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Y ar1nki Sa~ımız 

SAYIFA 

ltalyanlar 1896 da 
Habeşlere nasıl 
yenilmişlerdi ? 

1labe§Ütana gi.den bir lnsiü:ı: 8a:;eteri.sinm 
sörii§leri.. - 8ncu aaylfada - _ .. 

Yazı ltlcri Telefonu: 24379 ... 
* 

Çarşamba, 6 MART (3 üncü ay) 1935 idare Teldona: 24370 O Sayıaı S Kuru• 

Ye izelos Gi "fle bi-r ıhf i/Ql hükiinıe 
k çmak o /arını hazırlamağı un ' 

·ıik bir ordu 
s re 24 saat m·· 

Bulgaristan 
Hadat karakollarını 

kuvvetlendiriyor 
=--"~--

Sof101 5 (A.A.) - Reııier 
aja111111Jan: 

Hwlutlan zorlanmaana mi
ni olmak ipn, hatlut karakol • 
lan talıoi.ye edilmifw. 

Pefri~e 100 Yanan mültecm 
gelmif, silalılan aluumıtır. Ha 
Ja.tlan öte laralrnclan ağır top 
n.leri gelmektedir. 

i'unanistandakiva
ziget gelen /ıaber
lere göre. nasıldır.? 

uğün ıçin, Yunania ' d de-

a a 
e r 

~--~~" 

vam etmekte olan ihtilil hareketi 

llQy ... 1ı-k·· l k ,J•. ~ 
lll .. 1 c:ıı..;c~.>sun 'l!ilrıctlaki <tV\ u umetçe aranı mı§, cnaısuıı suç· 

Sosıerece!. b-ı.."'t me],tııplar, tabmcalm, fi§elder ortaya r.:.kanlnıı§tı. Rcı 
nı:~mz, bıı aray:şa ait bir intibm ıc..cıbiı ccliror .... 

h ~ti11Q, 5 (Yunan hadiaelerini yalımdan takip irin yollculığımrz ~-
l 

tırı·,,. cır'- _, bild. "yor)- Yunan Harp Bakanı General Kontlı· 
is ~aua§ımız ırı d b l 

' Sere... D K al daki o.ileri tenkil hareketinin bCJ§ın a u un· 
111 :ı - rama, av a k M k d Q,~ ii~c S • , ·ıı· Hükıimel Girit aJaaı ve ıar a e onya· 
ır a .. re trımon a gı ı. , . .. . . k d b 11 an ' , h it h ·kırn' dı·r lıyanın perfembe gunune a ar as 
t 0ct§ıla er tara a a • d ırrlQcClg"ı h kk k .. • .>le bakılmaktadır. Yunan uluıu he1 yer e 
~"h na mu a a gozı 

tı trrnct lehincle've büyük bir galeyan halinlledir. ... : 
ı_. l'unan hükumeti ve gaz.eteleri,matbuatımız.ın haclııeler etralı:;zda 
"'< ne. · F. Nazlıoglu 

,,rıyatından memnundar. 

fan \ti~a, .s (A.A.) - Reuter a • 
iti .b \ıldır:yor: lsyanm bu ıabah· 
l ~nı. eti §udur: Asi kuvvetler, 
Sltını .. ' • ' t 
'lnıe .. on ırınağmın otesıne ne a. 

Hükumet kuvvetleri Selanikten 
gelen kıtaat ile miralay Yalis • 
tras'ın kumandasında bulunup 
lskeçeden geçerek bütün muka -
vemeti imkansız bırakınıt olan 
firkadan mürekkeptir. ktt Ke lllecbur olmutlardır. A.ı 

ler~etler, timdi hük\ımet kuvvet· 
~klarafın.:!nn çevrilmiJ bulun • •Devamı ıo.ncu aa,vııanm Uııcl antununda 

ladalar. ' 
f 

ne ait haberlerin hemen hemen 

/ 

tamamı Royter ajanıınm Atina • 
daki muhabiri tarafmdan Lond • 
raya verilmekte ve bu merke~den 
telsizlerle dünyaya nqrolunmak 
tadır. 

1 
1 

Anadolu ajanıı tarafından teb 
liğ olunan bir telgraftan anlatıl· 
dığına göre karargahı Kavalada 
olan General Kamenoıun kuman 
dasında bulunan, Drama ve Si • 
rozdaki kuvvetler hükUmet aley
hine harekete geçmitlerdir. 

HükUmet General Ka.menoı • 
tan !Üphelendiği için kendi•ini 
tebdil etmek iıtemit iıe de aelefi 
olan General Zepuı kumandayı 
deruhte edememitlir. 

General Komenoıun kumanda 
ettiği kuvvet fU ıuretle yerlqtiril 
mittir: 

Merkezi Dıama olan albncı, 
merkezi Gömlecne olan yedinci 
ve merkezi Kavala olan beıinci 

fırkalar. 
Bu f rrkalarm bir piyade alayf 

Dramada bir piyad'e alayı 
Sirozda bir piyade alayı da Gümül 
cinededir. B;r topçu alayı da Gü • 
-;:Jcinede, bir topçu alayı Drama-

um U QDMI AD) rfr,-.ın l fııd !Utunuzıda 

, ' Unutmayınız : 
Burhan Cahit, en güzel 
eserini gazetemiz için 

hazırladı 

BABA DOSTU 

-=-----

İ6yan 'hüdi C3inin şan. t a:;yi.eti •• (Çi=giü ,Crif'ı .ılakcdonyadaki uyarı MJhasım 
göıteriyor ) .• 

Habeşliler, ita/yanlar 
gibi asker toplanıqorlar 

Adieahaha (Deyli Ek15pres) - (. 
talyımlarm asker toplamalarına kar· 
~ı Habeşliler henüz a kcr toplamağn 
ba~lamadılar. Onun için savaş çık· 
mama ı ümidi henüz sönmemiştir. 

İmparatorun kendisi klll'§ı tarafı 
tahrik edecek mahiyette Eayılacak her 
lıangi bir tedbirin almma mı men • 
etmiş bulunuyor. Uabeş ordusu da, 
İtalyan ordu u gibi toplanmış olsay· 
Jı, tehlike büyümü olurdtL 

Habeş ordu u, İmparatorun aeke· 
ri km:ntlerindcn teşekkül eder. 
Il1ınlar ::sri esa lar daire inde Ç.lk iyi 
teçhiz edihniş, ~ok iyi terbiye gör • 
müş a kcrlcrdir. 

Habeşi tanda her kıymetli adam, 
ı·kcr sayılır. En yilbek adam, b.;ı.1• • 

zamanında İmparatorun ça<l.rnn 
mulıaf aza edendir. O da İmparatora 
\üyük bir a keri km'Vet getirir. 

Rütbe baknnmdan onu tak.jp e • 
den zat, dağ tepesindeki kalen•ı. 

muhafızıdır. 

Seferberlik ilan olunduğu zaman 
bu zat Hab~istanm her taraf ıa~• 
elçiler gönderir ,.e aıker toplar. Hu 
elçiler, ~kiya tarafından bile b.r 
taarruza uğramaz. }~akat gerek İm .. 
paratonın çadırlarmı muhafaza e • 
den, yahut dağ tepesindeki kalenin 
muhafulığmı yapan zat tarafmdaa 
henüz elçiler çıkanlmaml§tır. 

Roma, 5 (A.A.) - Habe§istan ile 
İtalyan Somalisi arasında bitaraf bir 

;.d.... . · . '";ık günü ;~-ı· Yakında : l'lruı />~e .dmr ~ltinacları gelen ili.: re.si m1cr: Yuluır~CI;. ı~).';; A§ağıda asi Ef- 'A.clitta&aP>atfa seyyar &ir l>cr&er, ba§1''1 yer1erde Myvanlarm 1cıllannı kırp. 
~rı {1umcrıtosunıı muhafaza eden lmvt'etlcr gorunll)I • lcuıryorfar.. \.-.._ __________ .. _,r ma], ifin. kullanU.. w makine ile bir Habqtınin. aaçırıı keıiy_or .. 

rt ara luır§.ı görıclcrilen zırhlı oto mobiller harehete ıazır 

Adını taşıyan bu roman 
bütün genç kızlan ala

kadar edecektir 
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Almanya moratoryom ilin edecek! 
Alman ökonomi bakanı\~~~.;~ 

? Anhra, 5 (Kunın) - Cüm-

neler anlatıyor har BOJluınlığına tekrar ~· 
. • rinden ötürü Rmicümhuı· Atatür 

Berlin, 5 (A.A.) - Doktor 
Schacht, Leipziı' de bir nutuk IÖy· 
liyerek Almanyanın bütün harici 
borçlan için bir kaç senelik bir 
moratoryom ilin edilmeMııi ilti
zam etmi1tir. 

Bay Schacht, bilhaM& Alm&ll4 
yanın buırün dünyanın mühim bir 
kıımmm nu,onal soeyalistlerinin 
kültür aahaamdaki uir&flllalarma 
d01111aa oldaia bir ıırada halli 
ıaJri kabil s&rillea bir tabn um. 
adı meMleJer karııamcla bahm
CIUfcmclaıı hiç kimaenin fipMai 
olmadıimı aöylemit Ye demiftir 
ki: 

c:atmm klfi miktarda arttmlma· 
uclır. 

Sanayi memleketi halinde bulu· 
nan bir devletin iptidai maddeler 
iıtib.al eden miiltemlekelere ihti
yacı vardır. Bu suretle bu devlet, 
miUi aanayi için vücudu lizmı bir 
mütemmim elde etmiı olur. Eğer 
Almuı1~ müstemlekeleri ol -
muı olsaydı bugünkü mütküller 
Jcola11dda baledil.t>ilirdi. 

Cihan iktuadiJ&tmdan bahae 
ıiriten Ba1 Schacht, Abnanyanın 
muntazam İk'bMdl münuebetler 
teaiai arneunda olduiunu ve bu 
arilnaaebetlerin kültür •humdilCi 
milnuebetler jçbı eaulı bir &mil 

"- Bay Hitlerin turihi ile IÖZ ot~ fiktiDc1e bulwıdujunu .ay. 
liylediğimi ve hareket ettitimi lemiftir. 

temin ederim. Milli iktiaadm hl· Bakan .a.lerine devamla dmüt-
m~i bea deiilim, odur~, tİT ki: 

lktiMdi buhrandan ı.ı..den 
Bay Schacht, ba bubranm boyük 
harbin bir neticeai oldutuma eöy
Jedlıten IODl'a f11Je d.,iftir: 

"- Bu Mbepten dolaTK WJO • 
nal t0ttaliat Almanya, cihan ti · 
caretİDİll yeni battan temikinde 
çalııma biTlili için elinclen pleni 

.. _ Ba nokta, &f&lrdaki rak· ppacaldır. Bunun için Alman,., 
kamlarla aabittir. Harpten enel kendisinin borçtarmı ka:rıtam ve 
ecnebi memleketler!n AJm~&J'& fUbı• olarak tanıyor. Fakat Al -
2S milyon mark borçlan Yardı. m&n:f&DID, borçlarını ödemek ha • 
Şimdi İM Almanyanın harice olan ımundald iJi DiJeti, alacUdılfnn 
bo.rca bundan f&11adD'. Ahaanp; Alman ....m.mı Atm alma hueu
~ e.a_... ltiD .. ..._ tanda ,....-ı.t lJl niyete 
ı.J.l ~· f~ idlaalAtm bafbdır. 
tahdidi ve ecnebi memleketlerin Nuyonal to1yalimı, beynelmi
döviz dampingi bu husıntaki PY· Jel krediyi cihan ticaretinin lüzum· 
reli akamete uğratıyor.,, Ju bir UQIUJ'U olarak kabul eder. 

Bay Schacht, bundan soma bii- Almanya, milleti kendi veaaiti-
tün dünyanın iki •mileket ata· le ı.e.Jmaek için bütün kuvvetini 
ımda ticari mnbadele yapılmaaı aarfetmektedir. Ahnanya, iptidai 
ıiıtemine doğru aitmelde olduju- maddeler i.tilualitını bir otarıi 
mı, Almanyanm beılreaten Ziyade ideali için delil, mf kendini mu
bu ıiatemin ilpaına ve müteaddit hafaza etmek kayguıu ile arttR'ı • 
milletler araaında mübadeleler ya yor. 

pılmaıma taraftar buhmcluiunu Bay Scbucbt, IÖ•lerinin ao -
aöylemiftir. Bakan demiftir ki: nanda, aanayi erbabına hitap ede-

Borçlarmmı ödemek için iki rek onları, ihraç mıkdarms arttır· 
yol vardır. Biriei faiz nisbetinin mak için bütün kaoet Ye kudret
arttırılmaaı, öteki de Alman ibra- lerini arfetmeie davet etmiftir. 

........................................................................................... 
.:OgiJterenin, hava itlerine 

ayırdığı para 
Londra, 5 (A.A.) - Ha Ya it · 

lermin buıün netredilmit olan bilt 
çe tabminab ba ite, 23.851 .000 ln
ıiliz liraıı tahıi. edilmit oldulu • 
nu gös~crmektedir. Yani 1934 M• 

nesir.~ nazaran 3.685.SOO lira bir 
fazlalık vardır. 

Bütçe talmıinatma hağlı muh
brada S.y LondODclen.,. ba MDe, 

büyük Britan,._. .....,...._ 

tahlis edilbıit cıı.. '-•etlere ,. . 
niclen l 1 filo il&• .. U..eliai w 
hahrt han kwntlwiala 19 dbd
tam ile~ ......... ...,_ 
elmeıldıeclir. 

Sa taretle hG,ük Britan,uun 
haT& mGclafwı kut tethıii, 54 fi
locla taılddtp .... ft .... 

kuttlll•iaiB 
~ ele dahil cıld111a .... 
de - 108 1/2 fileJa __.il ela • 
caldar. 

F. bahçe -G. saray 
Cuma günü yeniden 

karıılaııyor lar 
İetanbuı 5 (A.A.) - İıtanbul 

futbol heyeti bıtkanlığmdan: 

8 - ltfart - 935 Cuma günü ya
pdacak mmtaka birincilik maçları: 

1 - Tabiın alanmda: Alan gbe 
cüaü Necmi Ataman: Fenerbahçe • 
Galatasaray birinci takmılan saat 
15 B*em Şasi Tescan yan liakem· 
lerl: llaHt lhnlıim, Ekrem Enoy, 

Not: Bir hapak aaatlik maç IO • 

nanda iki waf berabere kaldığı 
ı.kdirde ma.ç • beter d•kikahk iki 
dtvre dw ı.dit edilecektir. 

il - Jletjkı._ Şeref ıtadmda: A • 
lan gmeGaa 1aet Muhittin Apak. 

Orlakiy • Doğanaf.or A taknnlan 
aut 9,30 da hakem . M. Apak. 

FeaemJmu • Karagümrük A ta· 
bmlan aaat 12,30 da hakem, Sııdi 
ICataan. 

m-Fenerbahçe alanında: 
Sflmenpor. Haliç eut 12 de ha· 
~ Ali Ridvan. ............ • • • 1 .......... .., _______________ _ 

mmtaka ihdaa içiıa iki taraf araam. m tatbik etmek ve bilhuea yerli k 
da ,...ıp ltihWle iıillf haad ol • hilelerinin m batlarma gelmeleri 
muı ôJduğu teyit edilmektedir. meselesini halleylemek için ıemua 

talya ve R~ İıüchftlmn. · · girmek emrini almqJaidır. 
daki kumandanlar, k itillf ehlrlmı-

lıe Almanya Bcqlıanı Bay Adoll 
Hitler, ve Lehi•tan llnlet reisi 
tebrik telyazı/an göndermifler -
dir. Atatürlı, •amimi tqeklriirle -
rini bildiren telycuılariyle bu 
devlet reUlerine cevap oermİfler
dir. 

Başbakanımızı tebrik 
Ankara, S (Kuran) - B"fba

kanlıfının onuncu yıl dönümü 
mincuebetiyle, Sovyd, Yanan, 
Y ugo.lau, Çclıoalooalıya, Bulga • 
ri•tan devlet reüleri l•met lnö • 
nüne tebrilı telyaılan •önder • 
miılerdir. Btlfbakanunu bunlara 
.amim1 cevaplar ueraek te,elı
kür etmiftir. 

B. Rüştü Arastan 
B. Titülesko'ya 
Ankara, 5 (A.A.) - Dıf&J'I 

Bakanı Bay Tevfik Rijftü Aras, 
Romanya Dıtarı İtleri s.Am 
Bay Titüleakoya ıu telyazııım 
ıöndermiıtir: 

Bay Titülesko, Dııarı itleri 
· Balıani, Balk•n ""tanlı 6"fluını •. 

Balrr., 

Parlak ve inceliklerle dolu 
nutkunuzu nihayetsiz 6ır tnem • 
nuniyet içinde oküCium. Heye • 
canlı aözlerinize duyUbDak fına-

bm veren ve müaamereJİ tertip 
etmek ıuretiyle ıöıtermiı oldu • 
junuz ince ihtimamdan dolayı 
teıekkür ebneden evvel bundan 
bahaetmeden kendimi menede -
miyorum. Büyük Önderimiz Ata
türk'ün, bizlerin üatümüzden a -

f&r&k kendisine tazim biılerini 
arzeden aözlerinizi büyük bir 
zevk ile okuduiunu ve bunlar -
dan, bilhaaaa dost ve müttefik 
memleketin mümtaz nazmndan 
ve Balkan itilaf ınm hali faaliyet-

te bulunan reiainden ıelmit ol • 
malan huebiyle, bir kat daha 
mütehauiı olmak ıibi doatane 
bir ihtimam ıöstermiı olcluiunu 
aöylemekliiime müaaadenizi rica 
ederim. 

Büyük tefin bu münuebetle 
hem teıekkürlerini, hem da tami
mi doıtluğunu ıize bildirmeie 
beni memur etmit tir. 

Bqvekil lnönü, bu kadar ne
zaket ve bu derece dostane bir 
ihtimam ile riyaaetinin onuncu 
aeneaini kutlulamak IUl'etiyle 
göatermit oldujunuz allkadan 
ve kendi siyasetiyle aklıselim a • 
raıında bulmuf olduğunuz mü • 
pbihetten dolayı pek mütehuaia 
olmuftur. Size do.tluk ve yükaeJc 
hürmet hiılerini teyit etmektedir. 

Bana ıelince, aziz dostum ve 
mealektqım, Büyük Onderimin 
ve reiıimin tarafımzdan o kadar 
iyi tarif buyurulmut olan rahat 

ve nimet veren ıölgeleri albnda 
Türkiye harici siyasetinin idare
ciıi sıf aliyle, nezaket ve inceliii· 
nizin bir eseri olarak vücuda ıel
mit olan bu güzel tezahürata 
kartı ancak derin meıerretlerimi 
anecleWlirim. Çünkü bu tezahü
ratta uluılar araaı aahumdaki 

Ankara, 5 (Kurun) - Ankara • 
daki bahçeli evler kooperatif nizanı · 
namC8İni hükumet taedik etti. Koo · 
peratif, satın alacağı analar ilzetine 
evler yaptıracak bunları, tutarın~ 
en çok 12 yılda aylık kesimleriyle 
topladıktan 11onra ortaklarına mal 
edecek, sermayesi en az bq bin lira 
olacaktır. 

Mahdut mesuliyetli dcği~ik" 111r • 

11 tubattan evvel JOla 4jlk• 

mıt olan l•vl~re mallar1 
' • :ıra, 5 (I' urun) - İ11viçre ti· 

caret anlaıma~ınm me:iyet baılan • 
gıcı olan 11 Şuh :t:ın eV\•el Türkiye 
ye doğru yüklenmı~ olan mallar için 
::,:-az edilecek eski fornliU menşe 

~~· - • · · .._~clcrinin kabulü karar • 
llflmlmıı ve gümrilklere bildiril· 
mittir. 
Ankara Stadıumunda r•lt· 
brllacak demir trlbUnler 

:Ankara, 5 (Kunın) - :Ankara 
ıstadyomu yarıı meydanmda yaptm· 
:_::ak demir t::!>ftıılere ait mabemo· 
~.ı iftnt: ::!; reuni verilmebima, p
çirilmeti için h·uırlanan ban il • 
yihuı Mecliae eevkedildi. 

Ol9unluk imtihanı .,.._ .. ıan 
Aabra, 5 {Kutun) - Uielei.le 

)·apılae:k olğunluk imtihanları 111 • 

alleri talim ve terbiyece tetkik edile· 
cektir. Tetkik biter hitmes su.t•w 
batıtıl~. 

ae.;en d•W•d•n kalaft 
kanun lljlhal•ı 

•na • .--. 5 (Kurwa) - !h_vn cWV
r : 1 • ~D liyihaJariy• 
le tcf eir tekim eri l1üki'ımete iıd' 
edildi. Bunlardan yeni Meclise 11ev· 
kedilnıesi icap edt:ııler aynlmaktı • 
dır. 

8. Gömböş'ün beyanna-
• 

mesı 

Budapette, 5 (A.A.) - Yeni 
kabinenin teıekkülünü müteakip I 
Baıvekil Bay Gömböt bir beyan • 
name neıretmiıtir. 

Mumaileyh bu beyannameain
de yeni hükimetin bizzat kendi
ıinin iktidar mevkiine ıelditi za

man çizmit olduiu milli ~hıma 
planının tatbilnna devam edece
iini ehemmiyetle ka1detmekte • 
dir. Beyannamede1denili1or ki: 

HükCimet .ki hük<imetin da
hili Ye barid Iİ)'Uet için Çİzmİf 

olduiu iatikamette devam edece
ii sibi mah •• iktiadl faaliye • 
tinde de etki yolda JUriifeCektir. 

bant •• iatlktan temin ........... 
ela ıisinle miifl....., Ye BaDmnlı. 

larla mijfterek olan arzuma ne 

kadar uhhatli bir tanda anladı
iomm bir nipwi ~ 
Bu anlaJJt, bina edici Ye rical 
verici 9mrtdıklı bir aalapnera in
zimam etmiftir. 

S. M. Kral Karol Huretl.-i
nin yiiklek .. miiclrik IİJU& te • 
lllddl..min mtiae'frir hbDaJ81i 
doet Romm mlll9ti iPn rabm 
bapl!IP bir Dnet blfldl ediyor
ammz. G,le bir kuttet ld, Wn 
altmda aia, aids ....... , ..u .. 
bir dnlete bedeldlt. 

Bütün~bllal 
ederek adde dottlatamua iti -
mat buyurunuz. 

Tiirlıiye o.,.n itleri Btilıam 
T .nJc Riiftii Ar• 

elinde en az 
hisse bulunacaktır. 

Hiilcümetin 
programı .. 

Anliara 5 (Kurun) - H~ 
tin yeni programmm Kamutay# _..JI 

nUmUıdeki Pe11enıbe toplantdJP""" 
okunması muhtemeldir. fit 

Kamutay 14 Mart Perıembe 
1 

lıotı11Ddan ıonra bayram m~ .. 
betiyle içtimaı bir haf ta ıonraf' 
rakıcaktır. 

Çoll toculdu alleler• 
v•ll•c•ll mUklf8' 
~ 5 (Kurun) - Sıhh-! ~ 

ktnhiı bft~inde geçen yıl~~ 
kıla çok foeukla ailelere v 

r~ 

'" t 

mllkltat Wııi11ıtmm bu yd SO 
lira olar& aynlnwı muht 
ŞimdJY.e bdar yalnız An.karada_. 
den r.ua ailenin çok çocukla~"" d 
ler ııf atiyle mOracaat ettikleri, d 
!ardan ane.k on kadarma m 
verilebildili anlqılmaktadır. 

Geri kaHıın dU§Un 
Anbra, S (Ku:-.ın) - Bay 

... a6aİa lan Bayan Leyli 
Bay Halit Ziya oğlu Bay Bül 
~ 7apdicak olan 
IGDliri, !Arlhm t ~1ıı :A 
ra - Ltaııbul treninde apana11 
_. do1~ -ger1 'bm.kilmlJ!Y?'.· 

Kurban bayramı 
AnlLara. 5 (Kurun) - Di, 

itleri, Kurban bıyrammm M I 
15 inci Cuma günfi olat."agmı bil 
miıtir. 

1 

Pariı Türklük etüdl; 
merkezinde verilecelı 

konferanslar 
ı\.nkara, 5 (A.A. ) -Maarif V.,.t 

!etinden bi! .::rilmiıtir: Pariste ~ 
lan Tilrklük etiidleri ~erk~i ~ 
s~=r·i sa:.: • . mulıtelı{ tarihi 
Türk diline, ':'ürk tarihine ,.e ;. 
deniyetine taalluk eden mete uit• 
etrafında konferanslar ,·e~~ 
Ba konferanelarm gün ve 111 
töJle telbit edilmiıtir: f 

25 Şubat puarleli günü ~L 
de Sorbonne de teSler ıaloD~ 
Türkiye Parla biiyiik elçi11inin b 
ru ile açılma ıeanıL ~ 

6 Mart çarıamha günü 11aat 1'7~ 
~ l:. : · · ' : t '.Amfite~ 
YlflJD Şadi dilleri milli m ~ 
nin Tlrkge profeM>rii M. Jean bJlll' 
tanfmdaa Ttlrk dilinin h•li 
da &Grdtlil ilabat. 

12 Mart ııalı ve 14 Mirt ~ 
ve 16 Mart emnarteti günlen -_.. 

de e::::ıt 'e Arkeoloji enltİ~ 
Miehel 10kağı No. 3 de -t~ 
1e·.,_. emtit611 m&dtl~ . 
tsrafmdm, Ttlrkiye tehırlen· 

1
1 

23 Mart cumartesi gilnft ~ 
de coirafya enıtitflsftııde 11t.. J".'"~ 
10bğı No. 101 • Dijon ünf"P"-tl. 
prof eaörll M. Chaput taraf 111dlÔ 

ureL t ,s,15 
27 Mart çartanha günü~--· 

de Sorbonne de Deacartea .ani .... 
rmda, 30 Mart cumarteti e"AJ".sr 
l 7 de Somonne de Micbel~ a ,r 
atnnda ve 1 Niaan puartetı 8!:,r,er 
at 17 de Sorbonnede ~t. ~· 
atrmda İstanbul tlnivertı~ fll,d 
yat Fakülteai reisi prof;!~ f~· 
Köprillü taraf mdan orta e ~ı.. ~ 

aid tal"JP lüğüne aid ve edebiyata 
edebiyat me-eleleri. 

t , 
I 



CiMLER 
On Yılın 
Profih • • 

S - tnIRUN 15 MA!tT 1935 

rGezintile~ 
Acı duyumlar 

karşısında 
ikinci kez. Baıvekil olalı onyıl ı 

ıe~ti. Bıı on;yıl bir inaan amrüniin 1 • ı· • d • f d •• H Jk • d b• ) 
;n dolgun, en 8ÜTekli oerUnlerİni zmır ısesın en yetışen er un a evın e Jr top antı 

Merhum Reşit Galip ıçın Uç gün içinde ne korkunç le• 
ği§iklikler! .• Yunaniıtanclan ge • 
len duyumlar apansız ortalığı a
tq ve kan içinde bırcmtı. Ger'i bir 
bakıma göre buna annzın olda 
da diyemeyız. Selanikteki kavga 
lar kTalcdık ve cümhuriyetsilik 
çarpl§maları, (V enizeloı) an mu 
hCıkemeai üzerine ortaya çıkan 

çetin iıler, ıon büyük karıfıklığın 
açılmıı birer bayrağı gibi ıılüıiinii 
lebilir. 

a<l§ıyan günlerin bir yekrinudUT. yaptılar. Merhumun yaşayışı ve nasıl çalıştıgı"' anlatıldı 
" ~ onyıl; Atatürk devriminin ge 

ıar ıı~ ulJuı içinde kurulan yeni Tür-
e< kiye .. ,·n • • • • _, '' Yenı mımarısınu en par -

dat· ~aların giind en güne gerçekle§ -
Pneai el emektir. I 

eril ~amet lnönünün onuncu BCl§ve 
et Ytlından bamederken onu 

btl ul tııa malolmuf bir hakikat diye 
telakL· d' o . . A 

1(1 e ıyoruz.. nan ıçın • 
lcıtiirk devriminin bQf yapıcısı lı
~et lnönünün onyd içine yapı -
Cbl fahsiyetin profilini çizmek 

r ~ıu içimden doğdu. 
!tt ince kılı kırka yaran bir zeka .. 

Cb?tığa bir kolorduya kumanda 
~er gibi hükmediyor. Ona hiç 

'liiden dinlediniz mi? Bir tezi 
~'. 'niiclalcıa ettiğini i§ittiniz mi? O 

~arı •özlerin, cümleleril'1 geni§ 
rr 1'11eydcın savCJ§ında alayların, 

~bıırların, bölüklerin ya.) Jııı gi 
Yapıldığını ve düımanla umul

~Qclık yerlerde kar§dCJ§tığın gö
rtiraiiniiz. Kar§i cephe en umul • 
l>iQdık ;yerinden, en umulmadık 
~nda sarılntı§tır. 

Ben onun bu cin• nutuklarını 
clinlerken büyük bir harita üıtün
~e 1'iiyiik bir •avtı§'ın hareketle
l'ilıi ıey,eder gibi olurum. 

lier bir davayı anlatıyorsa, o 
kq,.frntzcla yepyeni bir inıandır. 
~?lQtnıak, inandırmak, tanıtmak 
ı~ın h l d .. .. el • er §eyden evve U§&ınc erı 

~Qa11il ,.,-:,.:,.. c;;rnltı::lfff arall Mr 

1 ormiilclür. Bir düsturdur. f ormiil 
:.:.~İl'en hi~ bir direktif hiç biT 
ı~' gerçekleımek imkanını bu • 
ve,.. f.lı, l§lere hükmeden, direktif 
lerj e~ bu el evlet adamı düıünce • 

Ilı e el • 
hn k rı güzel cüml erın, en uy 

A l)cdetleri ile ortaya atar, 
'1.tQt.. l_ cıl k 

lzmir lisesinden yetiıenler dün 
saat onyedide lstanbul Halkevin 
de eski kültür. bakanı Bay Reıit 
Galibin ölümünün yıldönümü mü 
nasebetile bir toplantı yapmıf lar 
dır. 

· lZınir kız ve· erkek liselerinden 
yetİ§en birçok ta~ebe, tehrimizde 
bulunan okul h~lan, merhu • 
mun ~ilesi ve kendisini ıevenler 
hazır bulunmuttur. 

Merasime bir ağıı;dan okunan 
istiklal marf iyle başlanmııtrr. 

Bundan sonra be§inci iJk o -
kul talebesi tarafından Re9it Ga
libin okullar için yaptığı and o • 
kUnmUJtur. 

Kürsiye çıkan lise hocalann • 
dan Bay Kemal Emin celseyi a -
çarak büyük ölünün ruhunu an -
mak için orada bulunanları bir 
dakikalık susmaya çağırmııtır. 

Bay Kemal Emin me.-humun 
hayatından bahsederek demit • 
tir ki: 

T c F'~rttrdt'1t iki g8rUnUt 
Şimdi me diğer arkaclaı/ar bu 

büyük ölünün çalqmasından u -
zan uzadıya bahsedeceklerdir.n 

Bay Kemal Eminden ıonra ta
lebeden Bayan Latife Ege Reşit 
Galip içİIJ yazdığı bir tiiri oku • 
muttur. Doktor Vasıf ta Reşit Ga ı 
Jibin hayatından bahsederek de
miştir ki: 

karala •ilılutt iflm müdür maa
vinliğinde, Mer.in hük{;met dok
torluğunda, muhtelit mübadele 
komisyonunda, Türk marahhan 
ve Aydın mebusu ve en son ola -
rak ta kül.tür bakanı olcla. Bugün 
kii üniver.itenin ilk temelıni o at 
tı. Re§i.t Galip hem dilci hem türk 
~ü hem tarihçi hem de müzeci i • 
eli. 

Ôliimünden •onra çok güzel 
eıerler bıraktı, nihayet çU:l§a ça
lıfa ha.talandı, ve bir pamr ge • 
cesi yine kitapları arasında Türk 
eti, 6iimer ve aelçuk diye •4yıkla 
ya saydı.laya dünyaya gözlerini 
kapadı.,, 

Bundan sonra talebeden Muaz 
zez Reşit Galip için yazd•~t tiiri 
ni okudu. Ki.miran Paykuç Reşit 
Galibin tarihçiliğinden Hc1yn.in • 
nisa Ret it Galibin dil için kıymet 
li çalıfmalanndan Lebit Fehmi 
de ülkücülüğünden bahsettiler. 

Lebit Fehmi hitabesini& bir 
yerinde dedi ki: 

Bir memleketi ikiye bölen, kar 
dqi kardeıe boğazlatan biı gö .. 
riiniif karııırnda gönüllerin ilk 
duygum acı bir §ey oluyor. Aya • 
ia düıen •İycaadan, tarih iıkl§la· 
rını bilmiyenlerin devlet geminn 
de diimen tutmCU1ndan •on aon 
itte böyle yurt yangınları, kardq 
yasları çıkar • 

Hürriyeti ba,ıbotluk anlamın
da bir rıarlık •ayanlar, bugün Ya
nan gemilerini Yunan tayyareleri 
ne bombalatan fU kanlı siirüfe ili 
rede bakmalıdırlar. Birço/I ıey -
l.er gibi hürriyet te kullanılııa gö. 
re cleğifir; kôh merhem, kah ze 
hir olur. Nitekim Atinada damat 
ları kaynatan dizgin.iz fırkacı • 
lık, ualan btJ§ların üstüne fırlatan 
bir kavcmyeli lıızile saonıldu. 
Şimdi de en acı renkli çiçeklerini 
açıyor. 

Venizeloa, yalıın yıllara kadar, 
yurduna paydan paya koıturmut 
ta. Onu, vakit, vakit bir Jevlet 
ve sıyasa aclamı olarak ta gördük. 
Demek iıtiyorum ki, o, yalnız ih
tilal dekorları içinde benliğine ka 
vuıan biT varlık gibi ölçülemez. 
Fakat ne yaı:ık ki, •o'n görünÜf, 
kendinde nytual k4tJtö~laYllaft" 
~olt ihtilalci atdıfların yer tiılta • 
ğuna anlatıyor. Bu görüniife İÇİ• 
miz titremeden bakamıyoruz. 

İtle • Qrfl: devriminin rapı ı 
Tul li1tcle dii§üncelerini biiyle da- "- ôlülerini anmayan millet 

~tır 'hl.... • l 

" - Rqit Galip benim aki bir 
okul arkadCJ§undır. Rodosta 1892 
yılında doğda. Küçüktenberi di
ğer kardqleri arasında farklı bir 
zeka ve çalııma eaeri göneriyor 
du. Bu aile•inin dikkatini çı>kti ve 

ilk tamüini Roclosta yaptıktan 
sonra ona iz.mire gönderdiler. İ§· 
te bu kıymetli adam lzmirde ye

fi!ti. Kendisini yakından tanıdım. 
Memleketi ve ülkü•ii için dur -
madan yorulmadan çalııan bir 
gençti. Balkan harbi pat~ayınca 
gönüllü olarak Çatalcaya gitti. 
Orada bir hcutabakıcı gib: çalf.f -

tı. Ve daha sonra Kalka•ya cep
hesine gitti. Ve ilk hastalığı Kal· 
ha.aya cepheıitade souktan aldı. 
O tarihten beri ciğerleri zayıltı. 

"- Cebinde otuz lirası vardı. 
Kencliıini muayeneye gelecek o • 
lan hoccaı doktor Akü Muhtar -
dan utandığı için bu parayla yor 
gan olclırml§tı. Geri kalan yirmi 
bet lirasını da okumak için kendi 
ıinclen muavenet iatiyen bi1 arka 
da§ına kitap almak için vermi§ti. 

Bir bayrak alhnda dofmuf, bir 
bayrak uğurancla can vemıİ§ yurt 
lafların bir gün böyle boğcızboğa 
za çarpıfması, her §eyden önce 
korkunç bir örnektir. Bize dost .. 
lak bağlariyle perçinlenmİf bir iil 
henin döktüğü kana acır ve yakın 
Ja Yunan göklerini kaplıyan ka
ra bulutların dağılacağını ama • 

De an hendesenin vazı ıgını dı·rilerine karşı açık bir yo göı • 
rera b• 

dı. O ır trata bCJ§ına ihti}aç vaı- termi§ olmazlar. Bir Fransız a • 
)Q n;yılrn it hacmini ölçerken limi: . Sonra tekrar okula döndü. 

h vQf~Q ve kılı kırk yaran zekayi 
eaaf, L 

0 
a 1Catacağız •• 

l>ö "~ın Prolüinde göze batan 
il bız • )rd el e aıyaaa i§lerincle 11e ıo• • 

rlır QvQlcırcla keskin kö§eba§ları . ' 

Siyc:ıa I 
~q i . . "'davasında on yıfük ı· 

•'lo .. k • _, lo'll llq abinesinın " :tıası. 
' ttQ b l.!!-tu 

Trın <l •• ,. cihanda barı~ •.:ıtı5• 

"et1:11~.r gün bir parça daha kuv 

19 
ırnıek olmıqtur. 

'l'~rk25 - 1935 siyasa a~nanda 
ni .. •· Ctinıhuriyet hiikumdi ge • 

"''
1Yer ~ • b L ~i .... · .... , dostluk ve barı§ e,..,.. 
e'l lle ıl S )et d BQr mt§tır. Türk - orJ 

Oaflu" B l tfrQ/ gu, alkan and Cl§mtuı, 
'-~rt ~JtclQ biriken doıtluklar acır 
~llt Qrııa susayan in6anlarına 

I ve teselli kaynağı olmu§lur· 
~ a· 

fQ11 lJlasacla tek bir ulıu, çalı • 
Ve .. 

l'tırt gııvenç içinde ya§ıyan bir 
dir I 

01'lYılın anlamlanndt:ın biri
-,.,,,Q~/:~Qn, ~kiya davası gibi Os
<:e Ytllllrnparatorluğunun yüzler· 
l>e,Qı k hastalıkları bir büyük o
qe11 Q~~ndan •onra yurdun yönün 

F" 1'111f ftr. 
.. .. rllQlla baz. d I l .. ''llnl( l(ımın an ımet no-
4.end~ •0AYılr yepyeni bir davanın 
.. ıaıclir O l 
~ 95 l • •manlı imparator u-
Q~ıldQ;v~ dır boyuna karfdıkllz bir 
1Qaı İdi a~ana11 bütçelerin haa -
ıellel •• 1' ıcaret ve tediye müva -
~Qıtcı:; hf!J' Yıl Türk halkının ka 
c/Qh,Q erin bir büyük parçayı bir 

1 
geme-. k .. b 

••ıe uzere ya ancı 

Muntazam bir çall§ma ile okulu 
bitirdi. 

iz.mir dii§man ifgaline uğradı 
ğı zaman Re§it Galip mücadele
de üzerine düıen v:ızileyi yap -
makta gecikmedi. Bir gün Sultan 
ahmet meydanında bir mitıng ya 
pıldı, o gün bayrağımız siyah renk 
li idi. Bunu Rqit Galip clüıün • 
müftü. Bundan sonra llrasile An 

"Dünya bir köpriiclür. Bütün 
mahlukat bu köprüden ge'er; fa
kat imanları buradan g~çerken 
bir iz birakır eğer bu iz birakan 
ları anmayacak olursak biz Je bir 
iz bırakmq olamayız,, der. Anık 
ların en samimi ölüleri anmaktır. 
Re§it Galibi de anmak i'in oe. °: / 
nu anmakta ik ön olan lzmırlı ' 
gençleri tebrik ederim• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.n•rtlara akıtırdı. l ıadece bir kazanç İ§i idi. Şimdi 
.,- devletin halka, halk için göater 

1930 ıılan sonraki Türk ticaret 
• ·· diği bir kolaylıktır. 

ve tediye miivazenelerini göru • 
niiz bu finan6 bakımından bir kur Yurtta yollar uzundu. Ba uzun 

yollarda ne analar çocuklannı, 
tulu§ bayrağıdır. 

Ô
konomi bakımından onydın 

1 
ne çocuklar babalarını gözliye 

aml l gözliye harap oldular. Yurt bir 
profilini .ize büyük rak ara 1 ucundan öbür ucuna gidilemez 
.. lerle anlatmak istemem, lab- J 

ı~kz fabrika, labrika... Baca. •• l gidilmeai güç bir engindi. Köylü 
rı a1 k l "t h I JUnU ıöyliyordu: 
Baca .• Ve çalqan o ~ mu ~ ~ • "Dağlar, 

iyi mühenclıs yenı Tur· 
sıs usta... .. "k Sana kar mı yağdı dağlar 
kiyenin temelini atan ~~~~.k,'a: Bir elimde senedim 
nayi... fabrikaların l ~ ~·kten Bir elimde arzühal ağlar.,, 
her gün yarı mii•tem e e' en Yolsuzluğun edebiyatı önüne 
L--tuJan bı'r aluwn zafer mar§ı-
RUı geçen ilk §ey lokomotifin düclii -
nı çalıyor. ğii, rayın sert beli oldu. 

fil • .ı bir bQ§ka 
Onyılın pro ınuen Müdafaa balıımınclan demir 

kö§e: 1 yolundan bahsedecek değilim. 
Demir yolları... ı Yurdun kültürbirliğinde demir ku 
Tarifeler ulasla§tı· Yani. biz u· ıak dü§Ünii§Ü ve emel birliğinin 

las pazarlarına ve acun pıykasla • 1 scmbolu oldu. 
ucuz ve o ay j lfte bence onyılın, .oluk bir 

larına mall~mı:' bulduk. Es prolili. 
göndermek ımkanını · · 1 
kiden tarifeler yabancdar ıçın Sadri ~tem 

rız. 

Ôldüğii zaman cebinde on bq ku s. a~zgfn 
ruı vardı.,, ı----lmO'!'.---------

Bundan ıonra ailesi taralından Hintli gazeteci 
Halkevine getirilen merhumun Şehrimizde bir zaman ka1dık • 
nutuk söylerken alınan bir plağı tan ıonra, Anka.raya giden bir 
gramofonla çalındı. Seylin gazetesi baf1Jluharriri Bay 

T oplanttya aon verildi. Herbert Ulugal, Ankaradan dön· 

·Türk - Yunan 
ticaret işleri 

OfistekiYunan dele~esinin 
· muharririm ze sözleri 

Atina hükumetinin daveti üze
ri_ne Yunanistana gidip gelen ve 
Ankarada temastan sonra şehri -
mize dönen, Türk - Yunan ofisi 
Yunan delegesi Bay Fufat dün 
gazetecilere şunlan söylemiştir: 

"- Atinanm mükerrer daveti 

üzerine, yola çıkmı§tmı. Önce, ba

zı yeni Yunan mahsullerinin Tür

kiyeye ithali meselesi ile, yeni ti

caret muahedesinin tatbikabnda 

çıkan bazı müşküllerin ha'Ii lazım 
geliyordu. Bu yeni mahsuller, Yu
nan pamuklu ve yünlü mensucab
drr. Yunanistan son zamanlarda 

Avrupa mensucatına muadil yün· 

müt ve Jstanbulda görmediği yer

leri de do)aflJllf, dün aynlmıttır. 
Hintli başmuharrir "lzmir,, va

purile gitmiıtir. Yolda lzmiri de 
görecek &ama seyahatine devam 
edecektir. 

Memlekete döndüğü zaman tet· 
kikleri üzerine maka'leler yaza • 
caktır. 
-llUIUIWJ91a.ma111~ .._ 

ııü mensucat ortaya koymaktadır. 
Bunlar, Türkiyede muhik ıuret • 
te rağbet bulacaktır. Fakat ec· 
nebi men.sucatma kartı gümrük 
rea'.mleri bunların ıokulmumı güç 
leıtinnektedir. 

Yeni ticaret muahedesinin tat• 
bikabndaki mü.fküllere ıelince, 

bunlar, bilhuıa mübadele edilen 
malların bedelerinin tesviyesi Ü • 

zerindedir. Bunun için, vaziyeti 
izah için, Atinadan gelir gelmez 
Ankaraya gittim. Türk - Yunan 
ofisi yakında toplanarak bunılan 
göz.fen geçirecektir. 

Mahzurlar için bir hal sureti 
bulunacağını umumı. .. ,, 

• 



- 4 - KURUN 6 MART 1935 

Mahkemelerde 

Bozuk peynir da
vası, mahkemede! 
Peynirci Murat iddianın 

aksini ileri sürüyorlar 
Sultan Alunct İkinci Sulh ceZ'l 

mahkemesinde dün Murat isminde 
hir peynirci, bozuk peynir sattığı 
iddiasiyle muhakeme edilıni~tir. 

Peynirri Murat, HaKkı isminde 
birisine tam otuz iKi teneke peynir 
ımlmış. Hakkı, eonradan bu peyıı.ir· 
!er.in bozuk: çık~ iddinsmı ortaya 
atmış. Muayene olunan peynirlerin 
hozulmuş bulunduğuna dair ortada 
hir talllil raporu da Yar. 

Halbnli, peynirci Murat ~lyl~ 
öyliyo:r: 

- Halli henden bu peynirleri 
Tahtakale buzlıan«>.sinde teslim aldı. 
A9lıp muayene edilen tenekelerde· 
ki pe} nirlerin bozulmamış olduğu. 
mı. o,rada herke! gördü. Tahlilde 
bozuk ~ıkan peynirler, benim sattı· 
ğmı peynirler olma,<ıa ger~! •• Halkı 
) n benim ııattığnn peyu.İl'lerin tue 
olduğunu bozulmu~ olmadığım şa . 
hitlerle isbata muktedirim! 

Hakim Scliihattin Demirelli, ru~· 
lunun j5inılerini kaleme bildireceği 
,.ahitlerin ~ağmlmasnıa larar ver -
eli. lulıakemeyi başka bir. güne hı • 
raktı. 

Otobüs meselesi 
f h~an, Ahın et, Mehmet isimlerin· 

de dört ki§i hakkındaki bir dava, İs
tanbul Ağırceza malıkemeai.ude dün 
karara bağlanmıştır. 

für otobüse ait kazanç vergisi için 
Şoförler <'eıniyctinden alıııau bcyun· 
name iizerincle deği~iklik ynpıTilıği 
iddiası, davanın mevzuunu tc~kil e· 
diyor. Verilen karara gijre, llıs.ıııla 
lelımet birer sene hapse m.al-..kuru 

olınu!lıır. Ahmetle Abdullah ht-ract 
kazanmı~larclır. 

Bir tecavüz bahsi 
Edib enin evine zorla girerek. ken· 

'fü~inc ıtecnvföııe kalk.ı§tığı idd.iaaiyle 
htanhu 1 .~ğırce.za mahkemesinde 
ırıulıakeme c<lilcn Süleyman Hak • 
kmdnki karar dün verilmŞtir. Siıç 
sabit göı:ülmeıni~, Süleymmı heraet 
chni~tir. 

Eski bir cinayet 
Be§iKta~ta Yalisin meyhanesinde 

çıkan kaTga neticesinde Lizariyi il;. 
dürmekten, J hsanı yaral~ 
Hakkıyı dö\ mekt.en suçlu balıkçı 
Azi:r.:, İstanbul Ağırceza mahkeme • 
sintlc yecli huçuk sene ağır hape~ 
iki hin lira taııninata mahkum of • 
mu~ıu. 

Verilen karar ha.ıı noktaladaa. 
hozulınuş olarak yeniden yapılaa 
muhakeme hitmi~, dün karar bildi • 
rilmi~tir. 

Dün bilılirilrn karara göre, yara· 
Jaınak 'e dö\'mek su~ları affe tabi O· 

larak: ortadan kalkmı§~ öldimıekten 
-verilen ceza müddeti~ on ıene ela • 
rak le!hit edilmi~tir. 

Elektrik ,ırketl aleyhtn• 
açtlan dava 

Şirketi Hayriye elektrik~ilerin • 
den Bay Hasan elektrik tirketi tnÜ· 
dürü Bay Uanses aleyhine biı: ~ 
da\ n~ı a!:mı~tı. Bu dav.ıp Fatih 
Sulh ceza mahkcnıc:-.in•Je tİtin bakıl· 
ıoı!• mahkeme hu darnyi galahiyet 
harici ı;önnü~tür. DCl'\·a A~liyc ceza 
malıkenıe~inde hakdacaktı:r. 

DURUŞ'.\1.A LAR - Elmas ka~· 
nıakla utlu Serkis ve arkadaşları • 
nın <luruşrpasma dün seminci ihti· 
ır;as mahkemesinde <levam edilmiştir. 
l\Iüddci11muınilibrin karar istemesi 
'e dosyaların tetkiki için dumpna 
ha~ka bir giine kalmr~rr. 

Adliye binasının yapıla
cağı saha ölçüldü 

Adliye binacının yaprlacajı 

timdiki ikinci ıube müdürlüiü bi
nasının bulunduğu yer ve etrafın- ı 
daki saha yeniden ölçülmüftiir. , 
Viiayet binasının karıuına rutlı- ı 
yan bina belediyece istimlak edile j 
cektiır. Bin& projesi için açıla11 mü· 
sa.baka müddeti bu ayın sonunda 
bitecektir. 

Küçük esnaf için kredi müessesesi 
Şapka kurdelası 
Kaçakçılık yapan bir 

adam yakalandı 
Dün limannm~a gelen ltalyan 

bandıralı Plisna vapurunun ka • 
marotu Pcrtori Salvatora vapur • 
dan çıkarken hareketleri muha -
faza memurları tarafından §Üp -

heli ıörülerek üzeri aranmıı ve 
belinde anlnut otuz paket ~apka. 
kurdeliaı &alunmuttur. Derhal 
aorpn yapılmıt ve kamarotun 
bualan Beyojlunda diğer nir ı -
talyana ,c;tiireceii öğrenilmiştir. 
Bir mahafaa memuru İtalyan 
bahriyelisi kılığına girerek kama 
rot Pertori Salvatora ile beraber 
Beyoğluuda oturan ltalyanm evi 

ne ıitmiftir. Yapılan arqtmna 
üzerine Beyojlunda obıran ltal • 
yanın ilmini11 Antonyo Pelligr.i
no oldup anlatrlmıttır Bu adam 
vuıtasile de Beyoğlunda bulu -

nan iki f&ph:a mağazasının bu it
le mqpl olduiu meydana çıkari 
larak liM iki majazada da. arat -
brma yapılmıı ve birçok şapka 

kmdelaaı bulunmU!tur. Ancak 

hu kmdelilarm kaçak Teya: güm 
rük resmi verilmit olup olmadığı 
henüz ani&!ılamamqtır. Mağaza 

sahipleri· haklhnda tahkibt sür -
mektedir. 

Kamarot Pertori Salvatora ile 
BeyoiJunda oturan Antonyo Pel
lianano dün sekizinci ihtin.s mah 

kemesinde ilk duruşması } apıl • 
mı§tır. 

Polls haberleri : 

Neclanın dostluğu 

Kahvel~r . lnkıliip kürsüsünde 
duzeltılecek 0 .. 8 Y f K 1 

Şimdiden nümune kah
veleri kurmak iste-

yenler var 
Ticar:et odası idare heyeti ya

rın topla.nacak ve mutat mesele -
Ierle metgul olacaktır. idare he -
yetinin tetkik edeceği bir meaele 
de, odaya yeni bağlanan Esnaf ce
miyetleri mürakabe bürosunun ça
lı§Dıa:sı hakkında Bay Galip Bah
tiyar ta.rafından verilen çalışma 
proğramıdrr. 

lstanbulda halen çalışan esna. 
fın mi.kdarı elli binden fazladır. 
Bmin gözönüne alan ticaret odası, 
esnaf işlerile yakından alakadar 
olmağa karar vermiştir. 

Dün, esnaf mürakabe bürosu 
şubesi müdürü bay Galip Bahti -
yar, kendisile konu§an bir muhar
ririmize işler hakkında !Unlan aöy 
lemiştir: 

"- Bir çok esnaf cemiyetleri -
nin az:ısr binden fazladır. Bundan 
dolayı, bu cemiyetlerin umumi he
yet toplantrlarr yaprlmakiadrr. Bu 
sene Ayakkabıcıların, Lokantacı
ların, ve Berberlerin intihap işle
rile beraber umumi heyet toplan
tılannr da yaptık. Diğer cemiyet. 
Ierde de bunu tatbik ctmeğe çalı • 
ş:ıcağız. Bundan başka, küçük es
naf için bir kredi müessesesi aç • 
mağı düşünüyoııız. 

Her halde imdiki naid va2ii • 

yetleri bozulmuş olan bazı esnaf 
kredi sandıklarmdan istifade ede 
ceklerdir. 

Tahmil ve tahliye cemiyetinde 
de idare heyetinden bazı istifa 
hadiseleri olmuştu. Bununla meş. 
gul olduk ve hallettik. 

un ay usu ema 
ders verdi 

Sinop Say)avı Bay Sami Kemal, 
İnkılap kiiraüsündeki den~ dön 
de devam etti Bay Yma.f Kemal 
dünl-ii derrinde dünya airaatDıi Te 

Türk: zirıatini anla1;tr.. 
18 inci yüz yıla kadar dev-nı e· 

den ziraat uBUllcrini, ısaydılttm son· 
ra ziraatte yapılan yenilille~ top • 
rakta tatbik edilen miiDaTdJe ve 
dinlendirme usullerini, on doJm • 
ZUDCU yüz yılm iptidalarmda l>ath· 
yan Ahrum ziraat.illi alattL. Proie· 
sör,. ziraate makineııiu. gimıeai ile 
tarJanm bir Jaboratuıır haline geti· 
rildiğini söyledikten sonra Türkiye· 
de tatbik edilen ziraati anlattı, sı· 
nai gübrenin dünyarmaatinde i~al 
elliği mevkii ve Türkiyede tatbik e· 
dilen ziraat usullerini saydıktan son· 

ra rasyonel usulü ziraatinin yapıla· 
maması eebeplerini saydı. Traktörün 
Türkiyede tatbikine geçti. 

Bay Yusuf Kemal, hükı'.imetin zi· 
ra:ıte verdiği kıymet ve ehemmiyeti 
uzun uzadiya misallerle anlatarak 

ziraat mektepleri knruld~ or• 
man mektepleri açıldığını, söyledt 
Sözü mültezimlere getirerek, mülte· 
zimlerin devletten Beş bin kurup 
aldıkları bir küyden on bin ~ 
kazanarak zengin olduklarmı+ ha 
eureLle: halkı. soyduklamu söyledi. 
Türkiyede hayvan yetiştirme.. wul • 
lcriu.e 'erilen ehemmiyeti tebarib 
ettirerek lıayYan ilıraç "'e iiliallerini 
rakamlara i tinat ederek briırl~ • 
tırdı. Hükiimetirı ha ~k miihiin ha· 
y8' lflaım ~~i ehe~eti 
verdiğini, ilıraç edilen h.ayvanlarm 
sıkı bir muayeneden. geçirildiğini 
söyliyerck dersine son verdi. 

Açılacak okullar 
Bu yıl ıehrimizin mülitelif 

semtlerinde yeniden sekiz ilk o
kul daha açılacaktn-. 

SiYASA 

Şarkantlaşmasıld o 
şısında Alman!J.a! ] 

Sovget hirli/i • 
~ Dünkü telgrafJar araı~ı.if 

dikkat gizüne çarpan bir ~ ~ 

idi. Bmi&mi birisi bir ~ ~ ~,· 
teaiıı.İD misak: siyaseti ~ 
müt.aleaları, biri de İ.zvestia P""'~ 
ıi.tllıı İngiltere Hariciye BakJJ':'-
J ohn Saymonun Bedin seyah811 

narebetiyie yazdığı makale ~-
Alman guetesi ıniPi ~. 

tehlikeli bir dalavera ıayryer~ 
mumi harbin hu yüzden ~ 
anlatıyor. _.J 

İzvcstia g?.Zete!İ ise AJıııSDY~. 
Şark anclla§maı:mı imzalıı~~~ aii 
memesi yüzünden: Şarki A ... ~ 
ki , .. aziyetin ~ kadar ~~· 
ve bu ~rginlc~ ll€ kadit 
him bir İ§ olduğunu izah edi:1ot· 1 

Bu sütunda bir kaç kere iJslı şl 
tiğimiz veçlıile AlmanyanJJl JJi 
antlaşmasına girmek iet~ 
Rusyanm Aluıanyadan yana j 
ıiği. §iiplleleri artıı:makta ~ ~ 
maııyanm Ruayadan bir takJllS ~ 
ziyi ayırmak Te: himayeei . ~ 
müstakil yaşatmak istediğiot~ 
ileri sürülen. dü§üncelerin !':I 
asıll!!ız olmadığım: göste~ 
Onmı için Almanyanm ~ ~ "' 
maamdaıı çekinmes4 m~ ~ 
ve ha misakı imzalamam.ak ~ 
dereden su getirmesi SoryeS . l' 

ği.nde, pek haklı olarak deriıJ 
aller uyandırmak.taclir. , ~ 

İıvestianm makalesi bu de~ d 
fiali ifade ederek Şark antl.1~~ 
gerçeklqtirmeııiu. sa:rmi oJldll"' 1 

' -,.ıediltten aeıara : 
"Almayaaıa anularmı 
• k -!OL. •• •• tı.. t getirme ve teveccwıunıı ceur; 

lı§mak, Şarki A vrupadaki g~ 
ziyeti daha ziyade vam"imtıt!fP~ 
demektir kit bu da çok fma 
la 'ffrir. EY'ftli. Balbk - -
~ .Alman: f~i2ım.inin. tehdidi 
d~ ve her türlü müessir ~ 
bisıay_edaa ıuahr.uıu..-lc..1-.., -va._Ü 

si Avrupaya fena vaziyetler~ 
Avrupanm garhinde mlhü ;, 

etmek mukabilinde A TTUpanıl 
kmr fipheler Ye tereddütler, "J 
gerginlikler içinde. bırakmak. r. 
da, garbı da buhranlar ve m~ 
niyetsizlikler içinde ya~atmai' 
dım eder. 

Huekede terzilik yapmakta i
ken btaııbula gelmiş olan Yahya 
adlı biri, Sirkecide tanıştrklan 
Necla ile beraber Mulenr..ıjda. bi 
ra içmeie bqla<bkları bir sırada 
Necli Yahyanm cebinden be! li
ra çalıp kaçe.rken yakalanmııtır. 

1ç Bakanlığın kahveler haklan
daki tebliği şehrimizdeki kahve • 
ciler arasında sevinç uyandrrmrş.. 
tır. Şimdiden birer nümune kah. 
vesi kurma!\ istiycnler vardır. Her 
halde şimdiki kahveciliğin ıslahı 
lazrmdır. 

Onun için İiıgı1tere H:ırid1'Jı 
kanmm seyahati mabadnrı "".J 

Bu okullar için yeni bütçeye eniyM bu seyahat daha f ula ., 
otuz muallim daha ili.ve edilmiı ile takip olu.nacaktır. ~..4 
tir. 8. R. D~ 

~i;~;;:~:fl:.dav:dır .. ~uni: Talebe mübadel~ 
TUTUŞAN KURUMLAR -

Kamnpqa Çatma mescit mahal 

lesinde Mehmet Paşa apartma -
mnm ikinci odasında oturan Be
ıosyamn evinin baca kurumlan 
tatufmu! ise de söndürülmü§tür. 

BU DA ÖYLE - Soğanağa 
mahallesinin Dibekli cami sokak 
yedi numaralı c'.vin bacasından 
kıvılcımlar fııkırmıJ ise de sön • 
dürülmüttür. 

DENiZE DÜŞEN ADAM - E. 
mirıanda koru caddesinde yedi 
numaralı evde otu:ran sandalcı 

Ahmet evvelki gün liman §İrke • 
tinin ~ numaralı motoruna bağ • .. 

mı hır cenuyet kunnalan ıçın ça. 
Diğer tarnıftan, hiç bir cemiyeti lışacağrz.,, 

BuaktamSUMER Sinemaaanda 

"Bitmemiş senfoni,, yl yaratan dehakar artist 

WILLY FORSTun 
Paul Hörbiger - Dolly Haas - Theo Lingen 

ile beraber bir sureti fevkalldede temeli ettikleri 

Böyle Bir Kız Unutulur mu? 
şarkıh ve musikili komedinin ilk lraesi 9ereflne ve
rilecek Gala Müsameresi lc;in yerlerfnlzl evefden al· 

dır1mz . illveten : Fox Jurnal - Tel. 42851 
·. - ... . .. ......: •. 

ladığı sand~iyle Em~g~a gider ~~~~~--~----~•••••••••••••~ 
ken Arnavutköy açıklarında su. M k G ı • 
Iarın akıntııma tutularak sandal I os ova ece erı 
=~i~mı:!r~~ı~;:,t~:.nize düşmÜ! ı~·-••••ı•••••••••••••••••••lll 

Su akşam herkes M E L E K Sinemasında 
Madam Buterflay'ın unutulmar aşık ~itti 

Silvia SIDNE Y ve Gary GRANT'ı 
Fransızca sözlü 

OTUZ GüN PRENSES 
filminde yürekten alkışhyacakhr. Numarah yerleri evelden teml11 e-dlnlz. 

Programda ı Paramount Jurnal 

.. ' ' . 

Bir Alman kültür ba1' 
şehrimize geldi , , 

Haber almdıima göre 1"_,,,. 
tilinde Türkiye ile Almaııf& ~ 
unda talebe mübadelesi ~ 
üzere Berlinde bu taaa~ 1 
cuttur. Bu itle uğrapnak i~ 
r.imize bir Alman Kültür 

ıelmiftir. ~ 
Alman bayanı, Türkira1' 1.., 

c:ek olan Mmaa talehe.a-,-•.Jı 
~l! •• .., l......! • • b:~ ~ 
vua ogrew-=n ıçm .. 

lmn temime çalııacaktır/ 

Düğün merasi~ 
bırakılması ... ~ 

Bay Halit Ziya tJ~;.,:_ 
kaymbin.d«inin Ankarads "'' 
lacak olan düğüne ritınektj,,; 
treride irtiliali dolayııile, tJ~ 
Leyli. Nadi ile Bay Bülent .. ~d' 

.. ıııı r;.1 
hıilin yarınki perıembe gıı ısıı O" 

karapaluta icra edilecek 
0 ij;; 

iün meruiminden ~~ 
zarureti hasıl olmuttur • 

Okuyucu/arırnı~a 
hizmet 

KUPONU~ 
•• •11 ............ _,.. ~ 
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Eiıdülüste Kemal Reis --
f Tefrika Na: 41 f Yazan: lahak FERDi f 

~inon, ucu Kıruii~e izu~elin elile ze~irlenen 
~ao~ere ~e~ef oıncuıın~nn ~orluyor~u 
Ertesi sabah güneş 

doğunca ... 
lf' Sinan gözlerini açtıiı zaman 
u~~! çoktan doğmuıtu •. 

•" 1n1.nın aı-kadaı )arı hali uyu • 
Yot"lardı • 

I Sin•ndtn biraz önce uyanan • 
ltdan biri de ev aahibiydi.. 

O Rece ıarayda gördüğü man· 
~lltale.rı Sinana eaki Hind masal • 
\tın.da.ki eararh hayatı hatırlatı -

Yordu. 

b··Sin1.n küçükken bu ma.aalları 
d~Yiik ninesinden şık sık dinler -

ı. 

.? timdi, bu hayatın içine düş · 
~h·t·· , u •• 

leulaklarmda hali Anenin bi • 
~-derinin sözleri çınhyordu: ., 
l - Düş.man as-keri, tehre ko • 
'Ylrkia girdiğiniz cenup kapJStnı 

da aa.- r • •ulŞ •• ,, 

8ıı haberin doğruluğu anlatılır· 
•a s· d ı· le' .•nan ve ar'kadaıları . a yer t· 

: ~ıhi, akibeti meçhul bır esarete 
rt\ı dii§-eceklerdi?. 

s· 1\ 1l'la.n, yattığı yerden fırladı .... 
a.rııaındaki sedirde uyuyan Hü • 

&eyin· •-
t l'l:a.ldırdı: 

• -:- l1aycıı bakalım, dedi, gözle· 
l'ını aç artık! 

~i.i • .. • 
~t f '&ey•n ıatkın ve mutereddıt 

a ına bakınıyordu: 
bı.ı~\Ne var as~anım? Ned~~ ça
llı~k "Yandın? ... Bi· ..ıyku ıkı ye-

l'~tini tutar dr ,er·• la; l\eı:rıaı reis • .erakından çat · 
litn llır. Vaziyeti anladrk .• Sul -
de... hdullaha söz anlabnaık kabi'l 
d .. ?ıl.. Et..-fmdaki daHmvukları 
U~tna.n 1 h' . k .. ler a -ey ıne çevırme , yuz • 

Ci~ı~ille fethemeekten daha güç. 
tit:tt ... _,.... 
~tdelirn mi? - E .. ••n '\'et ... Düşman cenup kapı -

ı •arnı " ld·~· . )ali a.ga ba,lamıf, ge · ıgımız 
d, •r tanıaıniyle kapanına, bura· 

81ll~hvo]uruz. 
l'" u 11rda. ev sahibi de Sinanın 

llına aelıniıti .• 

•o -Genç reisin hakkı .-ar .. • diye 
:ıe k .. 

te e.rı!tı .... Düıman kapıyı ıyı· 
it :'l"rtıadan dönmeniz çok hayır· 
bit-d:r .• Fakat, şimdi 'hepimizin 
~l"ı\ı t\ •urlara gitmeıi doiru değil. 
le 1t ~der.eniz, HU.eyinle ben ka· 
c, ~~ı>ıaını:ı kadar gideyim. ilk ön--·-ı· illlk" 1Yeti anlayalnn. Kaçmak 
klr allı °"a.J'aa., gece hep birlikte 

:rarıı. . 

a\l fiJo.· 
,.. l k. 

1 doğ.ru buldular .• 
~o a fi" . V tMey1n hazır1andı .. 

tı ... e l"ehherıe birlikte evden çık· 
• 

Sin~ 
itj b llın Yanında kalan Mahmud 
~ici ~~1.'U v~ temiz yürekli bir ge • 

1• Sınana: 
...._ b •• 

..ı. "-eıar- d d. • . '-. .. h 
"~ı\·· ..... , e ı, ıçıme Dır ıup e 

lt, Be . d 
~k, · nı e bıtakın.. Onların 
·~)İ:•lldan gideyim .. Çolak Hü • 

...._ ;alnrz kalmasın .. 
~•in anın.da. rehberi vardı ya ... 

ıı ll't1 ' .. 
- 8ı • 

)ok.. ~~111ll o rehbere itimadım 
~ · liuaeyin crhz bir adamdır . 
~ını., bir beli geline, canını 

lltaın•-s· ....... .. 
k .,..11 ..... h d .. 1 - •• d!'-lltle . '.ı.n ınu un ıozaerını m· 

dınli>:ordu .• 

- Peki, dedi, haydi kof .. Kim· 
seye belli etmeden arkalarından 
yürü .. Ve Hüıeyinin pe~ini bırak • 
ma!.. 

Biraz sonra Mahmut da rehbe • 

rin evinden uzaklatmıftı .. 
:(. "" ,,. 

O gün, gittikçe artan top ses • 
leri, evde tek ha§ma kalan Sinanın 
sinirlerini geriyor ve kulak zarım 
patlatıyordu. 

Acaba dügma.n cenup kapısını 

da kuşatmıt mıydı?. 
Garnataya girdikleri kapı da 

kapanacak olursa, Sinan, milliyet 
duyguları ıönmüş hu insanlar için· 
de nasd yaıayaeaktı?. 

hbiliyeli bir tacir sıfatiy le ıo • 
kaklarda ne vakte kadar dola§a -

caktı?. 
Sinanın arkadaıları o gün müs

bet bir haberle dönecek olursa, Si
nan o gece ne yapıp yapacak, Gar
natadan kaçacaktı. 

Zaten oynadık1ları oyunun iç 
yüzü de az çok meydana çılmııt 
demekti. Gece sarayın göz ka • 
maştırıcı salonunda Ayıenin bira
deri Sinamn kulağına neler ıöyle-

miJti ! ·-~= 
Demek o da Sinamn lstanbul -

dan geldiğini ve Sultanla görüş · 
mek i~teaifini biliyordu. 

Sinan bunlan düfündükçe arka
daıı ~ahmuda biraz daha hak ve· 
riyor: 

- Mahmudun füphesi bo§una 
değiJ.miş .. Bizi Anenin biraderine 
bu herif tamtmıı olacak. . 

Diyordu. • 
Sinana, iki gün evve1 sultanın 

cellatları tarafından sarayda bir 
gencin boynu vurulduğunu ıöyle -
mitl«di ... 

Boynu vurulan gencin kabahati 

§U idi: 
"Kraliçe lzabelin içimizde eli 

var ... Bazı kimseler kazançların -
dan fazla para ve mükemmel yi • 
yecek buluyorlar. Bu paralar, bu 
yiyecekler nereden ıeliyor? Hep· 
ıini biıliyoruz •.. Bu adamlar mem • 
leketleri gibi vicdanlarını da düş· 
mana aatmıtlardır. Sultandan bu 
hainlerin tecziyeıini i.steriz !.,, 

itte zavallı gene bu sözleri her 
yerde söylediği gibi saray erka • 
nına da tekrarlaınıf ve bir ıabah 
yakalanarak sarayın zindanların -
da öldürülmüttü .• 

Demek ki hakikati söyleyenin 
boynu vuruluyordu. Sinan timd~, 

b. aece evelki eğlentiden methı-
ır • • 1 . 

ı kuyan alimlerin ve taır erın 
er 0 b ""dikl hükümdara neden oyun ıg e -

rini anlayordu.. . . 

8 aziyet karı111nda hıç bır 
UV ) dv ak mümkün o ma ıgına 

~y Y.•P5~ n Endülüs devletinin 
ınanan ına , ... 

"h t içinden yıkılacagına de nı aye 
hükmetınitli. 

B
. ece evvel sarayda heyeca -
'r g b .. ··k ta 

nmı ıaklayamıyan uyu vah n • 
. . . ., süne saplanan an • 

perverın gog k' b' .. r· 
ı 1 ordu 1 • ır mus u • 

çer, an aıı IY I b·ı d .. 
man elint:len çıkını§ o ~a ı e - uş-
manın attığı hançerdı:·· . 

kr 1
. tzabelın ehyle ze-

Ucu a ıçe b" · · . h .verlerden ıTmın 
hl'l·J~nen bu au~ 

. . . .., süne saplanmıyaca-
de Sınanın gog b"l"rd', 
~ kim temin ede ı 1 ı .. 
gmı (Arkası var) 
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r Eski Istanbul Oyllnları : 2 

Veli Efendi ile Çırpıcı Çayırı arasında 
· meraklı bir tulumbacı yarış1 ! 

iki takımın da peşinden yüzlerce halk beraber koşu· 
yordu; öndekiler daha azlıktı, arkadakiler 

otuz beş kadar vardı 

Ba•it bir tulumbacılık oyunu 

Geçen hafta, e kiden İstanbul ım· 
kaklarmda oyniynn yüze yakın o • 
yun dan söz açmış 'e bunlardan hir
kaçnım nasıl oynandığını ret:imlc · 
riyle birlikte aıılatmıştmı. Bugün tJ,~ 
başka bir sokak Ye e,- oyununun 
nasıl oynanclığmı anlatacağmı: 

Sokak oyununun en zorluların • 
dan Ye en çok bir spor oyununa hcn
ziyenlerinclcn hiriı.i {Esir Almaca) 
i<li. Esiı' alınacada <la tıpkı Çatal · 
matal oyununda anlattığnn gibi ço • 
cuklarm, yahut clelikanlrlarııı scr~tİ· 
ği iki elebaşı ortaya çıkıp oyunculu· 
rı bağdaşma suretiyle payJaşırlat·; 
sonra şimdiki futbol<la olduğu gihi 
11er iki taraf ta ~eniş ve uzun bir 
mey elanın birer taraf ma çekilip ka · 
leleı·ini kurar, ondan sonra da O) una 
ba!'larlardı. 

·orun şöyle oynanırdı: 
Önce kalenin birinden hir oyun· 

cu dışarı fırlayıp karşı kaleye doğ · 
ru koşar 'e karşı kalelerden haşka 
bir oytıncu fırlayıp onu keneli kale· 
sine doğru ko,·alardı. Onlar birib.ir
lerini kovalıya<lureunlar. a~ağı ka · 
leden ba~ka birisi ~ıkrp kendi arka
daşını ko\·alıyanın fütiine koşar; hu 
sefer de yukarı kalenin oyuncnsn 
geriye dönüp kentli kalesine knç•ıı·
<lı. Böylelikle her jki tarafın lıütiiu 
oyuncuları iki kale ara~.m~la bi.ri~ir 
]erini kovalar ve tutahıhlıklerırıı e· 
,;İr alıp getirir: kendi kalelerinin lıir 
kenarnıa ı;(izrle 1ıap"cderlerdi. 

J•'akat hn mahpus esirleri olduk
ları yerden ka~ırarak gene keneli ku
leler.ine göl iirınck, oyunun en ze' k· 
li tarafı icli. 

Bunu da oyunc·ularm en lnzlı ko
şanları, en ce;;urlan. en ı~e,·ikh•ri 
yapabilirdi. Razdn hir kale ()teki ka· 
lenin biitiin oyuncularım ~~ir edecek 
kadar ovunda maharet gi')stererek 
O) unu bitirirlerdi ki. böyleleri se · 
) ircilcr taraf ınclan çok alkr~lamrlar· 
dr. 

Hamam kızdı oyunu: Ü) uncular 
oyuna haşlamaclan iinee iki taraf o· 
lurlar, gene hirer cleha~ı .,;eçip hhi· 
birlerine ta~ tutarlar, hu ta~ tutnıı.ı 
üzerine bir taraf kuzu. bir taraf t:t 
ebe oluı·clu. Ebe olanlar ayakta hal
ka olup dururlar, kurt olanlar ela 
bunlarm arkalarına geçip ayakta 

beklerler. 

Teşekkür 
Türk mıı:.-iki::.iniıı yorulmaz bir 

emektarı olan se\'gili aile reisimiz 
'"Ali Rifal Çağatay., in hepimizi cfo· 
rin kederlere diişiircn ölümü, dola· 
yisiyle, ha~ta kadirşinas Valimiz Bay 
.Muhittin \'e muavinleri, komerva • 
tu,·ar nıücliirli ve meı;lektaşlarT: Fe · 
nct'balı~e spor kliihii olmak üzere 
cenaze merasimine fi len ve kalben 
igtirak eden muhterem ze,·atm cüm· 
Jciiine kederli göniillı'rimizin bütün 
samiıııi) cLİ) le şükı-anlarnımn suna-
rız. 

l\'imet - Cafer 

' Yaman bir hamam hızdı oyunu 

Ehe olanların elebaşısı kendi tay· 
{asından en ba~tnkinin koluna bağ -
ladığr uzun bir kuı~ağm urundan t11· 
tup lıalkaclan biraz açılır, kuı-t olan· 
1 aruı ebr olanlar üzerine atlamal:ırı
m menederdi Kurt olanlar ise ehe 
olanların elebaşısı taı·af mdan tutul
madan cbeledn sırtlarına atlamaya 
çalışrrlardr. Bu arada elebaşı onlan 
yakalamak için sağa sola, öne arka
ya ko~aı· ~ onları koular; fakat elin
de tuttuğu kuşağın boyunca ko~tuk· 
tan sonra arttk hir a<lun ileriye ata· 
ınaz; tekrar başka birinin üstüne 
saldırırdı. Eğ~r hu arada di kuşaklı 
olan elelıa~t kuı-t olanlarclnn lıil'ini 
tulnrsa hu .. sefer onlu alta, Öt<'kilt•r 
iiste geçerek parti 'e nuınzara <leği~
tirilirdi. 

Tulıımhucılr koyunu: Hu çe,::it çe· 
şitti 'e hu çesitlerin hl'psinde dt• 
merak ve gaye o zamanın hakiki ln· 
lumhacılarnıı taklitti. Bu çeşitler · 
den en hasili. en ucuzu. en kola) ı 
iki çocuk nya ıldikanlmm kolları· 
m birihirleı·inin oımızlarma kulaç 
§eklinde atıp ınalıallc aralarında u
hı orta ko~rııası idi. Bunun biraz cla
lıo can lt<'a&ı iki ~onık. yahut deJikaıı· 
h yerine <lört ki~inin bir araya gelip 
ikisi (ine, ikisi arkaya geçerek gen~ 
ayni ~uretle kollariyle hirihirleriniıı 
omuzlarına attıktan sonra bu kolla· 
rm Ü'ıiliine arkası üstiiı yalı ut yürı:ii
koyun bir kiiçük ~o<"uk ) atmp nara· 
lar ~ıtarak oııu ı:.okak sok:ık dola~lıı-
ıııaları i<li. 

Bu ikinci ı::eklin tlalıa canim va 
hir gaz t<m~ke:iniıı ~ah ut mum sa~
dığınm iki yanmu. boatanlarclan a 
ilırılmış iki faııulya smğı ge<;ircrek 
ouu omuzlara alıp koşmaktı. 

Soıı ~~kle geliıH'e. bu K<leta lıaki
ki luluınhacılık gihi bir şeydi: nıa . 
hallenin tuhıml>ncrhğa lu~\ esli hil • 
yük~e çocuklarr aralarını)a para top
layıp doğramacınm birine bir yan • 
gın ı;andığr tekne,~i yaptınµ. ona 
kiirekçilere çek.tirdilderi iki (le u · 
zını ,.e tlii7.ğiin sırık taktrnr: ııonr:ı. 
tcuekecilcre yaptırdıklarr bir dt• yal· 
tlrzh tepeliği hunun ortaııı\ıll olur • 
tur ve baskı kolları. tenC'keclen ho . 
rnlan ile sanki hakiki hir yangına 
gider g~bi hunları oınuzlayınca, Cu
ma, Pazar giinleri Y enihalıçe çayırı. 
Çırpıcı, Yeli Efendi. Bakırköy, Ra-

'mis. Kağıthane, ok mey.fanı kırla . 
rmda türlü türlü naralar atarak ta· 
knn koYar dururlardı. Ba,;an hunlar 
da lıpkı hakiki tuhımbacılar gihi hi
ribirlerini ko\'alar, biribirlerini yn· 
kalar. hiribirlet·inin sanclıklarnn 
parçalar. hiribir1er~ni llir hayli dii· 
'er, kafalarını gö:.ı:lerini yararlardr. 
Hatla hir kere bu yapma tnluın· 
bacılarclan yirmi. otu~ kişilik iki ta· 
kını Yeli Efendi çayırında biribirle· 
rine rastlamışlar ve biri öne. ()teki 
arkaya dü§erek Çırpıcıya .Joğnı kı · 
yaısıya bir yat·ışa tutu~muşJardı. Giin
Jcrdcn Cuma olrluğu için ogün \ 7 eli 
Efendi Ye Çırpm çayırları hmcalımç 

kim biner oyunu 

insanla dolu idi. O zamaıı lıa 'ktıı ela 
tu lnınbacdığa 'e tulumbacıların hi· 
ribirlerini ko' alamalarma ~ok me -
rak olduğu için ~imdi lm iki ) apıııa 
takımın hö»le hirihiri ardınca \e nla
bildiklerine ko§ınaları herkesi hü.,.. 
hiilün mnakl:mdırnıı~. ayaklandrr -
mıştı, her iki takımın ela peşiııclm 
~:üzleı·ce halk beruber ko~u~uyordn. 
Öndekilcı· <lalıa azlıktr, haskı kolla
cuları filan ancak yirmi, yfrıııi iki 
kişi kadardılar. Arkadakiler otuı. o· 
tnz beş kişi vardı1:ır. Fakat. öndeki • 
lerin kılık] an ela ha düzğün. tin: t.ı 
tcrniz. dalın ~ır, arkadakilerd~ h .:il 
aı·ık mavi fanila, avaklarmda hep si· 
,·~h diıı.lik.Irr \"ard;. Halbuki arkada
ki kalahahk takımın fanila 'e diz · 
likler.i alaca bulaca \ e karınakarı • 
şrkt1. ::ionra öndekilerin sanclıklıın 
da güneşM pırıl pırıl yanıyor, arka
dnkilerin sanılığı ise onlnnlan çok 
kütiislürdU. Öndekiler Veli Efendi 
ile Çırpır.ı arasmdaki Çoban çe~me 
mesirt•-iniıı (iniinden geçerlerken 
gayet kısa. lıafif ''e e.aclc hfr nara at
tılar: 

- işte hucJur Karakuş tepe! i ! 
(O zanıan lğrikapıhlnrın nara.;;ı 
höyle icli). 

..:\ııla§ıldı ki, bu çocuklar lğrika
ın tarafının c;ocnkları idi. Ve bu n • 
fıık. kısa .• nde nnr:ıvı ataı· almaz ~o· 
ban ceımı~siniıı iiuti ıı<l,.n sel'l~İz hir '" . 
rfö~g.1r gilıi ::iizülcrck geçtiler. 

Birr.z .. onra arkadakiler Çoban · 
çc~nıeıtinin iiniimlcn geçerken gayet 
ur.un. muf as-1al. tanıt.ıraklı 'e ço'-:' 
yük"<!k bir nara n' urdular: 

- Aeaaoyt.... :ıa.ıaayt ! Cilıan'l 
~:ın ,·eren Huzret bilmem ne çe~ıne
li? 

;\aı·a k"ryali11 muma. geçi§ önde 
kilerin ~eçişi tle~ildi ! Otuz, otuz 
he~ kiıitik kalııhalık. bir ca,·ultu. 
cm ultu ile langır limgur Çohan ı,;e~· 
mc::ıini atlıuMar. Neden ı.onra lıalıer 
aldık ki, önJen gPçeıı o c;ok dfü.gün 
tak.mı Çırpıl'I ile !\falll'pe anısınıla 
tloJa,.an !!ih·ari j:mdnrmaları taraf ııı· 
dan ı;cı iye ÇC\ rilıniş \: e za' allılar 
jaud::rmalarm önünden geriye k:ıça· 
Jım <leı-ken .. \yvalıderede arkaların • 
dan km. ah' an Jan .... ır liuıgur takını!~ 
kar~ılaşınıŞlar~ ~nlımlan bir lıayli 
<lay::ık )"e) ip ii:;tleri ba~]arı ~andık • 
fort par~a par~u Nlildikteı_ı M~nra, 
peri~aıı n haybalıasıl geldıklerı ye· 
re dönmüşlerdi. 

lşı.e eski 1ı.tan1mluu tuhınıbaı·ı • 
lık O) unl:ırından tla size hir göı-ii • 

niiş ... 
Şimdi gelelim. hu oyunlardan f'\• 

len.le 'e kapalı ycrlnde kadınlar Hl 

kızlarla karı~ık oynanan oyunlara: 
Bunlarm dıı lıuzılan şunlardı: 

KalıYc 1 jncanlarivle viiziik: onı • 
mı ... Oluklardan. ko~·ukİımlaıı ı;alı" 
kuçıyor ... Paça µi~Lİ. tuzunu hiihcri· 
nı ckeliııı ... Çimdik çimdik nıakar-

Osman Cemal Kaygısız 

iJIF: LCttfcn sayıfayı çeviriniz .• 
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Üniversite profesörleri 
kitaplarını hazırlıyorlar 

Oniveniteye alman yabancı 
profeıörlerle diğer profesörler 
içinde okuttuklan derslere ait bi 
rer kitap yazacaklar, yabancı pro 
fesörler de üniveniteye alındık • 
ları dördüncü yıldan itibaren 
Türk dilile ders vereceklerdi. 

Üniversite kurulalı ilci yıl oldu 
ğu için profesörler kitaplannı ha 
zırlamaya batlamıılardır. Türk
çe tedrisat ta öbür yıldan itiba -
ren tatbik edileceği için kültür 
bakanlığı tarafından bu hususta 
gönderilen tebliğ rektörlükçe pro 
fesörlere bildirilecektir. 

Oda, halıcıların isteklerini 
haklı buluyor 

Halıcıların, nhtnn antrepo üc -
retlerinde istedikleri yüzde yirmi 
tenzilat üzerirıGe ticaret odası ra
porunu hazırhyarak dün Bakanlı
ğa göndermittir. 

1 E • 1 
Borsada drahmi ve 

sterlinin vaziyeti 
Dün de bonada drahmi üzerine 

hiç bir muamele olmamıthr. Pa -
ris boraumdan gelen telgraflara 
göre drahmi kıymetini muhafaza 
etmektedir. Ancak bir kaç aantim 
dütmüt ki bu da ehemmiyetli gö
rülmüyor. Bununla beraber kıy - · 
metin itibari olduğu zannedilmek 
tedir. 

Yunanistandaki karıtık vaziye
tin devamı takdirinde drahminin 
üzerinde yeni değitmeler olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Son gelen haberlere göre, lngi
liz lirası altı puvan kadar diiftük
ten sonra istikrarını temin et -
mittir. Sterlinin bu değerini bir 
kaç ay daha mu haf aza edeceği u
mulmaktadır. Dün yazdığımız gi
bi sterlinin dii!meai İngiliz harici 
ticaret siyasetinden ileri gelmek -
tedir. 

Atatürk köprüsünün 
münakasası Duyduğumuza göre, oda antre

po ücretlerinc!e tenzilat isteğini 
haklı bulmaktadır. Atatürk köprüsünün plan ve 

•aw ________ ,,...m ... ww __ ,..nm ... ,__mm____ projeleri belediye matbaasında ta-

na .... A~ıl kilit. yahut , ·ay benim kö- mamen baaılmıtbr. Daimi endi -
.;e @akalını!... Mavi kara geliyor... men yarından itibaren köprünün 
Fı§ fış kayık~r .. Ma. ana .. Su yolu o· münakasa. ıartlannı gözden ge
yunu (Ru, en tok mekteplerde oy • çirmeye baılıyacaktır. Münakasa 
nanrrdr) Finran dibi ile yüz boya • 
mak .. Tura oyunlarmm ..:e:<itleri... nis:ın ayı zarfında açılacak, üç ay 
S ı· sürecektir. ~u ~e asr ... 

Bunlardan ha~ka hl"m e\ leri:lt•, 
hem sokaklarda. lıem mektepte, 
hem kahvl'de oynanan oyunlar , ·ar
dr ki, onlardan da nngnnda ka1nn1ar 
~un lardır: 

Kör ehe... Seke ~eke bcu geldinı, 
!:rngrrağım ho~ geldin ... Bebek oyu . 
nu ... Zcnhiliyi güm ... E\'cJeme. de 
'eleme ... Masana. Ya kim tut~un'! 
Gçtn, uçtu .. Misafirlik oyunu .• Ka . 
3ıtlarla ~ .. ~mek~ küfea.i, tuz-

•• ıt .... luk J'.apm!k~ı.;ibi . el İ§le;r! oyunları .• 
Bunlarm içinclen eıı alııylm Fin· 

can ·dibi ile yüz boyamak oyunu idi 
ki, bunda 3('Cmi olan. yani oyunu 
bilmiycn h~r hangi bir kadm, kıı 

veya çocuğun c1ine hir f inean '·eri~ 
lir, fak at hn fincanın dibi siyah, kır· 
mnr, nıa\'i, yeşil boya ile boyanmı~
tır. l~inca01 eline alanın hundan ha· 
beri yoktur; kar~rsmdakilerden ha~
ka hiri de eline dibi temiz bir fin 
can alıp omm kar§ısında geçer ve: 

- Şimdi d~r. hen ne yaparsam, 
!'!CD de onu yapacaksın! 

.R1mun iizerine beriki, pamıağmı 
önce temiz fincanın dibine: sonra 
da kulağına, yanağına, çeneı-ine, ger· 
danma sürer. Tatii. öteki de öyle 
yaptık ~a, zavallının yüzü karalı, 
mavili. kırmızı, ye§illikli. sanlı, 
morlu boyalarla .Apukurya maska -
rasma döner; fakat kendisi bunun 
f arkmda olmadığı için birden bir.e 
yüzüne bir ayna tutulunca her ta -
raftan bir kahkahadır kopardı. 

f ~te eski İstanbul oyunlarmın bir 
kı~mı... Bundan sonra size İııtanbu • 
)un eski giilünç manzaralarından 
ha~kn ~eyler yazacagnn .. 

Omıan Cemal KAYGISIZ 

Stadyum için yapılan 
istimlak bitti 

Yeni bahçede yapılacak stad • 
yom yerinin istimlaki tamamen 
bitmiş gibidir. Geri kalan bazı ev 
arsalan da bu sene bütçesine ko • 
nacak tahıisat ile istimli:k .edile -
cektir. Stadyom için bir pli.n ha-
3ırl.-nıvaı müaabakay.a koMc•k· 
tır. Burtıa ecnebi ve Türk muhen -
disleri ıirebilecektir. 

Kültür Bakanlığında 
Teftiı heyeti batkanbğma ta • 

yin edilen Avrupa talebe müfet • 
ti~i Bay Cevat bugün ,ehrimize 
gel~cektir. Bay Cevat cumartesi 
gününden itibaren de Ankarada 
ki yeni vazifesine başlıyacaktır. 

Evlerin numaralanması 
Evlerin numaralanmaaına on 

güne kadar baflanacaktır. Bundan 
evvelki numorotajda yapdmıt ve 
kullanılmamıı olan numaralar ta
kılacaktır. Bunlar yetmiyeceği için 
yeniden emaye numaralar hazır -
lanmaktadır. ·Yeniden açr1an ao -
kaklara da bu arada ad verilecek
tir. 

Boğazlar Komisyonunda 
Boğazlar komiıyonu yıllık rapo 

runu hazırlamakla meıguldür. Ra
porun bir hafta on güne kadar bu 
kı itleri de bitecektir. Sonra, uluı· 
lar kurumuna gönderilecektir. 

Çatalcada 

Hapisanede kaç 
kişi var~ 

Maliye, nütus, belediye 
ve inzıbat işleri 

Çatalca, (Hususi) - Kazanın 
düzenliği çok yolundadır. Kavga 
ve gürültüler hep kız kaçırmak 

ve tarla sınırlarını bozmaktandır. 
Ve bu sınır kavgaları hazan cina
yetle neticelenir. Hapisanede 17 
mevkuf vardır. içlerinde bir çin
gene kansı da bulunmaktadır. Bu 
kadın Karaağaç köyündendir. 30 
yaşlarındadır. Doatile uzlaşarak 

kocasını zehrilemekten suçludur. 
Mahpualardan birisi de Y akuplu 
köyünden bakkal Mehmettir. Su 
kavgasından ötürü baba oğul iki 
adamın canına kıymıttır. 

Maliyesi 
Muhasebenin senelik geliri 85 

bin liardır ve (120) bin lira mas
rafı vardır. Bu açığı lstnabul vi
Jiyeti kapatmaktadır. Bu muhase
be (72) mekteple 120 muallim ve 
dört dispansere yardım ettiğinden 
yoHara bakamamaktadır. 

Kaza maliyesinin geliri de 160 
bin liradır. Borç için hapaolan yok 
tur. Maaılar muntazaman veril • 
mektedir. 

nutusu 
Bütün kazanın nüfusu ( 40.000) 

raddesindedir. Merkezde (900) 
nüfus vardır ki azdrr. Evler hep 
haraptır. Harap olmıyanlarm da 
mimari bir kıymetleri yoktur. Bu
~ aeıa•••~ mi' ltslnt m~ -
rıflık :ve.bir aralık da vilayet mer· 
kezf olmuma rağmen pek ıönük 
kalmıftrr. 

Beledlyeal 
Bu aeneki seçimde eski reiı Bay 

(Muıtafa Dinçer) yine reis intİ· 
hap olunmuıtur. Belediyenin ge -
liri (13000) lira kadardrr. Muma
ileyhin reiıliği zamanında bir mo
törpomp alınmıf, ıekiz tane kir· 
gir kasap dükkanile 24 tane pa -
zar dükkinlan yaptırılmıf, 1 O bin 
metre kaldırım dö§elUllİf, 2000 
metre kadar yol açdmıt, yer al • 
tında (10) tonluk bir su deposu 
ve aynca da, üç yangın havuzu 
yapıhnıı, bir köprü, bir cümhuri
yet meydanı ve abidesi yapılmıı 

ve üzerine Atatürk'ün yarım hey· 
keli konmuttur. 

Belediyenin mezbahası, hekimi 
ve ebesi de vardır. Kasabanm on 
dört sene evvel (1500) liraya yap

tmlmıt bir plinı varsa da bu pli.n 
fıraat düttükçe ve para oldukça 
tatbik olunmaktadır. Belediye baı 

Hopa da y~pılan fen el 
işlemeğe başlıyor 

Bir kamyon 70 metre yükseklikte 
dikine uçuruma yuvarlandı 

Hopada yeni yapllan fener 

Hopa, (Hususi) - Karadeniz ı mesafedeki Kütünaatı te~ 
sahil fenerlerine b.ir yenisi daha geçerken direksiyonda h~~ 
katıldı; Hopada hır zamandanbe- bir arıza yüzünden müv 
ri yapılmakta olan fenerin inıaatı kaybetmiş, yetmit metre " 
bitmit, tecrübeleri yapılmakta i • likten amudi olarak uçu~ 
di; bunlar da bitmiıtir; fenerin varlanmııtır. ,Kamyon ~ 
sürekli ve daimi bir surette itle • m tb ı · d b ı f .. ...ı. . ı r. çın e u unan fO Of'" 
tılmeaine yakında bqlanılac&k - · · h f•f "ki · · ... 
tır. Fener otomotiktir. lnıaat iti - yaralanmıılardır. 

1 

avını a ı çe, ı ışçı agır 

barile de Karadeniz kıyısındaki 
fenerlerin en güzelidir. J Yarahlar ıehre getiriluıif' 

§Burada esef verici bir kaza ol- davi altına almmıılardır. 
du. Topal otlu Süleymanm idare- Ağır yaralılar haataneye1-,>. 
sinde bulunan 34 modeli Şevrole mak üzere Rizeye sötürülf 1 

kamyonu, Hopaya 17 kilometre dir • 

··································································------·----·-----·' kanı bay (Muıtafa Dinçer) ıekiz l cak ve bunun için de (70) f 
ıenedenberi belediyeyi idare et • sarfolunacaktır. Halk bun•i 
mektedir. Mumaileyh, doğruluğu caktır. Fakat, Maarif Ba.V~ 
ve ite yararlığı dolaynile her se • nm (15) bin liralık bir ;J 
çimde belediye ba.fkanı olmakta- bırıa.. • -~ 

dır. YUzba,ı Çemal De"'" 
Orta m J! kte p dl. Kazanın düzenlik ve i 

Buradaki orta mektep, bütün de en büyük yardrmı gö~·· . 
kaza halkından bqka civar kaza

olan yüz batı (Cemal 
larm da çocuklrına çok fydalı ol· 
muıtur. Bina o kadar elveriıli de - cidden kıymetli ve çok t 
ğildir. Geçen senenin mevcudu bir zabıta amiridir. Görü ı: 
(105) iken bu sene (135) fe çık- ki isabet, kararlarındaki k•~ 
mııtır. Bunlardan (41) i pansi • ve harekitmdaki ciddiyetle 
yondadrr. Kentin çocuklarmdan sini aevdirmittir. ,; 
geceleri bu pasiyor2 gelerek den- R K. C•~ 
1erini hazırlıyanlar da vardır. Bu ~ 

mektebe Silivriden, Çorludan, Te- Safrada yapılması diİf 
kirdağı, Çerkeaköy ve Hadunkö • •• 1 k •• ·· 
yünden ve en uzak köylerden de- nu en opru .1., 
vam eden talebeler de vardır. Kız Bafrada Kızıl~ak ÜZ~~ 
talebenin sayısı 28 dir. 600 met~ ~z~lugu~da ~ ~ 

Gelecek sene mektebin kifayet ahıap koprunun yen ne ~) 
k.. .. 1 edi':, 

etmiyeceği anlaıılmıt olduğundan 

1 

o~ru yapı ması tasavvur .. iiJS r 

Yeni bir arsa almarak üzerine ıon tedır. Bafralılar bu köprU11 • 
dıf• 

sistem ve geniş bir mektep yapıla pılmaıına yardım edecekl;/' 

_K_U_R•U•n--•u ... n_M_l•ll•T•R•o-m•a•n.....-1:•4•9-·------------------_--H•a•y•a .. tt•a•ae...-v·d-iğ•i•n1911iz...,.zam-•an• ... la•r-r .. a .. km_a_d_ı_: ______ ..,...____ - Arkad&§ım onu affetti·· 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 

Seni t~am, seni tanıyamam, 
.aeni avlayamam ve seni kollanmda 
yükseltmek için gücüm yetmiye -
cek .•. 

Sen benim hakkım değilsin ar· 
tık ... 

Sen ve gençlik, biribirinize la· 
yıktınız! .. 

Fakat ne yaman talidir ki, in -
sanlar, haklan obnıyan, hakede -
miyecekleri §eyılere daha çok diiJ
kün oluyorlar •• 

Ah, ·ey a,k!... Seni ne kadar 

özledim, bilsen! .. Ateşini bir da. 
kika içimde bulabilseydim o halde 
iken ölebilsem ! ... ,, 

Solmaz, sonlanna doğru batı· 
nı kaldırmı!, bana dikkatle bak • 
mı,tı .. 

Ben de ona bakmca: 
- Kendinizden ve ezberden o

kuyorsunuz, sandım ... Ne güzel o-
kudunuz ! .. ' 

Dedi .. Hafifçe kızardım .. Yok -
ıa anladı mı?. 

Sonra birdenbire sordu: 

olmadı mı hiç?. - Eğer çekiniyorsan isimleri - Neden?. ,Jı 

- • Neden bunu sordun?. deği'1ir; yerini değittir, roman an- - Çünkü kabahatli bıJJı'I 
- Sevmemiş olman.ıza aklım latır gibi söyle!.. . çünkü ona hak verdi.. veO~ 

ermiyordu ... Böyle hisli, böyle in- Anlatmak ihtiyacı .. Hele Sel • - Ben hak vermiyorıııtl .... 1 ~ı 
ce ruhlu bir adamın elbet bil" de manm bana yaptığına Solmazın Bey, zavallı gence yazık de:~ o 
aılo olur... ne diyec~ğini öğrenmek arzusu ..• Hem kemanından ayırdı, _it_ ;Jıif 

Bun1an yenemedim... ıözünde durmadı .. Ne o1•'J'ıss,I 
- Sana kendi atkımı, değil Vi- de gençtiler, hiç paraları 0 biitı' 

yanada bir arkadaımım bir atkı- bile çalıtırlar, didinirler, 
- Belki de siz böyle bir aık 

yüzünden yapyalnız ya§ıyorsu • 
nuz?. 

-Belki! .. 
- Bana atkınızı anlatmaz mı -

ıınız?. 

Buna imkan görmiyordum .. 
Benden baıka yalnız Aziz Fikre -
tin bildiği bu ka1p macerasını Sol
maza nasıl anlatabilirdim. Hem 
de onun bir zamanlar annesini sev
diğimi öfrenine .. 

Daha çok dü,ünmeğe vakit bı -

nr anlatayım. O da benim gibi 7orlukları yenebilirlerdi. 
doktordu. - • • . • .-1~ 

sizİl1 ,
- Arkudaımız da - Peki made.mki böyle istiyor

ıun ! ... 
Ona kendi atkımı baıka 

isimlerle ve başka dekorlarla ha • 
tından sonuna kadar anlattrm. 

- Vah, vah! .. Yazık! .• Zavallı 
genç doktor! .. Siz bu genç adama 
verdiği sözde durmiyan genç. kız 
hakkında ne düf(indünüz !.. 

yalnız mı yaşıyor şinıdi?· 
- Zannederim.. "ıııtıiİftili 
-Tekrar kemanına do 

Şimdi onu çalar ve avuıııır"Çiiıt~ 
- Dönemedi zavallı·· J.O Jf 

genç kızın atkı kenınn•ı:tell o~• 
kını çoktan boğmutlU· .. =~ yo'I 

• • .nıJ ... 
yeniden ele almak ıçın r 

Yı 

() 

t 

d 
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Heyecanlı muhakemenin son celseleri 

Yazan: Niyazj Ahmed Okan Tefrika No. . - 78-

'' Yalanı ben değil 
siz söylediniz ! ,, 

• 

Kasımpaşa ve 0 k meydanı "Katiyyen alay etmiyorum. 1923te 

,, kurunun bir tairi, Piyale pqa
.1 ı fU be "ti 1 B Y· ere methetmi§tİ: 

tarihinde b~hbqma bir f~ıl it • ı 
gal edecek yerdir. Jıtanbulun fet
hinden yakın bit-. kuruna kadar e
hemmiyetini muhafaza eden bu 
meydanın, bugün· de tarihi kıy
metinin mu haf aza ettirilmesini i • 
leri sürenler vardır. Bundan yeri 

Mukaddem menzili cerrahi boz. 
muş taş dikmişti. 

Alman parasile hesaplanırsa 
milyarder olmuştum ! ,, 

en bu gaflette iken giişuma 
D . erdi bu nida 
edıler aç gözünü eyle tazarru-

E la dua 
düp İspanya donanmasını Ber-

ber yağma 
Kalei Cirbeyi fethetti Piyale 

. paşa 

0 
Pıyale pafa on yıl kaptanlık, 

n:,ıı Üçüncü vezirlik yapmııtır. 
rih' ıyaJ.e pafa camiinin yapılıf ta-

1 (981 - 1573) tür. 
l1 Caıniin türbesine Piyale paıa· 
d'!} Yedi kızı ile dört oğlu gömülü 
ı u

1
r. Ba§ ucunda uzun bir tarj.h ye 

l ltll§lı. 

r .KULAKSIZ MESÇIDI: Ahme 
d::~ adında biri yaptmnıttı· Ken 

111 Zinc=rlikuyuda gömülüdür. ı 
(l kURT ÇELEBi MESÇIDI : 
ta 020 - 1611) de ölen Kurt kap-

d 
n Yaptırmıştı. Mezarının üstün • 
e Cc 

t 
ınert deryayı şecaat Kurt kap· 

a.11,, 
Yazılmıştır. 

SAÇLI EMiR MESÇIDI: Oı • :an Haşimi adlı biri yaptmnıt
~ Osınan Haşimi müderris iken 

Yrami tarikatine girerek Kasım· 
P~a.:la bir zaviye kunnuıtu. 
nı l8J\DULLAH MESÇIDt: Bu 
n·ea~ide İbadullah adı verilmeai • 
okı;~~bi tudur: Üçüncü Murat 
~ ~Ydanındaki kurmda otunır 

ır kalabalık görüp sormuf: 
~~ Surada b'raz ibadullah ce -

U§ nedir? 

1ller~1abalık, camiin temel atma 
''ıın· . kt . . 1 p dişah ını yapma a ımı§ er. &· 

aoı ·tn ''tbadull,.h" kelimesi iJe 
t~k e ha§faması, camie bu adı bı· 

ll'lıı. 

fa SINAN PAŞA CAMU: Bet de • 
Sadaret .. b • • } 5· k 1· rut esını a an ınan pa 

h 
•ltı ın 1 • i (S

9 
uştur. Cam'in yapı ıf tarı• 

8 - 1589) dur. · 
l(asını b k Sirk . paşada bunlardan a§ a 
ecı ı,.. ..k p· t N l G dik Ab ~uçu ıya.e, a ıncı, e 

hiid :lı, Pitmaniye, Yahya ket
tetra, 1' ahta kadr, Eyyuhurm, Sat
da.ri :n, Enı·ın Bey, Karanlık, Diz -
fıa Ye, Altıncı, Kapıüıtü, Divan· 

ne ın . 1 J< esçıt eri vardır. 
tak asıınpaşanın Hüsamettin U· 

ltekk . ·ı 'h . a·· ~k . esı ı e mevlevı anesı, u-
l>a. Pıyale paşa ile küçük Piyale 

§ada 1( d' - ·ı A ~adede b ad ırı, Ebu!rıza ı_1e b~ap de R. .. e evi dergahları ı e ırer 
ufai ve Sadi dergahları vardı. 

01 OKMEYDANI 

Geçip on buçuk gez hazreti. şe
hinşahi devran 

lkinci defa on beş gez dahi seb
keyleyip ol şah 

Yekfuıu vardı bin yüz yetmiş 
iki buçuğa. el'an 

• * * 
Saltanat meydanının bir pehli-

vanikim o şah 
Zoru ikbaline karşı duramaz 

yüz bin sipah 

* * * Attı tirin bin iki yüz yinni bir 
gez paaişah 

Doktor Ahmet Süheyl, Okmey-

Hauptman'm muhakemesine 
ait t.afsilata devam ediyoru: 

Müddeiumumi Villentz suçlu· 
nun Loa Anıeloıta kanar ile ve 
arkadatı Kl~ppenburl' ile tay • 
yare 'Ye gemi talim1eri yapmasının 
eau sebeplerini anlamak istiyor. 
du. 

Hauptman'ın heaap defterinde 
bir takım para kayitleri bulunu • 
yordu. Bunların da nereden gel • 
diiini soruyordu. 

Hauptman - Bu paralar ka • 
zancmıdan yaptığım tasarruflar. 
dır. 

danında yaptı)h tetkiklerden son- Müd" d • i l'\_J &• eıumum ; - 'VY e ise ıiz 
ra buranm bir park haline ıetiril· bunları karınızdan aaklıyordunuz. 
a.eıi çok yerir.e bir hareket ola· H lbuk. d ha v ........ y .. u .. ııı ... aı<• ........ -u ""~'arı a ı o a ayrıca yatını ka· 

. Okmeydanında Fatih bir cami bileceğini iler ıürmÜf, f aidelerini zanıyor, sizin için bir e.ir cibi 
yaptırmıftı. Bura.ar, uıl kıymetini ' ~~ıt~· Bu fikir töyle hülisa e- çah,ıyordu. 
Beyazıttan sonra almıftrr. Fatihin dılmıttır: Huptman - Ben daima taaar. 
,,"..,tırd,;;, ramie Beyazıt vakıflar "Burasının pek kalabalık olma.. ruftan zevk almm •• Bunu kanma 
ilave ettirdi. sr civarda esasen sıkışık mahalle- ıöylememekten maksadım biT sün 

.. - 1770) Ebubekir Ağa Jerde bunalan halk için çok haizi kendisine bw sürpriz yapmak 
camie bir minare ilav• ettirdi. ehemiyettir. Arazinin ciheti mül- içindi. 
( 1234 - 1818) de minare ve ca • kiyeti E"\1kafa aittir.· Şehremaneti Müddeiumumi - iddia ettiii • 
miin diğer kısımları yenilendı fa- burasını şehrin yegane havadar nize göre Fiı'in parumı keıfedin· 
kat ayni yrl tiddetli bir lodos mi • ve tef eniiçgah olmağa layık bir ce bayan Hauptmandan bunu da 
nareyi yıktı. yeridir diye her ne suretle olursa gizlemenizin sebebi galiba gene 

Cami in minberini ilk defa olsun, istimlak edebilir. Çünkü b~ bir sürpriz yapmaktı. 
(1035 - 1625) ele Gürcü Meh _ rasmı emanet istimlak etmezse tar Hauptman - Ona söyleyip de 
met pata yaptırmıf. ,Üzerinde ya· lalar parça parça satılacaktır ve fazla hyecana kapılmuma ıe. 
zılan: belki kiracılar tarafından müruru bep olacak aeğildim .• Hem kadm-

Bu makamı yaptı çün Gürcü zamanla tıemellük olunacaktır. Sa. lar höyle ,eylere kantm~ar . 
Mehmet paşa ha çok büyüktür. Bunlann da ça.. Davadan haric gjhi ıöriinen bir 

Gördüler anı yerinde hayli tah- lışacaklan saha da yok değildir. ta.lam euallerden soma müdClei
sin ettiler Bir kere muht.elif yollann buraya umumf, dofrudan dofnıya suça 

Beyitlerile Mehmet paıanm gelmesi ve burası ileride park ol- temu etmeje bafladı- Yazı mü • 
hayrı ö~lmüttü. duğu takdirde Şişliden tramvay tehaaaıamm .cizlerini tahlil eder • 

Okmeydan.mda bir çok ok a· hattı da temdit olunabilir. Ve yol- ken Hauptmanm adeti olduğu ü • 
trcılarınm tatlan .vardır. lamı ıslahı ile de diğer vesaiti mu- zere lnaili~ (t) ile nihayetle-

(1233 _ 1817) de Okmeyda - vasala temin olunabilir. Bu cihe- nen isimleri Alman !İve.ine UFdu
nmda büyük bir müsabaka yapıl- ti de bir tarafa bırakalım. Çünkü rarak (d) ile aöylediiini anlat • 
mıf, pa'dişah ok atıcı1ara bohça bunl~r bil~hare ~htiyaca göre 018:' tı .. 
ve he:frıeler dağıttımuftı. cak ışlerdır. Benım bu husustaki Fidye istemek için Lindberıe 

Ok~eydanmda kurulmuf olan fikrim emanetin heyeti fenniyesi ıönderdiii mektupta da ayni cins.. 
dergah, ok atıcılarının dergahı idi. icap eden yerleri ~hdit. etti~n ten hatalar yapbğmı meeeli. . (g), 
Burada yapılan müsabakalarda sonra muvakkat hır rezyın planı yahut ( v) harflerinin önüne birer 

adiphlar vezirler de ok atarlar- yaparak mevsiminde ağaçlan dik- (n) harfi koydufunu .ayledi Ye 
~ı. Hedefe varıfta, mesafe atıtla- meğe başlamak. Bumm yetişmesi auçluya dedi ki: 
nnda muvaffak olanlar için tatlar için yine seneler 18.znn. Şimdiki - E1imde yetmiı dört dolar için 
d"k'iir tarihler yazılırdı. halde ciheti temellük halledilebil- imza ettiiiniz bir çek bulunuyor. 

ı 11 te' bu tarihlerden bir kaçı: diği takdirde yapılacak masrafa- Bu çekte (Seventy for dollars) 
Jezaran barekallah ol hidivi ğaç dikilmesi ve bir kaç kişi ta • ıözleri olmak limİı ıelirken 

kişver araya rafından bunlann hüsnü muhafa- (Senventy) kelimesi yazdmııtır. 
Anı bir kabzede on buçuk gez zası için lazrm olan paradan iba • Müdafaa avukatlarmdan biri 

· geçti yaylaya rettir. Ağaçlar büyümeğe başla • itiraz etmek medi .. Fakat mah. 
,;. ,,. • ymca lazım gelen tertibat alma • keme buna ehemmiyet vermedi. 

Hüner meydanına Ulş dikti h; bilir. Çek jüri heyetinin ellerinde do • 
hıı"-Pnoi cenın:ıre (Arkası YAT) laatı. 

'l'ne,,rhnt. Os'"1an1ı Ti;rkleri 
..._ Yazık. Çakımı çıkardım. • Y azmağa bana bunu söy~iyecek kadar cesa. 

ret veriyordu .• Fakat ben bu kadar 
ceaareti yüklenemiyordum. 

bet ayrılacajız.. Çünkü bir ıün, 
bana benziyen bir delikanlının 
yolunuza çıkması, ıizi anlaması 

'Ye ıevilmeıi mümkündür. 

rı. aı. ~ • başladım. 
oahç · Yanı batımda, dizlerini kanape· 

~allı enın bir kö§esinde yontul • d 
kaltı 1§.ağaç dallarından çok tıkbir ye dayamıf, elime bakıyor u. 
ta.r;t;rıye vardı .. Sarmatıklar her ~ir elini de omuzuma koymuf • 

loş b~nı Dannı§h.. Öyle ki içerisi tu .. 
G ır. oda ha'Iine gelmiıti. Bitirdim... . . • ' 
eıının k ş· ındi 1enınkını yaz ... 

~İrerclik e ten yorulunca oraya - _ı 
da.lJ • Gene yontulmnmıf ağaç 1 Dedı .. 

arınd N yazalım?· 
oturu d an Yapılan kanapelere - ereye · .. .. b kt r uk D' ord ..... ve yuzune a ım. 

rı. •• ıye s w--oura-J ki itte ... Solmazın 
Sakı .

1 
a, duvarlara, her gelen yok mu san ... ya:yaz' Yer 

ı e · · 
1 

Ca nn gene ora · .. 
~eld·k ısım erini ve bazıları da - n ' 

ı leri t .h. Sol arı ı yazmıtlardı. arkasına ... 
..._ ~.az bunları gördü.. - Şuraya nn? · 
..._ ~ıı de yazsak!.. • - Evet!.. .. O h 

ı azalım' - Olur uıu ya!. zaman er -

- Kızım zanneder! .• 
Dedim ... 
- Beklemediği bir cevap al • 

mıt gibiydi .. 
- Olsun, ne zan~ederlerae et • 

sin1er ... Ben öyle istiyorum... Bir 
gün ayrılırsak ve yollarımız ayn 
ayn buraya düterae, hatırlarız da •. 
Doğruldu .. 
Doğruldu .• 
Y orulmU§ gibi kanapeye otur • 

du: 
- Yaz. bitecek, ıonbalıar, ıonra 

da kıt gelecek.. O aylarda beni 
burada alıkoymak iıtemezıiniz, 

artık! .. he; luraya ;~zalrm ... Hem düz, kes seni benin:ı ... 
e göze çarpar!. SözHmü bitiremediın .. 

- 1".' d - Neden? Sen istedikten son • 
r.vvel" · k' ., K ..... zaııne er .. 

- Olur a semn mı ya:zanm.. n· aektr .. ~... Bakıtlariyle de· ra. .. Bununla beraber, bir gün el • 
••• ıyec ....... 

Sözlerimi duymamıt ıibi tun • 
lan söyledi: 

- Bir kadm isminin arkasına 
her halde babumm adı ıelme~ 
ya. 

o bana ya.klqtıkça, hiılerimi 
açmak için cesaret verdikçe benim 
korkum artıyordu .• 

Gülümsedim .. 
O da gülümsedi_ 

- Mademki ıen iıtiroraun, ya
zayım Solmaz .• 

- Bu benim botuma gider!. 
Elimi uzattım, elinden tuttum 

ve ka1dırdım .. 
Elini omuzuma koydu .. 
Ben de onma..aibi yapt.ım. 

Bundan sonra müddeiumcmıt, 
yazı müteha11111nm söylediği ıibi 
böyle garip tarzda harf dejiflir
mek itiyadından bahaederken 
Hauptmanın bir yazııından ( ı) 
ve (h) harflerinin yerlerinden de
iiıtirildiğini meseli Riıht diye • 
oek yerde rihst dediiini, fidye 
mektuplarmm birinde Wriıht ye
rine Wrihıt yazıtdıimı bunmı ri
bi hataların mütterilerinin isimle
rini yudıjı defterde ,örüldüiünii 
iz&h etti. Sonra Hauptmana da • 
nenle: 

- Şimdi Lind\erı lrelimeeiıd 
aöyleyiıniz, dedi. 

Haupbnan - Lindbıqh. 
Müddeiumumi - Miralay hay 

Lindberı deyiniz •• 
Hauptman- Miralay bay Lind

burgh. 

Müddeiumumi - Daha hızlı 
aöy!eyiniz. • 

Hauj>tman - (Daha hızlı) mi
ralay Bay Lindberı müddeiumumi 
muzaffer bit- ta'f'IJ'la: 

- itte burada da ayni hata11 
yapıyor biT (u) ili-ve ediyorsunuz . , 
dedı. 

Haupbnan kendiaini bir dakika 
bile gözden aymnıyan Lindherıin 
önünCle aapaan keaikli. 

Bu delillerden dalia atın w.rclı. 
Müddeiumumi, üzerinde 1932 

tarihini tapyan bir defterde ille 
üç aya ait Myıfa)ann birinde bir 
merdmm Ye bir pencere krokiıini 
gösteren reeimleri açtı. Ba ~im
ler, aa!onu dolduran dinleyiciler 
arumda büyük bir heyecan uyan
dırdı. Görülüyordu ki Alman ci • 
nayeti yapmak için krokiler huır
lam~ftı .. Müddeimnumt aonlu: 

- Bunları ıiz mi yaptmız?. 
Hauptman, önce "bilmiyorum,, 

dedi. Sonra kendini toplar sibi 
ıörüncrek: 

- Şüphesiz ki benim Cleğil; 
hayır, hayır ben yapmadım ... Bu.Do 
lar çocuk oyunc:aiı laokilenlir. 

Müddeiumumi - Yani bunları 
bir küçük çocuk yapnırıtır, demek 
iıtiyorsmıuz, deiil mi?. 

Bu aöz Hauptmana bir fikir 
ilham ctmit ribi oldu Ye derhal 
cevap verdi: 

- Evet, em, bunu söyl;yecek. 
-.ılr (U\tfen aavıfavı çeviriniz) 

Batını paf ıma doğru iimitti •• 
Y umupk saçları ve sıcacık n.. 

f ealeri yüzüme dokunuyordu • 
Neredeyse onu büabütün kucak· 

lıyacak, sıkacak, öpecek ft atık 
her teYi olduiu ıibi tayliyewktim. 

Birdenbire arkamızda kaim bir 
ıea duyduk: 

- Oooo ... Burada mıamrz ya • 
hu? Yanm saatten beri ıizi ara • 
yordum .. 

Bu, dayımdı .. 
ikimiz de iki suçlu çocuk ıibl 

döndük .•• 
Ş-.ırmıfbk.. 

Bir saniye için ben Solmaza, 
Solmaz bana baktı .. 

O benden daha çabuk toparı.. 
dı •. 

Babaama doiru kottu .. 

Arkuı Yari 
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\HlillAYE TAKViM ru•ı•umııııı---m--
~ Adananın Kurtuluş • Gün dol;u~u 

Çar~amba 
6 Mart 

30 Zilkade 

6.ll7 

Per~mbe 

'l Mart 
1 Zllhlcce 

6.25 : Mücadelesi Hatıraları 
\:ııınııınıaıııııımıınnıııııııın Yazan : Kars Saylavı Esad ıınnıınıınnınıınııııııu•r Gün batısı 18.05 18.06 

Sabah namaıı :ı.so s.~o 

Bir kalp hırsızı Öğle namazı 
[kindi namazı 
Akşam namu• 

- Japon Edebiyatından - Yazon: lskender Fahreddin Yauı oamm 
imsak 

12.,'l.S 
Ul.38 
18.05 
19.SS 

ıus 

lll.39 
18.06 
19.36 

Şehir için-de bazı vakaların zuhurıı 
-10-

4.49 4 .47 

Ben bir hırıızım •. r - Dün kızımı dağda bir ölüm 
Fakat, kiımenin parasını ve et· tehlikHinden kurt&mııtsınız! .. 

Yılın rcçen gilalcrl 
Yılın talan rl1nlcrl 

64 
!lOJ 

6 i 
MI 

Şu itibarla vilayet makammm va· 
ziyeti, teveccüh eden maddi, manevi 
mesuliyeti ağır idi. Ne kadar güç ve 
ehmmiyetli olsa, halkm, memleketin 
sel!met ve emniyeti için, ne lizmı j. 
ııe yapmak", hana düıen bir vazif ei 
milli ve vicdani bir vecibe idi. Böy· 
le çetin, gergin bir vakitte polis mü
diirl üğü açıktı. Bremon, polim mü • 
dür muavini diye kuIJandığı komi· 
teci Vahanı yapacaktı. Bu, çok feci· 
di. Şiddetle mumanaat ettim. Uzun 

yaımı çalmadım.. - Ha. ••• Evet .•• Teşelclcfu-e gel -

il RADYO c Ve bu yüzden zindanlarda yat· diniz, deği1 mi? Fak.at, niçin zah • 
madmı.. met ettiniz •• 

BUGUN 
İSTANBUL: 

Ben bir hmnznn... Bunu yapmak, her vicdanlı in· 
Fakat, bayağı bir hınız değil... san gibi, benim do borcumdu. 
Bir kalp hırsızıyım.. ( Bu garib adam kaşlarını kaldı • 18: F'ransızça ders. Jimnastik'. 

(baylar için). Bayan Azade. 19: 
Ben, bir 1renç kızm kalbini Çal. rarak hayretle yüzüme baktı: Dans musikisi,. plak ile. 19,30: Ha· 

ber1er. 19,40: Bayan Halide mono· 
log, 20: Konferans nıaarü hakanlı· 
ğr namına HeyheJiada orta mektep 
muallimlerinden Hayrettin. 20,31 ' : 

dıın ! =-- Ben yalnız ıize teıekkür et • 
4 • • meğe gelmedim! •. ~yni zamanda 

zman açık kalamazdı. Bir saat evvel 
birini bulmak laıımdı. İşgal memur· 
ları raı:ı olacaklar mıydı. Bunu lıiç 
düşünmüyordum. Reylerini sormak 
mecburiyetinde de değildim. Esasen 
Adanalı olup evvelce polis müdür • 
lüğü, Haçin, Zeytin gibi mühim ka· 
zalarda kaymamaklık yapmı~ olan 
Hilmi Beyin tayinini kararlaştır • 
dnn ' 'e teklif ettim. Evvela bir te • 
reddüt gösterdi. İşin zorluğunu, da· 

Bir gün tehrin kenarında, bir bir teklifim de var •• 
dağ yamacında otunnuttum... - Nedir o ? • 

Balalyka orkestrası. Koro. 21,20: 
Çah çırpı yakıyordum.. - Kızımı alacaksınız!.. Son haberler. 21,30: Radyo orkes· 

trası. 22: Radyo caz ve tango orkes· 
ıraları. 

Etrafıma balpyordum.. 
Meydanda benden bqka ne bir 

avcı, ne de bir onnanbekçisi var .. 
dı .••• 
Vurduğum ku§ları at~te ·kızar .. 

tırken, uzaktan atım ıürereık geçen 
bir yoku aördüm •• 

O ne güzel höheylin., Ve üı • 
tündeki ne aevimli bir ~ylindı. 

Gençliğimi hatırladım: 
Otuz yqımda iken ben de böy

le düz ve ıssız yollarda at kottur • 
mıuını severdim.. 

Şimdi, yanın asra yakl&f4n öm
riimtiiı böyle duruk ve ha~etsiz 
günlerinde hu sevimli cey1an da 
kartrına nereden çdmuth ! .. 

işte bir kaza!.. . 
At ve ıüvariıi yere yuvarlandı -

Jar ...... 
Koıtum..Ne sevimli ceylanın 

imdadına yeti.§tim •• 
Ahn ön ayaklan bir çukma 1ir

mi9. Ve kızcağız tatların üstüne 
yuvarlanmıfb. 

Belimdeki ıu matarumı çıkar • 
dnn. Aizma bir kaç damla akıt
tıın.. Şakaldarmı ujufturdum • 
Ah, o ne güzel bir mailı1uktu, ya • 
rabbif .• · 

Dizimde baygm ve h~taiz 
yatıyordu •• 

Biraz ıonra yavaı yavq gözleri
ni açtı •.• 

Bu sevimli ceylinm imdadına 
yetişmeseydim, onu ölümün pen • 
çeıinden kim kurtaracaktı?. 

• • • 
Ertesi rünü ·kapmu çalan orta 

yaıl~ bir adam, benden beni aonı -
yordu ... 

- Buyurun! Dedim ... 
Bu adam onun baba.sıydr .• 
Evim.de.. Uzun yıl!ardaQberi 

kadın ayağı basmayan odamda 
baş hata konuşuyorduk: 

S • d. .., 
evın mı mı •• . 

Korktum mu?!. 
Bilmiyorum .. Vücudumda tatlı 

bir ürperme duydum .. 
- Ben mi? dedim, ben sizin kı

zmtzı alacajım, öyle mi? • 
- Evet .• Çünkü, ben vaktiyle 

(Giinet) mabudu önünde ~in 
etmiftim: "Kızımı ilk ölüm tehli -
kesinden kurtaran erkeie verece -
iim !,, demittim •• Onu siz ölümden 
kurtardımz .• O, sizin hakkımzdır •. 
Ve sizin zevcenizdir !. • 

223 Khz. V ARŞOV A 1345 m. 
16,45: Kon6er. 17,30: Konferans 

- Plak - Sözler. 18,15: Şarkılı po· 
puri. - J.9: Plak. 19,15: Şen bir 
skeç. - Sözler. 19,45: Plak. - Söz· 
ler. 20,35: Piyano. - Viola konseri. 
.!.. Sözler. 21: Operalardan sahne!er. 
21,15: Vilnadan musiki nakli. -
Haberler. 21,55: Sözler, 22: Clıopi· 
nin eserlerinden konser. 21,3U: Ec· 
nebi dilde konferans. 22: Şarkılar. 
(Piyano birliğiyle). 23,15: Salon 
musikisi. 24: Söder. - Plak. 

175 Khz. MOSKOVA, 172·1 uı· 

ha doğrusu tehlikeli vaziyeti görü • 
yor anlıyordu. Bu itibarla endişe • 
sinde haklı idi. Sup Paşa merhumla 
beraber ısrar ettik. Kabul elti. İşe 
ba§latarak Dahiliye Nezaretine de 
bildirdim. Fransızlarsa buna ses çt· 
karmadılar. Hilmi Bey ağır vazifeyi 
takdire Jayik ja-.~~arnıa zabitleriyJe 

,, * * 18,30: Büyük konser. 20,30: İh· 
neferleri de Yazif el erini doğrusu iyi 
görüyorlardı. Burada lisanı takdirle 
yad ederim. 

Evlendik... tilal zamanına ait §arkılar. 22: Çek· 
Fakat, mü.tterih değilim. çe ne§riyat. 23,05: İngiHzce nP§riyat ... . • • • Ona: 24,05: Almanca ne§riyat. 
_ Beni seviyor musun? 545 Klız. BUDAPEŞTE 550 ın. Hilmi Bey işe haşladıktan sonra 

18: Kanşık neşriyat. 19,30: Plak kendisine asayi~e çok dikkat etme· 
Diye aorduium zaman, bu te - ltonseri. 19,30: Ders. 19,50: Konfe· sini, ne tedbir lazımsa tamamiyle 

vimli ceyliu ha-. yüreğinden ko- ram. 20,30 Operada "·erilecek · yapmasmı söyledim. Bir kaç defa da 
pup gelen bir ae"!gi ile cevap ve· ı:~ "MARTHA,, operasIDI nakil. 22,20;· tezkerelerle bu lüzumu teyit ettim. 

riyor: . 1, Haberler. 23,30: Salon orkestrası. . Memleket içinde az bir zaman zar • 
- Elbette •• Siz beni ölümden 24,20: Çingene musikisi. I,OS: Ha· frnda bir kaç kişinin soyulması, ya· 

kurtardmrz ! Ben timdi, dünyaya herler. ~alanması, döğülmesİ nazarı dikka • 

yeni doğmufhir çocuk gibiyim. Ne Mev)ôt timi celbetti. Aşağıda suretleri yazılı 
atk ••. ne heyecan.. ne riya •• ne ya- tezkerelerimle geceli gündüzlü dev· 
lan.. Hiç bir ~y bilmiyonun. Önümüzdeki Cuma günü Cuma riyelerin dola§tmlmasmı tekrar bil· 

Bildiğim bir -y var: Siz.. namazından sonra Aksaray Valde dirdim. 
-s- camiinde merhum Müeızin İhsan 

Gözlerim, yalnız ıizi görüyor! Beyin ruhuna Mevlidi Şerif okuna· Adananın Şabaniye mahallesinde 
l\af amda yalnız ıizin hayali • caktır. Merhumu sevenlerin hep!İ eski istasyon bekçilerinden Haçato· 

niz var: Uzunca seyrek sakallı.. davet olunmaktadır. run ailesiyle oturduğu ve Sivasın A· 
sert bakıtlı.. kadm gönlünü ok • zakar köyünden Vartur ve refiki 
f&JD&1ını çok iyi bilen sa.mimi bir 1 _M_a_ıb_a_am_ı_za-~g-el_e_n_ea_e_r_le_r_J~ Mardirosun da beraber kalmakta ol· 

- iz duğu eyin araştırılması Jaznn gel • erkek •• Siz •• yalnız aizi dütünüyo-
nım. Kalbı·mı· eı·z dolduydunuz! 9 ah . mİ§tİ. Evlerin etrafında ve yakinin· 

,,. .y. • • uncu gayısı tanınmış § sıyet - de epey ermeni evleri de vardı. Ta· 
lerin değerli yaıılariyle ç.ıkttıı§tır. t. harriyat yapmak istiyen polis ve 

Y 1 ·· ı·· çerisinde Üniversite Ord. profesör • a an soyuyor.. jandarmalara karşı muhalefet etme· 
H k !1 __ • !erinden Mustafa Şekip, Reichen • 

a m.atı görmüyor. i;e silih atmag"' a "da cüret eylemi-Jer· lıach ile Döçentlerden Suud Kemal, e x 
Hakikat çok korkunç ve iğrenç- Dr. Ali Nihat, Dr. Sadi, Hüseyin eli. Derlıal kapalı bir arabaya bine • 

tir: Namık, Kaznn Sevinç'in makalele • rek yanıma da bir pbli~ alarak yeni 
On tekiz yaımda bir ceylan ve ri, İsmail Sıifa Ergin, Ülken ve Ru. istasyon caddesini takiben vaka ma· 

elli Yatında bir kurt... nanın §ilrleri vardu halline gitmek istedim. Ancak mer· 

Tabiatin eli olsaydı, eminim ki, 
alnıma şu damgayı basardı: 

- lıte bir ·kalp hıraızı •• ! 

Holi vot milerin oraya dü~mesi tehlike te§ • 
kil etmekte olduğunu, bazı kimsele· 

Holivut'tm 6 Mart nüshası renkH rin ihtar eylemeleri üzerine eski İs· 
resimler ve en son hafta haberleri ile 
intişar etmiştir. 

tas yon taraf mdan vaka mahalline 

........................................................................................... ... _ .... ...... ...... ..,........... gittim. Müsademe neticesinde Var • 
tuvar ile arkada§ı Mardiros maktu· 
len dü§mÜ§, bir polis ile iki jandar· 
ma ay8klarmdan ve yataklık eden 
Haçator da kolundan yaralanmışlar· 
dır. 

tim .. 
Müddeiumumi Almanın aile 

hayatını teırihe baıladı •• Ve Ha • 
uptmana dedi ki: 

- Bazı doatlarmıza kannızdan 
ayrılmak istediğinizi ıöylemediniz . ., 
mı •• 

Bu söz üzerine Alman İ•yan 
etti. KudurmlJ! bir asabiyetle 
yumruklarını masaya vurarak ba
ğırdı: 

- Ne ıöylediğini:a:i biliyor mu
sunuz? O benim karım.dır •• 

Müddeiumumi bu feverana e • 
hemmiyet vermedi, ıorguıunda is
rar etti. Alman sert bir se.le "Ha
yır r,, dedi. 

Öfkesi geçmit olan Hauptman 
bütün ıoğuk kan1ılığmı ele a.ldı ••. 
Şimdi ara ırrada müıte:hziyane 

gülüyor, alay ediyordu. Müd~ei -
umumi kendisine 1923 deki vazi -
Y:etini aorunca gene gülümsedi ve 

göriilmemiı bir soğuk kanlılıkla .. 
cevap verdi. . 

-0 zaman milyarderdim. 
- Nud milyaT'der mi? Alay 

mı ediyorau~?. 
- Kat'iyen alay etmiyorum .• 

1923 yılmda Mmanyada kiğrt pa -
ranm enflasyonu vardı. Bir dolar 
bir çok Alman kajıdma mukabil 
idi. Tabii ben de o zaman, AIİnaQ 
parasiyle hesap edilecek olursa, 
milyarder olmuttum. 

Müddeiumumi Hauptımanm e • 
vinde, doktw Kondon'un lafrtun 
kalemle yazdmıf telefon numara -
smm ne suretle bulunduğunu izah 
etti ve Almanın istintakmda söy -
lediği ya1anlan birer birer anlattı. 
Bunun üzerine Hauptman dedi ki: 

- Hayır, ben o zaman yalan 
söylememiştim .. Yanılmıştım .. Fa· 
kat s_iz, bay mü~deiupıumi, •!z ba
na yalan aöyledinıiz .• 

Müddeiumumi Villentz bu sözü 

ıiddetle protesto ederek dedi ki: 

- Beni iyi dinlemek lizandw. 
itte burada gene bir ya'lan itidiyo-

rum. Çünkü ben bu muhakeme -
nin haricinde hiç bir yerde hiç bir 

zaman Hauptmanla konufmuş, o -
na tek bir ıöz ıöylemit değilim .. 

Bütün sözlerim burada herkesin 

önünde geçiyor. Herkes söyledik -
leriımi tidiyor.. Bu halde benim 
yalan söylediğimi iddia eden, 
maznun ya.1~ söylemek tabiatın -
da olduğuna dair yeni bir' delil 
vermiş oluyor. 

Bu küçük hadiseden soma 
muhakemeye bir niahyet verildi. 
Bugün müddeiumuminin gÖ&terdi· 
ği kat'i deli11er iki gün evvel yeni 

Şerlok Hölemı Köhlerin yapbğmı 
tamaınla.mıı Hauptmanla elektrik 
sandalyesi arasındaki mesafeyi 

kısaltmış oluyordu. 

Adanada avukat Gökdereliyan 
Karabet Efendi namında uzun boy· 
lu ve vücutlü elli altını§ yaılarmd:ı 
bir ermeni vardı. Ermeni isyanına 
karışmı§, çok defa hapse girmiı çık· 
mış natuk, cerbezeli ve çenesi kuv· 
vetli idi. Araaıra yanıma gelir, umu· 
mi harpte şeyh kıyafetinde bütün 
Arabistanı gezmi§, dolaamı§, birçok 
kahile ve aşiretlerle görüşmüş ta • 
nıgmıt olduğunu, öğünerek söylerdi. 
Bremonun dostu idi, ve görüşürdü. 
Pamuk pazarındaki Ermeni kuliihü· 
ne gider ve Ermeni kilisesine.le top· 
lanmış Şişmanyan avenesiyfo sık sık 
temaslarda idi. Türlü şayiafar çıka • 
rır ve şiddetli propagandalar yapar· 
dı. Eylül ayı içinde altmış lı"~ ki~İ· 
lik km"·etli hir Kfüt Yu~uf ÇPtesi 
çıktı, ortalığı veh-deye dii~ürdü . . ı.\f . 
h idi, günde hemen ı>d.s<-n kil•m1et· 
relik yol giderlerdi Ccyl·anm Bur· 

.. h•· 
lıanb, Veyeiye, Bakıl'b ki.iyleıını ~ 
srp ahalinin para \·e l>ııY'·anla~. 
zapt, bir kaç adamı da yaralayıp 
me cihetlerine savuşmu§ olduklar'. 
ve Şeyh Murat köyünü de ba~JP o~• 
daki Ermenilerden bir kaçını ö!d ~· 

. ·çı~ 
dükleri haber alındı. Tenkiller~ cli~İ 
merkezden jandarma gönderı~ .. 

1 
rı 

gibi müllıakata da müessir teblı~ '. 
yapıldı. Çetenin zuhura köyde bır 
kaç ermeninin de öldürülmesi ıate~ 
fırsat aranmakta bulunan errııeıı 
komitelerinin dalia fazJa faaJiyerlc. :ı 
rine vesile vermiştir. "Türk o~::~\. 
çekilirken silah hırakılmı~tır. '[uı 
!erin silah depoları ve teşel:.kiı! ~: '. 
mi§ çeteleri vardır. Ermeni]erı 0 

dUrmeğe başlamışlardrr,, diye ~a~'. 
içinde yaygara çıkardılar. Şeyh~~ 
rat köyünde vurulan ermcnileritı bır 

•• il' 
kaçmm da cesetlerini ve kanlı goı 
!eklerini getirip doia,tımıağa ba'!': 
dılar. Bu heyecan ve yaygara neti , 
cesi İngiliz, Fransız ve Ermeni 16 

kerleri bir gün sabahleyin meJJlle ' 
keti abluka alıma aldılar. 

Hallim şehirden dışarı çıkina~~· 
müsaade etmediler. Şehre girmek il' 
• l "J" d"l Ş h" . İJl~I tıyen ere ı .ışme ı er. e ır ıç 

süvari, piyade askerleri gezdirdi\~ 
Silhlarm kısa bir müddet içinde 1 

}imine, edilmezse şiddetle tecıiye~ 
lunacaklarma dair bir beyannsv· 
ne§rettiler. Her tarafa yapıştırdı1'1' 
Ayrıca gazete ile de ilinat yaptıW 
Şu "Düşman arazii me§~tlesi mıl 
kai şimaliyeı;i ha~ administratörli ~ 
Lejiyon Donör komandörü KoJod 
Bremon başkumandanlıgmın 9 J{I', 
nunusani 920 tarihli karamamil' 

• 2 • • dd J • _!L!ıltf 
nın ,.e ıncı ma e erı muc:.uıv· 

yirmi dört saat içinde harp silahı ~ 
lanlar gösterilen yerlere teslim t~ 
cek, ondan sonra evler araştırılıı~r 
ve bu müddetin hitamını müteP'. 
silahları zuhur edenler idam edile 
cektir,, maalindeydi. 

Türkller ellerindeki silahları tt•: 
il'' lim etmege başladılar. Kendiler~· 

silahsız ve mUdafaasız bir hale so,, 
tular. Ermenlier eski ve işe yarart1 t' 
silahlarmı verdiler. Ondan sonrıı e 

·ı . l • • h • b" h,ıdtı menı erın ev er.ın.ı asıt ır ,. 
Türklerin evlerini sıkı bir surette 'f 
radılar. Ve silaıi araştınlnıası 11le 
hafta kadar sürdü. Kadri Bey :ıj, 
Tevfik Beyle imam Ziya, Must 
ve Tekeli oğlu Abdullah Efen&~ : 
rin evlerinde av tüfeği, hançer, ~· 
çak ve f İ§ek ko\"aDI gibi eski ve. ıaf e· 
hi §eyler zuhur edince büyük b~r f . 
nalık yapmışlar diye askerin s~ 

11 
]eri altında götürülerek tevkif, b1~,j , .... 
sonra kamyonların arkasına h~Ç·te . 
gerilerek, çıplak bir halde geU~~tet· 
rek demir kırbaçlarla dövdürdıJ 

5 
• 

Yalnız Ahdullal1 Efendiyi ya~lı ~ · 
t~1yl•lr olrl11~1!Ildan - sanki :rııer dııi 
met ederek - yirmi dört saat 1'91, 1., 

çıplak güneşin karşısında bıraktı 

(Arkası -vır> 

~__..;.~~~-----~ 
••

111
•- Bu gece ,............; 

~ Nöbetçi eczaneler 
re rde: 

1 Samatyada: Teofilos, Fe~e r . 
• Vitali, Şehzadeba§mda: 1)g;di, 
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Habeş - ltalyan Hududunda Vaziyet 
~cc~~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~~~~~.=::··~=-=-=·--=~~-~-~~::_. 

Yunanistandaki vaziyet 
..... (Baı tarafı ı inci sayıfada) tersanesinden uzak:Japn ve Giri-

d
da. bir topçu alayı da Kavalada • de giden asi gemiler hakkında 
ır. muhtelif haberler geldi. Bunlann 

Bu fnkalann diğer alaylarına evveli ~ört gemi .old~ğu, ilcisi -
lllezuup tab ı d b" T kya nin teshm mecburıyetinde kaldı-d ur ar a gar ı ı·a . . . 
~ki Karaağaçtan bqlıyarak De- ğı ve diğerlerinm Suday~ gıttik-

lllır hisara k d l B l leri bildirildi. Onu takıp eden " a ar o an u gar - . 
1 una.n hud ti h f sı haberlerden Averofun da ası ge-u arının mu a aza • 1 • 
na. ınenıur d'J · l d' 

1 

miler)e beraber o1duğu öğrenıl • e 1 mıt er ır. 

Gelen haberlerden öğrenildiği di. 
ne göre, Drama ve Siruzdeki a • Mösyö Çaldaris hükU:metinin 
!aylar ile Kavaladaki kuvvetler sahillerde bazı tedbirler alması, 
ıhtilal hareketine ittirak eylemit· fenerleri söndürmesi ve Seli.nik 

ler Ve Siruzda bulunan kuvvetler limanının methaline ti>rpiller 
Selaniğe doğru ileri harekete baş· döktürmesi deniz bakim1yetinin 
laını§lardır. Fakat lstruma kıyıla kimde bulunduğunu göatermek 
l'tnda Selanik kolordusun3. men· hususunda meşkiık bir vaziyet 
sup kuvvetlerle yapılan çarpıtma arzetmektedir. 
da ~iler rücate mecbur olmuşlar ihtiyatla telakki olunması la· 
"e ovada takip edilmişlerdir. zım gelen bir habere göre Veni • 
b Poroyda bulunan ihtila!ci ta - zeloıun emrine geçen ve Amiral 

Ur teslinı olduktan sonra ilerli • Demestikanın kumandası altında 
Yen. kuvvet Anceste sırtlarında bulunan Yunan harp gemileri şun· 
~evki alan Drama ihtilalci alay· larmıt: 
trına mensup kuvvetlerle karşı· 1 _ Averof zırhlı kruvazörü 
~tnııtır. 2 - Elli kruvazörü, 3 - lspeç 
I Diğer taraftan, Gümülcinede bu ya, Hidra ve lspera büyük torpi-
1%an kuvvetlerin kumandanı 0 • do muhripleri, 4 _ Leon, Niki İ· 
~n nıiralay y alistras da" i is ile - h • 1 • 

t kinci sınıf torpito mu rıp erı. 1 
tedip için şarki Makedonyaya 5 _ Triton ve Neros tahtelbahir-. 

doğru harekete başlamııtır. leri. 6 _ Hiyos ve Veloy torpitcr 
liükUmet lehinde ha'l'ekette 

bulunan bu kuvvet, Müsblkra su ları .. 
nı. ıre aa.yet •arp olan Bük havali- · d b 

~ "' Atina hükumetinin emrın e U· 
sıni a!ahilirse ihtilalciler ~ç;n Dra · ı · · · ·ı · · 
ttı Iunan harp gemi erının ısmı erım 

a OYasmda ve Drama - Kava· 
la k h de aşağıda gösteriyoruz: 
'- !tiıesi üzerinde toplanar.ı ar 
0etınekten başka çare kalmıya • 1 - Amiral Kundoryotit, bü -
calttır. yük torpido muhribi, 2 - Peraks, 

. Bununla beraber ihtila.Jciler İ· Aetus ve Panter ikinci sınıf torpi· 

~n. iki kurtulu§ yolu vardt~: Biri do muhrip1eri, 3 - Dört tahtelba· 
d l\\ra.la.ya. çekilerek - vapur bul hir 4 - Kidonya ve Lonçi torpi • 
h~k~a.r1 takdirde - ihtiliJcilerin doİarı. 5 - Klikis ve Limni zırhlı· 
i'~kını olduktan adalara gitmek, 

1 ~hlcia' d 1 an. 
Q .. 1 e, Zirnova tal'at arma . • . 
~Qtu ç k . ld " gi Bunlardan tahtelbahırJen yıne 

bi l\'lllıır ı al rak Peı_rıçtel o ku!gu bazı iddialara göre Salaminden 
1 . o:ı.ar ara teshm o ma •• ı k · 
!ttt b ak ·h ayrılmazdan evve , ısmen tamı· 

til&.Jcil ~ raddeye varınıyat ı l 1 re muhtaç bir halde bırakmışlar -
duğu e~n, Nekrita ve Poropta 0 d Klitis ve Limni zrrhhlan ih • 
hu1tt1 gıbj çok seri harek:t eden tiır~ta alınmış oldukları için zaten 
tnala~et kuvvetlerine teslım ol • si~ahtan tecrit edilmişlerdi. 

1 lllenıuld "' · ur. Hükiımetin elinde kalan gemı • 

Ö" • • • terden en iyisi bu vaziyete göre 
}>"' 'h~renilıniştir ki, Garbi Trak· yük · ~ l bl"I . h.. Amiral Kunduryotis bü .. torpı-
kQ a. etlere aleyhtardll' ve u· d · 
~a:ete sadıktır. Şarki Makedon· do muhribidir, ve bunun atamı· 
kllı : Va.ziyet henüz anlaşılma • rine çalışılmaktadır. Diğer g~i • 
hl!~ Merkezi Makedonyada Jerden de hükUmet bugünden ıs • 

ş· et Yaziyete hakimdir. tifadeye başlamıştır. 
kin. '~ali Makedonya, yatJi Flo- Buna mukabil, bütün hava kuv-

e, l\.e . d. . . . 
den b· arıye, Suruviç, Vu ıne. vetleri Atina hükUınetının emnn· 

C.a:b~:~er yoktur. d bulunmakta, deniz v-e kara tay-
\>e ~ 1 nıakedonya, AIMonya e I .1 Suda limanı, Girit ada-

"oıa . yare en e . ~ 
~lata .. naya gelince; bazı pyı • Si ve asilerin elinde bulunan d1ıger 
t\l. f ıore Kozanadaki dokuzun- b d e 

ıtk l yerler havadan bom ar ~an • 
lt()lld']~ kumandanı Genera dı'Imektedir. Mösyö Çaldans mev· 
)\l.t\,. 

1 13 taraf mdan yeni tayin °· 
~n G ı· cut hava kuvvetlerine ilaveten 24 ettn enerale vazifeyi tes un 
~Jni!tir. saat zarfında teslim edilmek üze· 

t:- :Y-nı ıta, • 1 ··~- • 15 tane agwır bombardıman tay-~l>ir· :ı- Yıa ara göre hütuu»e.., re 
ın Ilı erk . l d ki yar-ı' satın almak için Avrupa 'eki . ezı o an Yanya a ~ 

.l ıınci f k . . d h .. '-"-metlerine müracatta bulun • 4e 11.>: h il' anın vazıyetın en UAu 1 
~ .. p el buna muvafık cevap a • t k' enınektedir. muş ve 

t a ı y . . 
'l\ilt11.... • unanıstanda Çaldarıs mış~ır. ,.. h 
t• -.ıetı h·l" k G 1 haberlerin umunıı eye· 
ltı h ~ k. ı a aydüşart vaziye • e en h··kU 

1 a. tnıid· A . . ıkan mana Yunan u • 
'ler ta. ır. yni hakimiyetı tınd.en. Ç ·yete gun·· geçtikçe 
.\ raf ta t . . . d b' . . zı 

titıa. Ve ·k· enıın ıçın e ırıncı metının kv.a lduğunu gösteriyor. 
l°tllı aef ı ınci Patras kotordula· daha ha ım o niyetle işaret eder • 
keti ail~hrher hale getirmiş hare • Bunu memnu . . . 
la b .. la a daYet olunan sınıflar- k Atina hukumetının. hırdan ev. 
1 .. narı k en . b .. tün asıler en te-
en.d· . n adrolarını kuvvet - 1 emlekeb u 

•rtnıır ve m ... . . kuvvetle umuyoruz. 
.\ti ır. mizliyecegını 

rtlUfe~a.da tanı bir süki'inet bük- ::~:;~---••••• 
""k a.dır v ·ı . ı bü' • "ll b' · erı en emır er • tr 5 ·• 
il~ ~et' .

1 
Urat Ve intizam ile yeri • 

h ltı ın kt ali ihrt" ~ e,Atinada bulunana 

~ ı alı bas .. - k . . h!~1J!. . •-uma ıçın UAu· 
' lıled' .... tfıt1tıa1... 111 müzaherette bu • 
b --.cadrr. 
~,, l:td 
~ M ekı vaz;yet gelince 

art 935 sabahı Salamin 

Yurttaı! ~lam 
uğunun sag ve 

Kendinin ve ç.oc vine ilaç girmeden 
kuvvetli obnanlZl• e bol bol incir, ü 

• tiyorsan 
yaşaman12:1 •• • fındık, fısbk yj ve 
züm, badem. ce~· büyük yurdun, kuv 
.d. 8 ıar senın 

yı ır. un 'dir 
vetJi, tif ah yeınişlerı • 

ltalyanlar .1896 Y ıhnda Habeş 
Kuvvetlerine Nasıl Yenilmişlerdi? 

Habeşistana giden bir İngiliz gazeteci, tayyare k'uvveti, 
makineleşmiş bir ordu Habeş yurdunda 

bir iş yapamaz! diyor 
(Deyli ekapre• gazetesi muhar 

rirlerinden Harold Pembertona 
Habeyiatana gönderip vaziyeti 
yakından tetkike bQ§ladı. Mu • 
habirin Adia Ababaclan gönderdi 
ği ilk telgrafı aynen alıyoruz.) ı 

Adis Ababa (Deyli Ekspres) 
- İtalyan askerlerinin Habet di 
yarma yaklaştıkları sıralarda Af· 
rikanın son imparatorluğu başın 

1 
da bulunan imparator Haile Si
Iasi iki gün yalnız baıına düşün· · 
mek üzere sayfiyesine çekildi. O
nun herhangi yanht hareketi, har 

1 

bin hemen patlak vermesine se -
hep olur. 

imparator yüksek kafalı, yük
sek tahsilli bir adamdır. Bütün 
dünya ahvaline vakıftır. Kendisi . 
sulha çalışıyor. Şayet bÜtlin ça - 1 

lışmaları boşa giderse, uluslar 
yalnız Habeılilere değil, nir kıs
mı idaresi çok müşkül olan unsur 
lara da hakimdir. Bunların hep 
si de ateşli vatanperverdirler ve 
devletleri bir taarruza uğradığı 
takdirde sonuna kadar dôğüıme 
ğe hazırdırlar. 

Fakat Adis Ababada süki'inet 
devam ediyor, henüz seferberlik 
teşebbüsleri yapılmadı. B&ınunla 
berabr ihtilaflı sahalara karşı ted 
bir alınmış, yalnız bir istilayı kar 
şılamak içiri hazır yapılmamıştll'. 
Fakat yabarncı elçiliklere endite
ler hakimdir. İngilizler, bir buh· 
ran vuku bulduğu takdirdt> Fran 
su:lann ne yapacaklarını dütünü 
yorlar. 

Habeşliler, Fransızlann Adis 
Ababa ile Cibuti arasında işli • 
yen demir yolu hattında niçin his 
seler verdiklerini anlatıyorlar. 
Bir harp vukuunda Habeıistan 

bu vasıtadan mahrum E:dilirse 
kolay kolay mühimmat tedarik 
edemez ve Bahriahmer yoliyle 
silah kaçakçılığı yapmaktan baş 
ka çaresi kalmaz. 

Bütün elçilikler ltalyanlarm 
nereye asker çıkaracağını düşü -
nüp duruyor.Şayet askerler Eritre 
ye çıkarılacak olursa, bunun mi 
nası harbin muhakkak olduğu • 
dur. Fakat askerler ltalyan So -
malisine çıkanhrsa o zaman mak 
sadm tehditten ibaret olduğuna 
hükmolunabilir. 

Tana gölü Mısıra can veren Nil 
kaynağı olduğundan bir istila ha 
reketi karşısında lngilterenin ne 
yapacağını meselesi ayrıca dütü 
nülüyor. 

Bununla beraber Adis Ababa
da sükunet var. Sucular, günde· 
lik İ§lerini yapıyor. Zabıta me -
murlan umumi hareketi !dare e· 
diyor, silahlı kölelerle hirlikte 
hareket eden büyük 9ahsiyetler 
alış verişlerile meşgul oluyor, i · 
pek çoraplı Hahe9 kadınları mer 
kepler sırtında çarşıya gidiyor ve 
izinli askerler sinemalara devam 
ediyorlar ... 

Habeşistan ordusµ derebeylik 
ordusudur. Derebeylerin her biri 
orduya askerler verir. Habetis • 
tanda silahlı olmıyan erkek yok 
gibidir. Habeş diyan, bin yıl ev • 
velki Avrupa gibidir. Her ülke • 
nin kralını imparator tayin eder. 

ltalyanlarla Habqler aranncla 1896 yılında yapdan ve lt.Jlyanla· 
rın mağlUbiyetile neticelenen Adua harbinin ·yapıldığı meydan 
(Çizgili itaretler İtalyan, kara çizg; ler Habef kuvvetlerini gösteriyor.) 

Asker toplamak lazım gelince 
her tarafa radyo ile haber verili· 
yor ve daha sonra münadiler çı
kıyor. 

Habeş memleketi inanılmrya • 
cak derecede sarptır. Habe! or • 
duau, dağlar arumda &aklanma
yı iyi bilen ve icabında dütma • 
nın üzerine çullanmayı bilen bir 
ordudur. 

Tayyare bombardımanı ile bu
rada bir ıey kazanmak imkanı 
yoktur. Çünkü bir günde yıkılan 
kulübeler ertesi gün yeniden yapı 
lrr. 

Habetliler çok nişancıdırlar. 
Millerce süren dağhk kayalık a
razi, makinelcımiş bir ordunun 
ilerliyebileceği bir memleket de
ğildir. 

1896 Haıbi 
Deyli telgraf gazetesinin Mesi

nadan aldığı malUınata göre ltal 
yanlar ilk defa olarak Habeıiı -
tanda 1 mart 1896 da uğradıkla
rı muharebesini hatnlamtşlardır. 

O zaman İtalyanın Habet içle 
rine ilerlemek istiyen ordusu kati 
hezimete uğramış ve bu yüzden 
İtalyanın içinde bir sürü karga • 
phklar olmuştu. 

Bu münasebetle Peloritana fır 
kası kumandanı miralay Hrisa .. 
na uzun bir nutuk söy !emif ve 
nutkunun sonunda Habeıistana 
giden askerlerin vazifelerini, teh 
likeyi hor görerek yapmalannı 
istemittir. 

Miralayın hu sözleri hayretle 
karşılanmıştır. Çünkü tarki Afri 
kaya gönderilen askerlerin budu 
du sağlamlamak için gönderildik 
leri söylendiği halde bu sözler 
harp manasını tazammun ediyor 
du • 

Harp nasıl olmuştu? 
1889 da Habeı imparatoru Je 

anın yerine geçen Mnelik ile ltal 
yanlar arasında 2 mayıı 1889 da 
bir muahede yapılını§h. Fakat 
her nasılsa muahedenin ftalyan· 
ca ve Habeşçe suretleri arasında 
görülen fark iki memleketin harp 1 

etmesine sebep oldu. ltalyanca 
yazılmış olan muahede suretine 
göre İtalya, Habeşistanı harici İf 
terinde temsil edecek, yani bu 
memleket üzerinde bir nevi hi· 
maye ihdas eyliyecekti. Halbuki 
Habeı hükumeti böyle b1r h.a'.ticf 

. ~. ·ı '_'f 1 h~ temsilin mecburıyet a ümıa o ma 
dığınr ancak Habeıistanm iıtedi 
ği zamanlarda yapılacağını ıöyli 
yorlardı. lhtilif buradan çıktı ve 
1896 da aralarında harp oldu. 

O zaman ltalyanlarm Eritrede 
Baldi~ra adlı bir b&f kumanda· 
nm idaresi albnda yirmi hin ki • 
tilik bir orduları vardı. Bu ordu. 

da Dabarmida, Ellena, Alberlo .. 
ne, Arimondi adında Generaller 
bulunuyordu. Bu ordu galebe e-

deceğinden tüphe etmiyerek Ha. 
bet topraklarına girdi ve Adua 
havalisine sokulmağa b8,f!adı. 

Habeşlilerin muntazam bir or • 
dusu yoktu, fakat büyük bir cesa 

retle dağlar arasında ltalyanlar
rm üzerine saldırdılar, ve harita 

üzerindeki kara oklarla gösteril
diği gibi bu büyük orduyu sarup 
aıkıştırddar. Bir iki saat içinde 
yirmi bin ltalyan askerini kılıç • 
tan geçirdiler. Bunlardan pek azı 
kaçabildi Generaller esir edildi. 

Bunun üzerine yapılan muahede 

ile İtalyanlar Habetin istiklalini 

tanımak mecburiyetinde kaldı • 
lar. 

Bu feci mağlubiyet, ltalyanla· 
nn içinde bugün bir intikam ate 
ti olarak yanmaktadır. Ve bir hu 

dut hadisesinden istifade ederek 
vaziyeti alevlendirmeğe bunun 
da bir amil olduğu iddia olun • 
maktadır. 

Kayak müsabakalan 
Önümiizdeki bayram tatilinden 

istifade ederek İstanbul Dağcılık 
klühü üyelerinden bir kayak~ı kolu 
Vali Bay Muhittin Üstündağm baş· 
kanh~ı altında Ulu dağına giderek 
Bursa dağcılık kliibiinün tertip et· 
ti~i kayak müsabakalarına iştirak e· 
decektir. 

• 
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Asıl er Teslim Olmağa Başladılar 
.,.... Ba.1 tarafı birinci 8a:.;:f ada 

Poroy'da isi bir tabur, sillh'la • 
rmı teslim etmiştir. Nigritta' da da 
asiler yakalaimnıtır. 

Selanik hava meydanından 21 
bombardıman tayyaresi kallanıt 
ve Makedonya asilerine hücuma 
başlamıştır. 

İsyancıların, isyan hareketini 
evvelce tanzim edilmiş olan pliııa 
göre, Yunaniıtanın §İmal vilayet· 
lerine sirayet ettirmek için olan 
tetebbüıleri akim kalmıttır. 

Şimali Yunanistana gönderil -
mit olan gizli ajanlar, orada ken· 
dilerine müıait zemin bulamamıt
lardır. Umumi vaziyet hakkmdaki 
müsbet bir tetkik, isyanın yakın 

bir zamanda ve kimi1en baatırıla· 
cağını tahmine müsaittir. Hanya. 
dan gönderilen bir telıizden anla
tıldığına göre, Girit asileri kaç -
mak tuavvurunda ve Radoea ıit
mek ümidindedirler. 
Glrlttekl asller d•ha tim .. 
diden ka4jmak lmklnını 

haz1rlamı9lar 

Pariı, 5 (A.A.) - Atinadan 
Journal gazetesine bildiriliyor: 

Bir takrm yarıreami kaynaklara 
inanılacak olursa, ihtiL\:I, akamet
le neticelendiği takdirde Venize -
losun 12 Adalara, ve yahut ki Mı
sıra kaçabilmesi için "Elli" knıva· 
zörü emre amade bulunmaktadır. 

Bay Venizelos, Atinaya ve ce -
nubi Yunaniıtan sahillerine kartı 
bir taarruzu ve Ciritte toplamaia 
başladığı ukerlerin buralara ç1 • 
karılmumı istihdaf eden genit bw 
hareket planı hazırlamakta İıDİf.,, 

Askeri isyan de§ll, •lya••I 
mUcad•I• 

Atina, 5 (A.A.) Hükômet Rad· 
yo merkezlerinden biriıinin Al .. 
maya muvaff a.k olduğu bir radyo
dan, Bsy Venizeloaun iıyan hare
ketinin başında olduğu teıpit e -
dilmittir. Bay Venizelos isyana ta
raftar olduğunu illn etmek için 
iıi gemilerin Ciride relmesini bek 
Iemittir. Bu telgraf, bugünkü ha· 
reketin alelade bir askert isyan ol
madığını, fakat iki siyasi cephe a
rasında kat'i bir mücadele olduğu-
nu teyit etmektedir. · 

Hükftmet banlcalal'daki mevdu
atın çekilmesine mani olmak için, 
evvelce vermit olduğu kararı geri 
almıştır. 

Bir denfz har bi ••• 
Londra, 5 (A.A.) - Atinadan 

bildiriliyor: Bugün bir deniz har
bi olacağı tahmin ediliyor. Deniz 
seferlerine kapalı olan Sellnik !i
manmın methaline pek çok torpi'l 
'döküldüğü bildirilmektedir. 

Bay Venfzelos1 muhellf 
•aylavlarm ve ayanı 

Qfride 4ja§ınyor 
Pariı, 5 (A.A.) - Journal ga -

zetesinin Atina muhabirine göre, 
Bay Venizeloa, Yunaniatanın ce -

nup sahillerine Girit krtaatmı ç.ı -
karmak euretile Atin.aya bir hü • 
cum hazırlamaktadır. Girit ada • 
ımcla bir çok tehirler iayan hare· 
ketine itlirak etmitlerdir. 

Bay Venizelo., Reiaicümhur B. 
Zaimia'in dün alqamki beyanatına 
muhalefete mensup bütün ayan a
zasını ve meb'uaları Giride ıele • 
rek isyana iltihaka. davet etmek 
suretile cevap vermiştir. 

General Plaatlras 
Brindizi, 5 (A.A.) - General 

Plaatiraı, buraya gelmiftir. 
Yunan ulusunun tee .. UrU 

Atina, 5 (A.A.) - Gazeteler, 
efklı umumiyenin duygulanna ter 
eüman olarak milli ruhun' keder 

ve ııtırabmı kaydetmektedirler. ir uzun uzadıya tafsilat veriyor
Çünkü milli kuvvetler Averof kru- lar. 
vazörüne ve donanmanın diğer 

cüzitamlarma karşı ate§ açmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. An
cak bütün me$'uliyet, isya~r ter -
tip ve onu idare eden,lere racidir 
ve bütün millet onların müessir bir 
ibret o!acak ~ekilde cezala11dırıl
malarını istemektedir. 
Yunan hUkOmetl yeniden 
• on be, bombardıman 

tayyaresl ahyor 
Atina, 5 - Yunan hava neza -

reli, yirmi dört saat içinde kendi
ıine teslim edilmek Jartile on beş 
bombardıman tayyaresi satın al • 
mak istediğini Avrupa tayyare 
fabri1kalarına bildirmiştir. iki tay
yare fabrikuı, bu teklife müıbet 
cevap vermişlerdir. Hava nezare
ti, pek yakında kararını verecek
tir. 

Qlrltte lhttraı hükUmeti 
Paris- B. Venıizelos, Ciritte bir 

ihtilil hükumeti tetkil etmiş, da -
hilt harp ihtiyaçları için Girit hal· 
kına vergiler koymuftur. 

Slaamda tiddetli 
4jarpıfmalar 

Pari• - Siıam adasında meşru 
hükümeti devirmek için bir teşeb
büı olmuf, tiddetli çarpıtmalar -
dan ıonra iayan bastırılmıştır. Ve
nizeloa fırkası reis vekili Sofulis 
isyan başlar başlamaz Atinadan 
Siıama gitmiştir. 

Pariı, - Bazı nümayişçiler ge· 
çen ıene Venizelosa ıkarşı yapıl -
mıt olan auikutin mürettebi' eski 
Atina emniyet müdürü Polihrono
puloıu kurtarmak için hapiısane ö
nündeki ilk zabıta kwdonunu yar-

mıtlar, fakat ikin-ci zabıta kordo
nuna çarparak tqebbüalerinde mu 
vaffak olamamışlardır. 

T etebbüalerinde muvaffak ola -
mıyan nümayiıçiler eeki emniyet 
müdürü lehinde tezahüratta bulu
narak Omonya meydanına git • 
mişlerdir. · 

HUkUmetln elindeki harp 
gemileri aalfe rln elin de
kinden iki misli fazla 

Atina, 5 - Asilerin elinde bu -
Iunan harp gemileri Averof ve 
Elli kruvazörlerile Psara, Leon 
ve Niki torpido muhriplerinden 
yani beş gemiden ibarettir. 

Halbuki Yeraka, Panter, Tiella, 
Sfendoni, Kundoryotia, Speçe ve 
ldra yani yedi torpido muhribi, 6 
torpido ve dört tahtelbahir hüku
metin elinde kalmıştır. 

Hükiimetin elinde kalan torpi
do muhriplerinden Y eraks, Pan -
ter, Tiella ve Sfendoninin topları 
ve torpil kovanları mükemmel o -
lup d;rhal harekete hazır bir vazi
yette bulunuyorlar. 

ltalyada yaptırılmıf olan son 
sistem torpido muhr:plerinden 
Kunduryotis, Speçe ve Psara'nın 
torpil kovanları ve elektrik batar
yaları sapasağlamdır. Bunlar da 
derhal techiz edilerek sefere çrka
rılabileceklerdir. 

Hatti hükUinete aadık Tiella 
torpido muhrN>i dünden itibaren 
Pire açıklarmcla karakol vazifesi
ni ıörmeğe ba,lamıfbr. 

Bu suretle hükumetin elindeki 
donanıma. kuvveti, asilerin elindeki 
harp iemilerinden iki misli fazla
dır. 

isyanın nasıl patlak verdi· 
tine dair gele:.n son 

tafsilat 
Dünkü posta ile gelen Atina ga

zeteleri, Y unaniatanda son iıya -
nın ne wretle patlak verdiğine da-

Eu tafsilata göre, Atinada is 4 

yan hareketi, cuma günü akşamı 
saat 6,5 sıralarmda başlamıştır. A· 
si zabitlerden beşer onar kişilik üç 
grup, ayni zamanda, Makriyani 
Efzun kışlasını, harbiye mektebi
ni, ve Pire civarında bulunan ter
saneyi zaptetmişlerdir. Bu üç yer• 
de nöbetçi bulunan ve isyana iş -
tirak etmiyen bir kaç zabiti ~ağ
lamışlar, tersane kumandanı olup 
tersane muhafızlarım silah başına 
çağırmak için odasından dışarı fır 
}ayan kaptan So-kusu kamına ve 
vücudünün muhtelif yerlerine uk
trkları beş k~rşunla öldürmü~ler -
dir. 

Ma:kriyani Efzun kışlasını zap
teden asi zahitler, kışla içinde bu
lunan dört yüz neferin ve üç nö -
betçi zabitinıin kendilerine iltiha -
kile kışla kapılarını kapamışlar, 

harbiye mektebinde de ayni şekil
de hareket eyleınişlerdiı·. 

Harbiye nazırı General Kon • 
dilis isyan haberini öğrenir öğ • 
renm~z derhal ma1kamm.a koşmuş, 
Efzun laş!asrm, haı·biye mektebini 
ve tersaneyi asilerden te::nizlemek j 

için lazım gelen tedbirleri Bahri
ye ve Hava nazırlarile müştereken 
almı§tır. 

Efzun kışlasındaki asiler teslim 
olmadıklarında ve kendilerini tes· 
lim olmağa davet eden zırhlı oto
mobiller kumandanile maiyetin -
deki üç zabiti yaraladıklarından 

Akropol tepelerine yerleştiril.mit 
olar?ı bataryalar, Efzun kıtlasmı 
topa tutmu§lar ve tahrip etmi§ler· 
dir. 

Asilerden hayatta kalanlar, baş 
larında bulunan ui miralay Sa • 
rafis de dahil olduğu halde, beyaz 
bayrak çe>kerek teslim olmuşlar -
c!ır. 

Harbiye mektebindeki a~iler 
ise, kendilerini bekliyen akıbeti 

anladıklcarmıdan mektebin pence· 
relerinden atlamak suretile kaç
mak istemişlerse de harbiye mek
tebini sarmış olan hükUmet ·kuv • 
vet)eri tarafından birer birer ya. -
kalanarak divanıharbe verilmit -
lerdir. 

Tersaneyi ele geç.İren asiler a • 
leyhindeki tenkil harekatını biz -
zat Bahriye nazırı amiral Haci 
Kiryakoa idare etmiş, asilerin eli· 
ne geçeu harp gemilerinin teraa • 
neden çıkıp kaç.mamaları için ter
saneye hakim tepel~e bataryalar 
yerleştirihnittir. 

HükUmet asi filoya teslim ol -
mak için cumartesi şaba.hma ka -
dar mühlet vermişti. Fakat isi ge

milerden Averof, Elli kruvazörle
rile Niki, Leon ve Psara torpido 
muhripleri, bu mühlet bitmezden 
evvel gece saat üçte karanlıktan 

istifade ederek teraanetlen çıkmlş· 
lar ve Girit istikametine yol al -
mışlardır. 

Asi gemiler tersaneden çıkar
ken civar tepelerdeki bataryalar 
tarafından ateşe tutulmuşlar fa -
kat kaçmalarının önüne geçmek 
kabil olamamıştır. 

Son dakika 
Yumm hadiselerine ait, gece 

yansından sonra aldrğmuz telya
zılan şunlard~r : 

Atina, 5 (A.A.) - Havas ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 
General Kon:lilis ıarki Makedon
ya asilerine hitaben neşrettiği bir 
beya.mıamede hükfunetin dört ıu
nıf ı silah alma aldığım, bu suret
le 100.000 kişilik, 60 tayyareye 

ve kuvvetli topçuya malik bir or
du hazırladığım ıöylemekte, asi
leri Venizelosun iğfalatma kapıl -
mıyarak silahlarını teslim etmeğe, 
bu auret)e dahili harbin f ecayiine 
meydan vermemeğe davet etmek· 
te ve 24 saat mühlet vermektedir. 

vetler arum<!a ilk 
Struma. yakininde vuku . 
tur. Asiler ri!c'at etmitlerdlf· 

Atina, 5 (A.A.) -Mai'. 
yadaki tiddetli yağmur ve ti' 
keri hareketleri teehhüre 
maktadır. 

lakenderiyeı 5 ( A.A.) -
ter: 

Diğer taraftan ilk defa olarak 
bir muhaief et reisi, sa.bık Bat ve • 
kil Miıhalakopuloa, matbuatta yap.. 

tığı beyanatta bu isyanı takbih et
tiğini ve dahili harbe meydan ver
memek için Venizeloıun vatan· 
perverliğine müracaat eylediiini 
söylemi~tir. 

Asiler sıkı,tırlldllar 

Yunan konsolosu Selanik 
nmın torpille kapatıldığını 
hükUınetine bildirmiıtir. 9.el -: 
gidecek vapurlar Kara • 
tevakkuf etmeğe ve Y~ : 
devam etmek istedikleri ~ • 
romörkörle gitmeğe mecbur • ,• Atina, 5 (A.A.) Atina 

Ajansı tebliğ ediyor: 
Milli ordu tarafmdan l&tru • 

ma nehrini tekrar geçmeğe mec
bur edilen aıi kıtaat, timdi Seli. -
nikten gelen hükUmet kıtaatı ile 
geçtiği yerlerde asileri temizliye
rek Kıantiden ilerliyen Miralay 
Y alistrasın kumandumdaki Gü .. 
mülcüne fırkası arasında ııkıt • 
mıştır. Hükumet kıtatma geçen 
bir çok asiler General Menosun 
emri altında bulunan asi krtaabn 
kuvvei maneviyesi pek bozuk ol· 
duğunu temin etmektedirler. 

Mıntakanın bütün mültecileri 
hükumet kuvvetlerine ıevkle mü
zaheret ederek huzur ve asayiıin 
süratle iadesini iıtiyorlar. Buııün 
ve yarın asilerin ifnası için kati 
netice alınacaktır. Dünden beri 
Makedonyada bulunan Harbiye 
Bakanı General Konclilia hareke • 
tin yanna kadar ı.,atmlacağmı 
kati olarak bildirmittir. Alilerin 
kaçmaıına imkan yoktur. Zira, 
hükumet lüzUınu olan 'tiütün ve • 
saite malik bulunmaktadır. Hü .. 
kUmet, diktatörlük emellerini ıiz
lemek için Cümhuriyetçi hini .. 
yatla muttasıf olduklarım iddia 
eden asilere kartı Cümhuriyet re
jimini himaye etmektedir. 

General Kondiliı, hükumetin 
anlaşmaya çah9tığını ve fakat 
Venizelosun hattı hareketi buna 
mani olduğunu ilave eylemittir. 
Tayyareler bu sabah asi kıtaata 

Kondilisin bir beyannamesini at· 
mışJardır. Kondilw, bu beya.nna -
mede kıtaatın kendilerinden ha • 
kikati gizliyen aıi zabitler tara • 

ca.klardır. I • 
Pariı, 5 (A.A.) - Ha\'11: \ ! 
Bahriye Bakanlığı halel! ~ 

Akdenizinde bulunan V erdıdl 
pitosuna icabında F ranaıı 
lerini himaye için derhal 
ritmeaini emretmi§tir, iki 
zör de Provence ıahillerindell~ 
nan sularına harekete haS"" 
maktadırlar. 

Atina, 5 (A.A.) - H'1d 
ımın hınuai muhabiri bildi · 

ıYunaniıtan üzerinden 
bütün mi1Jet1ere meımıp ta 

ler içiıı menedilmi~tir. 

Kısa 

KONFERANS - Trp Tal~ 
nıiyeti tarafından tertip edileO 
leranslar serisinin üçüncüsü 
sör Bay Mahmut Esat t.arafIJl 
nümüzdeki Perşembe günü J:1 
salonunda ,·crilecektir. 

MİLLET OKULLARINDA 
Millet Okullan imtihanı bu 
rnamlanacaktrr. Bu yıl §Ch fJ 
muhtelif !emtlerinden a~.ılan ~ 
okullarında heı binden fazla " 
mezun olacaktır. 

TRAMVAYLAR - Evve~ 
tramvaylar bir saat kadar İ§li~ 
mişti. Bir İ§çinin, yeri kazarkeO 
lolardan birini zedelemesi, boo' 
hep olarak gösterilmektedir. 

MEZBAHADA - İkincikiıS; 
yı :ıarfmda m~bahada 3188. ~ 
man, 3351 dağlıç, 4801 k . 
2455 keçi, 4 792 kuzu kesil.ınifUt' 

BAY ADİL - Gümrük ve~ 
urlar müsteşarı Bay ·Adil dün d• 
lı§malarma devam etmiştir. 

fmdan sürüklendikleri, kendiai • !•••••••••••...,... 
ne maliim olduğunu, bütün Yu - D I 
nanistanın isyanı bastı:rmaya ka- eniz y o 11 ar 
rar vermit bulunduğunu, ve fa • ı ş L E T M E S 1 
kat çocuklarmm kanını dökmek - .-tMf Acenteleri Karakoy . Kopı.....-Jt 
iıtemediğini bildirmektedir. Bay reı.4236~ _ Sirkecı Mııbarb'...-
Kondilis beyannamesini fU suret- 111•- Han Telefon m40 
le bitirmiıtir: 

"Size dütünmek için 24 aaat A!J'Oalık Yola ~ 
mühlet veriyorum. Bu mühlet ıe . BANDIRMA vapuru 6 9 1J 
çince, bütün kara ve hava kuvvet- ÇARŞAMBA günü aaat 

1 
fjf) 

}erini merhamet etmeksizin asile- Ayvalığa kadar. (tl 

rin orduıuna kartı çıkaracağım. 1 rabzon Yola ~•-tt 
Bunu ıize hiç bir zaman yalan ~ 
söylememi§ olan namuslu bir u- ERZURUM vapuru 1 '//)dl 
k ··...ıı·· PERŞEMBE günü aaat er so,. uyor .,, 

Selinikte tam bir ıükUnet var- Hopa'ya kadar. (1139) 

dır. Şehir ve mülhakatmda gönül- J )' la 
lü ve ihtiyat kaydı ıittikçe artan mroz o TtfıJ!' 
bir tevkle devam etmektedir. Aai KOCAELi vapuru 

1 
6 4' 

bir tabur hü:kUmet krtaatma teslim PERŞEMBE günü ıaat l ti' 
olmu§lur. T_o~ane rıh.tımmdan . ka~ ı>P' 

Atinada sükunet vardır. Gerek gıdııte Tekırdağ, Gehbol~ at" 
Atinada ve gerek Pire, Seli.niık ve seki, Ç. kale, lmro~; dOO jtf' 
diğer şehirlerde gazetelerin muh- bunlara ilaveten Şark~•• 
telif tab'ıları vesilesiyle mutattan yacak Tekirdağına u 
fazla hareket mevcuttur. caktır • ( 1140) 

Strumada çarpı,ma Mersin Yola ff)t• 
Atina, 5 (A.A.) - Remer, a- KONYA vapuru 7 Mart o.'f" 

janıı bildiriyor: ŞEMBE günü saat t t de ı-• 
Selanikte toplanan lriik&met 1 .. kadar. (lt3S) 

kuvvetlerile General Kamenoı ta· ıt.::.:::~~:.:~----.....
rafından kumanda edilen asi kuv-

1 
ı 
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K;~::f~n 1 S A F O Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 
Haydır Rifat Alfons Dode - Haydar Rifat Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elile 
50 Kuruş •-----

1M güzel dilimize çevrilmektedir. 
ı-------------•ıı·--~;:-ı:~~'.7-::-:;--ıı 

Evvelce Akdağ madeninde Ter
zili kariyesinde iken elyevm nere
de bulundukları bilinmiyen Mus
tafa oğlu Mehmet ve R«:ebe. 

İstanbul ikinci icra memurlu -
ğundan: 

Macar Ziraat makineleri şirke
tinin 12/ 1/ 930 tarihli bir kıt'a 
emre muharrer senet mucibince 
zimmetinizde alacağı olduğunu 
iddia eylediği yüz yirmi liranın 
faiz maıraf ve avukatlık ücretle-

' rile birlikte tahsili mezkur ıirket 
namına takipte bulunan avukat -
ları tarafından istenilmif bulun -
ma11na ve bu suretle tarafınıza 
tebliii li.zım gelen ödeme emir -
leri ise elyevm ikametinizin bi -
!inmemesinden tebliğatın ili.nen 
icrasına karar verilmi§ olmasına 
mebni ilin tarihinden itibaren bir 
ay içinde 934/ 5786 dosya numa· 
raaile mezkur borcunuzu ödeme • 
diiiniz veya bir kıamına veya U· 

mamına kartı ıöz veya yazı ile 
yine bu müddet içinde kanuni bir 
itirazda bulunmadıiıruz takdirde 

Aile Çemberi Yirmi kitabı birden edinmek ve ~ok değ rli bir kU· 
A. Maurois - l. H. Alişan tUphaneye sahip olmak iati~orsanız 

ıoo KrJ 

·----------.!·~·~-~----------· Ticaret, banka, borsa 
:kt. Dr. Munıif; Etem 

----------~--------· Devlet ve lhtilô:l 
Lenin - Haydar Rifat 

15 l<fl 

S osyalizm 
·'-· ':<.antskv Sabiha Zekeriya 

75 kr, ------· ·---~~---·;;;::::;~··=--------:--• ). Rasın Külliyatı 1 
Ahmet Reşit - H.Na:trm 

11> krı.ıı 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyafı'na 

Abone olunuz. 
Bu külliyit.ta abone olmak için müracaat etmekte olan oku· 

yucularımıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"636'', ikinci serininki "504,, kuru9tur. 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci seri 
için "204,, kuruı peıin alınır. Kalan kmmlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, petin alınacak pa· 
rayı gönderir göndermez on kitabı birden alınınız. Kitap1ar ta,. 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın· 
maz.-

Abonelerin - takıitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 

•--R=-u-:h=-i~h=-a-9·==a•tLt_a_l"!""ô:_ş_u_u_r-ıı ı • esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Dr. Yung _ Dr. Hayrullah Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Hayda:- Rifat 

(10 krı 

60 ktt Müracaat yeri - Yakıt Matbaa11 • Ankara caddeıi. - İstanbul 

Isfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Ali~an 

100 lbıı 

-.Pdf ... >LJ 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk 
------•ı mezki'.ir müddetin bitmeıi anmda l&ii5iM 

icap eden muameleyi kanuniye • -)--. -ıR~a-s~in- Külliyatı il Mü~ürlüğünden • t 

ye teveuül kılınacağı mal6munuz Ahmet Reşit - H. Nazım ismi Mef guliyeti Ticaretgah adresi ikametgah adresi 

olmak ve ödeme emrinin tarafını· '75 kre 
za teb1iği makamına kaim bulun· ===:;;=:!!l•l;::;====lllEdvar Noman ve Tüccar komis - Arap cami Arslan Beyoğlu Parmak • 
m&k üzere keyfiyet ilanen tebliğ Gorio Baba Çezer yoncu Han 2 6-9 'tapı Hayathan 2 

/>iitı_Vtı_l'a_r_m ________ .,, kılınır. (5657) Balzak -;:~dar Rifat Edvar Noman ve Tüccar komis ·Arap cami Arslan Beyoğlu Parmak .. 

''cUrtıa kWııyatı -------- ------111-------·--------• Çezer yoncu Han 2/ 6·9 kapı Hayathan 2 
• a.)ı : 27 ACELE SATILIK Deliliğin piskolojisi Riza Anadolu Garajı Galata Yolcu Z. Is Ayni mahalde 

1 - Çemberlitaş, Dizdariyede, Dr. Bernard Hard - lzeddin kender C. 53-55 

OVlD 
S. Z. AKTAY 

Değişişler 

.... 
tatanlMU - ıtH 

f:• t> ~ •atı 75 Kurut 
'Bıt 

tna Yeri: Vakit Matbaaıı 

F ZAYi 
'" en fakül a~ h·· . lesinden almıt oldu -
t• \l'l/ıy t lttı. " . e varakasını zayi et • 
t' 1 enıa' · trıit\ h~~ı alacağımdan eski • 

l> ll Yoktur. ( 451) 
. C. N. Tıp ''763,, Bahadır 

ı;; .J:lafız Cemal 
c hıhye Mütehassısı 

( tırnad 
~,S dan 6~n. baıka ıünlerde saat 

:.'tı)olunda ~a kadar lıtanbul Di· 
'Qai kak lcı (118) numaralı hu
~der, ıneainde hastalarını kabul 

~2~uaYeneh 398 1\ ane •e ey telefonu 
'tide telefonu 21044. 

ı Resinı sergisi 
3l<lJıb l tv· .fi. Hall:et ·inden.: 

J\J ır!t•ıın Guıı 
ay kö 1t .. ıane p~rkt içindi! 

he · ! Undeki G ·· ı S ltıde h· uze an atlar ıu· a.. ır re im . . ... •ergid Setgı ı açılacaktır. 

tiyctı hUt~ erlerini t~hit etmek is· 
1~lal'Jtıı 

10 
lan.'atkarlarıınızm tab . 

1~t-i ıı ' 11 
'Ve 12 Mart 935 •· :tat (1 gun-

1'Y~C>§1tU. Ç:~i;~n <.~?) a kadar A • 
'!ri t ' genlıgme teıılim et . 

·":ı ohınur. 

Şatir ıO'kak, ç~menin lcar~ııında, 1'.iO krs Kostanti.n Karo . Arzuhalci G. İzmirli oğlu Beyoğlu Arabacı 
köte batında, elektrik ve terkoı l-----__,-.r-----... ı lidis han 6 S. 6 
suyu olan muıamba döıeli (7) o- ilkbahar Selleri Emanoel Tala - Komisyoncu G. Minerva han 14 Pangaltı ıtır S. 4 
dalı (13) No. h bir ev acele satı- Türgenyef - Sami z. Süreyya sivaz 
lrktır. m--------ı1m5•kr•'•------ırıAhmet Refik Ticaret, komiı -Bahriyat han 

2 _ Tophanede Topçular cad - nc1erek düiiümü Kansızoğlu yon ve müteah • 

Beyoğlu Hüseyin 
ağa mektep S. sağ 
apart. No. 1 
Beyoğlu Sakız S. 
24 

6 6 bitlik 
desinde Nmratiye camii ittisalin- F. Moryak - Peyami Sefa 
deki kemer kahveıinin üçte biri 

1
._ _____ '"'lle=o=1<11;::ıı;;-------·• M. Suphi Türkiye ticaret G. Adal t Han 3 

gazetesi sahibi 
acele satılıktır. • Rasin Külliyatı 11 

3 - Tophanede kıtla arkasın- Ahmet Ret it - H. Nazım 
Y orgi ve Corci • Volkan ,irketi G. Hazaran C. Şeh 

da ketanii Ömer pa§& mahallesin- 75 krl 
de 2 No. h (303,40) metre murab- &## Adları ve itleri yukarıda yazılı kazaııç vergisi mükellefleri Kule-

yani süvar S. 

baında denize nazır bir bap hane Samimi saadet kapı tubesine 930 senesi Martında verdikleri 930 takvim yılı beyanna-
arsaaı maa bahçe acele ıatılrktır. Tolstoy - 1. H. AUtan meleri defterleriyle kartılaıtmlmak için hesap miiteha.ssısları kendile 

Görmek için müıtecirlere ~e ı•-------.50-kr•'------11 rinin göatermit oldukları ticari ve zati ikametgahları aramışlarsa da 
pazarlığı için Kasımpatad; ~e?ız 1 11------,,..s~t~alillt!l!i~s-:t""!'ik.------ı bulamadıkları ve kendilerinden sağlık verenler olmadığı için beyanna 
kütüphanesi Md. 8. H. a ııne Andreles - Suphi Nuri melerinin sıhhatını tevsik etmek kabil olamamıttır. 
müracaat edilmesi. so kre Kazanç kanununun 86 ıncı maddesi delaletile hukuk usul muha ----....... --~-------lil kemeleri kanunu mucibince kendilerinin 15 gün içinde hesap vermek 

fst. As. 1 inci Hukuk mahke -

mesinden: 
S~ de Maksut tarafından 
ınan za 

Çubukluda Hidiv General Abb~ı 
··ddeı

Hilmi aleyhine açılan ve .mu. 
nin 5 adet ineie ittihkak ı~dıasın
da bulunduğuna mütedaır ol~ 
34/ 1034 numaralı davanın esnayı 

hk'katında ikametgahı harızı 
ta ~ l bulunan mütarünileyhe 
mbeçl'"'~ muktezi davetiyenin hukuk 
te ıgı . 

1
.. hakemelerı kanununun 

usu u mu · ·ı-. ddesi mucibınce ı anen 
141 cı m• '--• '"n mehil ita-
b}'ğine ve on ~ ru 

te ı 'ld' ğinden mÜ§arü-
sına karar verı ı 1 

. hk"kat için muayyen o an 
nıleyh ta ı'h'ne uıüsadif salı gü-
2/ 4/935 tar

30
t 

1 
da tahkikat .hakimi 

··saat 13. . 
nu eJrnediği veya hır ve -
huzuruna g d' .. · takdirde gıya -
k·ı .. derme ıgı 

ı gon 1 • müteakibei ka -
b d muame eı 
ın a . I nacağı ve dave-

. · ıcra o u . 
nunıyımın . .. . makıunına kaım 
tiyenin teblısı 

1 
(5923) 

·ı·n 0 unur. 
olmak üzere 1 a 

. ~ek br kadın 
Hızmetı drn yanında oturup 

Bir yatlı ka k alnız ve ya§lıca 
ev itleri yapaea 1 Matbaamız 
bir kadın aranıyor. t 

·· aeaa • kahvecisine 111ur 

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

60 lrre 

llim ve Felsefe 
Moris Şilk - Hilmi Ziya 

30 kuru~ 

üzere Kulekapı tahakkıtlc ıubesinemüracaatları aksi halde vergileri • 
nin resen takdir olunarak tarhiyat yapılacağı ilan olunur. (1163) 

Pazarlıkla gübre satışı 
Cemiyetin Asıllar-ı -11 ı Pendik bakteriyoloji enstitüsü 

Frederik E:;0e~uruş Muhiddin müdürlüğünden ; 

Yeni ilmi Zihnıget 
Bacherlard - H. Ziya 

75 kuruş 

Hükümdar millet 
Russel - Galib Kemali 

50 kuru~ 

Tutarı 

Lira 
100 

Araba miktarı Beher nrabası 

100 100 kuru§ 

Teminatı 

L.K. 
7, 50 

Nevi 

Gübre 

24 mart 935 pazar ııünü saat 14 te Pendikte B~ kteriyolojihanede 
pazarlıkla gübre satılacaktır. Almak istl) enleı· 0 gün ve saatte müdüri 
yete müracaat eylemeleri. (1159) 

Komünizm K k K 
Lenin - Stalin - Buharin asna ayı arı 

Haydar Rifat.. A k F •---s-ok-ur_uı ___ • s eri abrikalar U. müd .. lüğünden: 
Günün iktısadi işleri Tahmini bedeli 85,400 lira olan yukarıda yazılı kasnak kayıtları 

Prof. Dr. Suphi Nuri 12 mart 935 tarihinde Salı günü saat on bette Askeri Fabrikalar Satın 
Fiyatı 60 Kr. alma komisyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Tediye şartlarında. 

!--------------::ıdeği§iklik yapılmıttır. Şartname 427 kuruı mukabilinde komisyondan 

Dağılma Yeri: 
V AKIT Matbaası 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle mezkur gün ve saatte ko 
misyona müracaatları. (1160) . 
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KLASiK l!SDLERDl!lt 

Yeni Çıktı 

Deiişişler 
O VI D 

S. Z. AKTAY 
Ovlcl eakl Romanan en bU,Uk kllelk piridir. Gell· 
tltl•r bUtUn orta ~ilan lulphıan .. irin en UnlU ve 

en BzlU eeerldlr. 18 Form• - 7S kurut 

Dağıtma Yeri-Yakıt Matbaası - Istanbul 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Aakerl Fabrikalar ibti1acı için puarldda ahnacaiı ilin ohmu 

ve tahmini becleii JÜZ irin lira olan kimya malnmeainin anrnldcat te
minab illada J&Dlıtlıkla 4000 lira olarak yammqtır. Ba annaldmt te 
minatm 6250 lira olcluia tuhihan ilin olmmr. (1059) 

)l 

H 
H 

I 

Atatürkün Nutku 
Türk harflerile basıldı 

3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 
J Reiaicümhur Atatürkün 927 )'llmda, Cümhuri1et Hallı Fır-
kaaı büJiik koqreainde töyledikleri tarihi mıtak DeTlet matı.a-

l aı tarafmdanTürk barflerile zarif bir tekilde ~den havhnlf. 
tir. Natuk, üç ciltten mürekkeptir ve ha kitaplar bir arada mabv 
•adan bir kaba içerisine konularak l&bfa çıbnlmqbr. 

Oç cildin deleri (800) lmnqtm. 
VAICIT'in Tiiıldyenin her tarafmcla lnahman bayilerinden 

de- bu tarihi ve çok lu,metli eMl'&i tedarik mihnlcündiir. 

Müracaat ,eri- "VAKiT" latanhal - Ankara caddesi 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden ; 

Miktarı Cimi 
lOkilo Asar apr Waiaci 

180 ,, Meık-Şerins Glieerin 
Bidiltile 

5 ,, Pepton V"ıte 
15,000 a. Normal ılu renkli U. . 

tik mantarlı S S. M. lik 
f İfe 

soo 
ı• 

2800 
3 

tO,OOOa. Normal ılu renkli lu. 6 
tik mantarlı 10 am. 3 lik 

I fİfe 
25 a. 12 litrelik damacana ıe . 250 

petli 
75hat Kobay yavra obm,acak 200 

Lira K. L. K. 
IO 00 

240 00 

130 00 
4IO 00 

. 

800 00 

82 50 

190 00 

1882 50 122. 14 

Anbrada Etlikte Ziraat Veklleti Merkez LihorabıYarlan ihtiya
cı itin açık arttırma ile 3 mart 935 Pazar pil aaat 14 te ihaleli dlrt 
defa ilin eclilmit olan ,.Ji kalem llhorataftl' malwnesine o sin •e 
aaatte lıiçbir Uteldi ,.._it olchıiunclan ihale miclcleti 10 ıin daha 
mtılmqbr. 21 mart 935 P......_ tünü aat 14 te Fmdıkhda Gibel 
San'atlar Akademainde J'iikaelc mektepler mabueheciliiinde ilıaleai 

icra e4i1eceiinden " aaati __..da isteklilerin t8minatlarİJle birlik· 
te y6kaek mektepler mahaaehecilitincle komiafona plmeleri. '(11&8) 

••• 
DördCıncCı kltab 

Mavi Portakal 
Figatı 5 Kwa,tar 

.... lda .. 1a.,ec:u1a ,... •••• , ...... her - .... 
...... bir kitap .....,.._. 

H• ldtab INlfla ...... bir,.....,. 
Şimdige Kadtu Çıbnlar : 

Na... 1 Bir 1111aı. Ciaa,.t 
,, 2 San Sap Mala 
,, 3 Aalmı Ka• 

" 4 llni Portakal 

T_. Y.ı ı Valrd Naib•- - Anma Cad. r latanttal 

Tl!!JQ KiVE 

l\RAAT 
BANK~51 

lstanbal Kumandanbiı 
.....,_Kıııt., ....... 

M11hanmen bedeli ile mikclan aplıda ,.mı karpit 14/ 4/ 
Afyoİı clelaml c1epma için Ki- ar sünü aaat 15 de kapalı zarf 111alile Anlraracla idare binu 

tıtt.nede balanan uiimuM'ine ıl bn almacakbr. 
re malaeme .. llıak kamllra pazar- Ba ite slrmek iati,.alerin Dl 38 liralık lllllftldrat teminat 
blda atın alm.caktır. Malzeme • leri Ye kan1unm taJin eltili Yeüalar w .... a tllrdillctl 
J..m talmia Weli 2400 lira Ye mucibince ife airmeie muii bml hahmmaclıiıaa dair 
lcok ........ eoo lira olap mal- .. teklifler ile aJDi sin eaat 14. kadar komiqoa reialitine 
.............. k .. tmrinab 178 ilamdır. .. 
w kok klmüriiniin 45 Hradır. P• Ba ite aid ~,...... olarak ~da ~ 
zarbiı 13/Marat/935 çaqamha eeYk midürliiiünde ft Anlwada .. .__ clainıainde c1aiJt1 
sflnG aaat 11 dedir. Şartnamesi clır. (1 
her ıüa Fmclrkbda Satınalma ko- C°Dllİ mikdan MalaUlllllm Mdeli 
milJfflWaJa ılrillUilir. leteMile • Lira 
rin '""inat makbam ft ticaret Oo 7125 
duaa bJdb oldaldanna dair 
•11iblarile birlikte TÜLtiuclm ... 
ftl komilJcmda huw hafiftuJ• 
n. (lle) 

ZAYi 
...... ithalat ıiiaaiiindeD 

32138 namara Ye 2 m&Jll 93Z ta• 
n1ali ithalat ı.e,.nna 11m. ilsin
ci ......_ _,.atim. Yeniaini 

........ •kiainin lralwai 7°'E 

BOyOk 

Tayyare Piyangos 
18. ci 7 ertip 5. ci Çelciı 11. ~art 1935 

Büyük ikramiye : 30.000 Lira 
Agnea 10.000, 4.000, 3.000 liralılc i,,..~ 

ler w 20,000 liralık mlJMfat rHJrdır 

tar. <•o &ıavur biraderler. Posta T. T • binalar levazılll 

Dil Tabıöi müdürlüğünd 
NURi MEHMET 8000 kilo hora" lefta hahcle lmnla bırpm 28~ 

n-..J.t .uc ... --: '--da Bur- dm itibarea ıs pn müclcletle açık ebiltmele kona)maltll'• il> 
~7Vi u ~--.aıaa wpırn 14 mart 935 pmıne ruth,..n pe119mhe IÜJll aaat 14 te ,__.1_ 
___ ._so_a_k_N_o_. _1 ---• ta T. T. alım" aatma laımiapmaacla ppıl.caktır. ı.teJdderb' 

Sellllllı ASJ11 us ra muhammen bedelin% 7,1laolan114 lira~.__,. .;.__:ı.a 
NwpJıat lllAlı m clair malchaa n kammaa tarifab clahilindeld y11edô h......--::: 

REFiK A• za SEVENGIL yan riJ&Mtiae mflncaatlan, tutaame param .... laer ~( 
YAIUT ...... - I• H ........... mldariJelbt•• alam 

7ı 

' 


