduğunu söyleyen Ali Osman, 
mahkemeye bir istida vererek, 
ıöyle dedi: 

- Ben de kendisinden dava
cıyım. Müıteri paylatamamak 
yüzünden ba1ta çıkııtı, omuzlan
ma vurdu, ya1"alandım. Ben, hiç 
Dİ1"fey yapmadım. Vuran, ftld 

odur. Hem, Kapları ucuz kalay
lamali, kabahat midir? 

Mazlum, evveke muayene e
dilmiıtL Raporu va1"dı. Hakim, 
kuıılıklı iki davayı birleıtirdi, 
Ali Onnanm da adliye doktoru 
taraf mdan muayene edilmesi ve 
ıöıterilen taJıitlerin dinlenilmesi 
karari1e, muhakemeyi üç tubata 
bıraktı. 

Tlc•ret odalara nizam• 
• ) n•meal 
103030 ar, Ticaret odaları koııpelt-ri ya-

İnanmıyan)ar kında Ankarada toplanacaktır. 
Ticaret oda1an nizamname-

.... Baı tarafı 3. cü sayıfada ıinde deiiıtirilmeti lbmı ıelen 
Eğer bu küçük sütunun yeri noktalar Ökonomi Bakanlığı iç 

olsaydı ıize dütüncelere tlokan- ticaret umum müdür1üiü tara· 
mdl inandan inana geçen büYük fmdan tesbit edilmiıtir. 
ilı~ıldllnin böyle bir : .. annzlıL ••• ......, __ _ v• IC 1 - .. ,............,..~ ...... ......._.. 

ve menfi J~ore ycqaJı/ılarına da
ir bir lıayli örnekler verirtlim. 
lnansu adam, yeni bir Jovoyo 
inan için ıuursuz bir kılavuzdur. 

inanan adam mü•bettir. 
inansız adam aykırıdır. 
Soıyal devirimler laep değer· 

lerin değiımuidir. Aradaki lark 
birer mimarı ayrdıktır. 

inansız adamın durumunu en 
., M1altM Zlycr C61talpuı fa 9'J. 
züdür: 

Abdullah Ceodet (menli bir 
adamdı) l•tanbul yarıgınlannın 
planlı bir ıehir yapmak için yap. 

tığı hizmeti bize yapıyor. O yan· 
gın gibi ortaltiı açıyor. Biz onun 
açtığı yere yeni mimariyi kura· 
rız. 

lnaıuıdı.ğın ~oğalJığı yerde 
ölü inanın •atJtıfı batlıyor demek
tir. 

Bin yıllılı bir inandan yeni bir 
inana geçen yurtlumuda inan· 
•Zlık olsun tlemek iyi bir dilek
tir amma gerçek Jeğilclir. inanlı 
nuil inanmayan m~•lin kemikle· 
ri ü.stün:Ie ehramını kuracaktır. 
Realite budur. 

Sadri Ertem 

Şehrin planını yapmak üzere 

çağırılan üç yabancı §ehir müte
hassısınm hazırladığı raporların 

jüri heyetinden ayrılan bir komi· 

siyonca gözden geçirilmesi ka
rarlaşttrılmı§tı. Ressamlardan, 
mimarlardan te§ekkül ~den bu 

komisyon üç raporu tetkik etmit 
ve bir rapor hazırlamıştır. Hazır
lanan rapor, 2 şubat saat 15 de 
yapılacak toplantıda bulunmala· 
rını bildirir bir tezkereyle jüri 

h~yeti üyelerine şimdiden gönde

rilmi!lir. 

KUltür ışleri 
M lif fi c:z::s 

Bu yıl Universitede 
diploma merasimi 

yapılacak 
Bu yıldan itibaren, Üniversi

te fakültelerinin son sınıf im ti· 
hanları neticeleri talebeye me
rasimle bildirilecek, fakülteler-

den mezun olacaklara diplomaları 
bir merasim sırasında verilecek-

tir. 

Yabancı o.kullar lcjln 
yeni talimatname 

Öğrendiğimize göre, ecnebi ve 

akaliyet okulları için Kültür Ba
kanlığı tarafından yeni bir tali
matname hazırlanmaktadır. 

Bu t.alU~•t.Q zıae,de ı,...,. v• ;ıu>· 

cı okulların dars proğramlaı:ı de
ğif tiriJecektir. Fransız okulları, 

Galatasaray lisesinde tatbik edi
len ders usullerini kendi okulla· 
rında da tatbik edeceklerdir. 

sine devamolundu 
Kibrit ~irketi direktör muavini 

Humansın, Türklüğe karşı yakı -
tık almıyacak söz söylediği iddi • 
asile muhakemesine, dün ıabah 
İstanbul üçüncü ceza mahkemesin· 
de devam olunmu§tur. 

Mahkemede, Java edilen yok -
tu. Yalnız avukatı hazır bulun • 
muı, müekkilinin iyi ve Türkleri 
sever bir adam olduğuna, Türkler 
aleyhinde kötü söz söylemiyece -
ğine ıahid göstermek istemi§, 
mahkemeye bir liste vermittir. 

Bu listede isimleri yazılı tahit
ler §unlardır: General Pertev, Cer. 
rahpafa hastanesi operatörü bay 
Bürhaneddin, Gureba hastanesi 
doktorlarından bay Osman Şera • 
feddin, elektrik §irketi memurla • 
rından bay Hatim. 

Mahkeme, ıahitlerin dinlenil -
mesi kararile, muhakemeyi on altı 
tubat cumartesi saat ona bırak .. 
mı§hr. 

Takas yolauzluöu 

T akaa yolsuz'luğu tahkikat ra -
porunun bir suretinin Gümrük ve 
inhisarlar &kanlığına gönderil • 
diğini yazlnıf tık. 

Tahkkiat fezlekesinin aslı bu • 
gün tahkikatı çeviren bay Ali Ke-
--1 ......... ç,_.;.1 __ t-<_:.:_..,:~1- ~~ • .-.u 

dürü bay Seyfi Aydına verilecek • 
tir. 

Bay Seyfi Aydın fezlekeyi tet • 
kik ettikten sonra Ökonomi Ba -
kanlığınn ve sekizinci ihtisats müd. 
deiumumiliğine birer kopye vere
cekHr. 
Batmı1an vapuru b::ı' mış 

9 österenler 

vafık l'Örüyordu. 

Mi!li konan dağıldıktan 
li.ieri Nahbas Bıqa bu karar 
r~tini Mııır kralma teblii • 
kralın sarayr.ı:. ıitmi~ o kat 
~·a eden bir zarfı saray 
teslim etmit, daha sonra &o 
sureti hükUmet Reiıi Tevfik fıl 
taY8 venniıtir. 

Nahhaı Batanın bu ka 
kralı Mmr hükUnıet Reiti,. 
tebliğ ebneıinin mlnuı, 

h-:lkının arzulannı anlatmak 
hükumet batına kimlerin ıe 
tediğini bunlardan ne ıibi it 
diğini anlatmakbr. 

Hakikatte V efd fırkuııun 
kını temıil eden bütün ımıfl 
ladıit büyük milli kongre, ~ 
diye kadar hiç bir fırka tar 
zanılamıyan bir muvaffakiyet 
diyordu. Kongrede Mmn ali 
siyaıi meıelelerden batka Mı 
nr alakadar eden iktııadi iç ' 
meaelede aynca tetkik ediboİf 
fırkasının bu meae!elerden bet 
ııl karıılıyacaiı ıöıterilmiıti. 

Bu harelıet Vefd fırkaııııııt 
batına gelmek için huırJand 
hazırlığını milli bir programa 
nı apaçık anlatmakta idi. 

Vefd fırka11 umumun iti 
olduğu halde onu it baıma r• 
lıkoyan nedir? 

Bunu anlatmak için kıaaca 
lar vermek gerektir: 

·--·- ...... ~· .1 

e'8•i ilan olundu. Bu kanun 
La hakimiyetin kaynağı aaYIY"' 
Lan hukuk ve hürriyetlerini 

1931 yılında Karadeniz boğa -
zında fırtına yüzünden karaya o • 

Fındıkhdald yeni ilk okulun turan Yunan bandıralı K. Andre. 
adı: inönü 

Bu İ§le yakından alakadar ol
mak ve Kültür Bakanlığı ile te

masta bulunmak üzere, bazı Fran· 
sız okul müdürleri Ankaraya gi

deceklerdir. 

Bu kanun 1923 aenesindetl 
nesine tatbik olundu. Bu mud 
ıında gerçi bu kanunun tadil 
yıllar oldu. Fakat ıonunda gerı' 
nüldü ve ona dönüldükçe Mı 
!erini ıene Vefde verdiler• 
V ef din bu hakimiyetine bir -"' 
için 1931 kanunu eaaıiıi 
kanun halkın h\irriyctleriPİ 
hakla: mı azaltıyordu. Vef d 
kanunu tanımadı. Ve bu kan 
malt için fınat bekledi. 

Fındıklıda üç yüz bin lira har. 

canarak yapılan son sistem ilk o· 
kul, noksanları tamamlanmadığı 
için bu yıl açılamıyacaktır. 

Okulun bütün tedrisat nok· 
sanları önümüzdeki haziran ni · 
hayetine kadar tamamlanacak ve 
eylül ayında merasimle açılacak-

tır. Okula İnönü adı verilmittir. 

Şoyadı alanlar 

as vapuru hakkında, vapur bd • 
madığı halde battığına dair rapor 
Vf"rdirerek gün1rük kaçakçılığı 
yapmaktan suçlu tüccar Vasil Va
siliyadis, bay Zeki ve bay İsmail 
Hakkının duru~malarına dün se -
kizinci ihtisas mahkemesinde b&§
lanılmı§tır. Duruşma, ~hitlerin 
celbi için başlta gür.e 'kalmıştır. 

lıtanbul deniz ticaret müdürü 
bay Münür Necdet ile liman reisi 
bay Hayreddinin gümrük kaçak -

Bu fırsat ancak bir iki ay ' 
etti. 1931 kanunu e ... iıini 
nu kendi ellerile ilga ettiler• 

Bu hadite üzerine V eld • 
greıini topladı. Ve ekaeri .. 
kendiıi:e birlikte olduğunu tJ'. 
iktidar mevküne dönmek ve 
eaaıiıini diriltmek iıtedifinİ it 

Demek ki V eldin tekr9" 
ıelmeıi için M111r hallmull 
yetine kavuıması kafidir. 

Bu da Mmrda yeni kaJ1ıd'11 
ilamna bakar. 

çılığında suçları görülmediğ'nden ö. R. 
Adapazarı Türk Ticaret ban - muhakemelerinin men'ine karar 

ka11 lstanbul ıubeıi muhaıebesin- verilmi}tir. Bay Miinür Necdet ve Ondüle saç Y' 
de bay Sadettin ve oğlu hukuk fa- bay Hayreddin şahic1 olarak dinle- . ~ 
lriiltesi talebesinden bay Seyfi neceklerdir. . Çinde kadın saçı ~ .. 
(Oygen), Dr. bay Kemal Osman T k bir mesele ol er os borusu patladı 
(Özaan) Müderris. bay Muslihid • Tophane civanndaki ana ter- Şanghaydan geleıı (lt'"j 
din Adil ve kardetleri devlet de • kos borusu patlamıfbr. Suyun göre diktatör mare,al .~ 
miryo1lan cer müdürü bay Os - f l l d 1 rek) b·ır •ı'rku'·ler ne .. retJll az a veri mesi yüzün en pat a- "% .. :s 

man Tevfik, mühendis bay Müm • yan borular bir müddet sonra ta- nunla ordu -.bitlerini ~f':J 
taz Fazlı, mühendis bay Suha mir edilmiıtir. düle edilmit kadınlan• ~ 
Fazlı, (Taylan) Beşiktaşta Sinan ~------------11111 ten menetmiıtir. Dikı- d'~ 
pa§a mahallesin de Selamlık cad - KURUN BAL OSU emri Çin kadınları ara••

11 jl 
desinde 14 numaralı evde oturen K U p O N : BS bir heyecan ve hotnut~ ~ 
bay Ahmed, karısı bayan Naime, yandırmııtır. Bir taraf. ~.Jd 

'u kuponu k••'p aaklayınn 1 ııl~ 
akrabasından bay Halil, karısı ha· 28 • 1 • 935 hay yüksek mektep er ı,r,., 
yı n Havva, oğlu Aliyülmürteza, talebeler kadınların --~ f 
ve Hamdi (Türkyılmaz), Bakır _ f~:::::::::::::::J rek enselerinde top~ i~I 
köyünde oturan Dimo, Koço, To- Okuyucularımıza deki eski adete dönzıı j'~ 
ma biraderler (Yoryat), Haseki. hizmet paganda teşkilatı ya~ d' 

mıılardır. Diğer taraftaJ1., 
nisa kadın hastanesi kalörifercisi K U P O N : 7 5 kadın mahafili kadınlatı0., ~ 
bay Hüseyin Rahmi (Korkutkaya} l fo liupo11a k•alp aak'avııaıı • 1 h' d .. "]ell~ ~------...--.. _ _.,,,_. _ _., yetı a ey ın e goru 
ıoyadıru almışlardır. keti !İddetle protesto 
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1 BlJYOK DENiZ ROM ANI 

Balkanlar ve Balkanlı Milletler 
fia' ıraıar 14 Ahmed Tevfik--

Endülüste Kemal Reis 

lia Ik silihlanmasın! 
Sarky ve Babıali köylünün eşkiyaya 

Posta pulları yüz 
• • 

yaşına gırıyor 

1 Telrika No: 5 1 1 Yazan : ishak FERDi 

Hm ·roı lore~ano ~nünlur~en, Kemal ~eis, 
Vene~ı~ öo:onıarını ~irer ~iıer zaete~iyoı~u arşı durmasından korkuyor 

Iturner 

Pul meraklılarının büyük bir 
ali.kayla topladıkları posta pulla
n 1940 ıencainde yüz yatına gi • 
recektir .. Toplamağa elveriıli olan 
muhtelif pulların bugün elli bin 
ile altını' bin arasında çeıidi var
dır. Bu çe§idler her ıene bin i'le 
iki bin arasında artmaktadır. U
mumi harpten ıonraki Avrupa 
enfluiyonu esnasında bazı sene • 
ter iki bin çeıitten fazla pul da 
çıkarıldığı görülmüttür. 

Ertesi sabah .. 
l'J>, Buı ınde çalııan Yunan, 
lindek·g~ Ve Bosna Hersek ci
ltlerle 

1 
• ırvat komitelerinin a-

i, laı~ eıı Ötedenberi Moskova 
a.v un 1 <>ttod •ur arının, hepsi, hat-

~k ~·. olan Yunanlılar, en 
teıaı ve hA ·ı . R Strı anıı en olan uı-

8er~ın eınri altında idiler. 
1l11teı· 1? muahedesinden sonra 
. ının ıiya • . . l' b' ı) ti sı vazıyetı e ım ır 

t\>u~•ttı: Şimali ce cenubi 
)l uk, Sırbistan ve Make -

liııj ?'~ııeleleri Osmanlı hükQ • 
)e ,0~den çıkılmaz bir giri -
ıı1 0 • Uftu. F ırtrnaya tutul • 

ıı.eını 'b' b k; h gı 1 ocalayıp gidiyor • 
1\11 e~· tarafta. !ekavet, ihtilal, 

8. ık değildi. 
ılha.a 

ıı.y,n &a son zamanda Make -
İ>'laı ~nl her Yerinde Bulgar eı
ti 'l>yJe 

0 a§ıyordu. Bulgar çete • 
.\'et ~etoın ~n he, kiıilik adi te -
'•- . e erı 'b'd ..... ld' .. • ~I' r gı 1 egı ı, yuzer, 
ha.lin~ı~r .ki!ilik uker bölükle
M e ıdıfer. 

eltıu • 
lldı.ıı; rıyetfe Ustrumcada bu • 

1• toU1tı 
~ l\'lil.Jtı il •ırada bir akıam kay-
• ıt )Ör\ik e beraber oturuyorduk, 
11le }'alt ieldi. Ahmadlı kariye • 
"ıe~'k'ı ııı olan Kadı mezarlığı 
~ ile·· 
~ 8tı} Uç YÜZ kitilik büyük bir 
aı;-lldırJlt C§kiyasrnm aeldiğini, 'e &a1:l'ı basıp ekmek, peynir, 
\; ı, ı. {en ceK ne varsa aıaıK· 
ı...-di, [) oS llrı kcstilClerini haber, 
~ ~:,. ethaı ileri gelenlerden bir 
q'l'ııı .ı, lol>ç. k 
f>t 'ıa],· u umandanı, jan • 

"ııı halt' •lleri davet edildi, ih • 
t.k ıkat olduğu anlafıldı. 

~ldı:ı~ı>'a hedefinin Ustrumca 
111\t ıaıırıed T d 1 tedb· l 1 ıyordu. Kasabada 

hir}~ 1~ er almdığı gibi askeri 
d~ a 1

1nırı~ya kadar ta.arru-
1.Ierirıe oh bıa:ınk için civar islim 
1
)e k'· l aberler gönderildi. Ak· oy er· · h •sin dik ını . ücumda.n koru • 
olıınd katlı hulunmalan ih . 

dı:ığu l' u. Eekiyanın bu • 
ı ~Ött" ehre en yakın olan Ham -,, \l •• 

~dar ~~ bir köy idi, otuz 
'rıı11 elılca.nlı silahlanıp eş-
d l~idi l 
)l~ l>llau ku 0 a.n Hamzalı dere-
~et dek .. tnıuılar, diğer bazı 

le· · Su le~~.eri ~~lemeğe çık-
'> 1 ~taf ır hır ızan.ız jur -
'" •nda. l\i~erj11 n •araya "halk ef • 

" l,.,. e ıe\Pk d'I . 
't.ltı ~11, hir i e 1 nuı,, yolunda 
· . rı köy}i;,,~de tebliğ edildi, 

·~ h .. ,,u ın ··d İld·' lll]Q • u afaa ettirme . 
ır n •ılahı 

•ıı ' •ebep 1 annıa.sı caiz de-
,. ,, d o anta 1 _, linu 'l'liliy

0 
d rı ceza anuırr-

'ıe 1 'ha~r r u. lierkeı hayrete 
I' 'İd, k \'eren anlatıldı fakat 
e ~· ayltıak k ' 
~\'af ır iÖnd :~ orktu, köy • 

t- •le bir s er 1• Babıaliye de 
t;,tki Urette b 

~ruı . ~'nı ,, ceva yazıldı. 
). dtt".. n "-adı ... 

l' ıtıı·~ ıu h b ınezarlıgında 
:-~ı tı l\o,o a er alınır alınmaz 

~ı va "ila 1 . 1: ıraflar . Yet erme müı-
o,c"l çekıJıniıti. 

~· 4ı O, a \'alisi H 
ıt t,h tt\atı b af ız Paıa bin -
lti.,d ... ~l'tı hu ey kuınandaırndaki 

ı ~, . •Usi tre 1 h 
lıı, t tlı ik' n e areket 

"~ uul' l '"'at 
l:~)d· ''bah k •onra bildirdi. 

1
• b er end · 

't~ U iata en ııtaıyo • 
d .. ,~ tyonda U t ) 'tı,ı "··: ~a•ı· s rumca-

~~." tttır, -4.a· ··ık bir mesafede-
' , •tl'\t '<er ancak k . \J•t tll~ a fama 

~1t\ t-ı.ı~ · Ya \'asıl olabildi 
~,, ~ ıl, Ah . 

1 ~ ''•t ınadiı kariyesi-
'9'e kadı me~rlığı 

- A'.miral vuruldu ... 
ile Abmadh arası da 1 aaat idi; 
aıker çok yorgundu, etkiya ta.ki • 
batı için müfreze tertibatı almak 
ve ıevketmek için de birkaç saat 
lazımdı. Binaenaleyh o gece uke
re istirahat ettirilmesi ve almacak 
tertiple programın çizilmesi ka -
rarla§tırıldı. Pstrumca ile Ahmadh 
arasında müteaddid kuriyeler gi -
dip geliyordu; etkiyanın vaziyeti 
hakkında mevsuk malumat alını • 

Adaların önünden geçiyorlar • 
dr. 

Diye bağırıştıklarını Burak 
Reis kulağiyle ititmitti. 

yordu. 

Eıkiya üç gece ve iki gün Ka -
dı mezarhğmda keyfetti, bir tara
fa knnıldamadı, üzerine de kimse 
varmadı. 

Selinik vilayetinden de jandar
ma kumandanının emri altında ve 
dört bölük asker ve bir milc
tar jandarma tahrik edilmitti; 
bunlar da Ustrumcaya geldi. 

Bir ıabah ıaf alda beraber cep
hane ve erzakı mükemmel üç as
keri müfreze eıkiya üzerine gön • 
derildi; mevkiin ieab ettirdiği as
keri tertibata göre §akilerin ne su
retle çevrileceği müfreze zabitle
rine bildirilmit ti. 

Müfrezelerin sevkinden biraz 
ıonra Ahmadhdan bir köylü gel • 
di. Eıkiyanın gece yanıından ıon· 
ra Kadı mezarlığından ayn1arak 
Hanızab deresi yolu ile Osmaniye 
kazaımm Cami te~eıi cllıetine 
doğru yol aldığı haberini getirdi. 

Eıkiyanm Hamzalı deresinden 
yukarı cami tepesi ormanlıklarma 
dalacaiı bir sırada Petriç kazasın
daki aıkerf kıtaya mensup olup 
Mal§ Balkan!annda ihtiyatlı do • 
latan bir yüzbatının kumandaıın· 
da otuz kırk nefer mevcudlu bir 
müfreze de l:ir, t epe üzerine va • 
sıl olmu~. as!•c:in b t?§ on neferi te
peyi a9rnr'b; bu cüzi müfrezeyi 
gören e~kiy:'\ he::1cn bir yaylım 

aleti eder, bir neferi baıından ha
fif ıurett~ :raralıu. 

Ne askerin, ne de kumandan • 
larının bir ,eyden haberi olmadı • 
ğından bu taarruzu defetmek için 
yüzba§ı derhal kumanduını verir, 
öteki a.skerler tepenin ardında ka
lır. Tepeyi a§mıf olan neferler de 
yüzüstü geri geriye tepenin ar -
kasına kıta. yanına giderler, ora • 
dan pusu a!arak yaylım ate§ açar
lar. 

E§kiya ormana da lmıı olduğu 
için, geriden açık bir yerde bulu -
nan bayrakdarlarmı vururlar. Eı
kiyadan biri §llftrll' ve bir kuru de
reye dü§er, yolunu kaybeder, bunu 
da Hamzalı kariyesi ahalisi yaka
fayıp hükUmete teslim ederler. 

Öldürülen bayrakdarın bayra
ğile uzun kargısı ve bir ltalmca ki
tap elde edilir, bunlar da kayma
kama getirilir, kitabın bir topoğ -
rafya mecmuası olduğu anla§ılır. 

Posta pulu icad edildikt~n ve 
toplanmağa baflandıktan sonra 
meraklılarında poıtalarm kullan -
dıkları diğer kıymetli evrakı, ha • 
valename ve saire gibi ıeyleri, 
Loplamak merakı da hasıl olmut-
\.Ur. 

Donanmanın ortasında giden 
1&11cak gemisinde (1) gittikçe ar
tan bir telaı seziliyordu. 

Grandi (2) nin tepesinde dal
galanan ıancağı birden bire in -
dirmiılerdi. Amiral gemisindeki 
azap (3) ların hep birden kürek
lere sarddığı görülüyordu. Kemal 
Reis bütün gemilere §U işareti 

vermi9ti: 
"Yolunuzu kesmeden beni ta· 

kib ediniz!,, 
F onalar ( 4) ın alınlarından 

Fakat bu meraklıların adedi, boncuk taneleri gibi terler dö -
ı.tsıl posta pu1u toplayanların ade- külüyordu. 
eline nisbetle çok azdır. Pul topla- Kemal Reiı geminin küpe§te • 
yanları muhtelif gruplara ayırmak ıinden bağırdı: 
kabildir. Bir kere umumi top • - Uzaktan Amiral (Loreda. 
h.yıcılar vardır. Bunlar ellerine no) nun donanmuı göründü .• 
geçen bütün pulları toplarlar ve Deniz üstünde bir cümbüt yapmak 
bunların tasnifini sonraya hıra - ihtimali vardır. Hazır olunur! 
kırlar .. umumi toplayıcı mevcud Ve bqmı geminin aancak ta· 
elli bin çcıidi ele geçirebileceğini rafma çevirerek: 
hesaba katamaz .. Umumi toplayı- - Lumbar1arı açınız!... (5) 
cılar arasında yirmi bin çeıidi Diye seslendi. 
bulmağa muvaffak olanlar par - Kemal Reis gibi bütün gemiciler 
makla gösterilir. - düımanla karır1aıacaklarm • 

Yalnız kendi memleketinin dan - sevinmiılerdi. Çoktan be-
pullarını toplayanlara çok teıa • ri büyük bir deniz döğüf Ü olmı -
düf edilir. Bunları kollekaiyon • yordu. 
)arını tamamlamak ümidleri di- Bütün donanma ate§e hazrrdı. 
i • rlcrlndcn Eazladn. Çünkü 1>u • Kemal Reis ikinci defa verdi • 
gün hiç bir memleket yoktur ki ii bir ituetle do~ayı derhal 
§İmdiye kadar çıkardıiı pullarm ikiye ayrrmııtı. İkinci fırkayı Bu
çefitleri iki binden fazla o)ıun.. rak Reisin idaresine vermitti. 
Bir de yalnız enflaıiyon devrine Kemal Reiı ada1rın sağ cephe-

ıinde, Burak Reiı de ıol cephesin
aid pulları topfa ! anlar vardrr. de ilerliyorlardı. 
Kolleksiyon yapmak için çok pa -

Nihayet top menziline girmiş • 
ralan a1mıyanlar da ayrı bir sınıf lerdi. 

~etkil ederler. Bunların tedarik Kıbriı hakimi (Loredano) ma
ettikleri pulların en kıymetlisi elli iyeti fırkasiyle Burak Rei1 fırkası
kuruıu a~maz .. Bazı kimseler ha- na, Kemal Reis fırkası zanniyle 
va postalanna aid pulları ve ya • ~idetli bir hücum yapmıştı. 
hut müstemleke pullarını toplar • Kemal Reis fırkası biraz daha 
lar. . geride bulunduğundan, düıma • 

Pulları muhafaza etmek usulü nm gizli çevirme hareketi ihtima
de ton zamanlarda büsbütün de • Hne kartı toplu bir halde duru • 
ğiJmiıtir .• Evvelce pullar zamklı yordu. 
ki.ğrtlada yapıftırdırdı, !İmdi öy- Bu ıırada iki büyük dütman 
le pul albümleri vardır ki pullar gafonu, Burak Reisin bulunduğu 
bunlann içindeki dörd köteli de· Göke (6) ye ıancak ve iıkeleden 
1iklerln içine geçirilerek saklan • rampa ederek kancalamışlardı. 
maktadır. Bir çok memleketler • Türklerin, dütman gemilerine 
de pul merakhlan cemiyetleri teş- attığı yangın çıkarıcı kundaklar 
kil etmişlerdir. Bu cemiyetlerin ilk önce Amiral gemisini tutu~ • 
çok faydası vardır. Çünkü yeni turmu§tu. 
puJlar hakkında cemiyet azaıı ça- Loredanoy&' gelen yeni İmdad 
buk haberdar olacağı gibi pul te • gemilerinden biri batınlarak, di
atisi de kolaylaıır.. Yeni pullar ğeri de Türldcr tarafından zapto
çıkarılacağı zaman bazı memle • lunması üzerine muharebe kızıf -
ketlerin posta idareleri bu cemi- mağa başladı. Denizin üstü mah
yetlerin fikirlerine de müracaat ferden bir nümune idi. Ateş, alev, 

f eryad, ve ıu üstünde haykıran 
ederler .. Yeni çıkan bir pulun re-

yaralılar iki tarafı da galeyana vaç bulması pul meraklılarının 
getirm~§tİ. 

arzusuna tabidir.. Yeni bir pul 
Kemal Reis, Burak Reisin fır-

ucuzsa ve hoşa gidiyorsa, çarça • kasından emin olduğu için, geri-
buk sarfedilir. de dolaıan imdatçı düşman gemi

Adedi milyonlara baliğ olan !erini takib ve tecessüs ediyordu. 
Bu mecmuada bütün yollar, pul meraklılarının faaliyeti en Burak Rei•in iki düşman gnlonu 

köprüler,ırmaklar, su kavnakları, güzel ve en istifadeli bir me§gu • ta.rafından aıkı§tırıldığını ve alcv-
kuru dereler, bütün geçitler, yol ç.a liyettir. ler içinde kaldığım gören yoktu. 
tımlarının nerelerde aynldıkları, Dütmarun yardımcı yol!arı ta-
hanPİ köylerin Bulgar. hangileri · ltn------------~ıl mamiyle kapanmı§b. 
nin Rum veya islim köyleri ol • Yurtta§: Geride dolatan Kemal Reis, 
du"u ti ki J I d Hesabını biliyoraan, yanm düıü- Vened"k 1 I b' h' g , o a ar, yay a ar, man r • ı gn on arını ırer ırer 

ralar, etkivanın erzak alacağı yer- nuyorsan mutlaka Bı.nkada bir ta • zn.ptec!iyordu. 
1 sarruf heaabm olmalıdrr. 
er, 'barınacaih ormanlar ve sarp Cu vartada Kıbrıs hakimi Lo-
dağlrın hepsi gösteriliyordu M. 1· ve T. C. rcdano kaybolmu§tu. Dü~man ge-

(Arkası var) 
1 

micilerinin: 

Kemal Reisin yanında bulunan 
Endülüs heyeti zaruri olarak tutu· 
§ulan hu harpten hiç te memnun 
değildi. Ebükasım, Kemal Reisin 
de bu müthit ıava§a ablacaim • 
dan endişe ediyordu. 

Bereket versin ki, harp üç aa • 

atten fazla aürmemitti. 
Amiral Loredanonun yarala • 

nıp denize yuvarlanıtı Venedikli -
lerin cesaretini kırmıttı. l>ütman 
gemileri engine doğru dümen kı • 
rıyorlardı. 

Periıan olarak kaçmaia bqlı
yan düıman gemileri arasmda i . 
kinci Amiral (Krimani) nin de 
bulunduğu sonradan anla.ıılllUf • 
tı. 

Amiral (Krimani) Kemal Rei
si diri olarak yakalryacağını ken
di hükumetine bir kaç defa vade
den, fakat hiç bir teY yapmağa 
muvaffak olamadıktan batka, 
Türklerle yaptığı harplerde de 
daima mağlub ve periıan olan 
meşhur korsanlardandı. 

Denizin üstündeki alevler di • 
nince, Burak Reisin bindiği Gö • 
ke'nin dü§man galonJan ta.rafın • 
dan ya.kıldığı ve Burak Reisle bir• 
likte b ütün gemi mürettebatının 

telef olduğu anlatılmı§t.I. 
Bu hadiseden müteeaair o.tan 

Kemal Rei. dii§manı bir müddet 
kovaladıktan ve bir kaç gemi da· 
ha zaptederek esirleri zincire vur· 
duktan sonra, adalar araımda 
demirlemişti. 

Türk akıncılarınm dinlenmesi 
için geceyi adalarda ıeçirmeie 
karar vermişlerdi. 

Kemal Reis: ... 
- Eyvah .. Sağ kolumu kaybet-

tim. 
Diyerek, mütemadiyen gözleri• 

nin yaşmı siliyordu. 
Ebükasım: 

- Dü§man da bir Amira! kay
betti. Müteessir olmayımz ! 

Sözleriyle Kemal Reiıi teselliye 
çalışıyordu. 

Kemal Reiı, ~ak Reiti çok 
sevdiği için: 

- Onu ben yüz Amirala bile 
feda edemezdim. Şehid olacağını 
ummamıttnn. Bu korkunç akıbeti 
görmemek için, dütma.nla. bizzat 
çarpı§tp ölmeğe razı idim. 

Diye cevab vermitti. 
Türk donanması muzafferdi .. 

Bütün gemiler tenlik yapıyor, za
fer şarkıları söyliyerek eğleniyor
lardı. 

( Arkası var l 

( 1) Sancak çeken kumandanlann 
bindiği gemi. 

(2) Üç direkli gemilerde orta direk 
(3) Gönüllü gemiciler. 
( 4) Kürekçiler. 
(5) Topların ablacağı mazgallar. 
( 6) "İkinci Beyazıt, Şehzade Cem 

gailesini bertaraf ettikten sonra, Vene-
diklilerc haddini bildinneğc karar ver· 
mişti. T ersanede mimar ( Yani) tarafın· 
dan imal edilen iki büyük gemiye o za. 
man İkinci Beyazit (Göke) namım ve~ 
mi:itİ. DunlaTdan her biri 180 kadem U• 

zun!uğunda idi ve tayfasından ba1ka ay• · 
nca iki bin mu'harip ta§ıyabilirdi. (Gö
ke) lcrden biri donanma kaptanı Ke • 
mal Reisin, diğeri de Burak Reisin emir 
ve kumandası altına verilmitti. (Gake)· 
lcr bilyük toplarla mücehhezdi. O de • 
virde hiçbir devlette e§i yoktu.,, 



l!!JL 
Çivril' de belediye işi eril Adanada 

Fransız konsolosu 
Dirlik düzenlik - Yol ve telefon - nasıl ölmüş? 

Memurlar klübü - Bir yolsuzluk 
Çivril, (Husuıi) - Çivril ka -

zuı Denizli vilayetine bağlı ve 
demiryolu ile onurlanmıt bir yer -
dir. Bu kazanın kaymakamı as -
kerde olduğundan tahrirat yazga
nı bay Haaan ona vekalet etmek -
tedir. Her ne kadar kaymakam 
yoksa <la bu ıene içinde birçok it· 
ler görülmüttür. Çartı ve pazar 
yerlerindeki sokaklarda kaldırım· 
lar dötenmif, merkez mektebinin 
yanında yatı talebesi için (60) ki
tilik bir kirgir paviyona batlan -
mıf, Demirci, Kocayaka, ve diğer 
köylerde mektep1erin temel atma 
ıenlikleri yapılmıf, ltıkh nahiye 
merkezinde bir hükiimet konağı 
kunılmuttur. 

Belediye itleri 
Çivrilin değerli ve çok çalıtkan 

bir belediye baıkanı vardır. Her -
kes onun etrafında toplanmıtbr, 

memleket onu çok sevmiştir. Bay 
Mustafa bütün varlıklarını halkın 

isteğine bağlamı§, onu benimse .. 
miıtir. Evvelce kentin kadınları 
büyük destilerle uzaktaki bir Çef• 

meden binbir zorluklarla ıu tatır

lar ve bir destiyi doldurmak için 
geç vakitlere kadar nöbet bekler
lermif. Bakan bay Mustafa 
ş · di ,he.r tar~fa 13 çefllle yaptır -

rnlf! v:e belediyenin parası olmadı
ğından bu i~i ancak kendi çaht • 
masile başarmııtır. Belediyenin 
scne1ik ge}i.,i (8000) iiradır. Yan
gın i~in bir motorpomp almmıftır. 

DUzenllk 
Kaza içinde ağır vukuat olma

maktadır. Kız kaçırmaktan ve bir 
de tarla yüzünden azbuz vukuat 
varsa da düzenliği bozacak dere· 
celerde değildir. iki yıldanberi 

bura jandarma kumandanlığında 
bulunan yüzbatı bay Rıdvan ka -
zanm düzenliği için geceyi gündü
ze katarak çalışmaktadır. 

Buradan Denizliye, Uıağa, Ça
la ve Dinara ıoseler vardır. San -
'ı:lıklı şosesi de yakırula bitirilecek
tir. Telefona gelince, ancak seki~ 
köye yapılabilmiştir; bu ise pek 
azdır! 

Sevilen adamlar 
Çivrilde herkesin ıevdiği ve ar

!llaamdan koıtuğu simalar vardır. 
Bunlardan hükumet tabibi doktor 

KURUn'un Millt Romanı: 14 

(bay Hıfzı Uyar) çok sevgi ka • 
zanmıı bir memurdur. O, herkesin 
itine, hastasına koşar, memleket 
itlerile uzaktan yakından alaka -
dar olur. Herkesle iyi geçinir, her 
toplantıya çağrılır, hoş sohbet se -
si sazı güzel, güler yüzlü bir insan
dır. 

Belediye reisi bay Mustafa, mal 
müdürü bay Ali, müddeiumumi 

bay Hilmi ile hakimler, müstantik 
bay Celal, fırka reisi Hacı Emin, 
inhisarlar memuru Mümtaz, ıiın -
ıar bay Niyazi, gibi pek çok can -
dan adamlar da vardır. 

Memurlar kul UbU 

Buranın memurları arasındaki 

güzel geçinme, heryere örnek ola
cak derecelerdedir. Bunlar her za· 
man bir arada toplanabilmek için 
bir klüp açmıtlardır. Her nekadar 
klüp yapısı küçük ise de şimdilik 

batka yer bulamamıılardır. Bu -
nuu1.a beraber daha elverişli bir 
yapı bulmak için çalıımaktadır • 
lar. 

Hazinenin parası ne olmut? 
Kazanın ma1İye$inde 76 bin li

ralık bir yolsuzluk yapıldığı anla • 
şılmıtbr. Bu iti geçen yıl gelen 
maliye .aüEetti leri meydana. çı -

karmıılardır. u iıte kırldan zı· 

yade suçlu vardır. Ve yolsuzluk a. 

tar parasının mahsup edilmesin .. 
dendir. Birçok mültezimler de suç
lu görünmekte imitler. Yapanlar 
elbette cezalarını çekeceklerdir, 

Devlet, bu iti ehmmiyetle ta -
kib etmektedir. 

R. K. CantUrk 

Adana belediyesinin 
bütçesi 

Adana, 27 (A.A.) - Beledi • 
yemizin 1935 yılı bütçesi hazırlrk
lanna daimi encümende başlan • 
mışbr. Bu yılki bütçenin daha der-

li toplu ve daha kabarık olacağı 
umulmaktadır. 

Karakösede halıcılık 
mektebi 

Karaköıe, 27 (A.A.) - Şeb· 
rimizde bir halıcılık mektebi açıl
mı§, bunun için Isparta' dan müte -
hassıılar getirilmiştir. 

YAZAN : Kadircan Kaflı ---· ···········-----·--···-··-··············· .. ······ 
Eğer gitmeden evvel Selmadan 

söz alırsam rahat rahat buradan 
ayrılır, tahsilimi bitirir ve döner
dim. O zaman da Selma ile evlen
mek, yuvamızı kurmak, meıud ol
mak İften bile değildi. Dünyanın 
dört tarafından çağırılacak, kon • 
seri er verecektim. Kafamda tim-
•.• ,... ·' "ra• R __ .:ı· ) ..-aen \•·&a.tiı:ı, , .. ;.acar '-&paouıı 

!Karmen) gibi operaların mevzu
ları çimleniyordu. 

Selma ile birlikte, ele1e, kol -
kola. ıonıuz bir §(ibret, saadet, ve 

refah yolunda yükselecektik. 
Başbaıa geçecek mesud günle

rin ruyası, ona ve hatta sevgili 
yavrularımıza ninni çaldığım za. 
manların hülyası içimde köpürü • 
yordu. 

Ağuıtocun birinci günü dayım 
bana dedi ki: 

- Artık hazırlığa batla! Pa • 
ıaportunu çıkartıyorum. Erken • 
den giderıen muhiti biraz daha 
evvel kavrarsın, lisan itinde de a .. 

Bay BeHan, hizmetçiJerine 
1800 lira bıraktı 

Adanada çıkan "Türk sözü,, 
arkadaşımızdan aynen alıyoruz: 

Şarımız Fransız konsoloau Bel
lan'ın çok acı bir biçimde sabahın 
saat dokuzunda öldüğünü işittik. 

Bellan, ölümünden önce hiz • 
nietçilerinden birisine 1050 ve öte-

kine 750 Türk lirası para bırakmıt 
ve bu paraları ayrı ayrı zarflara 
koyarak üstlerini yazmıştır. Ken • 
disi bekar yaşıyordu. 

Genel savaşta kulaklarırun za· 
rı patlayan ve ölümüne kadar an-

cak kullandığı aletlerle ititebilen 
Bellan, son zamanlarda asabi bir 

hastalığa da tutulmu§, ve bu has
talık nihayet, dediğimiz gibi ölü • 
müne sebeb olmuştur. 

Kendisi şark lisanlarından bir· 
kaçını bilir; okumayı seven ve 

ıark hakkında ilmi araıtırmalarla 

vaktini geçirmekten kıvanç duyan 
bir bilgindi. Son günlerde lran e

debiyatı üzerine yeni bir eser ba -
p.rmak için uğrq1ığmı ititiyor • . 
duk. 

Bellanın ölümü duyu!unca va

li, müddei umumi, emniyet ve Sıh
ha.t tidU-rle'l-11 huJtc.-• \. TC bocl .. 

diye doktorları ile Amerikan has
tanesi operatörü ve diğer birkaç 

doktorumuz komoloshaneye gide

rek ölünün durumunu gözden ge • 
çirmi!ler ve muayeneden sonra 

gömülmesine Cumhuriyet müddei 
umumiliğince izin verilmiştir. 

Bellan, yarın merasimle şim • 
dilik Adanadaki katolik mezarlı -
ğına gömülecektir. 

Ceyhanda köprü 
Adana meclisi umumisi Cey -

han ırmağı üzerinde ve Ceyhan 

kazası merkezinde bir köprü ku -
rulması için vali Baysalın teklifi 
üzerine karar vermiş ve köprünün 
iki yüz küsur metre uzunluğunda 

ahşaptan yapılması için otuz bin 
lira kabul edilmiştir. 

Ceyhan üzerinde ikinci bir köp
rünün yapılması için de halkın 
yardımının temin edilmesi şart kı
lınmııtır. 

zıcık pişersin. Senin için hayırh 
olur. Haftaya kadar yolculuk var. 

Halbuki ben yolculuğun Eyliil
de olacağım zannediyor, Selma ile 
görüşmek ve söz almak için epey
ce vakit olduğunu düşünüyordum. 

Ertesi gün dayım acele bir it i
çin ansızın Aydına gitti. 

Şu bir hafta içinde Selma ile 
her halde görüşmek lazımdı. 

O günlerde aksi gibi havalar 
birden bire bozdu. Rüzgar ıslık 

çalıyor, gök gürlüyor yağmur cam
ları kamçılıyor ve deniz kudııru -
yor u. Ne sandal, ne mehtap ol -
duğu için tırasalar boştu. Tur ham 
da, Selmayı da görmek mümkün 
olmuyordu. 

Hem hazn1ıklarımı bitiriyor, 
bem de: 

- Beı gün kaldı, dört gün kal-

Malatyalılar için 
Pamukçllluk yeni bir kazanç, h 

refah vasıtası olacaktır 
Malatyada çıkan "Fırat,, arka- tohum ve nisbeten az bir 

da§ımızdan: elde edilen mahsulü ve 
"Fırat,, arkadaşımızdan: rini karıılaştırmca ziftçil 
Ziraat vekaletinin pamuk mü- pamuk ekimine değer T1e 

tehassısı Mister Klark tarafından ]erine acınmamak ve taf 
~u. yıl Mala~ya mmt~asında ek - ı elden gelmiyor. Bugün ye 
tınlen 4 çeşıd Amerıkan pamuk muğun kilosu Adanada 
tohumundan alman iyi mahsul tur. 
çiftçilerimizin dikkatini bu yeni 
tohumlara çekmittir. 

Vilayet Ziraat müdürlüğü yeni 
tohumlardan, ille Okla hama ve 
Kleyland çeşitlerinden getirilerek 
kendilerine de verilmesi yolunda 
kentli ve köylü dün bir çoklannm 
müracaati karşısında kalmıttır. 

Bu istekleri yerinde bulan mü • 
dürlük müracat edenlerin diledik
leri tohumların çetitli mikdarmı 
bir araya toplıyarak Vekalete bil
direcek ve isteklere yetergen to • 
bumun bedava gönderilmesini ri -
ca edecektir. 

Pamuk ekimi yapan çiftçiler -
den ikisile görüştük. Yeni Ameri .. 
kan tohumlarını çok beğendikle -
rini, verim yönünden yerli ve iane 
çeşitlerinden kat kat üstün olmak
la beraber ymnuıakhk ve incelik 
bakımından da ipekten ayırt edil· 
mediğini söylediler. 

Mister Klark buraya geldiği 
... a.ııı ... u_u ...... ı •. J ... 111. hvut'<ı:'ran• 

vermiş ve görüşlerini (Fırata) da 
anlatmıştır. 

Gerek konferansını gerek bi -
zimle yaptığı konuımayı okuyan • 
lar Mister Klarkm mmtakadaki 
pamuk ekiminden hektar başına 
en çok 720 kilo kadar mahsul alın
dığını söylediğini de hatırladılar. 

Mister Klark o zaman söyledi -
ği gibi bu mikdarı köylülerin ver
diği maliımata göre, bir esas tutu • 
şudur. Ayni zamanda mevzuubahs 
olan çiğit de iane çiğidi idi. 

Konuştuğumuz çigitçiler yeni 
Amerikan tohumlarından ekim 
vaktinde yapılmak ve iyi bakıl • 
mak şartile mahsulü hektar batına 
iki bin kiloyu bulacağını anlattı -
lar. Bir hektar eıki ölçü esasına 
göre dokuz dönüm bir evlek kadar 
bir yerdir. 

Fenni usulde yapılan ekimde 
bir hektar için 30 kilo kadar eski . 
saçım usulünde ise 50-60 kilo ka-
dar bir tohum ister. Böyle az bir 

dı, üç gün kaldı! .. diye üzülüyor -
dum. 

Yalnız dayımın geçikmesi ü -
mitlerimi biraz daha çoğaltıyor • 
du. 

Bu takdirde benim de gitmem 
geçikecekti. 

Dördüncü gün hava açıldı. 

Rüzgiir ve deniz duruldu. Tabiat, 
henüz banyodan çıkan genç bir 

kadın vücudü kadar taze ve gü • 
zeldi. Bu sırada Turbanı bahçele
rindeki bir su birikintisinde ka • 
ğıttan kayığını yüzdürmeğe uğra

şırken gördüm. 

Bahçeye indim. Deniz tarafın
da, iki bahçe arasındaki duvarın 
o kıt denizin çarpmaıiyle yıkıl • 
mııtı. Buraya lbrahim Bey bir 
tahtaperde yaptırmıf, fakat o da 
son fırtınada yana yatmıftı. 

Çiftçiler, Amerikan P 
rının yerli çef idinden ço 
verimli ve üstün fiatlı ol 
göz önünde tutun ve önii 
ekim mevsimi için timdid 
hum bulmağa çahtın ! 

Hiç bir ekinin böyle gel 
tur. Hatta Afyonun bile .. 

Pamuk ekimi yalnız ıi 
değil, kamumuz için f aY 
Ekin ve ektirin!,, 

Y eniKütahya ~ 

Vilayetin kaza1a 
dolaşıyor 

Emed, (Hususi) - Me 
)ayetinden Kütahya vil 

naklen gelen yeni valimiz 
zim Türegün, gelir gelmeS 
kazaları inceleme, gözden 

darına kumandanı olduğıı 
Utak kazasına gitti. iki g·· 

oradan Emede geldi. Ka 
Bay Raıid Demiralm kon 
du. 

Ertesi gün bütün nı 
belediye dairesini, hü " 

ce inceledi. Cumhuriyt ti 
kasında fırka ve belediye 
ile memleketin canlı işleri, 
leri hakkında haıbihaUer 
ihtiyaçları defterine kayd 

Memleketin namına f~. 
nasında valinin şerefine 0 

yafeti verildi. Mekteb tale 
nin devam işleri, saylav ve 
genel kurultay üyeleri h • 
konuıuldu. Ziyafet pek ı.ıP 
hava içinde geçti. Vali 
içinde bulunan (Kudret b 
larını) gezdi. Gençler 1° 
teşekkülleri tetkik etti. 11' 

Bugün kalabalık bir b• 
fından vilayete uğurland•,, 

ti· 

Oraya gittim. rd 
Selmanın küçük k• 

kaç adım ötede hala oYI'" 
Seslendim: ,, 
- Turhan, ne haber· 

mı yüzdürüyorsun? .. 

Batını kaldırdığı z.,O~ 
nün ıararmıt olduğunıı 1 .,. 

111••' - Ne o? Sen hasta 

Diye ilave ettim. dedi 
- Ablam da haal•, ..... ...... 
Her zaman beninı iÇbıl 

anlamı§ gibi konutaJl 
oı• yaramaz, ıahiden hofU 

yordu. Eğer tesadüf b•ll~.ıt• 
lümden kurtarmak fır,. 

0
.,-

memit olıaydı, Selma j;e ~ 
Iatmalarım belki hiç 0 111 5 

b r•Y ... AJ 
- Gel bakayıın 11 rdı ., ... 

hem daha güzel bir k• 
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perısı efsanesi 

1 lstinlJe 
•tinnnı k" • 
8 n~ı dıS~M~~ - r~~~~~~~~~~·~~-~~~~~-~--~· 

1, <>tteny0 'd tnd n Ur, Leoıtenion 
butu Yazanı da vardır. lı . 
Ytrıj n diklnci Halici den n Is . 
.\1~ ef • l\eli tarlhi .., rdır . 
tden~otl rın Yun niı;t ndan 
to\ı ıte tefere çıktıkları \'a -

'tt~~ iburaya dU§mÜt ve bir 
let;:r _ ö?lerine çıkarak, 

r,lliltıl tnanı olmuş. Argonot 
d~te d l\r V htiletle mü -

'
1 

rek k ndi1erini kurta -
i d,

1* ~:ve.sefere devam ilmi -
'Ut . •ınııler. Sonunda in -
t•h~11nde büyük bir kuı gele
.. il~ • k 
tı b rı orkutmu~, Argo -

ln-. Unların linden kurlar -

alı ~r 
lııe ~ık-:nede Argonot} rın ön .. 
old .. nlatı v hti diy · y zan· 

. Ugu 'h• 
ı >'örı{i tı ı bunların Boğazın 
h. ne b ... . 
tikerı u:vnıaıunu geçıren 

"''"d er oldu"" unu yazanlar 
ır. 

8ebr·k 
k~ ı er) K A '"llar, 1lc r ralı Amikoı, r-
~l!rl ~ tfı durunca kan th 
~ltliı raonotların imdadına 
l'İnitl i " 0rılarr kurtarmış. itte 

ltıdatl• · · .... tıı'Otd ... rına yetıştıgı ;yere 
~oa td >'apar k bur ya Sos -
a\l ku·ını vermi ler. 

°'~~· Yerinde eonradan 
Pltt'lrıı n Mikail için bir kilise 
~i ~~· . Bir riv yete göre de 
·!'· l\\l \:~~ı kili e haline çevir .. 
.. ~ .. ~~ lı yi Makedony•yı Ba· 
ıc, A l'" ~ .ı }'' ,: V nhrm111. C.an• bu .. 

d._ de Ro F' oku,, manastırı ile 
il~~ll&.r~'~ L Kapen zamanın
~f h' lr t r fından tahrib e

ı, ır im 
Par tor sarayı var • 

iia a1t1._r1 ... 
~, r, 712 yılında Filipi -
'~'tı ltı~da buraya gelmiş, 

14
Sottrad ıçJ taarruz etmişlerdi. 
. ı,t, aa. an buraları istila eden 
1
lle lcadray\arla kiliseleri temel· 

u~İltltı-i ~~. ~arçalıyarak, ele ge-
tr. utun iıuıanları öldür -
t,l'h 

•ıı ... ı ten a . 
~~i 0 nra buraya lstinye 
'll t )Uk d tleğ• ar a yazdığımız ad -
edil~l~e •uretiyle kaldığı id

rı ~· e~ed· B 
dııı il' riva ır, unlarla bera .. 

Y anil•üyden bir gürilnii§ 

Evliya Çelebi de ayni fikri ku- tan burada bir mescid yaptırmış· 
ruyor: tı. 

lıte onun yazdıkları: YENIKÖY 
"Burası kablelfehit Diristan i - . 

miş. Hala Servi bumu cihetlerin"d.e J F etilıten sonra iÜzel yalıl~rla 
esld kiliselerin temel ve esasları bezenen Y eniköye, hurada yotııen 
görültif. Amma hepsi tstinye nam Kocayemişten dolayı Blıanslılar 
bir rahibin idaresin'de imiş. Son • "Komarodes,, derlerdi.. Bu adla 
ralan Ceneviz keferesi galata - beraber, Makedonya Kralı ve Bü• 
yı istila ettiği zaman "lstinye,, yük lıkenderin b buı Filip'1n ~u
dir'ini bıralab Giride kaçmış. mandafllarından Demetriyoı un 
Anda bir dir yf:ı.pıtınb Mkin ol • Bizan.slılarla ~aptığı muharebenin 

muştur ki, ana da lstinye kalesi §erefine buraya "Tennimeriyon,, 

d 1 r Yahut "Bakant,, lar kayası dendi. er e .,, 

latinyede on altıncı yüz yılda 
üç cami, yedi mescidi, bir hama -
mı, yiTmi dükkanı ıaydıyordu. 

Müftü Y hya Ef\ındi, Yeniçeri 
Efendisi Koyun zade, Hadim aja, 
Boınak hmiıil Efendi yalıları bü· 
ıu11u1u• Ju. 

MAHALLtLERI 

Buradaki Derviı Ali Reiı ma· 
hailesi, dehizci Dervit Reiı tara • 
f ı;-d~ yaptırılan meıcitt n bu a
dı almıştır. Yol Uzerinde Mihri -
,ah Valde Sultan bir çefme yap -
tınnıftı . 

KOROKÇÜBAŞI MAHALLE .. 
Si: Birinci Süleymanın kür~çü -
batısı Ahmed Beyin yaptırdığı 

mescitten bu adı almıştır. Ahmed 
Bey, İstanbulda fopkapıda da 
bir cami ile Cerrahpatada bir 
mescid yaptırmıfh. Ahmed Bey 

Şamda ölmü§, orada ıömülmüt -
tür. 

Kumandan Oemetriyos, burada 
Bi:zanslılar tarafından mağlfih e• 

tlilmitti. 

Muharebe günü hava gayet sı -
cak olduğundan Bizanslılar bu 

mevkii "Sıcak gün,, m~nasına ıe 
lc:u "Tennlıııcri,, .!iye adlandırdı• 
lar. 

Yeniköyde, biri P na.iya diğeri 
Ayanikola acllarmda iki mahalle-

deki halk, ytt~macılık, balıkçlık 
ile geçinirlerdi. Burada, eski e
serlerden "Va1tle,, adında bir çeş
me, bircami, üç kilise, K tender -
de Ayayani, dağda Ayaparaskevi 
bir de Trapol ayazmaları vardır. 

Yeniköy fetihten ıonra hayli 
müddet harab bir halde kalınıttr . 

lslanbula gelmeıe başlıyan Rum 
ahali, burada yerleştiler .. Rivayet 

~ d-. bil' Yet te burada lstinye 
I, 'tlı Papa• bir kilise kur - MAHMUTÇA VUŞ MAHAL • 
~ 'eıtıt 

edildiğine göre ilk önce Romanya
dan ve Geni k rye inden ıkalpak
lı lliabı;;.dan bir kaç aile burada 

yerletti. 
la, \t idd· e nrınağan !kalmış. LESi: Hangi kurunda yaşadığı 

11 
l't l>aıı:;~~öne süren kitaplar bilinmiyen bir Mahmud Çavu§ 

F'(!~'h• aıqadırlar· burada bir mescid yaptırm19, ma-l ·~ l er . 
. dir t-- ıf ile İstinye bi dir'in halleye de adı t<alınııtır. 

),, ~, bani . r nb 'iye 81 olan rahibin !s- NESLiŞAH SULTAN MA • 

Bu sebepten buraya Geni köy 
dendi .. Sonradan da Geni, Y niye 
,fönerek "Yeniköy,, dt, 1emtin 
adı olu-.erdi.. • 

Tabii bu rivayetin tarihi ehem· 

Şarki Akdenizden Sovyet hudutlarına, 
içeri Asyaya kadar yeni bir 

lngiliz hakimiyeti kuruluyor 
Hayfa' dan yazılıyor: 
Deni% yoliy'İe Hayfa.'ya gelen -

ler orada muazaım bir asri liman 
kurulmuı olduğunu görür. Bu li -
man, İngilizlerin tarkt Akdenizde
ki hakimiyetleri bakımından Fi
listin mandasına nekadar büyük 
bir ehemmiyet verdiklerini isabt 
eden büyük hir eserdir. Bu tak -
riben bir senedenberi münakalata 
açılan bu liman lngilizlerin Orta 
Şarkta kurmak istedikleri yeni 
idaresinin l}>;r Ussülharekeıidir. Bu 
yeni ve kocaman İngiliz idaresi -
sinin cevheri de Filistindir. 

Fakat lngilizlerin kurdukları 
siyatl planların, hudutları Fili tin.o
den çok uzaklara kadar var
maktadır.. Hayfa' da arülen ip 
lerin Sovyet hudutlarına ve Hin -
distanın içerilerlne kadar uıatıl • 
malt taaavvur ediliyor.. Askeri 
nbktai nazardan dahi Hayfa mü -
kemmel bir limandır. Limana ha
kim olan bet yüz metre yükseklik
teki Kannel <laği, limanı teca\'üz 
edilemiyetek bir hale koyuyor. 

Hayf a'nın bu tabii tevkuicen 
va:ıiyetine bir de Hayfa'nın ltıgi
Hzlerin petrol lim nt olması ka -
tılıyor .. Mailim olduğu ilzere lra
kın petrol kanatları Hayfa.'da hi -
tam bulmaktadır. 

Onun için lngili:ılerin Akdeniz
deki donanrnAları \Azını olan 
ihrak maddelerini kolaylıkla ve 
ınU&takilen burad~n tedarik edebi 
lirler. 

Petrol kattallarının timal kolu, 
Muıuldan bathya.rak Berutta 
bitmektedir. Fakat petrol ka -
nalları o suretle inp edilmittir ki 
Musul'dan Hayfa'ya kadat giden 
kanal hiç bir yerde lngiliılerin 
manda mıntaka1 rını atmamakta. 
dır. Bu ıuretle Hayfa hiç bir 
kimsenin el süretttlyeceği bir ih -
ra.k madcleti deposu oluyor. 

İngiliz yolu tama.mile vUeude get .. 
mİ§ olacaktır. 

Hayfadan Bağdada kadar in§a 
edilen yol petrol kanalına ınüvazi 
olacaktır. Bu ayede lngilizlerin 
hayat damarı eledikleri petrol da
marının kontrolü kolaylaşmış ola· 
caktır. 

Her halde bu ıosenin inşa11 bi • 
ter bitmez lngiltere Erkinıharbi 
yesi Mısırdaki ve Iraktaki asker -
lerini Fırat ile Nil -.rasınclaki her 
hangi bir noktaya ko1aylıkla sev· 
ketmeğe muvaffak olacaktır. lb -
ntissuudun cenupta tesis etliği dev 
let nazarı dikkate alın cak olursa 
bu imkanın kıymeti o zaman ta • 
mamiy)e anlatılır. 

Fakat lngiliz politikasının ha -
reket ettiği faaliyet sahası yalnız 
bunlara mUnhasır değildir. Çünkü 
Hayfa - Bağdad yolu Bağdatda 
bitmiyecektir. Çünkü İngilizler, 
Bağdad hattının Bağdatdan Bas· 
raya kadar uzatılmaeını elzem 
addetmekle kalmıyorlar, Bağdat• 
dan Tahrana kadar da hir iltisak 
hatlı lazım olduğunu bet seneden 
beri ileri sürüp duruyorlar. Hal • 
buki yakında 1'ahran, inıa edil
mekte olan detniryolu sayeıinde 
Hazer denzine bağlannııt olacak
tır. 

Su suretle Nilden Sovyet \udu • 
duna kadar giden hir demiryolu 
vücucle gelecektir. Sonra, Tah · 
randan başlıyan kervan yöllatt ti. 
Asyanın İçeri taraflAl'ln'1l kadar 
gilmetkedir. 

ltte bu sayede Hayfa, Akdeniz
de bir lran Hmanı ve içeri Asya 
ticaret akınlarının mansabı ola • 
~aletır. 

Hayf adan Bağdad tarikiyle 
Tahrana ve oradan Hazer denizi • 
ne g:den yol İngiliz devletiyle 
Sovyeller arasıncla doğrudan 
Joğruya bir temas vasitaaı te§kil 
edecektir. İngiliz mandası kal -
dırılmış olmakla. beraber Irak, bu 
itte lngiliz daireinüfuzu içinde o 
larak kab11l etmek llzım gelir. 

Cünkü lngiltere, Irakla aktettiği 
mukaveleyi lngiliz maksatlarına 
müsaid !bir surette tefsir ede 
cektir. 
Şu hale nazaran Hayfa limanı 

öyle bir istikbale maliktir ki hu 
istikbal Hayf ayı cihan~Umul li
manlar ıırasına geçlrecek ve Şark
taki İngiliz politikası nôktai ha • 
zarından orayt. pek mühim bir 

Hayf anın bütün lngHiz siyasi 
planları için bir üssülhareke hali 
ııe getirilmesi bundan ileri gelmi,. 
tir. Ba~dada kadar bir iki sene 
~rfında inıasx ikmal edilecek o
tan yeni şosenin başlangıcı Hayfa. 
Jır. Demek ki Hayfa yakında 
Fransız idareaindeki Berut'a re
lcabet edecektir. ÇUnkU Berut, 
Şam tarikiyle Bağdada giden şo 
~enin de kıymeti kalmıyaeaktır. 
Filistin - Mısır demiryolu Hay -
layı Mıııra ve Kahireye bağladı
ğından bu ıuretle Nilden Fırat 
nehrine kadar tasavvur edilen 

miyeti yoktur. lll Sayıf ~Unmuştur. Mira ti HALLESI: Beyazide damad olan 
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l' lb tll de bir k 

mevki verdirecektir. 

'~ hi tal>erden~z onu§alım. 
ı ~ l>atça k •n. kenarından kü

tl' ç~İıe 1~tım. Onu da ken-tt·/ de.tarın a ıktan ıonra ha .. 
~, ~a11.y ın altındaki kuytu 
l' 'hı ana <>turduk. 

itt? l ti n rn k 
\}~tl\l 11 kl direk}~ yık yapa -
~ q <>I c k ı olsun amma .. 
O· ~1••111 tnı? Dümen t•-

'1tı d •ı 
ll!rt llrlll&.d 
lf ~ t ~ah an soruyordu. Tek 

~llı t S'ltt lI Vet-lyordun\, 
~t ' llfıl\'ı e tahta 
'tı tl~ ötı Yı Yönluyor-

1\.'b Unla konutuyor -
"' lan \Jka·· Çok tnu h 't llrU~btd asta? .. 
"'lttl l u .. Şirndı" · ·d· .a tı ka ıyı ır. 

d tt~un h lkıyo:- mu? 
~~hl !\\' .. ı . 

' () l'flc~~ b gu%e oldu da, 
lltıll • • ttılad ı. 

•çın ka .. 
ç 8"tinden beri , 

ne sen, ne de o görünmedini:.? .. 
- Benim öksürüğüm yoktu ki .. 

Baıım ağrıyordu. Çabuk geçti 
amma dışarı bırakmıyorlardı. 

Birden bire ona, artık bur;d;"n 
gideceğimi haber verdim: 

- Ben üç dört güne kadar gi· 
diyorum. 

Küçük gözlerini merak ve sev .. 
gi ile açtı: 

- Mekteplerin açılmasına daha 
bir aydan çok varmış.. Ablam 
soyledi. 
~lsun ! Ben erkenden gidiyo-

rum .. Hem de lstanbula deği1 !.. 
- Ya nereye?. 
- Avrupaya ... 

Beni uzun uzun sorguya çekti .. 
Avrupanın nerede olduğunu, u
zak mı, ~akın mı bulunduğunu an
lamak istedi .. Uzak olduğunu an-

layınca Uzülüdüı 
- O kadar uzaklara neden gi -

diyoraun sanki, yaırk değil mi? ... 
Buna ablam çok üzülecek! .. 

- Neden?. 
- Artık ona. kim keman çala .. 

cak?. 
- lstanbulda olduğu zaman na

sı'l olsa duymuyordu .• 

- O batka ... O ız:aman kııtı .. 
Zaten tırasaya çıkılmıyordu ki .... 

Kesik kesik, ·nereye gideceğimi, 
neler yapacağımı, ne zaman döne
ceğimi o, sordu, ben anlattım. 

Kayrk bitmi~ti .. İki direği, iğer· 
. ti dümeni ve kağıttan yelkeniyle 
Turbanın pek hoşuna gitti .. 

Artık ondan batka hiç bir ıey 
düşünmİyor, bir an evvel yanım • 
dan giderek bahçelerindeki s\l 
birikintisinde yüzdürmek için ace-

le ediyordu .. 

Ondan bir it istemenin tam 
zamanıydı .. 

Kolundan tuttum .• 

-Turhan! .. 
Dedim, tükran ve saadetle par

tıyan gö21erini ıözlerime çevirdi .. 
Ka,lart birer sorgu itareti gibi 
kıvrılmıftı ... 

- Senden bir şey iatesem ya • 
par mısın?. 

Diye ıordum .. 
- Elbet, yaparım .... 
Diye kekeledi ... 
- Amma bundan hiç kimsenin 

haberi olmıyacak J •• Ne annen, ne 
baban, ne kardeıin! .. Hiç kimse 
bunu bilmiyecek !.. 

Ağır bir yük altına ilk siren 
adamın haliyle yüzüme bakmakta 
devam ediyordu .. 

- Na11l? Ra~ı mısın? Kork • 
ma, büyük bir §ey değil.. Ablana 
benim tarafımdan iki söz söy'liye
ceksin ! .. 

Birdenbire ferahladı.. Kulak 
kesildi: 

S •. 1 • ' - oy erım ..... 
~ Öyle ise timdi ablana ait, 

eğer yanında hiç kimse yokıa ku
lağına §unları söylenin.. Vedad 
ağabeyim selam söyledi.. Üç dôrd 
güne kadar Avrupaya gidiyor
muf .. Bir dela seninle konu§malC 
istiyor!.. Denin! .. 

- Peki! .. 

Hemen fırlayıp ıidecekti .. Onu 
kotundan tuttum: 

-Ne diyecekıin 1. 

( Arkaaı var J 



lHiltlAYE 
TAKViM 

+ 
Pazartesi SALI 

ıs tel KAnun t9 tel Klnun 
:!3 Şevval ~4 Şevnl 

Heyecanlı muhakeme 

Bir öksürük bir ad 
kurtarabilir mi? 

ideal 
Umumi Harbin sonundan beri 

bir hidise ititiriz ki, ara 11ra te -
kerrür eder durur: Muharebede 
kaybolan ve ölüıü bulunamı -
yan bir kimıenin öldüğüne hük -
medilir, kan111enelerce bekledik
ten tonra batka biriyle evlenir, 
halbuki on, on bet ıene ıonra 
eski kocuı meydana çrkıverir, 

ıarib ve acıklı bir vaziyet haııl o
~ur. 

Anlatacağımız hikayenin kah· 
ıamanı olan Saime, itte ıençliği -
nin on senesına böyle bir ümide 
bajladı. Saimenin bütün hayatı 
iıtirab ve tereddüt, ümitsizlik ve 
sükOnet, ihtiraılı saadet ve mah -
vedici hayal inkisariyle örülmüş -
bir seccade gibi idi. 

Umumi harbe katı'ldığmıız za -
man Saime kocası Yunusla iki ıe
neden beri evli idi. Yunus harbin 
daha ilk anında kaybolmuttu. 
Kafkasya cephesinde Rusların a -
ni bir hücumu karıısında Yunu -
1un mensub olduğu müfreze sür
.1.tle ric'at etmeğe mecbur kalmıı· 
tı. Yunusun yanında bulunan ve 
onu IOD defa gören bir arkadqı, 
patlıyan aiır bir top mermisi üze
rine y UDUIUD, toprak altında kal
Dllf olduğunu ıöylemitti. 

Ondan sonra Yunustan hiç bir 
haber alınamadı. Yunusun ismi 
ordudaki liıteden ıilinmekle be -
raber, Saime kocasının öldüğüne 
bir türlü inanmalı iatemecli. Yu • 
DQ11111 &lmediiine ve bir gün geri 
geleceğine mutaauıbane bir iman 
ile aanldı. Bugün, yarın, belki 
yirmi ıene sonra gelecek, fakat 
her halde ıelecektir, diyordu. 

Saime hayatım da buna ıöre 
tanzim etti. Evde hertey Yunusun 
bıraktıiı ıibi duruyordu. Hatta 
aktamları oturduiu koltuiun ö • 
nünde duran ıiıara tablası bile 
yerinden kalkmadı. Çünkü Yunus 
koltukta otururken elini uzattık • 
ça o tablaya kolaylıkla erişiyor • 
du. 

Saime gündelik proıramında 

da deiitiklik yapmadı ve öğle • 
den enel sokağa çıkmadı, çünkü 
evlendikleri ıünden itibaren Y u
nut her gün kanıına öğleden ev· 
vel telefon eder ve hatırını sorar
dı. 

Saime, kocasının tabii büyük -
lükte :bir resmini yaptırttı, onu 
çerçevelettirdi ve yatak odasın
da yatağının kartııına aıtı. Sa -
bahleyin kalkarken ilk gördüğü 
teY kocumın resmi ve gece yata
ia yatarken ıon ıördüğü ıey ge· 
ne kocamım resmiydi. Her mevsi
me ıöre resmin altına bir demet 
çiçek koyuyordu. O çiçek demeti 
aradan geçen seneler zarfında bir 
gün bile eksik olmadı. 

Saime kocasının reımini çiçek
lerle ıüalemekle kal~adı. H~rgün 
Yunuıu hatırlarken kocasında 
vaktiyle bulduğu cazibeleri birer 
birer aaymaia ve hatırasını bu 
düfiincele, ~e tazelemeğe baıJadı. 
Yunuı .. ll vaktiyle ıöylemiş oldu -
iu tek bir kelime, Saimenin bütün 
bil' gününü doldunnağa ki.fi gel· 
di. 

Bu suretle seneler gelib geçi
yor, kadının nazarında gittikçe 
Yunusun kıymeti artıyor, o ideal 
bir lroca, bütün manasiyle mil • 
kemmet bir erkek oluyordu. O de-

Glln doğuşu 
Glln batısı 

1.ıs 

17.~0 

6 

7.1-4 
17,tı 

6 koca 
YAZAN: ARiF CEMiL 

Sabah namazı 
Oğle namuı 
ikindi namazı' 
Akşam namazı 

Yatsı namaz.ı 
imsak 

li.,'17 

lll.04 
17.W 
18.!4 
S.31 

lt.!7 
ı~.o~ 

17,tı 

18.S~ 

Lindbergin çocuğunun öldürülmesi da! 
müdafaa avukatının ve şahidin söyledıld 

Lindbergı·n rocugun"' un öldürül- Bununla beraber bO 5.ıt 1 :ı 

recede ki, Saime kendisini Yunusa Yılın gtçen glinlerı 28 77 mesi yüzünden çıkan muhakeme - sözler, mahkemede k 
Yılın kalan ıılinlırl :ı:ıs 337 • f 'lA t k d · d tJI 

li.yik bir kadın görmiyor, gaipten ı:~~~:=:~~~~~~~~= nın ta hl a mı yazma ta evam e- liyen maznun üzerın e 
çıkıb geldiği zaman Yunusa layik I~ - I[ diyoruz. Geçen defaki muhakeme- bir tesir yapmamıt ıibİ 
olabilmek için bütün hayatını ___ li R A D Y O de sütninenin söylediği sözleri ve yordu .. Fakat müdde· 
Yunus gibi lisan öğrenmeğe, ma- =..:..:....-===--=8-=u=g=U=n===•==.!!=ı müdafaa avukatının bu kadım bir lunun doktor Kondoııa 
liimatını arthrmag"' a hasrediyordu. maznun gibi ağır sorgular altında ği mektupların oku_,_. .. 

lSTANBUL: 
Bu aarlık musikiyi de ihmal etmi- l8 Franuzca den. 18,ao Dan• mllB1kl•I, ezdiğini maamfih şahidin jüri he- dince mesele değifti. 
yor, kocasının sevdiği piyanoda plAk, 19 btaabul llalkevl mWI •vat ve •Y· yeti ü~rinde iyi bir tesir bıraktı - cuk ölmüı olduğu halde 
daha ziyade mükemmelletmeğe sal yardımda kadına vazifeler (Doldor Ah • ğını görmüştük. Bugün de Lind • teılim etmek için bu 

med A•ım), 19,30 Haberler, 19,olO .Solo ve 9e11 

çalı91yordu. Vaktiyle Yunusla musıkııı plAk, 20,so Demır caz. 21,15 Son 1aa- bergin vasıtası olarak çocuğu ka- da paradan 
konuıurlarken iımi geçen hiç bir berıer, bonNllar, 21.ao Bayan Bedriye 'l'Uztm 1 çıranla münasebete girişmiş olan Bunları dinler)cen H 
kitab kalmamıştı ki, Saime onları <Şen> radyo caz "" Tango orkeetraıan. doktor Kondon'un sözlerini göre • mamiyle köpekıemit bir 
b. b' k 2zs Khz. VARŞOVA, ıs.Mm. cegıv·z G""en yazmıız 22 son1.:. du··ıtu··. 
ırer ırer o umasın. 18 Katovltz'ten: Koro konBert, 18,%5 Söz- •• -~ l\A • 

On ıene mütemadiyen kocası_ ler, 18,8.> Pllk, ııö:ı.ler. 19,16 Orkeetra kon11e- nun sayımızda çıkmıştır. Ertesi günkü mub 
nl dü•ünen ve du" •u''ndu''kçe onun rı, 19,·15 ocuk. 20 Rt-portaJ, muht.ellf llÖZler, Lindbergle çocuğunu çalan ara- yu"k bir kalabalık Fi 

:s' s 21 PlAk, haberler, 22 Senfonik orkeııtra kon -
meziyetlerini nazarında büyülten 1<:rl, 23 ReklAm, ıs,ııs Dan., H Sözler, danB. sında vaaıta olan Dr. Kondandan sabaıının küçük mahk 
Saime, nihayet o hale geldi ki, 54°\ Khz. BUDAPEŞTE, 660 m. bahsetmittik. HattA Hauptma • nunu doldurmuştu .. ff 
dünyada Yunustan büyük, Yu - ıs,so ı•ıAk. 19,15 Almanca den. 19.60 Pi- nın avukatı bu adama kartı ağır tor (Yafsi) Kondon'uo, 

3ııno blr'Ui'f.)le tarkilar, 20..SO Sözler, 21,10 • h 1 d b 1 t ş· d" 
nustan yükıek bir erkek bulun - Fllharmonl takımın kon1ert. ıs,10 Haberler, ıt am ar a u unmut u. ım 1 avukatının müthiş sor _it 
madığma kanaati getirdi. Diğer 23,30 Dam. ·u,u tlnsene orkestra... de onun p.htdlik etmesine aıra nasıl kurtulacağını merv 
erkekler onun için birer gölğeden su Kbz. BERLtN, 111 m. geldi .. Müdafaa vekili bütün dik - du. 
ba•ka bir •ey degwildi. Onun içı'n 19.!0 Pllk, 20 Sözler, ıo,20 Şen muBlklll, katini ona vermitti. Müekkilini 

~ s ve prkılar, 20,•o Aktüalite, haberler, 2S Ba- k 
on sene zarfında Saimeye çıkan berler, 2s.ıo DUo piyano • keman kouerL kurtarmak için doktoru en kanır 
talipler hep elleri boı olarak dön- ıorıular altında ezerek evvelce 
düler. Nasıl dönmesinler ki, Sai· latanbul Belediyesi yapmıt olduiu suçlandırılmaları 
menin yegane canlı erkeği, on se- KONSERVATUVARI timdi iabat etmeğe çalıpcaktı • 
neden beri ölmüt bilinen Yunustu. DAN~ ve PIY ANO KONSERi Doktor Kondon yetmitltk, fa -

Nihayet Saime müradına nail LAURETIE HRDINOV A kat zeki ve çevik bir adamdı. 12 
oldu. Bir gün Yunus çıkıb geldi. FERDi von ŞTATZER Mart 1932 de Bronks mezarlığın. 
Saime bu kavutma hi.diıesini 28 İkincikinun 1935 Pazarteıi da olan mahud ıece ıörütmelerini 

21 d bütün teferrüatma kadar anlattı • gayet tabii bir teY gibi telakki etti. saat e 
Çünkü aradan geçen on ıene zar· TEPEBAŞI ŞEHiR tiyatrosunda Mezarlıkta bir aaat ıörüıen ve 
frnd::. Yunusun ölmediğine hic çocuğu bizzat-kaçırdığmı ıöyliyen 
füphe etmemiıti. Yunuı geri ge. Eakl Franaız Tly•troaund• Jon adında bir adam olduğunu 

Bu ıece uat 20 de söyledi •• Müddeiumumi bir ıual lince on sene evvel hayatını nere-
de bırakmıııa gene oradan batla· 1,ıaııW lıl .. ilJni tordu: 
dı. Yunuaa qk ve ıefkat aidır Deli dolu ŞrhirTÜjafnsu - Pek iyi bu Jon kimdi?. a ~;;;.::;~;;;;;;~~:f;t';;;~t"-3'-i Qıa'+nr .... • ılr!rt J ---ı-

ı. · percle ciddi bir tavır ile cevab verdi : 
Fakat ondan sonra öyle bir 9ey Yazan: _Bu Jon, Brüno. Ripr Ha -

oldu ki bunu hiç bir kimse, hatta Eln-em Reıit uptman idi. 
Saime ile Yunus bile anhyamadı. Bundan sonra ıahid, gene o ge-
lik haftaların Co•kunlukları ıu··ku" • Beıteliyen: Cemal 

s Reıit ceki ıörüımenin alt tarafını an -
net bulduktan sonra Saime, evin - latmaia bqladı: 
de yabancı bir adamın ya~amakta "- Ben kendiıini ıörünce Jon 
olduiunu hi11etmeğe bqladı, öy- =-m=m Bu gece mıwı m hemen kaçmak tqebbüıünde bu • 
le bir adam ki, on sene mütemadi- § il lundu .. Arka11ndan ko,tuın, ben 
yen ruyuını gördüğü kocasının U• 1 Nöbetçi eczaneler il yqta bir adamın ona fenalık ya
taiı bile olamazdı. Saime evvela 1 Samatyada: Erofiloa, Fenerde: İİ pamıyacağmı söyledim.. Bu sö
bu binine karıı mücadele etti. 1 Hüaameddin, Şehzadebeımda: lıma· ıi zümle ıiikUnet buldu ve para ıeti
Yunusun yorgun olduğuna hük - 1 il Hakkı, Şehremininde: A. Hamdi, d rı"p oetı"rmediiimi sordu.. Ben 

·ı Karqümrükte: M. Fuad, Abaray - ı: • 
metmek iıtedi. Yunusu atalet ha - •ı f" b d" çocug"'u da: Sarim, Eminönünde: Hüınü Hay- i= men ı ceva ver ım ve 
linden kur!armağa ve ~efkii~eıin- 1 dar, Ankara caddeıinde: Ep-ef Ne . :! kaçıran adamın kendisi oldu • 
de yapdıgı erkek halıne getırme-1 ıet, Zeyrekte: Yorgi, Galatada Doi· 11 ğuna kanaat hasıl etmedikçe pa -
ğe çalıttı. Yunus için okuduğu ki- ruyolda: Merkez, Tünelde: Manko · ıi ra getirmenin imkinı olmadığını 
taplardan bahiı açtı ve kendisiyle viç, lıtiklal cadcleainde: Kemal Re - 1 söyledim.. Bunun için de küçük 
k d f 'k' . 'ba . l il bol, Oımanbeyde: Şark merkez, Ka· !I ocası arasın a ı lr ıtı rıy e u - ' :: da y . T Halı .x.ı 1 Lindbergin gömleğini gösterme -

w :; ıımpata : enı uran, cıo15 un-. 
çurumlar mevcud oldugunu anla - $: da: Yeni Türkiye, Betiktaıta: Nail 5 ıi kafi olacağını anlattım.. Fakat 
dı. Musikiye iltica etti, bunda da U Halid, Beyazıtta: Cemil eczaneleri. !i 0 bana gömleği gösterecek yerde 
Yunusun çok geride kaldığını gör- U:n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.-:::=::::::ii bir takım ıualler sonnağa hafla -
dü. Günün hi.diıeleri de Yunusun, Ortaköy f ukaraperver dı. Bütün bu sözlerinden çocuğun 
akıl, seciye ve malumat itibariyle · k hala ya .. "'•kta olduğu hi11edili-cemiy etı ongresi ,.--
Saimeye eritemiyeceğini birer bi- yordu. Bununla beraber eğer ço· 
rer meydana çıkardı. Ortaköy F ıkaraperver cemiye- cuk ölmüıse kendisinin elektrik 

Yunus da ne olduğunu bir tür- tinden: Cemiyetimizin ıenelik sandalyesine gönderilip gönderil
lü anlıyamadı. Saimenin tavru ha- kongresi ekıeriyet hasıl olmadı - miyeceğini ıormaktan da çekin • 
rektinin büsbütün deği,tirmi§ oldu ğından 1 ıubat 1935 tarihine mü. medi. 
ğunu görerek hayretler içinde kal- aadif cuma günü aaat on buçuğa Bütün bunlara kartı Lindbergin 
dı. Saimeni~ bafka bir erkeği sev- talik edilmietir. Saygı değer üye • vaııtası, aııl çocuğu kaçıranla 
diğin.e kanaat getirdi. lerin ° gün belli ıaatte cemiyet kartı kartıya bulunduiu isbat e-

Yunua bu düıünceıinde hi~ ya- merkezi olan Ortaköyde Cumhu • dilmedikçe müzakereye giritemi
nılmıyordu. Çünkü Saime, pek far- riyet Halk Fırkası ocağı binasına yeceğini söyledi. 
kına varmamakla beraber, on sc - gelmeleri rica olunur. Bunun üzerine Jon bir alamet 

l k . . k l y ................ - •• - ..... ··--·········· k '' """ .. ne i ııtıya mın yarattığı ö ü u- vermit olma için çocugun ıut -
eden Sulh mahkemesindeki barıı-

nuıu seviyordu. Halbuki Yunus, ninenin iğneıiyle befiğe bağlan -
ma teşebbüsünde karı koca tekrar 

on ıene karısının mefkiireıinde mıf,, olduğunu bildirdi. 
bir araya geldikleri zaman Yunuı Evvelki muhakemelerin birinde vaşıyan sahsiyetin kendisini ma~ -

Jiib ettii?ini anlavamıyordu. O, 
Saimevi eskisi ızibi seviyordu. On 
senelik esaretinde hep Saimeyi dü
şünerek jııılrP.nce)i h;\vatma b•raz 
neşe vereb;Jmiıti. Onun için dü -
~ii"...,~f7e ve r.ok ii7:ü1mP~e ba"la -
dı. Ru iizi;ntii ni'°'avet İAİ asab" -
yete ve kıskandıla varçlırdı. 

Bof&Jlm& davaaına takaddüm 

gene ümitlendi ve elini Saimeye bu iğnelerden bahaedilmit ve ço
doğru uzattı. Fakat Saime bunun cuğun örtüsünü betiğe bağlıyabi • 
farkına bile varmadı. Sevdiği bir leceği sabit olmuıtu. 
!i&h11n uzaklarda bulutlar arasında Doktor Kondon'un anlattıjına 
görünmez bir bale geldiğini far - göre 0 ıece bütün kollUflD&lar bir 
keder ıibi oldu, batını önüne dostluk havası içinde geçiyordu •• 
eğdi ve anladı ki, hayatta olanlar Çünkü doktor Hauptmana emni -
hayatta olanlara ve ölüler de ö - yet telkin ederek çocuğu kurtar -
lülere aittir. mak istiyordu. 

iki polis ara11nda _lıl 
getirilen Hauptman ~ 
kinlik içindeydi. Çeh~ 
yürümeğe mecali yok ,illi 
de bulunuyordu. F.ı-. 
f aa avukatı bu defa iı 
hiş darbeleri indireceiiol 
yordu. 

Adeti oldueu üzere 
ları soruyor, biribiriııe 

beti olmıyaa bir mevzu 
ne geçiyor, eline düt .. 
hanını hiç durmadan 
ia çalıtıyordu. 

Doktor Kondon eıki 
lilr --•;..; :anuwhna.111.a. 
avukatın yaptığı aram 
lannı tashih edecek ka 
vemet ıösteriyordu. 

Bu hali dinliyenler 
mırıltılara sebeb oldu 

nur. 



Arasında Boşanma 
Hadiseleri =--: 

Al'J v:•• •• d .. ' 
uı, .1 uru u . 

lddızlar 
'İiteka· arasındaki evlenn\elcrjn 

h. ız e\'lenmeler olduğu bili . 
ır le d" ht Y ır. Dünyanın her tara . 

ilik Yranları bulunan nldızlar 
· htyatında tızun müddet hir : 
YorJar K d " · a m yıldızla erkek 

İıl~nıd~ ço~ geçmeden ge -
tert ll§gosterıyor, önce ayrı ay-

trde ya k , ond tama yolunu tutuyor-
~ sonra da sıra mahkeme -
k. rna kararı almağa geliyor. 
· tarı almakta da, bilhassa A -

leri ; ~iç güçlük görmiyor, iste . 
lııd yı kolayca elde ediyorlar. 

' · h.111 
''e erkek vıldızdan her bi· 

ır k · 
•nlaÇo hayranı bulunmaSJ, on· 

•• n.._ tarnaınalarmda rol oyni • 
vnun .. 

l11ı h' ıçın, kendilerine hayran 
ır Çok k ... 

dıaın ı~ıyı bırakıp da, iki 
Y•~nız birihirleriyle meıgul 

or B hır imkansızlık malıiyelini 
~ u bir çok kiti ile alakaları -
hu tce ve mahiyeti ne oluna ol· 

· e~~iyet karıısında, yalnız bi· 
it ~gözlerine bakmakla kal-

k.-. tndıierı· .. ı· B' k ,..in ite . ne guç ge ıyor. ırço 

""''dılerine hayran oluıu -
ı._ ka~rislere tutulmalarına 

lrladıgmı da, aynca göz 
~ ..:.bnak gerektir! Bu arada, 
lit. S •ebepler de hulunabi· 
~ yıldız hoıanmalarmda 
, __ ._. 0Yniyan ıeyin yahud ıey-
N ~ğu araıtınlmca, umu -
~da not ttiğimi?: ııebep-

'tlfdıı r! 
~ e\Pfenmeleri arasında en 
~ ~ olarak, l\feri Pikfordla 

~· llctbanhin aile hayatı göste· 
~" ''r: Holivnddaki "Pik -

"-d. eeınde tam on heı sene 
~ llaes~'lanuılar, hu bütün dün· 
"-a 'il bet lir Yerde kurdukları yuva, 
~tene hiç bir sarsıntıya 
'-~ Lo..;) • Fakat, nihayet bu yu· 
~ . d~ kan, koca, ayn ayn 
~ 'Litı littiler. Zaman zaman tek
~etde 'leeekıerinden bahsedildi. 
~ ~. ~uıtular. Bu hadise -

~et ... ~un yenilenmesi • 

tondan çıkmış, gizli bir merdi\'enden 
inerek Adliye sarayından uzakla~ -
ını~tır. Muhakemenin cereyanını ga· 
zetclcre aksettimıcmek için, yıldız 

\'e dostları bazı tedbirler almağı gö· 

zetmiıler, huna rağmen her §eY. du
yulmuştur. 

l\leri Pikfordu görenler, onun pek 
müteessir göründüğünü, konuşma • 
sını işitenler, sesinin ihtizaz ettiği

ni anlatıyorlar. Boıanma istidasında 
hoıanmaya seheb olarak kocasmm 
gaddar, kaba bir adam olduğunu, 
.kendisine karşı lakayid ve ihmal e -
dici davrandığını yazmııtır. 

G~mif Zaman Olur Ki Hayal.i Cihan Değer: • : ..- ~ : 

Meri Plkford, "Pikfer ., Mallklneainln Bir Salonunda Dlnlenlvor r 

dasma çıkmıştır. 
Aradan çok geçmemiş, spor kıya· 

{etini değiştirib gece elbisesi giyerek 
tekrar inmittir. Oradan doğruca sa· 
londaki baloya gitmiıtir. Verilen hü
Y.ilk ve muhtqem baloda. önceden 

onlan yalnız yıldızlann değil, dün
yanın en mesud evlileri sayanlar az 
değildi. Meri Pikford, e\•lenişlerin • 
den sekiz sene sonra, bir gazeteci • 
nin sualine kartı kendisinin en me· 
t-ud gününün Duğlu Ferbanksla ev
lendiği gün olduğunu, bu sualle kar· 
ıdqtığı o günde de ayni saadetin 
temadisini duyduğunu bildirmişti. 

Onların Holivudda üstün itibarı 

vardı. İkisi ~e orada Kral ve Krali
çe gibi hüküm sürüyorlardı! 

Beverley Hilsteki "Pikf er,, ma· 
Jikinesi, debdebeli bir saraydan 
farksızdı. Holivudu ziyarete gelen 
en tanınmış kimseler, onlann mali -
kinesine misafir olurdu. Sanki s~ . 
lirler geliyor ve itimatnamelerini 
takdim ediyorlardı! 

Derken, bir kaç sene evvel, ara • 
)arma bir soğukluk girdi. Koca, se • 
yaliate çıkmak, Avrupa sosyetesine 
karışmak isteğini ileri sürüyor, ka • 
dm, hem evinden uzakla§~arnak,henı 

de kocasını yanında tutmak arzusu • 

nu besliyordu. Koca, hercailiğe ka • 
pılıyor, kadm, saf bir artist hassasi
yetiyle yaşamakta ısrar ediyonlu. 
Bir hayli çekişmeler oldu \'e koca, 

yalnızca Londraya gitti. 
Koca, orada dedikodulu bir ya • 

ıayışla süriiklenih gidiyordu. Bu sı
rada Lord Aşli, kal'l8ı Leydi Aşli a
leyhine açtığı boşanma davasmda, 
Duğlas Ferbanksla kansının yakm • 
dan tanıştıklarını sebeb olarak gös· 
terince, dedikodu aldı, yürüdii. Lor
dun karısı, evvelce bir operet yddı
zı olan Silviya Hokinsdir. 

Bu skandal ve diğer dedikodular, 
Meri Pikfordnn sinirlerini bozuyor
du. Bir taraftan da Greta Garbolar, 
Mey Vestler, niifuz, edinmiş olduğu 
için, kendisinin Holi\'udda ikinci 
planda kaldığını giirerek, asabileşi • 
yordu. Londradaki skandal mahiye· 
tindeki davayı hazmecleıncdi. Koca· 
sı aleyhine 8 Kammuev,·el 1933 ta
rihinde boşanma istidasını verdi. 
Sonradan takib edilıniyen hu istida, 
şimdiki boşanma kararına esastır. 

Meri Pikford, kırk bir yaşındadır. 
Kanadatla doğmu:ı;tur. Asıl iSJni, 

Gladis Şmittir. Duğlas Ferbanksa 

gelince, onun yaşı, o\1 sell.;.. Wıhıı 
fazladır. Onun daha yqh olduğu da 
rivayet edilmektedir. Her halde elli 
birini doldurduğu muhakkak! 

Allan Da Boşanıyorl 

~ettiği IÖy]enildi. Aradan 

~ IO ' tahminlerin aksi çık
~! il lı.ftaıar içerisinde de, bo-

Duglaa Ferbanlls, Memnun, S1rıtıvor ! 

Genç ve gU. 
zel bir yıldız o • 
lan Elizabet Alla. 
run . hayatından 
bir müddet evvel 
bahsetmittik• Ge. 
len malumata gö. 
re, bu yıldız da 
kocasından bo • 
pnmak üzere • 
dir. Fakat, koca. 
sı onu elden ka. 
çınnamak için e. 
tinden geleni yap. 
maktadır. Karısı. 

nın üzerine o de. 
recede düıüyor 

ki, onun botan • 
ma isteğiyle mah. 
kemeye istida ve. 

receğini duyun • 
ca, itini gücilnU 
yüziiatü bırakıp 

derhal, ta Lon • 
dradan Holivuda• 
citmiı, bu altı bin 
millik yolu, kıı • 
men de tayyare 
ile uçarak geç. • 
mittir. Bunlann 
biribirlerine kar • 

ta... t.. .\ııjeJ . 
'ti~ edeıı .;tt~ ~alıkemeye mü -
&ı.tııı bir erı Pikford, üç dakika 

~ ~enıe celsesini müte • 
L "ı 1ddıa, kara.nnı dinlemittir. 
~ )oltu_ ~emeye gelmitti. 
~ O, kendini müdafaa 

~' la}•l&g~tti. Kadın, malı· 
'a ~ ~f, güç ititilebilir 
-..,~ tfJa) nıallan olmadığı· 
~~::için de son konut· 

~' aralarında anlattık· 
~~karar bildirilir hildi-

l\lalıkemeniıı bo~anma kararı 

verdiği sırada koca neredeydi ,.e ne 
yapıyordu?. Duğlas Ferbanh, o sı • 
rada İsviçrede, Sen Moric;te bulunu
yordu. Orada "Palas,, otelinde otu • 
ruyordu. 

Duğlas Ferbanks, muhakeme gü· 
nü, karlı dağa çıkmış, kayakla uçu -
romlardan atlamıı, bütün günü kış 
ıporlariyle geçirmittir. Akşam üstü 
otele dönünce, kendisine Nevyork • 
tan gönderilen bir telgraf verilmiş • 
tir. Gayet sakin bir tavırla telgrafı 
açmıı, ıöyle bir göz gezdirmiş, sonra 
katlayıh cebine koymuş ,.e derhal o· v ID refakatinde sa • 

~ede Coninin Boşanmaları ! 
;:::: loıııp;yJlldız Lııpe Velede 

ı...._· -,, onu yıldız Coni Vavs-
-PllacQ) . 

~~"""' -.~ B ar IDJ, boıauım· 
.~ ... u 
~ ~ k sorguya timdiye 

~!.... Ço 'Ve nk ce.ap a • 

'::~ iiıereler gibi .• 
~ ~... y ille davayı açtı. 
~ l&tle&fliyea "Tarzan,. 

-._ .~ e denu1: 
-·~ L· ID iddiasına g·· ' b 

uır-L ore, ~ ... .-~eion· . 
l§ırn ! Ger,;i hen 

hiddete kapılınca elime geçen İs· 

kemleyi kaldırıp yere vurur, kıra • 

nm, fakat kanmı hiç dövmedim. A • 

teıli Lupe Velez, ayni zamanda pek 

sevimli, pek tatlı bir çocuktur. Ona 

hangi erkek el kaldmr, hangi erkek 
kıyar?! •• 

Madem ki, davayı açını~, malı.ke • 
meye yalnız gitsin. Ben gidip de 

kendimi müdafaa etmek niyetinde 

değilim! 

tuttuğu mükellef bir tarzda süslen • 
mit masanın başında tıka baaa ye • 
mek yemiş, bol bol içki içmİ§, çok 

canlı ve ne§eli görünerek, boyuna 

kahkahalar atmıştır. Baloda bir çok 

kadmla sık sık dansa kalkmıı ve sa· 

baha kartı oteldeki odasma çekil • 

miştir. Bu suretle, Nevyorktaki bir 

dostunun çektiği telgraf ta bildirilen 

muhakeme neticesinin kendisini hiç 

üzmediği zannolunuyor. Yoksa, ha • 

rice kartı mahsuı netcli mi görün • 

dü, filmdeki gibi hayatta da rol mu 

oynadı? .• Fakat, mahkemede .kendi· 

sini müdafaaya lüzum hissetmemesi· 

ne bakılırsa, bu neticeyi o da isti • 

yor, bekliyordu! 

Meri Pikford, Oin Murdan sonra 

Duglas Ferbanksla evlenmiıti. Bu 

evleniş, bir aşk romanının bir safha· 

sı ıaydmıştı. Evleniş tarihi, 28 Mart 

1920 dir. Kan, koca, balaylannı 

Avrupa memleketlerinde, daha ziya· 

de f ngilterede geçinniılerdi Aradan 

ıeneler geçiyor, onlar biribirlerine 

d~ ziyade bağlanıyorlardı. Hatti, 

§1 olan vaziyeti, s;uzcaue:ı hlıiln 
Meri Pikfordla Duğlaı Ferbanksın şim 1 za uyduramadık,, demittir. Kocası ise 
diki karıılıklı vaziyetlerinin tamamiyk "Aramızdaki anlapmamazhğı güzellik. 
aksine 1 : halletmek imkinı vardır,, sözleriyle 

Koca, Bil O' Briyendir. İti o kada. tıukabelede bulunmuıtur. 

çoktur ki, Holivudda filin çeviren ka. Elizabet A1lanla Bil O' Briyen 1932 
naının yanında, her ne pahasına olursa de Londrada evlenmitlerdir. Koca, 
olsun, ancak bir hafta kalabilecektir. Londrada ainema ve tiyatro acen. 
Ne yapıp, yapıp bir hafta içerisinde ba. teaidir. Yıldızın oynadığı filmlerden bi. 
npcak. Eğer banşabilirac ! ri, "Hekim ruhu., dur. Bu filmde eşi. 

Yıldız, kocasının altı bin millik mc Klark Geybldir. Bu sinema mevsimin. 
safeyi kuş gibi geçerek gelipnden hiç de fstanbulda da filmi görülen Elizabet 
de memnun olmamıtt kocasına "Biz, hu Allaru, mevsim geçmeden daha bir 

sust hayatımızı umum: hayat prtlamnı. kaç filmde görmemiz muhtemeldir! 



Vazoyu elintlen tliifürüb kf. 
ran ~ocuk, baba61na ıöyle eliyor: 

EG 
LEN 
CE 
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ucuz 
OıµuıtaA 'Vat! ! 

Abdüllatif, k12mı evlendirecekti. 

- Sakın lnzıb da beni tlöu • 
me, ha!.. Sen benim makineli 
tüfeğimi alıp ta kırdığın zaman, 
ben seni clövclüm mü?! Kendisi sent-lerden beri havlu ti~· 

retiyle mc§guldür. · Hayli zengindir. 

1-J ava dan Haber Zenginlerin çoğu gibi, ayııi zaman-
Mahkemede müdafaa ıalıitleri da hasis! 

dinleniliyordu. Reis, mahkeme hu- Onun bir eski zaman adamı ol -
zuruna gelen ~ahitlerden birine duğunu da ilave edelim. Evi, ıedir • 
soruyor: lerle, minderlerle dö§elidir. Kendi • 

- Suçluyu tanır mısınız? sine bakarsanız, kızma düyün dola· 
- Oldukça! yısiyle oda tak.mu almağa hacet 
- Nasıl bir adamdır?. Hakkın • yok.. Kendi evleniı zamanından be· 

daki kanaatiniz nedir? ri evde duran döıeme takımlan, o 
- Ben onu iyi adam biliyorum! kadar itinala muhafaza edilmittir 
- Söylediği sözler daima hakika· ki, yeniden masrafa girmek, mana • 

te uyi;uıı çıkar mı? sız bir harekettir. Kızı da pekala bu 
- Bazaıı evet, baznn lıayir ! dekor içerisinde gelin olabilir! 
- Nasıl? Havlu taciri Abdülliitil, böyle 
Şahid, izah etti: düşünüyor. Fakat, ne karısı, ne de 
- Kcncfüi, lıavay~ dair haberler kızı bu fikirdedir. Onlar, mutlaka 

' 'erir. I\:-ı:nt lın H' miirliiriidiir 1 masraf kapısı açmakta ısrar ediyor· ____ ......, __ ....-: ____________ ...,. __ _.. _______________________ __ 

- Kqke lalıa evvel ıel•~ytlini:ı. Bi>:, bu •ene •obamızı bQ.f kaıına 
lnndurcluk. Gelecek Hne de inıallah •İz kurar•ınız! Olmaz mı? 

- Geçen .eneclen kalan elli ku J'Uf borcunuzu, o zaman iki kat la. 
izle utiyecefim~i unutmayın! 

Desti lzdivac ! 
Vaktiyle bizde evveli tercüme, 

l>iraz ıonra da telif romanlarda yer 

tutan bir "Desti izdivac,, tabiri var· 

dı. Bir kızla evlemneğe istekli olan, 

onun "Desti izdivacını taleb eder.,, 

Sise içinde bu tabir geçen bir 

nükteyi anlatıyoruz. Böyle konu • 
pnlar, dili o eski tabire alışını§ olan 

iki ki§idir. Bunlardan biri §Öyle di· 
yor: 

- Lemanm deati izdivacını taleb 
ettim! 

- Taleh ettiğin §eye 
mu? 

- Evet! 
- Na11l?. Sahi mi? 

nail oldun 
I 

- Sahi! Bana bir tokat aılCetti t 

... Size takelim edeyim. Pelı caiz doıtum, · cambcuhar:e direktörü! 
- Ne isabet!. Sirkteki ayı htııtalanacak olıa, hiç teU1d hacet kal. 

mcu. Kürküne büründü mii, göğıii nü l!ere gere seyircilerin karfısınaj 
çıkabilir! Tam mana.ile itinin ehli! 

- Geçen gün, hani ıu ıenin ark acltlfın olan yakııılJı eloktora git -
tim. Muayeneden ıonra, "h~ merak etmeyiniz. Sıhhatiniz tamamile 
yerineledir. Hatta o clerecede, ki keıke •~İn kalbini~ benim olıa,, de· 
eli/ 

- Sen, ne eleclin? 
- Seninle aramızın açılelıfını •Öyledim. 

lar. Sebep te evdeki dö§eme takım
lannm, hu gtlnUn moduma uyma· 
ması ! Kjihik: mobilyelerin aıağı yu· 
kan her evde yer tuttuğu bir za • 
manda, hiç "Nuhu Nebi yıldan" 

kalma döıeme takımlan arasmda 
düyUn yapılır mı? 

AbdUllltif, baktı, ki, olmıyacak! 
Naçar kaldı, muraf kapuı açmağa 

attir ugra§ınaktau bunalau satıcı, ni
hayet alnmm terini mendiline ıile· 
rek, ona ıu ta\'llyede bulundu: 

- Sizin ne aradığmısı ıimdi an· 
ladon. Ketke daha evvel açıkça 
ıöyleaeydinis. Size en ucuz mobilye 
ıatılan yeri tarif ede7im. Şu k<Sıe· 

baımdan ıapınea bir oyuncakçı 

dükklnı vardır. Orada satılan mo • 
değil, ama ıöyle biru olsun aralık bilyeler mukavvadandır, ama ucuı 
etmeğe yanaıtı. Mohilyenin pahalı· mu ucuzdur 1 
smı ıeçerler, diye kar11iyle kumı - Feeüphanallah ! 

KAR 
VE 

KOC 
Karısını yaralamaktan suçl• 

dam, ağır ceza mahkemesinde 

guya çekiliyor. Bu hareketi, 

nı öldürmek maksadiyle 1 
kaydiyle, muhakeme kararı 

Reiı, soruyor: 

- Onu öldürmek 

Doğru mu? 

. - EveL Geçinemiyorduk. 
ediyorduk. Nihayet o aktaJJI 
ra ba§ında kavga ederked, 

kapıldun ve .•• Onu yaral~~ 
kin, ~imdi yaptığıma nadiJJlil' 

· - Bunu vaktiyle dlitilll 
daha iyi olmaz mı idi? 

- Şüphesiz, ıüphesiı !. 
~iddetli geçimsizlik dolayısiyle-' 

. Reis, ıuçlunun sötün-0, ~ 
§Öyle diyor: 

- Boıanmak' için, Huk~ 
kemesine rrtilracaat eder, 
kanuni yolları takib ederek. 
dmızl 

Suçlunun cevabı, şu: 

- Evet, lakin... Biz, ~1 
kadar hiribirimizden a~.i 
ahdetmi§tik. Nikahmuz kl)'ltıw 
mani 

beraberine almıyarak, bu iıi tek r-... --......... - .... -..-............. ,_. __ ._._.__.. __ _,_ ... 
baıma halletnıeği tercih etti. Bir 
g9n, onlardan habenizce Beyoğlu • 
nun ltlkı eıya ıatan btiyUk mobilye 
m•Kazalannm biriıinin eıiğinden i· 
çeriye adım attı. 

- Buyurun, efendim!.. Ne emre· 

deniniz? 
- Şöyle bir oda takımı letlyo • 

rum. Bir de karyola ... Biaim Pakize· 
yi csvlendireceğim de! 

- Hay hay, efendim!.. Yalaız, 

\~tfen !Öyler miainiz, hu oda tak.mu 
ıaloıia mahsus mu olacak, oturma 
odasına mı, yemek odaıma mı, yok· 

ıa ... 
Ahdilllatif, aatıcmnı ı6zlerini te· 

l4§1a keıti: 
- Dur, dur!.. Ben o kadar kala· 

balık ıeyden hoılanınam. Ukırdı 
balık ıeyden hoılanmam. LAkırdı 
da, qya da az olacak... Bir düyiln 
odasma mahsuı takım, bir de ya· 
tak .... 

Çaçaron satıcı, 18.krrdıyı n\U§teri· 
nin ağzından aldı: 

- Bir de yatak odası takunı ! 
- Hayır, hayır! Bir de yatak .• 

Takım değil, tek bir yatak! 
- Ha, öyle mi! Tek mi, çift mi, 

efendim? 
Havlu taciri, ha§ml iki tarafa sal· 

hyarak "Lahavle!,, çek.ti: 
- Canım, efendim, hu da ııual 

mi? .. Tabii kan, koca içinde yanya· 
bil beraber yatacaklar! 

Zengin ve hasis mÜ§teri, mağaza· 
daki bütün takımları gördü. Fakat, 
hiç birini gözüne kestiremedi. Ne 
düyün odası takıniınr, ne de karyo· 
layı satm alamadı. Sebebi de, fiat 

meselesi! 
- Bana hak, evlat.. Ben, hem 

sağlam, dayanıklı, hem de ucuz ola: 
nmdan istiyorum. Şık olmu§, olma
mı§, hence hiç ehemmiyeti yok!.. 
Esasen hence bunlara hiç mi hiç 
Hb:um yok, ya!... Hep karım Ane 
ile kızım Pakizenin ısrarı yüzün • 

de 1! 
Satıcı, oda takımı ile karyolanın 

en ucuz olanlarını gösterdi. Liktn, 
müşteri pazarlığa hile giri§miyor, 
daha ucuzunu istediğini tekrarlıyor· 

du. 
Böyle bir mii§teri ile tam iki sa· 

Ne YemiŞ! 
İki karmanyolacı, gece geç vakit 

yangm yerinde baı başa '\'ermi§, ko· 
nu§uyorlar. Eller cepte, ağızlarmm 

ucunda birer ciğara ... 
Bunlardan biri, şöyle diyor: 
- Haberin var mı?.. Bizim İz· 

bandut, geçen gece bir yolcunun 
suratına yumruk, böğörüne tekme 
'VUnnu,. Çok geçnıeden de yakayı e· 

le vermi§. .. ., 
- Ceza ı ağırcadır bu J~ • 

cezayı bakalım! 
- Elbette yivecek. Yahııfı 

• 1 
evvel hatka bir §ey yemit· 

- Nedir o? 
ı ·rse ~ - Karmanyoladan e 1 ~ 

paranın hepsini karısına ,·e i 
ce, Hacerden bir temiz d•1 

Hyecanlr bir briç partin yapılıyor. Oynıy.+lar, ellerirıd•~ 
n kullanmakta müteretlılid, bakı,ı yorlar. Tam bu •ırdtla ~yor: 
eve giren hır•ız ela, briç meralılısıel ır. Dayanamıyor, ıeılettı 

- Haeli, canım! Kôğıtlarelan birini kullan•anız ,al 



Fra~sız Erkinı Harbiye! 
Reısliğinde değişiklik 

Devletlerin Teslihatı: 

Uzak Şarkta 
tayyare 

yapılan büyük 
~rıeraı Gam ı· ,. Al F k " ·· e ın ın man - ransız as erı muna-

sebetlerini takviye edeceği umuluyor 

r •I f' 
G •IPr rlClil ı;ı;: miidafacı lwı'l'etlcri lJa~lwmrmclanı Gomelitı (Sol taraf ta· 

Lı cı Garn ı · · ı · R • t.J " rn < ır. 11 rcsım s<>Tl Çek numcı'r<ılan es1111smdt1 t1lu11111ş· 

6• 
lJ ;, Y~çınd 
ltıe3i ı· a tekaüde sevke - baş kumcu:danı Fransız reisicum -

a~~ İçi:~nı gelen general Wey. hurudur. Kumanda işinde har • 
l.ttıai b· ransız ordusu bir defa biye, bahriye ve hava bakanları 
~~Ud l'~r llluaınele yaptı. Onun birleşirler. 1932 de Tardiyöniln 
; ·ardı. N:~nı 66 ve 67 ye kadar teklifi Ü? .. ı ine bütü.ı bu üç bakaıı 
liıt:l-in baYet 68 yaşına gelme- lığı ihtiva edecek btC" milli müd.ı · 
t~ e u · · . İçin b' ıatısnaya c\evam et • faa bakf'nhğı kurulmaı.ı düşünül. 
'ilden C ır imkan görül~edi • müşse de i·u fikir :L'tı1,k edilme • 
l'a~ eneral Weygand 68 yaşı- miştir. Y. ı r.ız Fran~&.da bir yük • 

ald tn he .. k d" t g~ nuz so ınc olduğu sek milli müdafaa şurası vardır. 
lıJ~ltı] e.tk~erde Fransız ordusu Yüksek askeri Şura ise Harbiye 
~ldi .. llllı harbiye reisliğinden Bakanlıgımn İlllerinde isti~re va-
~)· •e Y • :r :r-
~ edildterıne general Gamelin zifes:ni görür. 
~ ~gand Ordunun umumi müfettişi bu 

ı SC\t} tn haba11 Belçikalı ve şôramn ikinci reisidir. Harb zu • 
t)lltıd \bir Alman kadım idi. hurunda bu sıfatla Fransız ordu. 
d~ du 867 senesinde Brük - sunun baş kumandanlığını da ü .. 

~İ llYay l . tlt kad a ge mış ve 1900 se- zerine alır. Fransanın bütün ma. 
h~ıfltr. ~r Belçika tabiiyetinde reşalları ve 12 feriki yüksek aske· 

i~_1li olan ;cak o sene Dragon ri şurasının azasını teşkil ederler. 
~· ~ ranıız ordusuna gir- Bir de umumi erkanı harbiye reisi 

ltıittir anO Fransız tabiiyetine §Orada aza olarak bulunur. 
~k · nd ~ 1te llıekt ~ sonra Sen Sir Ceneral W eygand ayrıldrktan 
· • l9Qı d ebınden diploma al- sonra yüksek askeri turanın ikinci 
l9~~ehi edın.~hur Sa.umur süva· reislieile Umumi Erkanı harbiye 
~ 3 de J ''\; muallimlik yapmıt rt-isliği bir elde birliıetirilmittir. 
~~ titnıio reyle beraber Rus - Bu suretle ıulhte ve harpte ku • 

telkih ~~914 de eferberliği mandanhk meselesi birle§tirilmiş
iltıdanı .. ınci Huaar alayının tir. 

·'" 
1Rına tay· d"I • B b" l • l . . . ıtJ· •• '4na k d ın e ı mıı, u ır eştırme mese esını şım • 

s1~ı etrne: ... ~r erkaru harb za - diye kadar en ziyade müdafaa et· 
~b dokuıuıgı halde 21 eylul miş olan CeneralGamelin iş ba -
9ts l'ciıJiğ~cu .orduya erkanı şına getirilmiştir. Onun en yakın 
911.\ l'a kad ıne tayin olunmuş, mesai arkadatları Ceneral Col -

u l"' ar o va "f d k . il illıto1 d zı e e almış, son ıle Ceneral Jorj'dır. Colson 
llt ~ erlta111u~ "' ~imal orduları ordu erkanı harbiyesinin dahili 

• 8..t ~c hu. iruparbıyesine reis ol • itlerine, Jorj da teftit itlerine ba -
ıhtt~~l ı:"0§a. ~ kumandanlığı karlar. 
~a: ıtibaren ~erıldiğinden o ta - Hakikaten ceneral Gamelin 

ı. h'!larıı O§la beraber çaht- umumi erkanı harbiye reisliğine 
~~ ~~ . 

hangarları 
Uzakşarktan gelen İngiliz yol-ı miyet vermektedir. Japon bahriye

culannın sözlerine bakılacak olur- si ıimdi bu reıtoyerlerden 4 tane 
sa demiryolu boyunca inşa edilmit inşa ettirecektir. Bunun için lazım 
olan büyük tayyare hangarları yol· olan para, 1935 bütçesinden temin 
da herkesin dikkat gözünü çek - olunacaktır. İki destroperin inşası 
ıncktedir. Uzakşarkta Sovyetlerin biterek hizmete alınmııtır. Bunlar 

1 

yaptıkları hazırlıklara dair alman üçer yüz to~ h_acmindedir, hızl~rı 
haberler içinde Baykal gölünün saatte 24 mıldır. Destropeler mıt
şarkından Amura kadar inşa edil- ralyözler ve derinliklerden atılan 
mekte olan hat hakkındaki haber bombalarla mücehhezdirler. Sov· 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. yet askeri mecmuaları Japonya • 

1 
Çünkü bu hattın sevku1ceyt nok - nın deniz altı destropelerinden 
tasından çok kıymeti vardır. mürekkep 10.12 yapılı küçük bir 

Sovyetler hundan evvel ltalya· filoya malik olacak1arını tahmin 
nın Ansalds deniz in§aatı deste - etmektedirler. 
gahlarına sahil muhafazasına YUGOSLAVYA: 
mahsus gambotlar ısmarlamışlar - Yugoslavyadaki şiddetli iktı • 

1 dı. Bu gambotlardan birisi deni - sadi buhran orduda yapılan bü • 
ze indirilmiştir. Yakında ikincisi yük tasarruflarla da kendisini gös
de indirilecektir. Bu gambotlar termektedir. Her şeyden evvel 
810 ton hacmindedir, boyları 80 memleket dahilinde Garnizon ha
ve genişlikleri 8,3 metredir. Maki· tinde bulunan askeri kıtalar bun
neleri beheri 1800 beygir kuvve - dan müteeaair olmaktadır. 
tinde 6 silindirli, Tosi sisteminde Kırım efradının en büyük kıs -
üç motörden ibarettir. Hızları sa· mı 18 ay yerine ancak be§, altı ay 
atte otuz mildir. Teslihatı 105 mi- kadar hizmet görmektedir. Kura 
limetrelik üç toptan, 4 seri ateşli efradının esas talim ve terbiyesi 
ve müteaddid tayyare toplarından için bir buçuk ay, nakliye kolların. 
ibarettir. Mürettebat 120 kişidir. da iki buçuk ay ve müfreze halin -
JAPONY ADA: deki talim ve terbiyede bir ay tah· 

Sovyet askeri mecmualarında sis edilmektedir. Vadesiz mezuni
okunduğuna göre Japon bahriye· yet alan Kırım efradının haddi he· 
si deniz altı gemilerini tahribe sabı yoktur. Bir bölüğün mevcudu 
mahsus olan destoyerlere çok ehem 140 yerine 80 kişi kadardır. En · 

lngiltere bül}ük 

Harb qemileri 

Manevra halinde 

.. 

1 

daht talim1erinde de cephane-den 
çok tasarruf yapılmaktadır. 

INGILTEREDE: 
lngiliz gazeteleri son zaman • 

larda İngiliz ordusunda yapılacak 
11lahata dair birçok münakaşalar 
yürütmektedir. 

Onun için lngiltere harbi -
ye nezareti resmi bir tebliğ neıret
meğe mecbur olmu§tur. Bu teb -
liğde deniliyor ki: 

İngiliz ordusunda yapılmak İs· 
tenilen ıslahat, ordunun hareket 
kabiliyetini gerek taktik, gerekse 
idari noktai nazarlarından müm -
kün olduğu kadar arttırmayı istih· 
daf etmektedir. Onun için süvari 
f ırkasımn motörleştirilmesi düşü • 
nülmektedir. Bir de otomobil müf
rezelerinin takviyesi tasavvur edil
mektedir, o suretle ki bir piyade 
livasının bütün avcı bölüklerini o

tomohilJe nakletmek kabil olsun. 
Bu suretle piyade f ırka1arımn 

motörleştirilmesi de kolaylatmış 

olacaktır. Fırka süvarisinin ve is • 
tihkam kıtalarının makineletşiril -
mesi olup bitmi~tir. Tahsisat kafi 
gelirse fırkanın at koşulu batar -
yaları da makinele§tirilecektir. 
Diğer makinele§tirme ve motör • 
leştinne işleri için şimdilik tecrü • 
beler yapılmaldadır .,, 

r 

t) 'tlttti ha b · . . tayin olunur olunmaz Fransız ka· 
tt~i''lld 19~ d bıttıkten sonra binesi bir içtimaında Gamelin'in lngilizlerin deniz konferanslarda büyük devletleri inşasından vazgeçirtmek istedikleri büyük harp 

·,. 11 fe\>kalad e Fra_nsa hükii • umumi erkanı harbiye reisi, hem gemileri bunlardır. lngilizler, dünyaya saçılmış bir çok deniz üsleri olduğu için, otuz bC§ bin tonluk zırh· 
lt\~ bulu e komıseri olarak de yüksek askeri şuranın ikinci re- lıların in§asından vazgeçilmesini ve onların yerine 22 bin tonluk gemiler yapılmaıını ileri sürmektedir. 

11lda k tanaıın~~!: fakat o za - isi olmasını, bu suretle Fransız or- Halbuki Amerika buna yancı§madığı gibi Fransızlar ve ltalyanlar daAkdenizde 35 bin tonluk rızhlılar 
9<4 d it ihtilaf ukumeti ile ara • duıu baş kumandanlığı vazifesini yaparak biribirlerine karfı rekabet etmektedirler. 

~ .. , ,; l>aı-iae ç~~ması üzerine görmesini karar altına aldı. De - -------------------------------------------
el'"' 'lığına t ~nerek askeri mek bundan sonra bütün Fransız taburunda 2abitlik yapmı§, 1906 yaya gitmit ve oradaki Fransız tayin edilmiştir. General Gameli· 

~l.ttı ~d 19
30 

dayın edilmiştir. müdafa kuvvetlerinin ba§ ku • dan 1914 senesine kadar bütün as- askeri heyetinde çalıımıştır. nfo şimdi Fransız müdafaa kuv· 
~i .e~ tilkaek a Fransız ordu· mandam doğrudan doğruya Ce • keri ielerde mare§al Jofrr'e re • Oradan geri döner dönmez Ga- l b k d ı ... t 

e.. "l'ıc~ me k"• l d h l f k b vet erinin aı uman an ıgını ev-
t l'ilL anı h .... b. v ıı olan u • neral Gamelindir. fakt etmiştir. me in er a eri rüt esile Suri • " "' ı .... ıy · ı hid etmi§, hocası olan Mareşal 

~··'da t t tni1 ol e reıa iğine ka- Fransada ilk defa olarak ihdas 1914 de Joffre onu derhal bü • yeye gönderilerek asi Dürzilere 
11~l'or-.ıek,\id y:Yordu. Fakat bu edilen bu yüksek mevkii birinci yük karargahı umumiye almış, karşı liareket eden Fransız ordu- Joffre'ün eski bir arzusunu ye • 
'~· "U tına er· · b ı ı k · 1 G 916 d J ff '1 b b d ku d nl ... · "ıne getı"rmek ve Jo"ffr'u" ha1-Iı rı 'Yel' • ışmış u • o ara ışga eden Ceneral ame • 1 a o re e era er o a su· su man a ıgma tayın olun • r .K ~ • 

~-'~ \iı:~~dııı. 'Va "f . lin kimdir? Gamelin 1872 de Pa - kut etmiş ve bir daha erkanı har- muştur. Gamelin bu seferde gös • karmaktan başka bir şey değildir . 
.., ~ l'ıtte p 21 esınden çekil- riste doğmuştur. 1891 de mülazim biycye geri dönmüş, umumi har - terdiği dirayet ve meharet dikkat Gamelinin Alman ordusunu çok 

~, d ra~ız 1.ı t\\tl• tı llnl-'- ordusunun olmuş, 1901 de erkanı harbiye dip· bin sonuna kadar muhtelif kıta • nazarını celbetmiştir. General Ga· takdir edenierden birisi olduğu 
\{il'' ' 1:1" lJt lll.eg ı . lfı.; •· ıt !elq e eaı tekrar lomasmı alını§, 1904 e kadar 15 larda harb etmiştir. Gamelin Fran· melin 1928 de Suriyeden geri ça - söylenmekte ve Alman · Fransız 

't>!er-e Fr~ne.lmıştn-. Mn.him inci kolordu erkanı harbiyesinde sız ordusuna gücendiği için 1919 ğırılmış ve 1929 ~ ... Nansideki yir- askeri münasebetlerini takviye e • 
812 ordusunun _ bulunmuş, 190ô ya kadar bir avcı dan 1925 senesine kadar Brezil - minci kolordu kumandanlığına deceği ümid olunmaktadır. 
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Hava şehitleri nasıl kutlulandı ? Bulgaristandaki 
-- (Bq tarafı ı inci ayıfada) 1 d111! Eğer ...... ev"1 bu yurd için 

•nmlf, Türk hancdarmm alaau 8lealer obwaydı bugfln MDi bura· 
ve yurdu yüceltme yolundaki ün • da hqm yukanda ve alnm aç~. b~-
lü ant'lannı söylemiftir. lamıyaeaktım. Onlarm hatırası onun· 
-O d T Cem" de göğlün6 kabartan ıeai, ıenin ye· 

n an eonra a~e ı · . " 
1 • • . ..&.:..:....1·ii ~L~d!-' rıae ben haykırayım: Bu u u te· yetının y__,....-uı mumm ıuer • • . . 

d Y "Ik• t ---~·k ektelri llitlerill yattJiı yerlerı. memn mert· 
en qı uy a)'yangsl m }'"'" . b"I . .J -'-' ... 1 h" 

il. I "nd Sa Burhan ta ıgm eenın ı gın ve uyanuuıgm a, ıç mua ım en en Y Y. u ___ ...__ L-.:.L. h" b" ....... ı 
• • L.!_ -...a-L DU' 1-eı .-,~-. iÇ lr e;uaa 88 a yare cemıyetı namına uır au~ua .. • , 

aöylemiftir. Bay Burhandan aon- glilplmuyeceklir ·· 
ra latanhul Kız Hseat müdür mu • etek• a8aler 
avini '"türkçe muallimi Bayan Bayan Ceadte Süreyyanm ıöz· 
Cemile Süreyya ldinUye ıelmif, leri tiddetle alkıılanmıı, kuman • 
fu .CSzleri söylemittir: dan General Haliı, kendiıini teb • 

rik etmif, "Sizin ıibi kadmlan o • Cemile sur.,ranın a8zlerl la .11 n...._ ...... _ d · t" 
n mı et eıueue J'&f&", emıı ır. 

Yurtdqlar; Bayan Cemile Süre11adan aonra 
Biz ne ölenlerin, ne de ıayıh giia· Milli Tilrk Talebe Birliei namına 

)erini bitirip aramızdan pkilmlerin Bay Hüaeyin kürsüye gelerek bir 
kuru yumı yapmıyorus. Bu topla· natuk 13yJemlttir. En aonra eehir 
nrı §elıitlerimizi unutmadığmua i· DUDıaa Umumi Mecliı azaımdan 
lln için değildir. Yurdu unutmadan, Bay Refik Ahmed Snenıil, kür • 
.. relimizi ve kendimisi unutmadan ıUye ıelmit, fUlll&n eöylemittir: 
oaJarı unutmağa ula imkb rok· Refik Aftmeclln alSzlerl 
tur. Fakat bis burada, Ttlrk ulusu· Hfllnıeriler, İıtanhullular, ben-· 
na em vermek için kendi canların· denönee buraya gelen, Ordunun 
dan vu geçenlerin, Türk ynhelme· dili olarak, Ti7yare eenıiyetinjn di
line kanat takmak için yerden sök· li olarak, ö~i birliklerin dili ola
lere düıenJerin ölma hatıraı önila· rak ıöı eöyliyea değerli hatipler, 
de Ttirk ulUIUllua deiifma karan· bu topluloianumın büyük anlamını 
nı ve Tiirk gençliğinin ymilma ill· g(lnl IÖSİerle anlattılar. 
kiimil tekrara geldik.. 

Kaıdfltlerim; gök tehidi bir fi. 
kintir. o. yübelmek .. hil,iye 
dayanan ve tehlilı:eden &rkmeyen 20 
inci ylis yıl yurtaev•liiinin bir gö

ıiinütldfir. Xunmumuaa ylrflyea 

bir ge~ vardır ki 01111 iyi anladık; 
korku ile Y"f"mık, korku ile .... lflr· 
en. iltiklll lrir anda bu.lumma. 
yapmak isteyenJerin, bJlilbu .,.. 
şerefli yapmak iste,.enleria bir tek 
yola var: ~I ohuk.. R• ._.. 

1 Uf"fe ...... ~ 
J için her teri göse almq olmü. '01-

Ben mm dilepnisi, derdin.izi, 

daygunUS11 llylemek için armmdan 
aymh tehir Mediıine gönderdiğiııüı 

ıüıin emriniscle, ıizin lıimıetiııizde 

ola belediye Oyelerinden biriyim. 

Onllll için bu toplulukta ıizin dili · 
llU olarak lis 13yleme itinin de va

sifelerim mda bulunduğunu 

bildirdiler 

B-.eriJer, halktan biri olua 
laalk _ ... koa11pıak, halkm dili 

olabilmek do;uin olma ..aL.J-
dır, ve 1'enim için büyük mutluluk· 
tar. 

iatiyea büyüklüklere namsed bir ru
hun panltumı görürüm. 

Arkadaılar, bu nıh, felaketler · 
den yılmıyan, horalardan korkmı • 
yan, şim§eklerle aydınlanan, bulut · 
)arla lmcaklqan Türk havacılığmm 
ruhudur. Onu kutlularnn. 

Medeniyet en kısa olarak ınsan 
zekamı~ insan kabiliyetinin, insan 
gücünün' tabiata üstün gelmesi diye 
tarif edilebilir. Türk zekası, Türk ka· 
biliyeti, Türk gücü tarihin karan • 
lıklarma karıııb geriye doğru giden 
en eski yiiz yıllardanberi tabiatı 

yenmiş, toprağı işlemi~ suları istek
lerine boyun eğdi'rmi§tİr. Doğruyu 

doğru görüp söyliyen tarih, Türk ze
ki, kabiliyet ,.e gücünün, yani Tiirk 
medeniyetinin bu sahalardaki üs • 
tünlüklrrini, övüne, Ö\"Üne anlatır; 
tabiata karşı karada ve suda kazanı· 
lan 1&\·a~, elbette gök yüzünde de 
kazanılacaktır; Türk tayyareciliği 

bize Türk medeniyetinin bu alanda
ki ba§arıcılığmı Ja vermek için ~a • 
hııyor, çırpmıyor. En iyi dilekleri • 
mizi, kalbimizi ve kazancımızı onun 
yoluna koymak milli borcumuzdur. 

Arkada!:lar, lıer yıl yapılan bu 
toplantı bir matem iyini değildir; 
geçmiıler için, ölmüıler için .Iıü 

nh etmeğe gelmedik; demin de 
ıöyled.im ki, bu tqm bize hatırlat • 
tığı yüce ıerelli erlere ağlanmaz, 

imrenilir. Ruhunun, onların büyük 
ruhlariyle ıarıldığmı, dolduğunu 

duyuyorum. İçimin taıkmlığı biraz 
bundan ve daha ziyade Türk hava· 
cılığmm yarınki büyük geleceğini 

yarınki ibtibıliijünü dii§ünüb neıe
lenmektea ileri geliyor. 

vatan için alen kahramanlar, ... 
sin bityftk ve tem.iz ruhlarmmı ı•· 

~·· .. 
kahramanlar, sizin Cleğerli nrlıkla-

tüade 71pdığmnı ICUll, 1f1c11s ve 

huırbkm y...,...ıer it;ill Wr )'md 
lammlJOI', bir .,.,._ tmumıror· 811 
mavi g6k altında batbnlaımm ver· 
diji hayatla Y8f8>'anlmn MIİ lad• 
ee iniltidir ve paJI uca kulluktur. 
Btr ,.....,.k ipa dlayaam lıer ala· 
ıundm 8at8a deferi olan Tlrk ula· 
ıu kendi varbğmm deifpllfll Wp• 
.uur. Kendi yardwaaa .,.. kendi ba· 
da:aluiuan eiilma ~
O, hu bnima .a.le yapmırer. Yar-

rmızı ıalıid tutuyorum; İetanhul 
ve İstanbullular, Türk havacılığmm 

Şimdi karımıza ~en benden übelmeeine yardım için paylarına 
&u:ıe .as töyliyen arkadaılarunm düıen hizmeti yapmakta ıimdiye 
stlH1 söslerinden aldığmuı güzel kadar geçikmediler, bundan ıonra 

dan her tuaft ba llkfl ......... ca 
Yerm ,ehitl•le lratm1mıtbf. y .... 
ya h• Tarktln y8reiiade - dava. 
Dm ateti var. Gak tehhJeri ba en
güüa penaelericlir •• 

.Aa•••-· ~anm lak ...p 
lme9klarmda btl71ltlp ,aNa vena 
N7Jll ...ı... ... Bitin ....... -
bij& ~ve• Jlee .-efhd la· 
ııym bJanmm aalar... Ym b
nnam her letdea ~ mm ... 
.... ~Jar. Çoealdarmma kula· 
in* llJliJec:elinil ilk lkı Y1lrdaa· 
11111; ... verdiim ~ lltediii ... 

• 
JJID derhal onundur .. Aala tefta. 
dtlcl 4*meden verecebin. YUrda ya· 
rmmym hayat, aahihi içhı bir atag 
,ard iPii bir zarardır. 

Tfirk tllk&ü tudur ki; bir tehi· 
dia ubmadmı bm reni utek cloia· 
... Wr bhrammı hia pat ~ 
maı.,.- ve TUrk ytlcelİfİ llit 
durmadan aram ve enplthı dnam 
edecektir. 

Am mektepli! Ba toplaqta ._ 
de vanm. Şu duikada senin göpe. 
nfbl ne uil vurunçlarla çarpbğmı 

bilirim. Gilçltl ve gtisel dunlf1IB)a 

vecle&tiğia 181• bu aluma bfkla a· 
il ....... s.n. .., .... lrir ymd 
..... lmalauk i. lmıtlnd• 
~ mlıpadakl lllGlyl iyi 

telİıi pdermit olacağımdan korku • da çekinmiyeceklerdir. 

yorum. Matem havaaı ve 
B....Uer, Türk İetanbulun geçld reaml 

Ttlık klfelerinden birinde bu küçük Refik Ahmed Sevenıilin .az • 
me,dam ertumda gaklere açılmq lerite meruim bitmiı, ondan aon
Wr ;ure& eli, İlyan ve tehdid yum- ra mızıka matem havuı çalmıf, 
raia lıaliade yükselen bu tatm ya· bir aıkert müfreze havaya üç el 
..... Poerken zaman zaman du· ıil&b abmf, ondan ıonra geçici ra
rü _. ..,......_. bir tarihte ba· mi yapılmıttır. 

rMIB Jlmn gitmek ip. havalanıp J ---1--Ç~.--.cla yolü dtiten ve mflradma kavuıa· apon ar, ın cıva-

•'4• ıopn1a bntan tem.İz nıhıu. rına yaklaşıp 
MlyUk dilekli hava kahramanları • 

mm..,.. ile.;.,..... Onlar kutlu. durdular 
dar; .... ,ıı lnırada toplaıp, 
18slerimı.i U,.Jıp iyi hatıralarmm 
brpam .. ~a••mla bafbap ka • 
bit eiiJ.iyOl"CDL İmanlar için arkada 

bD'mlU iyi bir hatıradan daha iyi 

değerli bir ter haJmak ~ gflç o • 
Jur. Bir tarihte buradan Mısıra git• 

mek için havalamb da muratlarına 
kafttauıdan dtlfen ve toprağa ka\'11· 
pn hava bhnm~ bu iyi 
lamrarı hldin bir millete ıevimli bir 
...... olarak bıraktıklan için el • 
bette lr.utludurlar. Onlara imreniyo· 

ram • 

Hempriler, beyu mermerden 
yapılmq lltiileler vardır. Bu lbide 
gibi tertemis, dümdüs yiibelirler. 
Temislikleri. düdükleri, sadelikle • 
rl maevt Utirahate kavupnat nıh
larm durgunluğunu söyler; çevre • 
ünde toplanmpmm bu Abidenin ya • 
n kalmq, kmk, mutarib manam • 
dakt ifade İle hmnbatkadır, ben on
a prpmıp ~ yerini ve ~
Pm ~ a.ka ileriye, daha 
)'ÜanJa, düa ,.ebeklere atılmak 

~ (Bq tarafı 1 inci uydada) 

pon askerleri Jehol' elen ilerli7e
nk cenuba inmit ve bir takım fer

leri ifıal ederek metbur Çin du • 
varma yaklqmıf bahmuJOl'iar. 
Şimdiki halde Çin dUYUIDCla t. -
vekkuf ettikleri bildiriliyor. 

TOKYO, 27 (A.A.) - Pekin 
den Rengo ajanıına bildiriliyor: 
Pekin ve Kalkan'daki Japon a

tqemiliterleri dün Çin murahhu
larile göriifmüıler ve Jehol hl
diaeıini iyi bir neticeye bailamak 
için, içtima malıallini tayin huau· 
ıunda mutabık kalmıılardır. 

TOKYO, 27 (A.A.) - Renıo 
ajammdan bildirildiiine göre, 
Hıinkinı ve Peiping'den ıelen 
rpml telıraflar, Jebol hidi ... i
nln kapandıjmı haber vermek-

tedir. Sun • Şenı . Yuan'ın k"v • 
vetleri geriye çekilmiı, Kuan • 
Tunı askeri makamab ile, iti doıt 
pama bitirmek üzere bir murah
bu ta)"in oJnmnuıtur. 

• • •• •• 
nın ıç yuzu 

~ (Bat tarafı 1 inci ayıfada) ı me~i d~iitti~~eıini il~ 
mevki kumandanı T amurıki bulu- lerin zıyaretini kabul 
nacaktı. 21·22 aonkinun gece ya- 1923 haziranmm 
rııında Vatçef kendi evinde, em. ıene bir d~be. o~ 
niyet umum müdürü Naçef de bunun mahıyetı batka 
müdüriyet daireıinde tevkif edil • ır:.an labnbuliıki fırkat_, 
diler. Bu hareket lni yapıldıiı için · vikliie mütemayil zirai 
hiç bir taraftan hiç bir muhalefe • lüiüne kartı burjuvalat 
te tesadüf edilmedi. Erteıi günü gelmiılerdi. 19 Ma)'ll 1 
bqbakan Georgief e hemen ietif a ralay Georıiyef ile 
etmesi lüZlDDu bildirildi. Bunun ü- tefin yeni bir hükOmel 
zerine bqbakan iltifaaım krala melerini neticelendiren 
verdi. Bütün bu hldiaeler alı ak. ret verici mahi,..ıte iclL 
tamına kadar gizli tutuldu. Yeni lar büldimetin dleli"İflll--: 
kabinenin teıkili Zlatefe verildiii tqebbüıte bulunmıaaıllP~ 
haberi ile beraber kabinenin iati • Memlekette bir ...ı.d 
fuı ilin edildi. eaki fırkalar mOntai 

V alçefin üzerindeki ukert bir· ıenç münevverlerden 
lik riyaıetinin kaldmlmuı çoktan Zveno denilen bir 11'11~ 
kararlqmııtı. Fakat bu ıon hare- ral buhran da k&7Ullerı 
ketin kan akmadan muvffakiyet • ıetiriyordu. 
le neticelenmeıi bekleniyordu. Halbuki bu darbed• 
Zabitler V alçefin aleyhine dan • ead Makedonya lbtilll 
müılerdi. Çünkü kralı inditmek ve !erinin koyduiu boyun 
bir nevi devlet ıBruı teıkil ede • mak Ye Yuıoelavya ile 
rek bütün iktidan kendi eline al- ma yapmak nretile A 
mak istiyordu. Fakat en ziyade ıetine d&nmekti. Bu 
ıuçlandırıldıiı cihet, aakert birlik tatbiki, hatıız bir bü 
prOIJ'amma ehanet ile kendi dile. ay yqatmııtı. Bqıız bir 
tatörlüğünü temin etmeye çahı • çünkü yaptıiı bütün iti 
mıı olmuıdır. tif veren miralay Dami 

Kabine deiiımeei millet tara • idi ki perde arkaamda 
fından memnuniyetle karıılanmıf, du. Maamafih dünkü •• 
Sofyada olduiu kadar vilayetler • bükClmet arumda bir 
de ve bütün askeri ıarnizonlarda çizgi vardır. Zira dıt it 
ıevinçltt taıvib edilmiıtir. Hiç bir değiımemiıtir. 
tarafta hiçbir karıtıldık ıörülme • Bununla beraber bü 
mit Mr tek ıillh bile atılmamıı • iifmenin eeuı Kral 
tır. darım temin etmekten • 

Eski l'ejim ile ıimdiki arumda 
olan fark ıudur: Şimdi, kral bir 
lmil olarak bükGmetle birlikt jt· 
ı u ı u ıne 

icralı bir tarafa bırakmıfh. 

ne yapmak latlyorlardı? 
Saje Daten gazetesi yeni Bul

gar kabinesine dair yazdığı baş· 
yazısında şu.nlan diyor: 

Miralay Valçef bir de.Jet tCira· 
11 yapmak ve riyasete kendiıi PÇ· 

mek ietiyordu. Bu ıGra, devletin 
dahili ve harici ıiyaaetini tamim 
eyliyecek, Bakanlan tayin yahud 
azledecek, hiik\imet ve ealtanat 
iktidarmı kendi elinde bulundu • 
racaktı. Bu müfrit tqebbüa ordu 
ft halk arasında bir aluüli.mel u
yandırdı. Georgiyef hlikGmeti ba
n~ taıvib edecekti, fakat gecikti. 
itte bu tehir Valçefe partiyi kay • 
bettirdi. Öyle i .. kim kazandı? 
Kral mı? Zlatef mi? Yeni kabi • 
nenin, normal vaziyeti lıazırbya • 
catı eöyleniyor. Her ne oluna ol· 
ıun Balatofun yeni kabinede bu • 
lunmuı harid ıiyaaette bir deli • 
tiklik olmıyacalnu ıöıteriyor. 

Harptenberi ilk defadır ki Bul
priıta.n komıularile yaklqmak 
tqebbüeünde bulunuyor. Georai • 
yef kabineei sonrakilere bu aüal 
nu.ali bırakmıftır. 

19 mayıa hareketini yapanlar, 
bu ite memleketteki fırka çoklu • 
iunu enıel ıöatel'lllİflerdi. Halbu
ki bugüne kadar diktatörlük Bul • 
ıarillallda ne aüldbaetlizliji, ne de 
enditeleri izale edememitti. 

Franaızlar ne diyor? 
Fransızca "Jurnal,, gazetesi 

Bulgaristandaki kabille değişmesi 
haklanda aşağıdaki müt.aleada 
bulunuyor: 

Irak ile ara 
aaki dostl 

... (Bq tarafı ı inci 
ispat eder. Meaell Irak 
cılarm büyük bir kıımı, 
d ıiyaaetinin eauını T 
tunun teıkil etmeli lldİ 
nl MSylediler. Irak ıaz 
kiyeden, miittefik ve d 
let gibi bahae.deı1er. V 
aramızda bir ittifak vo 
ıılcı ve samimi bir Türk 
zamanmm ıeleceiini 

"Bulpriatanda wkm selen lr.Jr uumdaa 
ıon hiikGmet darbeli 12 MDe için- lıutar birlii'ii"deki 
ele üçüncü oluyor. Bunun haklan • h-t ılüteeek hiç Mr 
ela yalnız "itte bir tane daha,, de- etmhmr ve k0111tıt11arl 
nebilit'. Bunda ıen• aenaryo ayni- bir takım ılTUI 1'od 
dir, lıiç deiiflDemiftir. ıirmeJi de ~ 

Kral Borle aabahJe,ia, llikt • ,_. 
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ökonoml: Polla haberleri : Eski Hekimbaşı 

liekinılere nasıl 
ders veri yormuş? 
• .•. Bundan böyle ulum ve maarif 
tamim oldukça icrayı hakkaniyete 

. mecburiyet hasıl olacağı •.. ,, 
Eıınuz. "M 

tıki bir ki akalitı Tıbbiye.. adh Üçüncü, etıbba ınÜ§avirini davet 
etmekle bir asırda mevcut olan he· 
kimlerle ülfet eylediği ecilden onla· 

O t.ribte ~~ I~~: 1259 da baaılmıı. 
tftrıdi Reıaulebhba,, Abdülhak 
8iıde i~ade Hayrullah Efendinin eaeri. 
~ . &azeteci demek olan takvimi rm dahi bir muhtarah mürezasmda 
ıı.. •• 11 nazı M J ~f. rı ehmed Said Efendi meclisi müşaverelerine davet o unan 

lie1c· etıhbadan rnadut olarak meduv ol-
1~ .:baıı hekimlik öğrenirken, makla meşhuri enam olur; bilakis 
1"' ~lca alarının takrirlerinden, ge. davet etmese onlar dahi meclisi mü· 
~ l);;ı..__ Frenk kitaplarmdan, bu ara. k 
~«l.ıı.._. adlı müellifin takaimi emra. şaverelerine davet etmeyip metrtı 

}(; topJadıcı malumat.- ve fenni t:ıbabette hazakat ve melıa· 
~İlirı~' haıtaJığı teıbite hekimlerce reti meşkiiki avam olur ve tecarihi a· 
Lildiri .. 

1 laınn (Kavaidi külliye) yi <lide ile sabittir ki hir maraza teda· .. or. 

Kısa 
·--Şehir 

Habereri 
§ POLiSE ROŞVET TEKLiF E • 

DEN - Albert Kohen adında bir Suri· 
yeli, yapılan bir ihbar üzerine Beyoğlu 
polia merkezinde aorpya çekilirken za. 
zabıtaya rü,vet teklif ettiğinden müd · 
deiumumilikçe hakkında tevkif karan 
verilrniıtir. 

§ NUMARA KONMASI iŞi - 1935 
yılında yapılacak umumi nüfua yazımı 

için ıebrimizde numara konmau itinin 
bitirilmc~ine çalıtılmaktadır. Belediye, 
numara tabelilcnnm binalara konulmaaı 
müddetinin ni~ana kadar uzatılmaaını lç 
iıleri Bakanlıfmdan iatemiıtir. 

§ HEYBELi SANATORYOMU -
Sağlık Bakanlıir, Heybeliada aanator • 
yomuna yapılacak yeni binalar ilavesine 
karar venniıtir. Sanatoryomda yapı. 

lacak yeni teaiaattan ıonra hastaların il· 
ra beklemeleri azalacaktır. 

§ KADIKOY iSKELESi - Köprü· 

Ziraat müsteşarı Anka
radaki temaslarını 

anlatıgor 
Ziraat Bakanlığı müıteşan 

Bay Atıf ile Ziraat Bankası ida
re meclisi azasından Bay Kemal 
dün Ankaradan ,ehrimiı:e dön· 

mütlerdir. 

Bay Atıf, dün kendisiJe konu
ıan bir arkadaşımıza, bu seya
hati ve buğday işlerindeki yolsuz· 
luk tahkikatı etrafında şunları 

ıöylemittir: 

"- Ankarada Ziraat Bakanile 
konuıtum. Konuşmalarımızın 
mevzuu, buğday fiatlnrınm nor· 
maiden aşağıya düşmemesini te

min için buğday satışlarında a· 
hnması lazımgelen tedbirlerdi. 

Buğday İ§lerindeki yoisuzluk 
tahkikatı ile on be§ gün kadar 
uğratacağız. lstanbulda kaldığım 

Bir otomobilin fırlayan 
tekerleği bir kadını 

yaraladı 
Beyoğlunda T arlabqı cadde

sinde dün bir otomobil kazası ol· 
muş, 2096 numaralı ıoför Kimi· 
lin idaresindeki otomobilin ön 
sağ tekerleği fırlayarak Bayan 

Olvanaya çarpmıf, kol ve bacağı • 
nı kırmıştır. Yaralı Sen Jorj ha• 
tanesine kaldırılmı§, ıoför yaka~ 
lanmıştır. 

Merdivenden dU,tU 
Genç Davud hanında yatan 

Mustafa, hanın ka11ıımdaki fı· 

rını:ı merdivenlerinden çrkarken 
ayağı kayarak düşmÜf, yaralan· 
mıştır. Yaralı Cerrahpaıa haıta· 
nesine kaldırrlmııtır. 

Caket, pantalon harsızı 

liaalanın vi eyliyen tabih ne zaman ki sair 
~İıirıci bel ~uayeneai üzerine olan etıbbayı mii§av~resine celbeyleye, • 
"'-ela._ ~~Yı gözden geçirirken ao. ol Iıastada iimi<li Rİf a az olur ve ne 

de yapılacak olan Kadıköy, HaydarpafA 
iıkeleainin plin ve projeleri tetkik edil· 
mek üzere belediyeye ıönderilmiıtir. 
Projenin taadikinden sonra in~aata bat
lanacakbr. 250 bin liraya mal olacak o· 
lan yeni iıkelede bir gazino, büfe, kitap 
ve ıazete satacak dükünlar buluna~· 

müddetçe buğday knnum.:nun 
tatbikinde yapılması lazım gelen 
tekil ile de m~gul olacağım ve 

dütüncelerimi Ziraat Bakanlığı 
buğday komit~aine bildirece

ğim.,, 

Veznecilerde Vezneciler ha· 
mamını işleten Bayram, polise 
müracaat e:lerek yanında çallJ&D 
işçi Alinin bir caketle bir panta • 
lonunu çaldığını idda etmittir. 

li ı ..... kaldık. • 
ı._ elri-L ha kadar mü~avercde etıbhnnm taaddü· .,._t.Jı~1 atayı naaıl yoklamalı, 
~,. llaaı) anlamalı, bunu uzun u- dü iltizam olunursa ol kadar ma· 
~i teaı~~ttdctan, hastanın yanından rizin halası mü§küldür. Bazı kesan 
ltaı ao ihlerle aynlacaiını aöyledik. zanneılerler ki fira~lan etrafına her 
~arı.ela llra, ~ İnci makale olarak, "OJ ne kadar kesret üzere etıbba ceme· 
lıtif .. _ lftariz kendi illetini tabipten r 
l _,. ede · derlerse hir olkadar sühuletle ti a· ite ~·· r ııe,, ne yapmak lazım? 

li .11 buna aetiriyor. yap olmak gerektir, hu ise bir ha· 

"-tleri ~nun arkadaılarma naai • tayı muhakkak olduğunda ~üplıe 
lro..auı:•rnc:ı. aerek bu taraf, gerek yoktur. Etıbbanm biri ikisinden, 
"- oıcu ;::.n tarafı bunu görmerniı o. ikisi üçünden, üçü dördünden ha· 
'"'de~ tnıza anlablacak bir de- yrrhdır. Birkaç etıhbanm inzimam 

l:>ofru reyleriyle bir mübhemü marazı mah· ~ela •ı.a o kurunlardalô hekimler 
~ Lıdoiaıan düıünceleri Hekim- lut dermeyan olduğu nadirülvuku· 
..:_..___ ı.a kadar samimi olarak orta,a dur; binaenaleyh marizin haneda· 
"' ..::: kendiaine "Aferin., de- uma müddeti medide hizmet eyliyen 

t.J..i.. .• ~- aelmez. tabih v~ yalımı onun rey ve 

' ~ ki. merhumun, •uıu... tedbiri ile olan madde, müıaverei 'ete t.arniın oldukça icn.yi hak. etıbba ile vqilen karara müreccahtır. 
'-il t~ "-cburiyet huıl olacaiın di· Böyle bir tabib bul unmadı~ı surette 
"' lai.- ----·· hekimlik 61emi "Be,; ~ ~ .lronaültaıiyona çafrrmu. 
-~ •ıyle dofnıyu aöylemiyecek 
ş~de.ı lnartulmuıtur. 

~ ~ biz bir hikaye gibi Hayral-
''oı diaıiıı tle dediiini dinliyelimı 

~İp~ e~rıada :mariz kendi illetini 
ltıte ( ıstif ade ederse mariz meh· 
L~'G ~ gidici hal) de dahi olsa 
r llfaa1 ::L 
'hp s1&11Uletli olup kariben ıi· 

tiyle ... olacağı haberi meserret • ese· 
·•ıarj • 

ltıekle 21 dil şad ve ferahnak et· 
t.ı ' gerek · · • 
"<lllİpt nıarızı, gerek taallukatı 
li eıı ho 
~İtı ~ ~nud ve razı olurlar. Ma· 

'llldıtn r~atmdan (galiba ak.raha-
1lltıduk~ •cak) dahi sual eder bu • 
'°'1ıi !lf• onlara dahi ol ''e~h ile ce· 
L . l Ver"ldilrt 
vlllta tncrıe l en aoııra, marizin 
"t.t ı•r·r be ıtıehlekede bulunduğu. 
tlt;tı h~116 ifade ile diğer etihba
fıeyllı runda olan menafii serd ve 
ı-.ı ey]iye. . .. . 
ı.. t tnatitd ' ıır~ oyle bir muhatı· 
..,... gir 

6 tabıb yalna kendiyi 
l"a .. 1- ltıa idhal dib k 1· .. h ~1Yle e av ı mucer· 
ali ola~Yetnıek bir kaç hatadan 
t az. 

'°e \'\oe]Ici, rn . 
ted."1• • 

1 
arı21; tabibinin tedbir 

()ld eıy e "f 
1 lttı. l ~ı ay ah olmayıb f Cl't 
"'ti o tnaı-. . 
" "e 8,.: f ~111 akraba ve taalhl· e >qr a ·ı 

lt§ııi} . mı Ya taknnmm ta'n •-i.. erınden b 
h . Cden d h' •:ka, etihbai 
-· i a ı b421; dQij. g\ift(i';• . 1 ashabi garaza 

h a11ı" gu • Yti liklika ve eczacı 
h,_ tınlJa . 
~·~· . envaı lenhık ile llı~~k. •ıı kalık h 

tıı;: tırun ki 
1 
~ 8 olunarak tabibi 

-.ı)d ıu laa .. .. J • 
tt @ek YYU§uue nr 

l•· te \'c f'" 
1 li•ııc· Utllr getirirler. 1 111 • 1 ı 1ıı ıı.. 3rnıııı t d . • 
I~~· •lu!: d e :t\· ısı lımu-un· 

• 1le t'rlıntır et • • . .. 
·• '"ii •nıı ue ti ıger· ,., . til' erct) 
ı ...... 111 lıi, c •ıuıra~ın iapC!iCik 

·ıı·· ltııraun ·r 
•tıır ''"'1r ıı• ıı ıaaı huşnsunda • :ı• 'Hl) ·ı 
~,, '' " .. • J tlrl': Sıtınalnrda ,.,., . (Jıt~kııı 
"'~ ..... eıı iı.. a, tıyuı dedikleri 
.~h · "•fe kUkn 

:q,~ lf'tilidın: . . ~ ietimaliyle 
~"- ' h,.ı -,li gılıı - hir ill\n 

Clı- 1 ta"ul> 
() Ut, •ennekle fifa mf1· 

meşahirden birini intihah ederek 
yalnız onun emrine imtisal, kezalik 
müşaverei etıbhaya müfavnzdır. Ve 

bir mariz emayi marazında tebdili e· 
tıbbaya cesaret ederııe beyhude ken· 
di helikimi kasdetmi~ olur. 

Zira meclisi mü~averede hazır 

bulanan etıbbadan lıiç h.irisi diğeri· 
nin kavlini• cerhetmez ve daima rİ· 

ayeti hatırdan ba§ka tarafa gitmez. 
Eğer yekdiğeri red n ccrhederek 
hakkaniyet meydana ~ıkarılııa es· 

hahi müıavereden bazıların reyi ib· 
tal olunmak ile münCeil olduklann
da diğer bir hastanın meclisi mü· 

§•veresinde gene bizi ihtal eder di· 
yerek davet etmez İ!e onun vizitcsin· 
den mahrum olurum hülyaııma meh· 

ni reyi, eakim dahi olsa, müma~at ve 
tahsinden bafka taraflarda f t>kkitefe 
eylemezler. Elhasıl meclisi müıave· 

renin cümleE>i yekdiğere riayet ve 
hürmetten maada bir ~ey olmayıp 

bilhassa marizin familyası halkına 

bir nevi ikdamatı kimilei siiri içinde 
deh§etle gösteriş \'e mariz fevt ol· 
dukta taallukatı tarafmdım müaha· 

16 misillQ olarak suali mukaddere· 

ye bir ce,·ap vermi~lir.,. 
Naaıl? Güzel değil mi? Hekim!.ıı 

bu "makaleyi,. ıöyle bitiriyor: 

"Her ne kaclar mü~a\"erei etıbba 

bu mertebeye, tenezziil etmit ise de 
hini vaz'mda (Ebnai cinsine cümle 

ittifakı ile imdat \'e iane olara1. me· 
dar) zımnında imi§. Bundan höy • 
le r;nyei şahanede ulf.m ve maarif 

tnınim olduk!:a herke!!te icrayi hakka· 
niyete mecburiyet hasıl olacağı 

rniistagnii anilbey:ındır. 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

tır. 

§ MEZBAHADAN KAÇAN OKOZ
LER - iki gün evvel mezbahadan ka· 

1 çan üç öküz Sütlüce ve Halıcıoilu ta • 
raflannı altüst etmiıtir. Zabıta, halkın 
üzerine aaldıran öküzleri tabancayla öl· 
dürmeğe mecbur kalmııtır. 

§ AJANSIN tSTANBUL MOMES· 
SIU -Anadolu ajanaının lıtanbul mü· 
meaailliiine eıki muhtelit mübadele ko
miayonu teflerinden bay Muvaffak ta · 
yin olunmuıtur. Bay Muvaffak umumi 
barb aıralannda Terciimanıhakikat n 
Taaviriefkir sazetelerinde çalıınuı eıki 
bir gazetecidir. 

MiHi ve metruk emJikin 
aydınlatma, temizlik 

resimleri 
Emlaki milliye ve emvali met

rukeye aid emlakten kiraya veri· 

len ve her hangi bir ıuretle irad 
temin edenlerin aydınlatma ve 
temizlik reıimlerinin belediyeye 
verilmeıi lazım ~elecefi evvelce 
Maliye Bakanbimdan Belediye
ye bildirilmi1ti. Şimdiye kadar 
bu huıuıta emlaki millye ve met· 
nıke idareleri nezdinde teıebbü· 
sata geçilmediği ve cetvellerin 

hazırlanmadıit anlqılmqbr. Bu 
gibi reıimler yüzünden belediye
nin hayli alacağı birikmittir. Bun 
lann bir an evvel tahakkuk etti
rilerek toplannıa&I belediye reia· 
liğince ıubelere bildirilmittir. 

Adana mekteplilerinin 
hamiyeti 

Adana, 27 (A.A.) - Marmara 
yeroynaması f eliketine uğrayan 
yurttatlarımıza yardım için tehri -
miz orta okullarındaki okurlar ye
rinde ve çok güzel bir kallanma 
yapmışlardır. Okullar aruındaki 
aöz birliğine göre, her okur gün • 
deliğinden dilediii kadarım bu i • 

~fftM 

TUrk - lran afyon 
kol'uşmalar1 

Türk - İran afyon konuşm<ı· 
(arına dün de devam edilmiştir. 

Dünkü konuımalarda iki inhisa
nn ileriye ıürdüğü fikirler göz
den geçirilmi,tir. 

Deniz kazasında ö!enler 
Nevyork, 27 (A.A.) - Mohavk 

gemiıinde ölen 43 kişinin hüviyet· 
leri teıbit olunurken, tayyarelerle 

gambotlar da, kaybolan diğer 12 
kitiyi ara§tırmakta devam etmiş • 

lerdir. . 
Reımt makamlar tahkikata gi· 

ritmitlerdir. Morokastle vapuru • 

nun yanmuından 6 ay ıonra vu • 
kua gelen bu yeni facia, efkarı u • 
mumiyeyi heyecana dütürmü§tÜr. 

ispanyalı olan bütün mürette • 
bat kurtulnıuttur. 

Sar üçler komitesi 
Roma, 27 (A.A.) - 29 sonka· 

nunda Napolide Alman ve Fran· 
ıız mütehaaaıalarile beraber top • 
!anacak olan Sar havzası üçler 
komitesinin içtimaı birkaç gün te
hir edilmittir. 

Türk - Mısır dostluk 
cem·yeti 

Ankara, 27 (A.A.) - Aldığı • 
mız malumata ıöre Kahirede Mt .. 
ıır Turing otomobil klup reisi Ta-

hir Paıanm Ba§kanlığında bir 
Türk • Mısır dostluk cemiyeti ku • 
rulnıu§tur. 

Konyada Fırka kongresi 
Konya, 27 (A.A.) - Cumhu • 

riyet Halk Fırkaıı kongresi bugün 

saat 10,30 da vilayet idare heyeti 

reisi bay Şevki Ergünün başkan • 
lığı altmda açıldı. ldare heyeti ra-

poru okundu, ve üzerinde görü -

KaCiak et 
Hay darda Hacı Ferhad aoka· 

ğında üç numaralı Mahmudun e
vinde kaçak et bulunduğu haber 
verilmiş, yapılan aramada doksan 
dokuz buçuk kilo kaçak dana e
ti bulunmu~tur. Et müsadere e

dilmittir. 

LlstlAI Ciahnmıt 
Eminönünde şoför Oıman, po

lise müracaat ederek seksen lira 
kıymetinde bir yedek li.atiğini lb
rahim adında birinin çaldığını 

iddia etmi§tir. İbrahim yakalan • 
mıttır. 

Yeni çıkan 
kitaplar , 

Muvaffak Beyin "Yeni mek· 
tebin den vaııtalarından kum,, 
adlı kitabı Devlet Matbaası ta
rafından baaılmrtbr. Deleri 40 
kuruttur. Satıldığı yer V AKIT 
kütüphaneıidir. V AKIT yurdu
nun, Türkiyenin her tarafmda 
bulunan bayileri vuıta.aite de 
tedarik edilebilir. 

Yeni çıktı 
Oiln ve yarm 

ı'f'rcttme klUllyatı 

Sayı 23 --
lı!nin - Stalin - Buharin 

Haydar Rifat 

Komiinizm 

Ankarada A K B A kitap 
evin!n birinci ıubesi modem 
bir ıekilde Maarif Vekaleti 
karşxsmda açılmııtır. AK B A 
~<İtap evleri her dilde kitap, 
mecmua, ~azete ihtiyaçlarına 
::evap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı, gerek kırtasiye-nizi 
en ucuz olarak A K B A kitap 
~vlerinden tedarik edebilini· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 
ıe V AKIT in neşriyatmm An· 
karada salı§ yeri A K B A ki· 
tap evlerid:r. 

şüldü. Büyüklerimize kongre na • liılE~i::ıJll•••••••••,. 

AKBA Merkezi Telefon 3137 
1 Blrlnd ıube " 1181 

l ikinci ıube: Saman Paan 

• momm• WdllliWI 

mma telgraf çekilme3İ teklifi sü -
rekli alkı~1arla onaylandı. Aynlan 

encümenler yarın öğleden sonraya 
kadar tetkiklerini ikmal edecek ve 

ikinci toplantı yarın ıaat 14 de 
yapılacaktır. 

1 Bugün mümeaaillere vilayet i • 
dare heyetince ordu evinde öğle 
yemeği veri1miıtir. Yemekten son

ra mfilneaailler halkevine giderek 
halkevinin meıaiıi hakkında iza • 

•ı hat almqlardır. 

Fıah 50 HUrUf 

Dağıtma :teri: VAKiT Matbaa11 

:::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::-::::::: 

~~Dr.Kemal Osman :: 
n 1 Bevlıye Mütehassısı J 
n Karaköy-Ekselsiyor mı~AZHI yanında 
55 No. 34 
H Hcrıtün f4 • 20 ye kadar Telf. 4f23! 
u 
:=:::::::::::::: .. ····--:::e:::m:m=m----
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Dün ve Yarın 

Alfonı Dode - Haydar Rifat 
100 Krt 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - l. H. Alitan 

100 Krt 

Ticaret, banka, borsa 
:kt. Dr. Muhıiı Etem 

15 krt 

Devlet ve ıhtilô.l 
Lenin - Haydar Rifat 

15 krt 

Sosyaliam 
K. Kantıky - Sabiha Zekeriya 

715 krt 

. -
). Rasın Küliigatı J 

Ahmet Reşit - H.Na7ım 
7:S lal 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 krt 

Ruhi hayatta lô.şuar 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 kıt 

Is e ana doğra 
Piyer Loti - l. H. Alip.n 

100 )[re 

J Rasin Külliyatı 11 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

'15 krt 

Gorıo Baba 
Balzak - Haydar Rifat 

100 Krt 

Deliliğin piskoio iisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

60 krt 

Türgenyef - Sami z. Süre11a 
15 kıt 

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 lal 

/. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reıit - H. Nazmı 

115 kıt 

--------------------Samimi saaaet 
T olıtoy - l. H. Alitan 

50 krt 

Anc:lreleı - Suphi Nuri 
so krt 

Çocuk düşürtenler 
H. G. Menuıier 1. F. Rasim 

60 krt 

ilim ve Felsefe 
Moris Şilk - Hilmi Ziya 

30 kuruı 

Cemiyetin Asılları 
Frederik Engelı - Muhiddin 

100 kuruş 

Yeni ilmi ihnrqet 
Bacherlard - H. Ziya 

75 kuruş 

Hükümdar millet 
Ruuel - Galib Kemali 

50 kuruş ·-------
omünizm 

Lenin - Stalin - Buharin 
Haydar Rif at .. 

50 kuruş 

Günün iktısadi işleri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Fiyatı 60 Kr. 

Dağıtma Yeri: 

V AKIT Matbaası 

Tt!!JQ KiVE 
Tophanede ıevaı ılll 
11§1 aatlnalma kolll 

illnlar1 

llQA_AT 
lstanbul Levazmı .. tG' 

bağlı krt'at için üç yüS 
31 ikinci kinun 1935 
ıünü saat 15 de kapalı~ 
nacaktır. Tahmin bedelı 
bin liradır. Şartnamesi~ 
olarak Tophanede aatın 
misyondan alınır. ilk . 
tı 2250 lira olup Mtekliletİ' 
liflerini belli saatten bir -' 
'lel komisyona vermeleri· tJ 

BANK_ASI 
. - - -----

Yeni teşebbüsler 
"VAKiT,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

E3ki Yunan ve Roml.J klasiklerinden dili:nize çevrilerek Dün n Ye 
rm kolleksiyonumuz® 1935 yılında basılacak u:Jtaörgütlerden b<ı§lıca

lannı CJ§ağıda yazıyoruz. Bunlardan birkaçı yakında basılıp çıkıyor. Ote· 
kiler d6 anıklanmaktadır: 

1 - Ovid: 

2 
Evripidea: Media 

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

8-Plütark: 

Değİf İf ler Aktay 

Nurullah Ataç 

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

Haydar Rifat 
Ariıtit 

' Kanton J 
Laıedemonyalılar l 

9 - Ksenofon: cumhuriyeti J Haydar Rifat 
Atinalılar cumhuriyeti 

,, 10 
_ Kaenofon: Ajeıilu 

Plütark: l. Haydar Rifat , 
11 - Plütark: 

Mariuı 

Silla 
12 - Plütark: Büyük lskender ' I 
13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflabm: Cumhuriyet 
16 -:- Virjile: Eneit 

Sez ar l 
Brütif' I 
Antuan l 
Pompe I 

c12&> .<1 

• • 
J"tanbul Levazım '/ÜIJ. 

bağlı kıt'at için ıekaen toO 

lık piri~ 31 lkincikiDoıtclf 
pertembe günü saat ıs,~ 
palı zarfla alınacaktır. T 
deli 18800 liradır. Ş 
parasız olarak Tophanede 
alma komisyonundan ~· 
teminab 1410 liradır. lıt 
tekliflerini belli aaattell Jıit 
evvel komiayona venneletİt) 

.(727) (tsf 

KURU 
GllDdellk. eıyu1 o-" 

ıstanbuJ Ankara caddeal. ev~ 
TELE.FON N~ 

Yazı toıert teıefcmu: zd1f 
idare telefOOD : l&l'1f 
~ adnld: ı.tutıal - (f 

Poeta lnJtu-.ı N~ .. 
&BONlll BEJ>EI ı galı 

1 aylıll 

• &Jldl 
ı aylıll 

TQrldye 

HOO &r. 
160 • 
.00 • 
160 • 

iLAN cuaıı:n.at• 
ncart U&Dlarm Ul.D ayıt 

t.ımı ao lmnJftaD baflar· DJs 
kurup kadar çıkar • 

....,... ,..... dnUllb l1&D 

ayn tenzilAt ftrdD' • 
R8lllmll U&Dlarm lılr •tm 10 

acçua DANIABI 
str defaD ao. uıı de·uı ııo. aç 

dört def&ll 1D •• OD def&ll ıOO 
Oc; aylık l1&D ftrflD!ertD bir ~ 
nendir. Dört •tm gec;en u~ 

atman bet kuruftaD b.-P 

5 Kuruşa tam bir Roman 
Bir kaç saat hoş vakit geçirmek içitı 

Kara Ollge 
Romanlanru okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta 

larım eğlenceli bir tanda hi kiye eden bu meraklı roınaJI 
sinden her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap netrolunur. 

Her kitap tam bir romandır ~e liatı yalnız 5 kanıtta'• 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet Neırolumnutto'· 
ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neırol 

Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden ar•1".. 

ı~ıııım11~111••11111mıımoo1111-

Selinik Bankası 
Tesis tarı hl : 1888 

lıdare merkezi: /Si ANBUL (Ga14' 

1 
TUrklyedekl Şubeler : 

IstanbuJ, (Galata Yeni - Cami ) 

I lzmlr, Mersin 
~ Yonanlstandakl Şubeleri : 

1 SeU\nlk. Atlna. Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 
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1000 Ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. MüdürlüğÜll 

Yukarıda yazılı ve tahmini be<lch (60000) lira olan .Mazot 30 

nun 935 Çar~a.,ba günü saat 14 te Askeri Fabrikalar satınalrıı• 
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamede bazı tadilat Y 
Şartname üç Jira mukabilinde ı;atm ıılıııa komi yon undan ,•eritir· -
rin teminatı muvakkatesi olan 4250 lıra ve 2490 numaralı kanu011ıi 
üncü maddelerine nazaran vesaiki Jazimeyi hamilen mczkfır gfiO 
müracaatları. 

r 1 
Hatırınızda Olsun! 1 

Den·zyolları 
Nafıa Ba~anlığında J 
Hayd:ırpaıada sif supuian şartıyle muhammen bedeli tf'J 

Dün ve Yarın tercüme kül· 
liyatının 10 kitaplık birinci ıe
risinin abonesi 634 kuruı ve 
10 kitaplık ikinci ıerisinin a

bonesi de 504 kuruştur. 

Her ay bir lira vermekle 
"20" kitabı birden elde ede -
bilirsiniz! Vakit matbaa ve 
kütüphanesine müıacaat edi
nız. 

l ~!;~ 
#ol ' ..... , 

YEN! ÇIK f I----·, 
" DÜN ve YARIN .. küllıyatınm 24 üncü esen 

Prof. Dr. Suphi Nuri 

Günün iktısadi işleri 
Fiyatı 60 Kuruş 

Dağıtma yeri - V AKI f Matbaası - Ankara caddesi lstanbuı 

"Dün •e Yarın,. tercüme külliyatı için abone yazıldığım 
UNUTMAYINIZ 

L ~ 

ıŞLETMES· 

t\ccntclcn l< araköy KOprübışı 

!"t"l.42362 - ~ırkecı Mühürdar ud~ I•-- 1 farı Teleloı 22740 __ .. 

lskenderiye tolu 
KARADENiZ vapuru 29 i -

kincikar.un SALI günü saat 11 
de lskenderiyeye kadar (386) 

1 rabzon Yolu 
ANKARA vapuru 29 lkinci

kanun SALI günü saat 20 de 
Rizeye kadar ( 409) 

ZAYi 

932 senesinde almıf olduğum 

3388 No. lu seyrüsefer ehliyetna -
memi zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Müderris Oğlu Hasan 
(441) 

TiFOBiL 
Dr. iHSA~ SAMi 

Tifo \'e par:ıtrfo hastılıklanna tutul
mamak için ağızdan alınan tifo hap· 
landır. l liç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr: 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 ••-------•-•••• 
- Sahibi: ASIM US 

Kadıköy Belediyesinden: Sahipsiz başı boş olarak bulunan Nqrlyat MUdtlrU: 

boynuzlu doz beyaz keçi He yavrusunun sahibi çıkmadığı takdirde REFiK Ahmed SEVENGlL 

b·r hafta zarfmda satılaca(!ı ilin olunur. · (410) VAKiT Matbaası - İstanbul 

lan 7500 adet komple telgraf fincanı kapalı zarf usulile 

konulmuıtur. 

Eksiltme 9 Mart 1935 tarihine rastlayan cumartesi gilJIİi 
de Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaJıtd' 

isteklilerin tekliflerini ticaret o dası vesikası ve 202,S r 
vakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına dair ol.ıt 
veya nümunesine uygun btınka kefalet mektubu ile birlikli 

cumartesi günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne ye 

zımdır. 

istekliler bu husustaki tartnam eleri parasız olarak A 
kanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (308) 

Askeri Fabrikalar U. MüdürlüğÜO 
15 ton sarı sabunlu kösele 
6 ton Çikolata 
5 ton Siyah yağlı kösel" 

6800 kilo sarı vakete 
1800 aded meıin. 
600 aded sırımlık ıaph deri. 
Yukarıda mikdarı yazılı ve tahmini bedeli 77800 lir• 

lem deri 3 Şubat 1935 tarihinde Pazar günü saat 14 de A•'fl. 
kP 1ar Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktıf 
me 389 kurut mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerİ' 
kat teminatı olan 5140 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte müracaatı-f 

Fen Fakültesi Dekanlığında 
Bn-"lmlkiniate ihttyaç vardır Tornacılık, tesviyecilik, 

hilen ve tecrübesi olanların imtihanları yapılmak üzere f 
sine müracaatları. (340) 

Oz Türkçe karşılıklar Öz Türkçe l<arşıhklar 

takl~c;a. 

Müteasair,. Çetin, 2. Güç, 3. 
Zor. 

Mütecanis, 1. Çuluın, 2. Hep bir 
türlü, 3. Uygun, 4. Yaraşıklı, ya -
raşmış. 

· Mütecaviz, 1. Artık, (Fazla, zi
yade man.) 2. Aşan, 3. Aşan 
(Pek çok man.) 4. Aşırr, 5. Aş
kak (Her şeyden fazla ınan.) 6. 
Aşkın, 7. Aşkın taşkın, 8. Atak 
'.(Her zaman tecavüze amade, te -
cavUzü adet edinmiş man.) 9. 
Oötrkün, 10. Çikgur, 11. Çoğı, 12. 
Geçen (Aşan ve artık man.) 13. 

. Nobran, nopran (Kaba saba, mü -
tecaviz, hatırşiken adam man.) 
14. Saldıran, saldmcr, 15. Salgın, 
16. Sarkıntılık eden, 17. Taşkın. 

Mütecelli, 1. Beliren, belüren, 
2. Görünen, görünmüş, 3. Ortaya 
çıkan, 4. Parlak. 

Müteceaaia, 1. Araştıran, araştı
rıcı, 2. Çaşıt, çaşut (Casus ınan.). 
3. Gizliyi arayan, 4. Kulağı delik, 
kulağı kirişte, 5. Smakşıl, 6. Sın -
çıl, '7. Yaklıyan, yaklayıcı. 

Mütecezzi, 1. Ayıılan, ayrılabi -
lir' Kabili tecezzi, kabili inkısam 
m., l.) 2. Bölünebilir, bölünlir, 3. 
Diiildenmiş, didik didik edilmiş, 
4. Doğranır, 5. Ufalır. 

Mütedahil, 1. Biribirine geçmiş, 
biribiıine girmiş, 2. Geçme, 3. Gi
rişik, girişmiş, (Girift man.) 4. !ç 
içe geçmiş, 5. Kalmış (Tedahülde 
kalmış maaş hakkında,) 6. O<len
memiş (Tedahülde kalmış man.) 
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Mütedavil, 1. Alınıp verilen, 2. 
Dolaşan (Haber ve şayıa hakkın
da.) 3. Dönerge, '1. Elde <lönen, 
5. Geçen, geçer (Akça hakkında) 
6. Kullanılan. 

Mütedehhiş, Ürkmüş. 
Mütedehhiş olmak, 1. Olgu -

sanmak, 2. Ürkmek. 
Mütedenni, 1. Aşağılamış, 2. 

Aşağılayan, 3. Düşen, düşkünle
şen, 4. Geri giden, 5. Gerilemi~, 6. 
Gerileyen. 

Müteellim, 1. Acı çekmiş, 2. A
cıklı (İnsanı tavsifte). 3. Acıyan, 
4. l\Iundu, 5. Tasah, 6. Uzülmü~. 

Müteellim olmak, 1. Açll'gan • 
mak, 3. Darlanınak, t Kaygılan -
mak, 5. Sakınmak, 6. Tarılgan • 
mak, 7. Tasalanmak. 

Müteemmil, 1. Dalgın, 2. Dü • 
şiinceli, 3. Düşünen. 

Müteenni, 1. Ağır başlr, 2. Ağır 
davranan, ağır davranır, 3. Anıl, 
'l. Dölek, 5. Tutumlu. 

Müteenniyane, 1. Ağır ağır, a
ğırca, 2. Aml anıl, 3. Düşünerek. 

Müteessir, 1. Dokunmuş, doku -
nulmuş, 2. İçine işlenmiş, 3. Kay • 
gılanımş, 4. Kaygın. 5. Üzülmüş . 

Müteessir olmak, 1. Acıksın • 
mak, 2. Bosanınak, 3. Burulmak, 
4. Darlanmak, 5. Dokunmak, 6. 
Dolukmak, 7. GöynUkmek,~8. Gi.i
cüzmek, 9. İçine işlemek, 1 o. lçin
Iemek (Teessüıünü belli umemek 
man.) 11. trginmek, 12. Kıstan -
mak, J 3. Öygünmek, 14. Sakın -
mak, 15. Sıdalanruak, 16. Tarık-

Müsateha ( müsalaha), 1. Ba -
rış, 2. Barışık, 3. Kavşut 

Jlfüsaleha etmek, 1. Bağınmak, 
2. Barışmak, 3. Barlaşmak. 4. ll -
l~mek, 5. Sarılaşmak, 6. Uzlaş -
mak 

Müsaleha etmiı, Barışık, banş
nuş. 

Müsalemet, 1. Banşıklık, 2. 
Baysal, 3. tlleşme, 4. lyi geçinme, 
5. Yaraşma 

Müaaleha tesis etmek, Tüzelt· 
mek 

Müsamaha, 1. Aldşıınamazlık 
(kaideten aldırmazlık demek icab 
erlerse de halkın kullanışı böyle -
dir) 2. Boşlama, 3. Genezlik, 4. 
Gevşek tutma, 5. Görmemezlik 
(aldırmamazlık gibi) 6. Göz yum
ma 

Müıamahacı, 1. Aldırımyan, 2. 
Ge\•şek, 3. Göz yuman 

Müsameha etmek, 1. Aldırma -
mak, 2. Boşlamak, 3. Geçivermek, 
4. Gevı;ek davranmak, 5. Gönne • 
mezliğe gelmek, 6. Göz yummak, 
7. Otkennek, 8. Yummak 

Müsamere, 1. Gece toplantısı, 

2. Komışma, konuşup görüşme 

(gecelri ohm) 3. Suğdıç, 4. Sürelik 
5. Sürçek (gece sohbeti, sohbet a
lemi man.) 

Müsarat (etmek), 1. Evişmek, 
2. Evmek, 3. !vşimek, 4. Seğirtmek 

Müsattah, 1. Aya, 2. Calpak, 3. 
Caypak, 4. Dölek, 5. Düz 6. Srdam 
7. Şuna, 8. Tekis, 9. Tekiz, 10. 
Yassı. 

Müsavat, 1. Beğdeşlik, 2. Bc1'· 
taşlık, 3. Denklik, 4. Düzlük, 6· 
Katarlık, 6. Teğiz, 7. 'fenğdik, g. 
Tenğlik, 9. Tiğizlik, 10. Tikizl!~ 
11. Tindeşlik, 12. Tinlik, 13. 'fil· 
zünlük 

Müsavz, 1. Beğdeş, 2. Bir S· 
Dekdeş, 4. Denk, 5. Denkdck, ~· 
Endes, 7. Eş, 8. Eşingen, 9. :E§J ' 
10. Katarlık, 11. Keptiğ, 12. J{o;ll 
(daha çok mUYazi m:ın.) 13. TaV

1
' 

- 16 T . l ' 14. Tay, 15. Teng, . enşı, 

Tikiz, 18. Tünk 1' 
Müsavi kılmak, Denkleştirı11~ 

Müsavi olmak, 1. DUz ge}n1e ' 
2. Könülmek 

Müseddes, Altılı, altılık 'tı• 
Müsekkin, 1. Uyuşturucu, z. ~ 

tıştıncı S. 
Müsellah, 1. Sarığ, 2. olun1lı, 

Tolumluğ, UY 
Müselles, 1. Kıkaç, kıykaÇ ( ,, 

köşeli baş örtüsü man.) 2. suıı" 
dak (Verev man.) 3. Üç bu~' 1, 
Üç bucaklı, 5. Üçkül, 6. tJç)u, 
Üçüz, üçüzlü g,tdı" 

Müselsel, 1. Artarda, ardı ~
na, 2. Biribirine bağlı, 3. Sıta"l1" 
dı. 4. Sırtı sırtına, 5. Ulama, 6. 
lam ulam, 7. Ulaşı 

Müıhil, Sürgii. 
9
uci· 

Müakir, 1. lçki, 2. Tut.ağan 
Müskirat, İçkiler. ıro• 
Müstagni, 1. Dileksiz, 2. 

gözlii. ıc . 
Müstagni etmek, Bayıtnl1l bOrÇ 
Müstakraz, 1. Borç alınan, ~e" 

alınmış, 2. Borç verilen, borÇ 
.:_zr,1/ 


