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iddetli Kış Harekitı Durduruyor 
Venizelos, isqanla alô.kası olmadığını bildirdi; anlaşama-
mazlık/ara son verecek bir lıükUmet kurulmasını istiqor 

Asiler Bulgar hudud?na sığınıyorl.~r ::-- ~ük~met, ~linde~i. donanı~aya, asi gemileri icabında 
batırmak emrini verdı - Yunan hukumetı asılere aıt emlakın zaptı ıçın kanun çıkardı - Papa
nastasyu tevkif edildi - Balkan misakına dahil dev:etler, hadiseleri dikkatle takip ettiklerini 

Yunan hükumetine bildirdiler - Bulgaristan, isyandan istifadeyi düşünmüyor . 

1 k "'d 1 Makinaya " rakqaqa as er qıg ı- I" verilirken: 
~ • "-' J "-' ., Atina, '1 (Husuai aurette yol-

almlZ /ıaberı donra uedl ı~dığımız m~ha~ri~imiz bildi -
41§ 1 4lj ' O nyor) - Asıler ıki ateş cucuın-

Bulgar Dışbakanı, sorulan bir sorguya 
''1 ürk /ıükiımelinin Bulgar lıududunda 
aldığı tedbirleri izah edemem/,, diyor 

......_____ _ __ \. Sof~a, 060 (A.A.) -Havas A-

B ayan say lavlar J•DI• bıldırıyor: 

d 
· Türk kıtaatınm Bulgar hudu· 

ar asın a dunda tabtidinin ne mana ifade 

Geçen gün (Ulıu) gazetesi bayan 
S.yJavlar onuruna (,ere/ine) bir çay 
Verdi. Bu çayda yerli \'e yaoancı ga· 
zet.eciler de bulundy.JliiYl•liL'• ı.
~b ! - ca1i8vJiiilnm toplu ola • 

8 bır arada gördüm ve görüştüm. 
1 Acaba.Jjayan sa) 1avlarnnız kadın· 
l•1•tnnrzın aıyasaJ iılel'f) ~~ı •· 

e d.. "' l "· Uz enini bozar mı, bozmaz mı t 

etmekte olduğu t~kJinde kendisi-
ne ıorulan bir ıuale cevap veren · 

Dı9 lıleri Bakanı Bay Batalo~f, 
~d-ltthı 

"- Biz, Türk - Bulgar dost • 
luk muahedesi ahkamına sadıkane 
riayet ediyoruz, Şu halae Türk hü
kUmetinin almıt olduiu tedbirler 
benim için pyri kabili izahbr. E
ğer bu tedbirler abnmıf ise ümit 
ederim ki, bize kartı değildir. 

Türk gazete!erinin bir kıamı bize 
kartı fena davramnaktadır. Hal-

biıki Bulgar ıezeteleri iki memle-

da hücuma maruz bulunmak. • 
tadırlar. General Kandili•, çe
virme hareketinin salhnsından 
memnuniyet beyan clmekte, 
iayanın bastırılacağı aaatin pek 
yakınlQ§tığını bildirme'ıtedir • 

Tayyareler yeniden bir asi 
gemiyi bombardıman etmi§ler 
ve yaralamışlardır. 

Yunan hükumeti, uilere ait 
emlakin zaptı için kanun çıkar 
mııtır. 

Papa Ana.stcuyu ve Milonaı 
tevkif edilmişlerdir. 

Türk oe Bulgar elçilP.ri, Baş 
bakan Bay Çalilaria %i-varet e-
Jerek hôdi.eler etralınJa malu 
mat almıılarJır. 

Bir lngi.liz ve bir Fransız 

zırhluı, Yunani•tancla bulunan 
tabaalannı himaye için Pireye 

gelmek üzeredir. 

~ .. 11 14 iincii savrfa l lncf eOtunm 

A•i zırhlıların tayyareler tarafından bombalanl§ını gö•teren temsili 
bir rcıim 

~k. ka<lınJarı nasıl sıyasal alanda 
1ll dılerine göre bir yer aJıyorlarsa 
h·'-'aJ koruma yönünden de üzerim~ 
tu.lt tilküm a1abi1irler mi? Daha doğ
C 

8
'- kadınlar" asker olabilirler mi? 

., aıeteci arkadaşlar bayan eaylavla· 
g:;1'~ iJe konuşurlarken hatırlarına 
! ~n hu türlü sorgularda bulunu • 
ı 0~ ardt. OnJar da kendi düşünce • 
erırıj 

ketin münuebederini haleldar e • ., ________ ._ __ _. • Atina, 6. (~.A.) - Reuter a- rinden 21 tayyare Makedcnyada
Janıı muhabırınden: ki iai kuvvetleri bombardıman et· 

Ultimatom müddeti bitmittir. mittir. o a~ıkça soylüyorlardı. 
nun için hu konuşmalardan ha· 

ASIM US 

decek her türlü neşriyattan çekin
mektedirler. 

Cl>eıvann 10 DCO S."l~ ıı. .• ı r. 1 ine! eOtımUDda ~ ı ilet _lla_yıl_a_nm_I Ont1t ıdttaı1DJ1da 

'--------------------------~---, R. Bitler temaruz mu ediyor? ---Bir "Beyaz kitap,,, 
Alman - lngiliz görüş
melerini geri bi-raktı 

BaySaymen 
Bay Bitler 

loııd " be . b. .rnk ıiyuet adamlarını 
J, ra, 6 (A.A.) - Reuter a· rı, ır y-· .. d" 1 · 
an\1 b"Jd" • H·tt • bastalıgrnm ıp oması 

. ı ırıyor: B. 1 enn 
)~ Sı~ ~ohn Saymonun Berl:ni zi- ----- , &WcU ayda&Wı ı 

et.nın tehir edilmit olduju ha· İ (Dvaou 14.çÜ aayıtaıun 

Aaileri korJalayan hükumet kıta . 

/arına tel•izle emir rJeriliyor 

, Bugün 

ror~ ~o~ınlıüı 
Yazan: Behçet Kemal Çağlm 

Yedinci sayfamızda 

GENÇ KURUN 
11, 12 inci sayfalarımızda 

Yakında 

Ba~a Dostu 
Burhan Cahidin en lJeni 

1 en grzel romanı 

General Kondiliain kumandası al- ı 
tında bulunan hükiimet kuvvetle- Devamı ıoncu ıı:l\'ıh.., ıı " ınet ııOtunundJı 

1 
O .. !ta .c\t:n- •·•m-, mi kuvvetlere karıı gönderilmek üzere gönüllü ya-

l 
zılıy;:n·:ar. A:tta: Asilerle ~arpı§m a-la ölen iki Yunan a.kerinin ce .. 

nazeleri çele nkler ortasında 
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Macar Meclisi 
Meclisin f esilı celsesi 

sürdü qedi dakika 
Gömböş fırkası, Kont Bellen grupunn 

ortadan kaldırmak istiyor 
. Budapeşte, 6 (A.A.) - Mec-ı menin kıraatini aükUnla dinlemit· 

lıı, dağılmıştır. Dağılma ıayiası, !erdir. 
24 saattenberi vardır. Fakat bu Budapeıte, 6 (A.A.) - B. 
karar hayretle karıılanmıştır. Gömböt fırkasının, küçük çifçi 

Çünkü meclis dajılmadan ev- fırkaaı reiai Ti&or Von El<hard 
vel ulusal birlik fırkası toplanmış ve B. Şarl Volff ile birleşmesi, bü
ve saylavlar, başbaakn Gömböşün kUınetin, gelecek seçim vasıta
ta!ebine ittifakla cevap vererek sile, geçen ikincitetrinde bu it • 

reyleri hüHimete vereceklerini va tifakm yapılmasma mani olan 
detmişlerdir. kont Batlen rrulnmu mtadan kal 

B. Gömböş sadece tehdit ~ elde dırmik istedilini ispat etilielrte -
edilen bir ekseriyetle ya§amak is- dit. 
t~memişti~. ~· Gömböj, büyükte· Bu delitiklilin ~ ııyu&ya tan 
hırlerde gızlı rey, köylerde açık zimat bakımmdan müldm iliiıle • 
rey ~le ye~id~n seçim yapılmasmı ri olacağı gibi, daha ziyade dıt 
tercıh etmıştır. siya1ada, Alminyaya bfiyülr bir 

Amiral Hortinin dağılmaya j.. teYeuüh suretile büyük akitleri 
7.İn vermesi B. Gömböıün zaferi· ve tesirleri olacalctn. 
ni ve kont Bellenin mağlul:>iyetini Açıktan açıla Alman taraftarı 
1emin etmiştir. Çünkü kont Bef.I olan Uj Mağaraaı ıazetesi ile, B. 
len, kendisinin aleyhinde lmlun- Volff ı.talından tutulan Von Ek
d~ğ.~ bir proğram üzerine B. Göm hard dalia dün i&Jlemit nlduiu 
boşun dostları taraf mdan yapıla· bir nutükta Macarilüna ltalyan 
cak bir seçimde çok §eyler kay• dostluğundan ene) Alman doıt-
bedecektir. lüfünu taYaiye etmittir. 

Peşte, 6 (A.A.) - MelHHü Seçim, 74938 tarihinde yapı-
meclisinin fesih celteti, 7 dakika lacaktJT. 
aevam etmittir. General G6MMt, "f Ml ••iM af+ul N. ~la. 
meclis batkanma önce, yeni kal>i- nacaktır. 
nenin teşekkülünü bildiren bir Ulusal birlik fırkasından 184 
:ıarf vermİ§, bu okunup bittikten ha vardi. Bunlardan 40 ka.dan 
ıonra da, cebinden feıih kar~- Kont BetJeni takip edeceklerdir 
mesini çıkarmıştır. B. Şarl VolfE'un hristiyan - aosyaİ 

Küçük çiftçiler grupu ile Göm- fırkasında 27, Von Ekhai°dın kü
böt taraft~rlarmın alkrtlarma çük çifçiler fırkasında 23 izuı 
mukabil diğer mebuslar, kararna• Tardır. 

Hen der sonu çak ilmeğe 
davet ettiJer 

Londra, 6 (A.A.) - Birçok iJÇi 
saylavlar, askeri kredilerin arttı -
rılması sebeplerini izah ve ispat 
eden Beyaz kitaba kartı proteato 
makamında, olarak, silahlan bı • 
rakma konf eranıı reiıi Bay Attur 
Hendersonu vazifeı•nden. çekilnıa. 
ğe davet etmek niyetindedirler. lt
çi say lavlar, askeri kredilerin arttı
rılmasını silahları bırakma konf e
ransını torpillemek için )'apıhnıt 
aaymaktadır)ar. 

l§Çi f ırkuı parlamento ırupu -

nun pazartesi günü hükUmetin ıi· 

lihJanma po1itikatı aleyhinde ye • 

receği takririn metnini tespit et -

meden evvel Bay Hendenonu din

lemeie karar verdiği zannedili • 
yor. 

Dunt'ü hava 
Dün sabah pencerelerinı açan 

İstanbullular her tarafı beyaz kar 
la örtülü bulmuılardı. Saat ona 
kadar devam eden kar, ondan 
sonra dinmif. Fakat ıoğuyan ba
va bütün gün değiımemittir. 

Kandilli rasat merkezıuin Yer 
diği malumata göre dünkü hara • 
ret derecesi en yukarı 1,5, en ata 
ğı O derece kaydedilmiştir. 

Rüzgar poyrazdan saniyede 
aekiz metre süratle esmitlir. 
Yağan yağmurun mikdarı bet 

santimetreyi bulmu§tur. 

ltalyanın harp 
donanması 

Roma, 6. (A.A.) -- Havas mu
habirinden: 

ltalyanın harp donanma11, ha • 
lihazrrda fU gemilerden mürek -
keptir: 

22.000 tonluk 4 zırhlı, 10.000 
tonluk 7 knaYallt •• Bunlar 1927 
ile 1933 aruında mta edilmittir . 

(Kondotym) tipinde Ye yarısı 
1930 ile 1932 arumcla inta edil -
mit, öbür yanıı da tezılhta 12 
kruvazör. 

7 tane etki knwü~ 27 keıif 
ıemiai, 38 torpido ı!fıahribi • 18 sı 
ton ıiıtemdir • 32 etki Ye 6 yeni 
torpido . .j() deniz altı muhribi, 75 
denizaltı ıemiıi • 54 6 yenldİT. - 3 
mayin ıemiıl. 

Bunlardan bqka h•nüa tezıah
ta bulunan ''Littorito,, Ye "Vitto -
rio Veneto,, adındaki 35.000 ton
luk iki zırhlı ile 146 par'8 mektep 
ıemiıi, römork8r Ye aaire Ye it • 
man hizmetleıinde bülunan 150 
parça kUcUlr gemi Yardır. 

Bulgar askeri yükıt!k 
şuraıı 

Sof ya, 8 (A.A.) - Bulıaı ajan
ıı bildiriyor: Kral, bugün öiJ.eden 
sonra sarayda toplanan askeri 
yüksek şuraya riyaset etmiştir. Şu
ra, ordu hizmetine ve ordu dahi -
linde askerlerin yaıayış tarzına a
it mevaddı cariye ile meıgul ol • 
muttur. 

•'9"' " " q • ,. .. 

dağıldı 
f ıııııııımıııııııııııummııııııııı1111111111ııııHııtııı11nıııııııııııı111111111ım 

Atatürkü tebrik 
Ankara, 6 (Kurun) - lrcılt 

kralı, yeniden Cümhutfeialiğine 

·~iminden ötürü Kamôl Ata -
türk'e tebrik telyazıları gönder
mi§, Cümhurreisimiz kendilerine 
ıamimi teıehlıürlerini bilditmif -
tir. 

BQ§bakanlığının onuncu yıldö
nümü dolayısile ismet lnönü, 
kendisini tebrik eden Arnavut • 
luk BQ§tıekiline, Alman Dl§ iıleri 
Bakanı Bay Noyrat'a teıekkürle • 
rini bildirmi§tir. 

ıılll'"'~ıtıtıııııııınnıııııı1111111Jffl•11J"11111nlll'lltflını 

Bayan saylavlar 
arasında 

,,,,.. B~malialetlen deı·am 

tırnnda kalan ~eyleri kısaca yazmak· 
ta fa)·da buluyorum. 

Bayan saylavlarımız diyorlardı 
ki: 

Türk kadınmm dyaAal itlere ka
r12mıl!!I aile dilzenini niçin bozsun? 
Erkekler sıyasal işlere girmekle ev 
dı~ındaki işleri bozuluyor mu? Nasıl 
ki erkeklerin genel olarak gİyasal i· 
landa çalıfrnaları, uğraımalatı ö -
zel ödevlerini yüzüstü bırakmasa se
bep olmuyorsa kadınların belediye, 
yahut Kamutay seçimlerine karışma· 
ları da öylece C\' içerisindeki işleri · 
nin bozulinaama Mbep olamaz. 

Kadın ökonomik alanda erkc{;in 
yarısı ve yardnncmdır. Bütiin 
Türk köylerinde erkek ile kadın •· 
rasnıda hemen hiçbir ayırdım yok . 
tur. Erkek askere gidince kadın er· 
keğin yerini tutar. Büyük kentlerde 
erkek ile kadın arasına girmi~ olan 
uzaklık da artık yava~ yavaş k:ılk -
maktadır. Bu bakımdan diyebiliriz ki 
Türk kadmı sİyHal dirimde de er· 
kcği tamamlayacaktır. 

Ttlrk kadını asker olabilir mi? 
Bu sorguya verilecek karıılılt da a • 
çıktır: Bize kalırsa "filrk kadmı as
ker olabilir mt?" eorguııu yerino 
"Türk kadını ulusal korutna ftlerih• 
de çahıabilir mi?,, demek daha doğ
ru olur. 

Gerçek·, uluHI HVlf gilnlerind.1 
TUrk kadınlarının gördUğU hizmet· 
ler dalıa ttnuttılmamııtıt. Türk ka· 
dını askere yiyecek taaırnıı, Tilrk ka· 
dıııı sırtı ile yine askere cephane ta· 
ıımıetır. Türk kadım askerin giye . 
ceklerJni dlltmiıtir. Bunun için 
Uskes (mutlaka) Türk kadınından 
süel ( cukcri) bölükler, alaylar yap • 
mak gerekmemittir. 

Türk kadını daha sıyasal hir hak· 
kı yokken diin hu i~leri yapını~ i e 
bundan eonra fazla ile yapacaktır. 
En son gerckire kadınların ulusai 
konıma yönlindcn yapacağı i~lcr ay· 
rın hir yaea ile yeni bir düzene ko· 
nahilir. 

İşte gazetecilerin en çok merak 
ettikleri konular ( mct•zular) üzeri • 
ne bayan sayla' ]arımızın clüşiincele· 
rini kıs:ıca yszclm1. Öyle sanıyorum 
ki btı clü§Unceleti onay hulmtyacak 
bir ki§i yoktur. 
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Ziraat mUdUrleri kursu 

Ankara, 6 (Kurun) - Ziraat 
enstitüsünde ziraat müdür!cri i -
çin açılan kurs 11 martta bitecek 
tir. 

DenJzUde Evkaf binası 

Ankara, 6 (Kurun) - Denizli 
de yeni bir evkaf daireai binalı 
yapılması kararlaştı. 

Universite, kendisinde 
beklenen f aqdaları 

vermiqor nıu? 
Manisa saylavı, Kamutaya mühim b~ 

kanun layihası teklif ediyor 
Ankara, 6 (kurun) - Eski Zi ı· varidatın talebe ytirt larınb. tah•lsi 

raat Bakanı Manim saylavı Bay dir. 
Sabri Toprak, maarif hakkında, Teklifin bir kısmında, talebe 
kamulaya bir kanun liyihn11 tek yurtları hakkında hükümler bd · 
lif etmektedir. Bay Sabri Top - lunmakta, fodla, çorba v-e sair' 
tak, teklifinin batında, i.İnivefiİ· ıuretile iate için vakfedilmış ol~ 
teden 'beklenen f aydalarm tam varidatın talebe yurtlarına tahfif 
ve matlup derecede olmadığını ileri sürülmektedir. 
kaydetmekte •e bunurt tebepleri Kamutaya verllen llylhS!~ 
ni §öyle izah etmektedir: Ankara, (Kurun) _ lstaııDI" 

1 - Mevcut liıelerdeft tlniver· Oniversitesi elektromekanik 9ıı""1 
siteye giden talebe, buradaki yük 1$n Alit ve edevatın, kita"1' 
ıek muallimlerin derslerini takip nan ilet ve edevatın, kitaplsrt' 

edebilecek bir tekilde hazırlanmll- yükaek mühendis mektebine 'P"' 
mııtır. • sız devri; Cenevrede imzalaıı" 

2 - Talebe, ecnebi hocaların lteııt kadın ticaretinin men'i b~ 
dilinden anlamaktadır. kındaki beynelmilel mukaveleJlil 

tatbiki; 'türkiye- Bulgat ist ır ıY' 
arasında akdedilmiş bitaraf~ 
uzlaıma Ye hakem muahedes1' 

3 - Talebe, ecnebi ilim, fen 
kitaplarından risalelerinden isti -
fade edememektedir. 

4 - Talebenin muhtaç olduğu 

kitaplar dilimizde yazrlmamııtır. 
S - Üniversitede tedris için la 

zmı olan vaııta1ar ihtiyaç derece
sind• hazırlanmamı§br. 

Bay Sabriye göre bu sebepler 
ortadan kaldırılırsa üniversite • 
miz emıali arasında güzlde olll-
bilecektir. 

Bay Sabri bundan sonra layiha 
sında ıu fikirler; ileri sürmekte
dir : 

" - lstanbulda, orta Ye lise 
tedrisatını ihtiva edecek bir bil • 
yük mektep Yilcude getirilmeli • 
dlr. Ankaraya nakledilecek olan 
harbiye mektebi binası bu İf için 
ayrılabilir. Burada tedrisat Al -
manca olmalı, Alman mutıllimle -
ri tarafından yapılmalı, 

Alman proğramları tatbik edil 
melidir. Galatasaray liıesi de tim 
diki halile talebe yetiıtinnekte 

devam etmelidir. Bu iki liseden 
çıkanlar üniversite içiri mükem • 
mel bir ıurette yetişmiı olurlar.,. 

Bay Sabri Toprak, üniversite 1 

rektörlüiünü 25 ıene müddetle ı 
ecnebi Ye m\ıtehassıs bir profesö 

beş sene müddetle uzatılma•; 
ait protokoliın taıtiki; Kırkl~ 
Saylavı Bay Fuadın 16 ve d~ 
küçük yaştakl çocukların sin,/, 
..,. •!r-•-... J-~- J-.hu ecİilmeJ 
teklifi; menlcul ıym tler ve ı,/ 
biyo borsaları dıtında 'ka.la " 

ğer bUtün borsaların ÖkoiJ 
Baltanlığırt& ba!lantnası, malf 
ticaret odalarının tekliti üzJ 
vilayetçe borsa açılma11, KJ. 
tay Encümen üyelerinin arttf 
ması etrafındaki layihalar Kal 
taya verilmi,tir. 

1 

Kamutayın bugUnkU 
toplanhsında 

Ankara, 6 (Kurun) - · g,I 
tayın yarınki (bugünkü) toplsl 
sında encümenler seçimi yapılt ' 
caktır. 

Saylav mazbatalarının tetJI 
için 20 kitilik bir hususi enciiıl 
te§kil edilmiştir. Müstakil sayl•~ 
lardan Kaslamoni Saylavı ~ 
Nurinin se~im sırasında seçi~, 
~ıntakada bulunduğu hald< . ~ 
hır ihbar yapılmıştır. Bay Not~ 
muallim olmaıı ve mualliıııl ıe 
de memur sayılması dolayı•~ıı' 
ihbarın hakıız olduğu netice•• 
varılacağı anla~ılmaktadır 

Maarif müdür ve memurlarının vazife' 
lerine dair yeni talimatname 

Ankara, 6 (Kurun) - Maarif 
müdiir Ye memurlarının Yazifele
rine dair, 9'l6 tarihli talimatneme
nin yetine konulmak üzere hazır
lanan talimatnamenin eıa•ları hü
kamet~e tatvip olunmuıtut. 

Talima.tnanıenin teıkillta ait 
olan birlntl ınaddeıinde maarif 
müdürlerinin •DAyettn maarif it
lerini ı&ren tube rel•lerl oldutu 
kaydedilmektedir. Bu talimatna
meye ıöre, maarif mUdürleri, res
mi Ye her nni huıml ilk tahıil 
mektepleriyle halk terbiyesine ait 

Ciümrüklet umum müdür· 
IUğU veklleti 

Ankara, 6 (Kurun) - Glimrük 

ler umum müdürlüğü vekfıletine 

müf ettitlerden Bay Mahmut ta .. 

yiı:ı edildi. 

müeıseselerin, her nevi hutd'! ~ 
resmi orta tahsil mektepl•~~ 
hususi meslek ve teknik müe'~e" 
lerinin, müzelerin, kütüp~,. 
rin, resmi ve hususi okunı• et' 
rının, dershane ve yurtlarJtl iti 
ciidir. rif 

Maarif müdür muavini, _.-eri 
mUdürü tarafından kendiıine ~ 
lecek itleri yapacaktır. ~,.re' 

Talimatname ile, maarif sııır' 
si, Kültür itleri, zat itleri •• kt'' 
hasebe diye üç k11ma ayrıllll• 
dır. 

"''' Sahkesir saylavı BaY Ah. A)c 
}:• kır 

Ankara, 6 (Kurun) - "'9 JJl:f 
saray yeni Balıkesir sayJa'V~Jarf· 
Ahmet Süreyya, öz ve ıoY~ <Jııı• 
nı değiıtirerek Örge EvroP • 

almııtır. 
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Böbürlenen insan 
Zekclsı ve tabiat (obisarJarda 
iki Amerikalı bilgin sekiz yıl 

~alıfmı§lar bu çalıtmanın sonu o '114a··du .. Tt er aı asında 
arak bakırı su gibi akar huı.e koy ! IY.lı 
:~~for. Böylece bakır yağlı boya j değişıklik/er yapıl-
A ~llanı!acakmış! k 
d ~erikada bu sekiz yılın doğur mıuaca 

U[fll Ver· · ·· .. b" · · T zmz ove ove ·tıremıyor ""t ·· t ·· •• 

Ai!e arasında 
Bazı eşyanın ahnması, 
aşırmak sayıhr mı? 

Nzillide 
Kurulacak fabrika 

çok büyük 
o 1aca~ 
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il _!<onuşmalar_lr 
Bir takrir 

lıtanbul genel mecliıintı üye 
aeçildim seçüeli, arkadD.§laı ~ ya -
n ıaka yarı ciddi sorup duruyor• 
lar: 

lar D . ' ~ u un en s l ı usu 
't l . enız aşırı yurtlardan dağ- bı"t me"' u""zere 

arı gökleri aşarak antenden an - " 
tene tl k İzmir saylavlığına seçibn Bay 

Karısı Saime, kaynı Nuri. hiz
metçisi Fatma taraflarındı\n bazı 
eşyasının çalındığım iddh etmek 1 

suretile onlara iftirada b•ıJundu-

1 ğu noktasından, mobilyeci Ahmet 
F evzinin muhakemesine lstanbul 
üçüncü ceza mahkemesinde dün 
başlanmıştır. 

Sovyet fen ııeyeti şehri
m .zde tetkikler yapıyor 

- Meclise girdin amma. aeain 
çıkmıyor. Senin, ki kalemın İf .. 
ler, çenenin de durmaması lazım· 
dır. Gel gelelim aen, dut yemi§ 
bülbüle döndün. Haydi ı<;ylemi· 
yoraun, bir takrir olaun &)eremez 
misin? .• Seni oraya aeçenler, na 

sı 

,_ a ayara gelen bu haberi 
0~uya ... b · d ld Hüsnü Çakırdan bo" kalaLJ inhi -
k '" ır osta rast ge im, sert :s' 1 
eskin, kazılması ve a.şınmcuı sarlar umum müdürlüğüne mua • 

g~ç madenlere bir bardak suyun vinlikte bulunan Bay Mithatın 

Sümer Banıkm Nazillide kuraca
ğı mensucat fabrikasının projele
ri ile uğratmak üzere Moskova .. 
dan gelen bet kitilik Sovyet Fen 
Heyeti, ıehrim"zdeki Sovyet Kon
solosluğu Ticaret Mümessilliği da
iresinde çalışmaktadır •• 

otuı diye mi seçtiler? 
Bu gibi topluluklarda, 'öyliyen 

lerin hakkı var, ıöylemiyenlerin 
hakkı var, neye aöylemiyorsun? 
Diyenlerin de hakları varJır. Am 

: ~a,~ gönüllüli:ğiinü veren, dik seçildiği dün inhİ!arlar idaresine 
h a;~ı ba.'~ın bir terbiyeli maymun resmen bildirilmiştir. 
~ıne koyan insan zekasına, bil Bu münasebetle inhisarfar u • 

gın!n gücüne bir kez daha hay • mum müdürlüğünde bazı değişik 
~anlığını anlattı insan zeluisının likler yapılacağı yazılmı~sa da 

Heyetin batında Türkstroy i
kinci müdürü Bay Sigl'n bulun
maktadır. ı.ılı:ışlariyle övünmek istedi. bu yanlıştır. Müdürler arasında 

lht;y h d k d . k hiç bir degwitıiklilder yaprlmıya - ı' - ar a eme a ın scize a- :s' 

rışh : cak ancak umum müdürliiğe ge -

Ahmet Fevzi, mahkeme·Je bun 
lar tarafından bazı eşyasının a -
lındığı doğru olduğunu, f ~at ai
le arasında bir hadise mnJ,iyetin
de olması itibarile almanrn aşır
mak sayılmadığını ve takibatın 

durduğunu ileri sürmüş. kendisi
nin iftira etmediğini ıöy\emiştir. 

Heyet, Kayseri fabrikasmdan 
da bir mütehaaaısm araya girme· 
siyle altı kiıiden ibaret olacak ve 
burada ihzari tetkiklerde bulun• 
duktan sonra Ankaraya, aonra 
Naz'lliye gideceklerdir. 

ma, ben hem dava edene, hem Ja 
va edilene hak verdikterı •onra, 
buna itiraz eden karı•ına: "Senin 
Je hakkın var karı!,, diyen Ncuret 
tin hoca gibi bu kadarla kalmıya 
cağım. Arkadcqların i•teklerini 
yerine getireceğim. BuradtJ, lı. 
tanbul genel meclUi bClfkanlığı -
na açık bir takrir veriyorum İ§te. 

~, - Benim sizin sözler!nİ%e ka çen Bay Mitahn yerine münasip 
~Jnıa.~ haddim değil ya. bizim bir zat getirilecektir. j 

rganide çocuklar sabah!r:n ak - ı Bay Mitat gümrük inlıisarlar 
fQl'l1Q kadar dere kenarında oy • bakanlığiyle temas etmek üzere 

Mahkeme heyeti, evvelı·e Ah. 
met Fevzinin açtığı dava~a ait 
dosyanın getirtilerek gözden ge
çirilmesini kararlaştırmış , muha
kemeyi başka bir güne bırakınıı
tır. 

llQrlar. yarın Ankaraya gidecekti,.. Yeni 

Arka:la.-ıım kmılarını rattı: tütün, tuz kanunları, mP.murları 
,, ~ -:ı' ::r 

- Kadın sen çıldırdm mı? koruma sandığı ve yeni yıl bütçe 
kadın sözüne devam ettı: si hakkında bakanlıkla görüşme 
''-Çocuklar Erganide dereke 

1 

lerde bulunacaktll'. 

'1Qrında, ellerindeki zinci· leri, a· Öğrendiğimize göre, nisanda 
~01ıtllrları, çakıları suya batınr - 1 Brükselde açılacak olan uluslara-
Qr be§ dalzika ya geçer, vr~ geç • / rası ticaret sergisine inh1sarlar 
~e2: ı3ncir, anahtar, ,akı altın / idaresinin iştiraki hazırl•kları i-
tıbi olur. Ierlcmi~lir. 

1• J/Qderne kadının sözle,;: afet·+ Sergide inhisarlar idaresinin 
1d~te~li konu~malar üstüne boca pa.vyonu yapılmaktadır. \ e bura 

e ıl-. · "' "b" eld" · E ... t, Rova su gı ı g ı. İ da teşhır edilecek olan tütün, iç • 

\sin;tlan.ide bakır madenlerinin 1 ki gibi inhisar mahsulleri Je am
eijk ;~ sızıp gelen b!r aa, küçü - balaj yapılarak acvkedilmek üze 
~i~ ır dere vardır. Bu dere ae- ı re vapura yükletiJmiftir. 
• llrl c:.ıl k" "'h d" l tırıill , ... ~ ı1an ımya mu t.:n 18 e Diğer taraftan, inhisarlar ida-

ler;ll "00ratuvarı gibi, mühendiı resinin MaJtepede yaptırmakta 
l.. ''Q/ "b. "t" • uır §e • ası gı ı yaratıcı, erı ıcı I olduğu tütün enstitüsünün ınşaa-

S ll.. 1 tı bitmek üzeredir. ı 
liıl ::'li:t Yıl laboratuvarda, sekiz Enstitüde tüti'ın cinslerinin ia-

f(ıtQp • • h 
ı·Qlr I zçınde geçen ayatın ya lahı ile uğra.§ılacaktrr. Muntazam 1 
• er rı5 • • l k ' 'lls:rnQ <:».~ :erçı ınsana halfan ı bir istıfaya tabi tutulan lrhum • ı 
Sek ol ov:ınme duygusunu ger - lar, buradan geldikleri yerlere gö 
Qt b QrQ.'ı verebJlir. F aknl tabi • türülerek çoğaltılacaktll'. 
le'.., ;zan bir cah "lin ağızmda di- Bun elan başka inhisarlar idare 
ed;;,·erefı keşifleri, ihtiraları mat si hem lstanbulda hem iç~riyurt-

"]' Qb~ • 
clin.c~ .Qf ınsanın zehası ile alay e· 
PQr. QrıJ.·ı mühendise usta ya -

ta fenni ve sihhi şartları oJ~n de
polar yaptırmaktadır. 

Eski Jiman ş rketi 
hissedarları 

P:yo~un beraati 
"Ünyon,, sigorta şirketi direk

törü Antuvan Piyos aleyfundeki 
Türklüğü tahkir davası, lstanbul , 
üçüncü ceza mahkemesinde dün 
bitmiştir. 

MücJdeiumumf, beraat istemiş, 
müdafaa. yapılmış, mahkeme he
yeti kararı müzakere etıni~ ve 

beraat kararı revdiğini bildinnit
tir. 

K urdela kaça'<ç1s1 
Muhafaza teşkilatı taufından 

ltalyan bandıralı Plisna upuru 
kamarotu Pertöri SalvatoTa, be-

linde otuz paket faplca kurdelası 
çıkarırken yakalanmııtı. 

Pertörinin duruıması dün se
kizinci ihtisas mahkemesinde ya
pılmı§ ve mevkuf olarak duru§ • 

masına devam edilmesine karar 
verilmiştir. 

Diğer taraftan, kamarot Pertö 
rinin kurdelaları gönderdiği Be • 
yoğlundaki evde oturan Antonyo 

• .. * 
Nazillide açılacak olan fabri

ka çok büyük ve pek mühim bir 
sanayi kurumu olacaktll'. 

lıtanbul aağlık genelliği, ken
timizdeki grip ve ıoğukolgınlığı 
aalgınının, kar yağm"1t1Mından, 
havaların bir gün güne§li, bir gün 
yağmurlu, bir gün karlı giımesin 
den ileri geldiğini ortaya koy • 
nuqtur. Ölüme bahane olan gri
pin, bunlardan bCl§ka, köşebcqla
nnJaki rüzgar tınalorund.:ın ileri 
geldiği de anlcqılmııtır. Doktor. 
lak, çiçek, kUf palazı gibi hasta • 
lıkların ıeromunu bulmu~uı da, 
henüz gribe karıı bir Q.§ı heflet • 
memi§tir. Havanın bir kararda 
gitmemeai ve kö§ebCJ§larındaki 

analordan doğan hastalıkların ö 
nüne geçmek ,areleri, belce/iyeye 
diifen bir vazifedir. Bu -'ıuıusfa, 
belediyece hiçbir fey yap,lmac!rğı 
nı görüyoruz.Ünlü mecli•imizden 
bu meaelenin ehemmiyeti."! dikka 
le alınmcuını diliyorum. 

Şehrimizdeki Sovyet Konse>w 
losluğu Ticaret Mümessilliğinde 
dün, Bakırköy fabr'kuı müdürü 
Bay Fazlı da bulunduğu halde ıa· 

bahtan akpma kadar çahfmıtlar 
ve ilk projelerini gözden geçir
mişlerdir. 

F abrikanm ilk projeleri önce· 
den hazırlanmıı ve Sümer Banka 
verilmiş bulunuyordu. Şimdi bun· 
lar üzer"nde tetkikler yapılmakta 
ve esas hakkında görüşülmekte· 
dir. Kati bir proje, bu görütmeler 
neticesinde ortaya konacaktır. 

Bugün Sümer Bank Umum Mü· 
dürü Bay Nurullah Esat Sümer de 
Ankaradan şehrimize gelerek Sov 
yet mütehaas11larmın tetkik top
Jatısmda bulunacak ve birlikte gö
rüşülecektir. 

Bu ilk tetkiklerden ıonradrr ki, 
bir de Ankarada bankanın umumi 
heyet toplantısı yapılarak burada.. 
ki tetkik netice!eri üzerinde konu· 
şulacak sonra Nazilliye gidilecek
tir • 

Sovyet mütehassısları mühen· 
diı, kimayger ve fabrika tesisatın• 
da muhtelif ihtisas sahihi seçme 
kimselerdir. 

Nazilli seyahat ve tetk;ki mü· 
nasebetiyle Sovyet müteha.asıala
rının Kayserideki fabrikamıza da 
uğramaları muhtemeldir. 

Makam, havalann bir hnrarda 
gitmeri, köıe bQ§larındaki onalar 
lann kerilmeıi çarelerine bat vur 
malı ve önümü:zcleki toplantıda 

mecluimizi bu iı üstünde ısıhlan
dırmalıdu. Şehrin suyu ve ıütü İ· 
le uğrQ.§an belediyenin, ha&Jafl ile 
uğrcqmamcuı doğru olam'.lz. Tak 
ririmin makama havaluiTh düer, 
ıaygdanmı sunarım. 

• •• 
Biliyorum, bu takririmi, bele • 

diye erkanı, meclis arkadaılanm, 
meılektaılarım ve okuyanlarım 
bir latile telakki edeceklerdir. 
Yalnız muhterem belediye reiıi • 
mizin bunu faka ıanacağır•ı tah • 
min etmiyorum. Çünkü lıtanbul 
halkının, belediye makamından 

iıtecliği feylerin pr.k çoğu, ıu be
nim takririm kadar yapılamıya .. 
cak isteklerdir. 

Bu takririmin de, bana benzer 
isteklerin arasında ıaklanmaaı. 

--c 
bQl'Q .. , Qlıım Bay Gülüm, lstanbul j 
• ...Qrr h. 
111/:ılcıpl ~ §Üphe yo.'2 medeni 

... M eseUi şapkayı bir l\ vrupa· 

lıdan iyi kullanma.::·" bilir •• 

..• Fakat ben buna §Clf mıyorum ( •.. H ii.14 ,. .. ı d ·1 • • ~arya enı en "' yah bır 
da, bazı genç '·a-lınlar, :JJt!k ço- örtü giyip dol. c- l ı. · k / 

k · k · l .. · j ~ıyor ar, ouna a -
Bay Güliim - Sıkılsalar öyle 

gezeıler mi dostum? •• 
tı,.,., Qrunızı ~ok iyi anlamı§ - ı rap, §ı ıs arpm er uzerı11e... lım ermiyor. Acaba bunlttı bu ör ' 

· tii altında aıkdmalar mı? .. 
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Bir hesap 
zekisı 

6 yaşında bu Rus çocuğu 
herkesi şaşırtıyor 

Leningralla altı yaşında bir ~o· 
cuğun müthi~ bir riyazi zekaya ma
lik oldub'l.lllU Tas Ajansı bildiriyor. 
'Bu çocuk <laha dört ya~mda iken 
kimsenin yardmıı olmaksIZill oku • 
1"UP yazmayi öğrenmi~ir. 

Bet ya~mdn kerrat cen·elini ve 
dört ameliyatı mükemmel bir surette 
biliyordu. Şimdi altı buçuk yaşında· 
dır. 

Nilyonlnra kadar o.Lan adetleri 
hiç güçlük çekmeden istenilen kuv· 
vele 'terfi edebiliyor. Me!ell ~iıı 
onunmı kuV\-etini inanılmaz trir sür
alle lmluyor. 

Çocuğun zeka melekelerini tetkik 
eden Pr<>f~r Ozevoki, h11 mcleke
Jeriıı pek tabii bir surette inki~af 
ettiğini bildirmiştir. Riyazyede gaı:;
tcrdiği yüksek kabiliyet haricindeki 
bütün hnrc'ketleri kendi ya~mdn o • 
lan ~ocriklardan farklı de;ildir. IH-
1·aziyedeki bu kuwetini de keııdit1i· 
.ne mahs.ıs bir 1USUl ile elde ettiği te· 
min olunmaktadır. 

.Meseli 24 X 2~ neye müsa,;dir, 
di~·e eorulunca., hiç tereddüt etme · 
den lıernen (GOO) cevahmı ,·eriyor. 
Dunu bulmak için yaptrğı ~y ~ • 
dur: 25 adedini önce 4 ile sonra da 
6 ile darhediyor ki, bu biçim ameli· 
yata o yaştaki çocukların timdiye ka
der tesadüf edilmemiıtir. 

Bu küçitk .riy.aziyeci bir avukat·ıı 
o.ğludur. Kalabalık olan hu aile bü
tün efraclmda riyaziyeye kar~ı bü
yük bir istidat görülmekteClir. 

Fennt muayeneye ıtıibi tmulln 
bu çocnğun uz:~ iyetincle biç bir lev· 
kaladelik göriilmcmi~tir. 

Çatalcada Rumca 
konuşanlar 

Çatalca, ( Hu&ust) - Burada 
esefe layık bir hal "Tardır .Jri ne 
kadar ayıplama o bdar ,eri n.r
drr ! Vaktiyle kasabaya Dkin e
dilmiş olan Nuliç mulwcirieri 
hep Rumca ~duta r. So 
kaklarda oynıyan çocmldarla çar· 
tı1arda dolaşan, kahnbanelerde 
oturan tıa!km :nımca onuşmalan 
ve güles Türkçe dili clururkea ya· 
bancı dilleri bırakmamaları çok 
fena tesirler yapmaktadır. Bôn
larm içjnde Türkçe bilenler de ~k 
hr. Bu kadar eenedenberi Türkçe 
öğrenmeğe heftS etmemitlerdir. 
Türkçe bilmiyenlere yenidea öi
ı -lmck, bilenlere de rumca konut
• ...a ...ıamak ye hepaini l"üıkçe ko
~·961~& meclmr ~lemı.ıii: • kadar 
., ·; olmua gerektir. 

Kadın arkadaşını erker 
arkadaşından kıskanmş ! 

lzmirde eski gümriik sokağmda 
Bay Niyazinin üı;üm mağazasında 
ça'lı§an Dinar1ı Tevfik; ayni mala 

/ 

zada Habibe admda bir kadını 

kıskanmak yüzünden İJ arkadaJı 
Konyalı Rifatı kama ile kutğın·· 

dan ağır sın-ette yaralanııttıı. Ham 
mal Rifat tol kaajından alınıt ol
d'lju derin yara yüzünden haata • 
ne de ölmüttür. 

Tevfik; kadının Rifata müte·· 
mayii bulunmasını hot görmüyor 
ve iki rakip biribirini ,gözlüyor. 

Geçen gün Te11fik 1>iT aralıl;: 

magazadan çıkmıt ve teluar m&Ka 
zaya döndüğü "Takit kadnun Ri
f atla el §a'kıuı yaptıiını görmüt
tiir. Bundan _çok muğber olan Tev. 
fik üzerinde ta§ıdıiı hançer tek· 
linde bir kama ile Rifatm üzerine 
atılmı, onu alır surette yarala· 
!Dlfbr. 

3'.m:li adliyede itlediği cinaye
tin hesabı kendisinden aorulmak
tadır. 

SiYASA 

lngilterenin be,
kitabı 

ökonomik vaziyet Resmi binalarda tamir f 

ve yapı işleri 
Beş yangın Jngı1tere Dıt Bakanı Sir eoa; 

aonwa s.ıua 1eyahati :r:ırar dJiJ 
dıktan, batta günü tayi:ı o!UJI ~ 
sonra Almanya Cümhurreiei ve 934 yılı parlak neticeler 

verdi 
Türk Ofia İstanbul Şubesi Bor

sa tarafından çıkanlan aylık ih-

racat Te itballt cedvellerinden is
tif ade ederelç; 193 yılı ithalat ve 
ihracatımızla, evvelki yıllarm ti
caret müvazeneaini ve başlıca ih
raç maddelerimizin satıı vaziyeti
ni ıösterir mukayeseli bir grafik 

hazırlamakla meııuldür. Bu mu
kayeseli arafik net· celeri yakında 
bakanlığa bildiTilecektir. 

Geçen yıl, bükümetimizin aldı· 
ğı Okonomik tedbirler sayesinde, 
diğer yıllara nazaran çok fazla ih· 
racat yapmak kab~rolmuftur. Ti .. 
caret miiTazenemizdeki açıKlar 

kapattlmq ve gittikçe atıl bir ~a
ziyet alan ihracatımız birdenbire 

iyi bir !ek1e girmişt:r. 

1931 yılında 1930 Takkamlarr· 
ıaa göre umumi ticaretimizdeki 

aleyhte olan yiize on bet nisbet 
1922 de yüzde 27 ye, 1933 de ise 
yüzde 8 ze inmiı, 1934 senesinde 
1932 de yüzde 27 ye, 1933 de ise 
himi%e tlönmüftw. 

1934 yıh ihracatnnn, ittıallb· 
nuza naazran üç milyon .lira ka
dar bir fazlalık göıtermiytir. Kle· 

rina hesiıpta.n iıe 25 milyon kadar 
lehimize bir fark göıtermiıtir. 

Bundan bqka, Türk köylüsü ve 
müstahsili fiyatlan lehine çevir· 
--a.-.affak~~ 

1934 yılında, bütün mallan· 
mız tatdmıt ve elimizde çok az 
miktaraa mal kalmqtır. Bundan 
baf'ka btı ihracatımızın iyi tarafı, 
mallanmızm fıer yıla ni9betle ve 
tlüıiya J>İyasasından daha yüksek 
fiyatla satılmıt olmasıdır. Tiftik, 
yapağı, pamuk, tütün vedi ğer mü 
bim mahsullerimizin fiyatlarında 

yüzde yüz bir yükaer f kaydedil· 

mittir. 

Kokkömürü perakende 
kaça satılacak? 

Kok kömürüne lktısat Bakanlı
jmca izamt fzyat konmuf, satı -

fiil bu fiyat üzerin.len 7apılması 
bildirilmqti. ~ ve falxikalu

da kok kömürü hu fiyat iizerin -
den satdme.ktadır. Yalnu: pera. 
bııdec.iler için belediyece pera • 

kende fiyat 11.teai hazırlanacak· 
t1. Bu liate hazırlanmıftn'. Yakın 
da allkadarlara bildirilecektir. 
Kak kıömürünün ucuzlaması o • 

Haziranın birinden itibaren ilk, 
orta, yüksek mekteplerle bütün 
resmi binalarm inşa ve tamiri İf" 
ler:ni Nafıa Bakanlığı üzerine a· 
lacaktır. Bakanlık vakit yaklaştı· 
ğı için üzerine alacağı bu mühim 
İ!ler için vilayetlerdeki Nafıa Mü
hendisliklerinde yeniden tetkllit 
yapmaktadır. Hezirandan itiba
ren lstanbul Nafia kadrosuna da 
bina İ!lerini takip için mUlıendiı, 

mimar, fen memuru ilave edecek
tir. 

lstanbul Vilayeti Maarif hüt
çeıine yeni mektepler inşası için 
yüz bin lira konmuıtur. Bu pe.ra 
balcanhğa verilecektir. 

Hukuk fakültesinde 
okuyan memurlar 

Hukuk Fakültesine devam mec· 
buriyeti korunası üzer;ne memur 
olan talebeye bazı kolaylık göate
rilmesi kararlaşmıftı. Bu huıuıta 
Baıvekaletin tamimi üniveraiteye 
ve alakadarlara bildirilmittir. 

Hukuk Fakülteı~ne devam e
den memurların vaziyetleri, de
vam edip edemedikleri hem fa
kültece, hem daire amirlerince ta
ki .. olunımağa baılanmııtrr. Sene 
sonunda imtihanda muvaffak o
lamıyan talebeler ya memurluğu, 
yahut da fakülteyi bırakacaklar· 
t:lır. 

Heybeliada halkı 
aydınlık istiyor 

~tia.lalla oeanib • l&m· 
basızlrktan tikiyet etmiı karanlık
ta yolları geçemediklerini aöyli· 
yerek belediyeden lamba istemit· 
lerdir. Bu iıtek fen heyetine veril· 
mittir. Bundan bqka ıehr'.n diğer 
bazı semtinde oturan halk da fe
ner istemektedir. Bu istekler tel· 
kik olnmaktadır. 

ltalyanhu a t caretimiz 
ltalya ile ticari münasebetler • 

de bulunan tacirlerimiz g~çenler 
de ticaret odasında toplanmıtlar 
ve İtalya ile olan ticari an1a!-ma -
lanmızı gözden geçirmişlerdi. 

Bu anlaıma ıartlarınm c;ok iyi 
olduğu, yalnız formalite uokta • 
sından bazı fazlalıklctrı a!duğu 

söylenmektedir. Bu hususta ta • 
cirlerin dütündükleri Okonomi 
Bakanlığına bildirileceldir. 

Bu anlaıma geçenlerde dokuz 
ay da.ha uzatılmıftı. 

Zimmetinden do'ayı 
ZiMmetten dolayı aranan eski 

bir nüfus memunı evvelki ıün 
Çar§ıkapıda yakalanmış, adliyeye 
tes1im edilmi,tir. 

Güzel şarkı ve ses meraklılarına 1 k 
sinema•ı '!'iidiiriqeti birçok güzel pe 

fılmler yaratan 

LiANE HA i Din 
• en son eserı 

Sevda Gecesi 
oi lt.lbasaa taYJİye edu 

V 1 C T O R de K O W A nın da 
iştit-aki~ •ücuda getiTil~n bu filmdeki MASKEU BALO 

LUKS ve iHTiŞAM fevka'ldedir 

Bugüa matiaelerdeu itibaren : 

Su•arelet> için namarah yerlerinizi 6oceden temin edi11iz 

Dört ev, iki dükkan 
yandı 

Yirmi dört saat içinde tehrin 
muhtelif semtlerinde bet yangm 
olmuı dört ev, iki dükkin yanmıf
tır. 

Çarııkapıda Makascılarda Ser
kisin dükkanından çıkan bir yan· 
gın dükkanı ta.mamiyle yaktıktan 
sonra bitişiğinde bUlunan Ha-çitin 
(lükklmna geçmiş, bura'lmı da 
ya!:tıktan sonra yangm söndürül· 
mü,tür. 

ŞişJide Şiıli Palaı apartmaanı· 

nm bacumda kurumlar bıtupnuı 
ateı, ıirayete meydan verilmeden 
IÖndürülmüftiir. 

Fatihte Nipnca mahallesinde 
Hihranm evinden ç.rkan ya:agm, 

ya~lmedan söndürülmü§tür. 
Bu yangmm pencereye yBın 

bir yere bırakılan mangaldan per
delerin tutufmauyJe -pktığı anla
ıılmıştır. 

Eyüpte çıkan hir yangmda bak
kal Sadettiııin iki evi .ile mr dük
kanı, kutçU Mustafa ile çi-rid Ali· 
ye ait iki barakayı tamami.yle 
yakmqtır. 

Y angmlardan ltiri Kurtulut -
Beyazıt •eferini yapan 182 numa· 
ralı tramvayda çıkmııtır. Trun
vayın arka tarafında alevler çık· 
mağa bqlaymca yolcular indirile
rek yangın aö~:m..1n
:t-a"'fangm ar hakkmda tahkikat 
yapmaktadır. 

5atrahntta sıhhat ciiı
danları yokmuş 

Belediye murakıpları tarafm· 
dan memba suları çefmelerinde 
yapılan yoklamalarda bu çqme
lerden su alan hemen butün sa
kaların ıitlbat cüzdansız oldukla 
l'ı g5rülmüıtür. Elleritrae lıGviyet 
varakaları olmıyan bu aakalarm 
bu yiizden yanht adrea t• verdik 
leri anla,ılmıştır. Bütün sakala • 
nn ıılıbat cüzdanı almafarmm te
min edilmesi şube müdürlerine 
bildirilm1'tir. 

Sağlamlar ve Oatülace-ıe 
Birçok emirlere rağmen aon 

günler~e aaiiam Ye çalıımaya 
kudretli kadmlarm Darülicaye 
sevkedildikleri anlaplmqtır. 

Dün ıubelere bu hususta yeni
den tebligat yapılmış, sağlam kim 
selerin gönderilmemesi bi1diril • 
mittir. 

Mülakatlar kraliçesi 
Kendisine "mülakatlar krali • 

çesi.,, adı verilen ve timdi Anka -
rada bulunan Meri Roz ad!ı Ame 
rikalı bir gazeteci bayaiUD bir 
kaç güne kadar tehrimize sel• -
ceii haber allllllllfbr. 

Amerikalı gazeteci, Anknrada 
mühim .ıahaiyetlerle temas etmek 
?e birer mülakat almak isteğile 

çalıtmaktadır. 

Yumurta fiatleri 

kili Bay Hitlerin rahateı:danıı;, 
ar.aa 1nslltereae 'bir bey:ız ,gj 
teşrile bu kitapta AlmanyaııtD ,,.. 

lamnaamdan ve Alman gen ~ 
'lllilitariSt bir ruh ile yetqtitiıı.eıı' 
fiy.tincle bahsolunması, ~ 
Yaretia aegiktirilmeaine aebeP ~ 
tur • .Alıma buiciyeıi Bay H~ 
radıiı '8bataazhğı ileri sürerek~ · ka 
batin bir müddet tehirini iıteJllilı 
giltere hariciye nazın da bu ie 
kabul ettiğini bildinni~tir. 

Vaziyetin teırifata ait tarafı ~ !a 
kilde korunduğu halde AJınad, 

1 

"\ d 
sız ve lngiliz gazeteleri seyah~tİll-. 
yaz kitap,. yüzünden geçiJdirl~ l"~ 
söyhnekte lttfhk ediyorlar. H.ttl 
dra pnhlerindeb olan "Deyli 
lleyu kitabm bu aJracla netrinİ ı/I 
tavataazhk,, saymaktadır. Diğer ~ 
liz sazeteleri ise seyahatin yalod 
cilcmekle kalarak büsbütün ~ 
likesine uinunamuım temenni ",JI 
lar. 

Franıız matbuab bu vaziyet 
ımcla "Beyaz kitap" m Jngiltel' 
Bakafthtmm tuawur ettiği 
ri altlitt ettiiini aöyleilikterı 
türlii 'türlü mümlealar de~ 
mektedir. Bu l'uıetelere göre , 
yum tiliblanmuı, lnptereyi ~ 
lam mühim aıkeri tedbirler ' 
MVketnliı, lngiltereyi J:'ransadall 

rVak bir Alınan - lngiltere 
.,.. ..Ucuft wıetinnek için hazırlan-' 
mavaffalayetsizliie uiramıtbl'· 

- • ...g. .... • • - :.birtakım #. 
m dostlula •lı o w J,ir takııii · 
larla tiolu oklujaıru, -..lliü uol1" 
tmnak için aarfoluaan bütün 
..... Jıarbi haarlamalrtmı ba!ka : J 
nrmediibıi. onan için ~ 
sDihlanmaktan hqka çaresi bulf 

drfnu aıdatiyot. /. 
Bitün bu neıriyat gözönün• f 

rBince azan uzadıya müzakere14' 1 
hazırlanan ve iyi neticeler ~ =. ı:::u!:;ın~ 
4lrmesi beklen•• .on lnailiz ..ı"J 
tinin biç de sa.ilam bir temel~-~ 
el .biı- anlatmaya .istinat etmedil""' 
karmak icap eder. 

Bu böyle olduğu için "Beyaz ~ 
m neıri hakikati tebarüz etti~ 
sahte gayretleri bertaraf etmei• 

... etmifth'. 

ts.R.D~ 

i 

Afyon konuşmalar•~ 
Türk - lran afyon konaJ~ 

rma, Türk - Yugoalav ıO İ' 
büroıuDtlll tekliflerini yap...; 
çin bir ara 'Mrilmiıti. _J 

Bu müddet 2arhnda, u~ 
cu maddeler inbiaamun te~ 
haurlamq '" Okonomi ~ 
ltğı tarafmdan tetkik ediliJ' 
dün inhiar idaffıaine iade~ 
tir. 

Y almoda lrıuilıılvla titr :1!. 
b yapılarak Tirk ~ ~ .. . a.dt' 
teklifi kad;lwine bildiril'° 

Yumurtacılar şirketi1'İ' 
Yumurta tacirleri araıınd~ 

tirket laınnak meselesi her ı uııl' 
meV2!'UU bahso}muftu. Soll ~' 
de de höyle bir tirkettell ııfJ' 
dilmek·e ve bu tirket ~ f" 

Yumurta fiyatb.rı .son ~nler takdirde eer:meseıinin ı~dl~ 1 

zarfında dütmü§tür. Bir yumurta bİll lirayı hul&e.ağı .c;yle01 

1 

nın liyah altmıt paradıt' ki, bu tedir. 

1 menimde bu ucuzluk fazta vörü ı..------------
I lüyor. 
1 Yumurta fiyatlarının ddşük ol 
~ muma sebep olarak, Almanya • 

nm verdiği !Obat kon\enje.nmclan 

l istifade edilmemit olması göste • i 
rilmektedir. \ 
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servısın en tehlikeli adamı Entellicens 

liiste Kema Lavrens sus 1 • r 
1 Yazan: Yeniden bir fesat kurrnaya mı gidiyo , 

izlerini unutmak için bir köşeye 
yoksa bıraktığı 
i çekilecek? ~~mu~ nflüs kn es n~e ıttayı ~n~ ı~fı. 

~l 8 fiBrflHlH~~ mu JSU • ımı~tı. 
Garnatanın biilıin ka

pıları kapandı mı ? 
k .Aktarn oluncaya kadar, ortalık 
ararıncaya kadar beJilledi..... Ne 

Relen vardı, ne giden .• 

11 
( Çolak Hüseyinin peşinden ko -

(1 !an Mahmud da dönmemİ§tİ.. Ne~ 
ı1- den geçikınişlerc1i? • 

İ\ale kapısı sahiden dü,man ta
r~fından çcvrilmi~ miydi?. 

S ·nan merakın.dan çatlıyordu. 
Yatsxya <ıouru sokak kapurnın 

Ya.vaıça çalmdığmı i§1tti .• Aşağı · 
'Ya. koştu .. Kapıyı a~1 .. Ve ilk ön
te gözüne ilişen Çola'k Hüseyine 
llı~rıı.kla soı1': u: 

-.... Ne ho.bcr ~ar?. 
İçeriye girdi4er .. 
liüseyinhı yü~ü g'ülmüyordu .• 

Sinan, arkada~!tı.rmm bir fela · 
ket haberi getirdiklerini çabuk an· 
lanııştı ... 
... - Düşman lkapıyt •armı§ ... De
gı) ltıi? .. Haydi l:enden saklama -
tın ~·· 1 • , ·· ... oy eyın ... 

I>iyeJ bağırdı .• 
liUseyin teessürle ba,mı salla -

dı: 

... :.- t"---4"l:'\: unla kalsa, yüre
:unkyalltnazdı •• O.telik Mahmudu 
a aybett'k 1) • l .. 

\,,,. edı l"etelaşla merdivetıden'yu· 
"'l°h• 
h;ı-a çıktı. 

'\eh1 d 1 ~-" .Jer e teli§ ıyw •••• 
ı \llt H" se.vi • i\rıya çıktıkları zaman, u-

8İhi tıı~ ~öz!eri dışarıya frrlamıt 
s!dı ... Vücudu titriyordu.. 

ir · illan, meraktan kurtarmak 
:rlll: 

ti~ Surların drşmr düşman aske
G · a1.rrnr~tı • diye söze başladı • 
ıı 1 b' bu 

)>o] ır Yol vardı. İspanyollar 
t.ı he .. d M h :rrıllt h nuz tutmamıtlar ı. a .-

tl~ ... en vakit varken atlayrp gı· 
'ded:gıın .. isterseniz sız de ıgeliniz. 
~b .. 1 

\'e bizi beklemeden duvarın 
ur \a.raf ına atladı. 

)'ul~inan hoğJ!l.mamak için sık sık 
ıt-a1;.tllnuyor, eliyle boğazını hda 

j; Çabuk söyle •. Soma ne ddu 1 
ıye ı_ d J.f·· 8aoısızlanıyor u •• 
ltse~n .. .. d -ıı.+: • 

'1 • ozune evam "" .. • 
fın- 1'1ahnıud kalenin öbür tara
lirka. ıatı drkt n sonra, buraya ge .. 
() .. en YÜrüdi.iğümüz yola daldı ·• 

•ılJ ~·· 
bekıed~~~. n kaybedinceye bda1' 

iı; d~e..hnıud n duvardan at!ac!J .. 
-~~nıan askeri görmedi ırniJ. 

Ora;v llyir •. O sırada Jspanyollar 
tanıa~ ~::'<!ar gehncmi~lerdi •. Ak .. 
J\11tk i'1'l bu yolu da Nlılar ••. 
\i~id· ~enup kapısından ka~mek 
aibi b e kalına.de.. Garnatahlar 

\7 Urada esir kaldık. 
t c eli · b l(etıd· nı il§ına vurarak kendi 

......._ ıne söylendi: 
d. l<e§ke M h d .. . .. 
ınıe a mu un ıozunu 

d seydi B an o.Ua ın ... · en onun ar~asın -
._ I> Ylp gıtıeydim .. 

eh.ıı~ e~-1 arnrna, MahınuCI geldi -
bltlllı> l'~Harı tek başına naııl 

IDdeceL ......_c 'K •• 

lt~Iitl eçece~i yolarda düşman as
ltııd .. r:.o'l'~g } Ya'Cak değil ya .. Sır -
ı ~ .ı:.nd"l" tte3 0 u us elbisesi var ..• Her .. 
telt y~erlilerden biri zannede -

-.. ya d.a~ . lrkoymaz •. 
dılını ne yapacak? Gün -

lerce bu yollarc1a clola~ırken, onun 
Türk ohluğunu hiç kimse anlamı
yacak mı?. 

Ço!a:k Hüseyin, Mahmuaun son 
dakikada söylediği sözleri hatır
layal'ak: 

"-Ben bu demir kafes içinde 
daha fazla kalamam .. Şimdi Sinan 
reis benim yanımda ol ydı, o da 
tereddüd etmeden auvardan öte 
tarafa atla'r ve esa'retten kurtul • 
mağa çalı~ırdı.,, dedi. Ben Mah -
mudun bu kadar cesur bir yiğit ol
duğunu, canını tehlikeye ata.cağını 
uınmazdrm .. 

T-chH!re gittihçc büyü:rardu .• 
Eğer Mahmut yol bulup da Ke

mal Reise ulaşmağa muvaffak o
lursa, Türk donanmasının Enclü -
lüste dalıa fazla kalmasına ebep 
ve lüzum kalmıyaeaktı .• 

Mahmut Gamatac1a gördükleri· 
ni ve Endülü& 'faymm t.amamile 
düşman tarafından elde edildiğini 
söylemek, Türle donanmasının 
dönmesine yetmez miydi?. 1 

Si.nan, ta,Şkın bir tav.ırla 
lt'ehbere ıoruyordu: 

- iMHI nc-yapaca. "'ı.z?. 

- Ne tni yapacağız?: Burada 
kaldığınız mücletçe misafirimsi
ıoiz ! Ne bulurs!.k, beraber yeriz .. 
Sık ırk aokağa çıktn~zsmız ! Şehir 
düıman elıne g~inceye kadar bu
rada kaımsınıJ:?. 

-Sonra?. 
- Y <>Har açılınca izi gene ben 

götüriirüm ! .. 
-Nereye?. 
- Keme l Rciı:in ·yanma •• 
- Kemal Reis o vakte i<adar 

dönerse?. 
- Bur.u o zaman ıdü~ünürüz. 
Sinnn yumruklarını başına vu -

rarak: 
_ &en ne talisiz bir adam..'"Ilışrm 

yarabbi! - diyordu; Buralarda 
do1durulacnk çilem varmış de -

me'.k !. 
Çolak Hüseyin: . ı· . . , _ Yalnız ı$en mı ta ısızsın. · 

Ben de senin gibi ve seninle bera
ber burada kaldım.. Beni adnm 
yerine ııaynıryor musun?. 

Diye söyiendi •. 
Sinnn, I--Wseyinin kir..ci bir 

dam olduğunu biliyortlu. On~ kız
dırmak · stemdi •• 

_ Bu fclS.lcet içine birlikte dü
şen iki knn kardc§İyiz, Hüseyin!. 
Bamda beraber n(!layacağız .. Be-

b dövüneceğiz .. Ve icab eder-
Ta er ~· ..... r 

en .. beraber olecegız .. • te g ~ 

Dedi.. Hüseyin bu sözlerden 

memnun olmuştu .• 
Zaten Hüseyin, Sinan gibi bir 

kahramanın donan;madan a)7ılıp 

d b 
..ı e ir ve mahsur ka1ma· a uraoa 

''- müteessir ıoin1u§tu •• 
s.ma ÇOK • • • 

T dan ümidimızı kesml -
- anrı 

yelim .• 
Diyerek rehbere döndü: 

C kapısının nltında 
- enup -" 

b
. .. b _ gi~li b1r yol varcır 

- lr gun ana ,. ak 
d 

_ 
1
. , B:.ı yoldan kaçm 

emış ın. 

mümkün değil mi?. 

( Arkası vaı ) 

kan 
lngilterenin siyasi casusluk teı

kilatı olan lntcllgen. ~rvisin re
. }erinden casuı Lavrensin bil' 

müddetten beri çalı§tığı tayyare 
alayından ayrıldığı ve meçhul bir 

semte gittiği b=ldirilmişti. Bu mü
nasebetle Fr-ansızca Löjurnal ga· 

zetesi bu adam hakkında şunları 
yazıyor: 

İngiltere kraliyet hava kurs
larında staj gören T.B. Şav bugün 

Bridlingtondaki tayyare alayını 

te&edecektir. Bu Şav dmın ar

kasında İngilizlerin "Arabistanın 

Lavrens:,, dedikleri ismin gizli 
olduğunu anladıktan sonra bu ha

v tlise inanılabilir mi? Generaı 
R:ejin ldrn "Arabistanm taçaIZ 

kralı,, Clediği miralay 1..:avrenı bu 
gün Mekke prens1eri gibi bir fes, 
-altm1a i9lenmİ§ lcemer ve altın 

Cası11 Ldvrenı arap kıyafetiyle 

kan zevklerini çiçeıder arasında 
unutm ğa çalrşacak., 

DeyJi telgraf ne diyor ? 
Son posta ile gelen (Deyli tel

graf) Lavren in Bridlingten de 
tayvarecilikte d6rt aydan her! ça· 
lıştıgı, ve çalışma müddeti bittiği 
ıçin Dorsetdeki kulübesine gitti
fiini yazmaktadır. 

Ayni gazetenin anlatışına göre 
Lnvrens bundan böyle Mister 
T.E. Shnv diye tanılacakbr. Diğer 
bir gazeteye göre Lavrens bundan 
sonra gaı:ete!ere yazı yazarak ma• 

işetini temin eClccektir. 

Lavrensin Brialingtenden ayrıl· 
dıgım gören bir ad m onun "bir 
b'sikletle, bil§ı açik ve sırtında 

s;vil elbise olduğu halde hareket 
ettiğini ve Dorsete gittiğini, bun• 
dan sonra ne yapacağının mC9hul 
olduğunu,, söylemi tir 

hançer ta§rmıyorsa da gene 'kuv· _..._ ..... ______________ ..ııı.ım: ... ıllia------------41• 

vetli butunmaıttadır. Jngıliz Başbakan ile Bir Konuşma 
1916 da Araplaıı Türkler a· 

leyltine, 1925 de Riflileri Frann.· 

ya karşı ayaklandırarak Entelli
cens servisin bu ajanın, bu 
casusluk akademisyeninin -kur-
hanları hadsiz hesapsızdır. Bu İf• 

te beraber çnlı§811 ark:ıdat larm
dan birin· n detliği gibi macc a 

fikri bu adam4a bir deha "garat
mıt'tır. 

Lavrens Oksford Üniverıiteı1n
den mezun olduğu zaman eski e

serlere büyük bir merakı vardı. 

Hatta Musuldal<i 2engin neft ku
yulannm ıkeşfi de bunun ısayeain
de olmu§lu. 26 yaşında caSU11luk 
ıre · sleri arasında bofonuyordn. 
Şatkı, Suriyeyi, Filistini, Arabis

tanı, frakı, hanı, Türkiyeyi )>ek 
iyi tanıyordu. Daha sonra Emir 
F aysRl ,s:ete1erinin tejkilatçısı, 
trenleri tahrip edici olarak görül· 
müştü. 'Hatta cliyordu ki: "Tren-

lerin havaya uçmasından daha 
cazij> bir §ey görmiif mü.aünüz?,, 
Onun pek cazip gördüğü manzara 

bir bomba ile uçurduğu askerle 

dolu b:r trendi. 

Harbiumumt biter bitmez f n
gilt • e hiı1rumeti tarafmdan ken

disine Şövalye1i'k asalet ünvanı ve 

Cener~llık rütbesi vcrimek iste -

nilmişse de o, bunları r~ddederek 
y lmz va.torya ba~ını kabul et-

mişti. 

Şav yahut Lavren i>ir -giin eger
çekten dünyaya salıip olmu~ olau
ğunu unutncak mı? "Araplar a-

rasında bir müddet ya§ayan bir 
adam sahradan aldığı duyguları 

bütün hayatında muh faza e-der,, 
diy söylediği "'zleri hatırlnmıya

cak mı? Y.oksa 1920 ıde b1r :arka· 
da ma "'seeikm den gel'niz. Bir 
~eyler yaptım.,, diye çeldiği ııel

graf gibi bu defa da aldatıcı bir 
hareket yapmak mı istiyor? lngil· 

tereden uzaklaştığının ve meçhul 

bir semte gitt' ğinin şayiası bun
dan mı çıkıyor? Faknt olabilir ki 
T.V. Beaunonun dediği gibi" fun 

dalıklarda kaybo!mu, sahilde bir 
yer,, e çekmeği düşünüyor? Bel-

k: de orada bir bahçe içinae isti
rahate dalacak, belki de kumlar 

üstünae leke leke bıraktığı &an 

"Sosyal·z • • 
ıçın 

ökono p 

Mü~terek zaruret haline 
ge miştir. üyük devlet er bu u an
Jamalı, biribirletine it.mat etnıelidir 

Maten gazet~: mahaf!Tİ ·· Leon 
BuHard, lngüiz BQ§bakanı l't!ak. 
donald il.e bir mülakat yapmıg -
'ttt. llu mülakatla lngiliz BQ§ba
rkanının •öylediği !'Sözleri olduka 
'gibi cılıyonı.z. 

'MakdonciUl çocu'kfoğunu, gc • 
çirdiği hayatı nihayet fikrimn ol
gunluğunu ar.!atarak diyor 'ki: 

- "So yalizm benim için ıhiç 
bir :zaman ökonomik bir mezhep 

olmamııtır. Bu, ökonomik ve in. 
sani dal tlerden tere;tklip etmi§ 
bir teıekküldür. Kari Markstan zi 
ya.de Rober Büm ile Higkland 
ıairleri bende tesir bırakmıştır. 

Bugün sosyalist fırkasmdıı ruh öl 
mu§tür. 

IJuntlan sonra Başbakan Fr.an 
•Z dostluğanaan bcrhscdi.)'{Jr: 

- Ben memleketinizi çok iyi 
tanırım,•ornda enine boyuna do -

la§tım. Edvar Eriyo'nun Portose 
nn kitabında tasvir .ettiği "Tor • 

mnndiyayı bilhassa takdi" ede -
rim. F.r- nsız memleketini çok se
verim. 

Muharrir son uluslar arc:sı ha
diselerden, LonJra görü mclcrin
dcn, hava misalzından cö:. cçmı§ 

Ma1ulona?ddan bu cevabı alnıl§
tır: 

- Hava h"Uvvetlerinin te -
ktunülü hnrp için h ·(ki bir 
cinayet olmu§tur. 

Bugüne k dar ümitlerimiz 'kuv 
vetlerimiz dayanıyordu. Niha ... 

yet bu ümitleri gerçekleştirmek 
zamanı gelmiştir. Çünkü urun za 

mandanberi Avrupanın mahrum 
olduğu sulhü hu suretle temin et-

mek kabil olacaktır. Bir hava har 

binin v h§etlerinden annelerin, 

çocukları isrin emin olmafarı la • 
zımdır. Ben gerçekten büyük ·· .. 
uıit \:e emniyet besliyorum. Şim. 

ıdi Ilı ~çin yeni imkanlar ev • 

cuttur. Gen daima sulh ıiçin mü .. 

'Cadelemi ileriye götüraüm. Si ._ 
lnhlarm yikıcı 'kuvvetlen ziya • 

deleştikçe terakki ve medeniyet 
· çin sulh lfızımdır. 

Ba§bakan kadınların. bir mem 
iekeıitı 

0

)1<.J&a ~o,ysallcgml11 

büyük bır rol oyniyl:cıığrnı taklir 
ediyor: 

- Onların rolleri 'büyük oır e

hemmiyeti haizdir. Onlar erkek ... 

ler-in g yr tlerine :ile psikoloji 
ini .katarlar. 

lngiliz Jıiikam ti başkanı "{n 
alus1ar arası .duttt111 laıa görıii • 
müyor. 

- Her eyden evvel lazım o • 
lan şey daimi itimadı tesis etmek 

tir. Müşterek emniyet bir 2aruret 

harne gelmiş'tir. 'Büyük tlevletler 
bunu ntam h ve biribirlerine i ... 
timat etmelidirler. Bunu söyl • 
ııne!· lazımdır ki,: Her hangi u • 

sul kabul edilirse edilsin, ancak, 

daima ncı < bir hüsnüniyetle ger • 
~ekt n s~lh :istiyen memleketi~ • 
:rin yıkrlmaz bir birlik çahşmaai ._ 
le sulh vücut bulabilir. 

Almanlar bizim cluygularrmızı 

nnlamalı ve bize bütün kalpleri • 

ıe ayni şekilde ccv .)> ver:nelidir

ler. Bu biz\m bu ısrrada )"a.J>hfı • 

mız iş ile, bütün hükumetlerin mil 

!etlere, gerçek ve devamlı bir 

sulh temin deceklerini ümit ı:nU

saittir. 
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~ll\!!Jt.:-t<fMiZ Dfil~ 
lzmirde 

Otomatik telefon 
Belediye l<eısı oir heyetle 

Avrupaya gitti 
lzmir belediye reisi Bay Behcet 

Uz, lzmir otomatik telefon tirketi 

Çeşmede ı 

Muallimler 
Bir tayyare satın 

alıyorlar 

Çanakkale 

Yeni iskele 
Yeni Beledıye Reisi, ce
miyetler ve konferanslar 

Çanakkale, (Husussi) - Kay· 
seri Saylavhğına seçilen Veli Ya· 
ıınm yerine avukat Osman Tev· 
fik belediye batkanlığma ıeçil-

idare mecliıi azasından Bay lıma- 1 Ankara muallimler birliğinin 
il Hakkı ve §irket müdürü Alma~ almağa karar verdiği muallimler 
yaya hareket etmiılerdir. Belediye Tayyaresi hakıkmdaki neıriyat 
reisi Bay Behcet Uz beraberindeki Çeıme muallimleri üzerindederin Kit hayatı 
zevatla bir kaç gün Berlinde ka- bir ali.ka uyandımııftır. Namrk Ke Çanakkale Halkevi konferans 

mittir. 

lacaklar, Layipzig panayrrmı gez- mal okulaaında mıntaka müfettiti salonunda Dr. Hüıamettin çok vu
diktan ıonra latokholme gidecek- Fazılm riyaseti altında toplanan kuflu ve aa.lihiyetli bir lisanla 
!erdir. Belediye reisinin İatokholm Çe§lne okutanları müfettiş tarafın harp gazlerı mevzulu bir konfe
ıeyahati İzmir otomatik telefon dan verilen izahat karıısmda, yur- rana verdi. 
tirıketi itiyle alakadardır. Bununla dumuzun müdafaasına bu suretle Şehir klübünde samimi bir genç 
beraber İzmir dokuz Eylül pana- yardan etmeği sevinçle kabul et· liık muhiti Hilaliahmer reisi eski 
yın için de Macariıtan ve Viyana 1 mitlerdir. Top1anlıda hazır bulu· zabitlerden Bay Avninin bligili 
sergilerinde yapdacak tetkikattan nan bütün muallimler bu yüksek görüımelerinden istifade etmekte. 
tan iıtifade edilecektir. Bay Beh- tetebbüs karıısında her türlü feda- dirler 
cet Uz telefon tirketi hakkındaki karlığa hazır olduklarını ıöylemit- Çanakkalenin en iyi eğlence 
itin ehemmiyeti etrafında demiı· ler ve Ankara Muallimler Birliği· yerlerinden biri de güzel ve temiz 
tir ki: ni tebrike karar vermiılerdir. Bu- ıinamasıdrr. Bay Ali Necip tara· 

lzmir otomatik telefon tirketi nun üzerine aralarında derhal ıe- fından itletilen ıinanada büyük 
926 senesinde kurulmağa bqlar· çilen dört kitilik bir komite faa· fedakarlrklarla getirilen yeni film 
ken bu itin 420,000 lira aermaye liyete geçmiş, Ankara Muallimler lerden herkes istifade etmektedir. 
ile vücuda getirileceği anlaıılmıı Birliğine yardım ellerini uzatacak- ter. Girim parasını da en aıağı 
tzmir belediyesi yüzde 55, mence- farını telgrafla bildi~itlerdir. derecesine indiren sinemacılar 
zi atoldıohnde bulunan Erikıon Çeıme ve köylerindeki okutan- muhitin faydalı eğlence ihtiyacını 
ıirketi de yüzde 45 sermaye ile larrn yurt müdafaasına kartı gös· çok güzel kartılamaktadırlar. 
420 bin lira üzerinden bir ıirket terdiklerl bu kıymetli ve milli ali- iskele 
kunnuı lzmirde işe baılamııtır. ka, halk üzerinde çok iyi bir tesir Çanakkalede en batta gelen 
Fakat bu ıenede 420 bin lira aer· huıule getirmiıtir. Komitenin te- ihtiyaçlardan biri de iskele idi, 
mayenin İzmir ihtiyacına ki.fi gel· min ettiği ilk muvaff akiyet bu ıu· eski belediye baıkanı Veli Yaıı
miyeceği anlaıılmıt sermayenin retle tesbit edilmi~tir. Toplantı nın yapbğı ölmez ve unutulmaz 
1,100,000 liraya çıkarılması karar. da yapılan taahhütler üç ay devam itler araımda baflayıp bitirdiği i .. 
tqtırılmı§tır. 680,000 lira istikraz edecektir. keleye dünden itibaren vapurlar 
olunarak sermaye 1,100,000 liraya yanaşmağa baılamıılardır. 1'k o. 
çıkarılmııtrr. Bursadaki hen kazası lara.k i.kelQ"e ~·n ... ,..Jc Me ... i.ıı 

Bu suretle yüzde elli bet niabe;. nasıl oldu vapuruna kısmet olmuştur. 
tinde itk sermayeye ittirak eden Mudanyadan Bursaya hareket Bu iakele memleketin iktisadi 
belediye 680,000 liraya yüzde ıe· eden tren saat 16,10 da 30.900 ki· hayatına çok büyük bir deği9im 
kiz faiz vermek mecburiyetinde Jometrede Betevlcr köyü civann· verecektir, yükleme ve boıaltma 
kalmıt ve nisbet üzerinden 928 ae- da yolun bir dönemeç noktaımda masrafları çok azalacaktır. Yo!cu-
neainden beri faiz ödenmeğe bat· bir kazaya uğramıştır. lar içinde uzaklara demirliyen ge-
lanmııtır. Faiz miktan senede 40, Kaza ıöyle olmu~tur: milerden sandallarla ve bin mütkü 
45 bin lira kadar tubnaktadır. Makineden itibaren üçüncü fur- }atla üıte para da vererek kıyıya 

Belediye bütçesini sarıan bu gunun birin<1i tekerlek dingili kı- çıkmak bir kii'lfetti. Geçici yolcu
yükaek faiz mikatrının bir haddi rılmıf, buğday yüklü diğer üç va- I Jarın da vapurdan kolaylıkla ıeb
makule indirilmesi etrafında te· gonla beraber devrilmiıtir. Loko- re çıkrp gezmeleri kabil olmut
ıebbüıatta bulunulmuf ise de bu- motifin iki arka tekerleği kısmen tur. Belediye meclisi yolculardan 
na lzmirde muvaffak olunamamıf havaya kalkmıı, nüfusça zayiat ve e§yaiarından para almamak 
meselenin tirketin merkezi olan olmamı§tır. ıuretiyle çok yerinde ve faydalı 
İstokho1me gidilerek orada meclisi Kaza haberi üzerine Bursadan bir kuar vermittir. 
idareıiyle temaıa geçilmesine ihti· gelen imdat treni hadise yerine 
yaç hasıl olmuftur. Ümit ederim gelmiı ve yolcuları alarak bir sa • 
ki; bu seyahatten müabet bir ne· at teehhür le Buna ya götürmiiJ • 
tice almmağa muvafak olunacak- tür. 
trr. Faizin 928 senesnidenberi ve· 
rilmekte olduğunu kabul edece1c 
olursak timdiye kadar faiz olarak 
280 bin lira para verilmit demek· 
tir. Ma1um olduğu üzere lzmir be
lediyesinin zamanından evvel lı 
Bankasından istikraz etmit olduğu 
2 milyon liranın ödemnemeaine ıtt 
hep budur. 

KURU n'un Milli Romanı: 50 

Afyon kasapları 
Afyonda belediye kaıaplar çar· 

ıııını ıslah etmiıtir. Bütün dük· 
kanlar camekan yaptırmış, tahta 
kapılan kaldırmıılardır. Dükkan· 
larm zemini çimento ile sıvanmıt-

trr. Çarıı her aabah belediye tara
fından yıkanmaktadır. , 

YAZAN : Kadircan Kaflı 

Ah, bu dayım!.. Gene, tam 
mes'ut olacağım, tam her ıeyin o· 
lup biteceği bir zamanda, ansı -
zın nereden çıkmııtı?. 

Yengem ve Behice Hanrmta be
raber gelmif .. 

Onlar yorgun oldukları için o • 
turmuılar, dayım hem bahçeyi 
dolaımak, hem de bizi bulmak için 

çılcmıt··· 
Erteai gün Orhanla Turhan da 

geldiler .. Tam bir hafta bizde kal· 
dıtar. Bağlarda, Kozaiacmda, 

gczinti'ler yaptılar .. Bizi de bera • 
ber sürüklediler .. 

Rüyasından ayrılan bir çocuk 
gibi kederli idim. 

Halbuki Solmaz birdenbire ıen 
olmuıtu. 9 

Bende bir saadeti kaybedenle • 
rin, onda bir korkuyu atlatanların 
duygulal"ı vardı. 

- Bir an evvel gitseler de gene 
So1maz1a yalnız kalıam ! .. 

Diyordmn .. ..... 

Posta Reşadi yeden 
geri döndü 

Son günlerde yağan tiddetli 
yağmurların Aydın demiryolunun 
Retadiyeden öte tarafının bazı 

kısrmlarında tahribat yaptığı an

la11lmııtır. 
Bundn ötürü lzmirden hareket 

eden posta İzmir Reıadiyeden ge
riye dönmiiJ ve Denizli poıtaaı İz· 
mire gelmemitfr. Hattın bugün 

Bizim evin tam kart11ında, ıık 
ve yüksek çamların araamda, mi • 
nim ini bir kötke vardı. Tek katlı 
ve iki odalı idi. Portatif kır ev • 
]erine benziyordu... Önümüzden 
ve diğer taraftaki yoldan geçenler 
eğer dikkat etmezlerıe onu göre
mezlerdi. Dallann ve duvarlanna 
tırmanan aarmaşrklarm araama o 
kadar gömülmü§tü • Çoktanb~ri 
yenilenmiyen boyası ve yeıil pan • 
curlan da görünmemesine yardım 
ediyordu. 

Zaten bildimbileli kapalı duru
yordu .• Yalnız bazı akpmlar, bah
çenin sahibi buraya gelir, bir iki 
saat oturur, nargile içer ve evine 
giderdi. 

O cuma günü, Kozağacından 

döndüğümüz zaman pencere ve 
kapılannı açrk bulduk. Önünde 

• 

bil~'1Sl981t~~:-J 
Galatasaray-Fener ola~ y., 

yarın yapılıyor 
Galatasarayla Fenerbahçe takım

ları yarın Taksim stadında şampiyon 
luk için yılm son maçını yapacaklar· 
dır. Bilindiği gibi Galatasaray takımı 
geçen cuma, hiç heklenmediği lıaldn 
Fenerbalıçeyi mühim bir farkla yen· 
mi~, puvanlarını Fcnerbahçenin pu· 
vanlarına denk hir hale getirmeye 
mu\'afCak. olmu§tu. Şampiyonanın en 
kuvvetli namzetlerinden Be:ı:ikta:ı: ta· 
kum da İstanbulspora yenildiği için 
Galatasaray hu suretle, üçüncü pin· 
na düşen '\ aziyetini birdenbire birin· 
ci plana çıkarmış ve Fenerbalıçeyle 
hafhaşa kalmıştır. 

Şimdi tabir caizse, dananın kuy· 
ruğu yarınki maçta kopacak, matı 
kazanan takım §ampiyonluğu da ko· 
pannış olacaktır. 

Geçen cuma Fenerbahçenin sö • 
nük, silik oyunu karşısında Galata· 
saraym ne kadar güzel ve ate§li bir 
oyun çıkardı6mı gördük. Acaba ya· 
rm neler göreceğiz? Öyle sanıyoruz 
ki hele geçen cumaki maçtan sonra 
ortaya tahmin oyunlanna giri~meyc 
cesaret edecek pek az • imse çıka 

caktır! 
Galatasaray - Fenerhahçe maç • 

larmda ne mantığın. ne eski marla· 

rm d~eri vardır. Bilin~n tek ·~~ 
kat bu iki takmım kendı kench JıjJ( 
ka~ıla~tıkJarı vakit hamhaika 
h:. ivcte lıür:_cl "'deridir. Bunıll'\lft:ll~ 
beraber yarınki sayımızda tckrr 
h::~se d::ımc•·i clü~üniiyonız. ~ .. ~!~
hakkında gönderilen tebliğ fll 

r'itmıbul mrntalwsı futbol h 
başl.mılığrndan: 

8 mart 935 cuma günü yapıl 
mmtaka birincilik maçları: 

1 - Taksim nlanmda; al.an ~ 
ciizü NeJni Ataman. Fenmlıal 

1 
1 b. · • k ı rı =nıı Ga atasaray ırıncı ta nn a · ~ 

de Hakem: Sazi Tezcan, ymı lı:ı , 
leri; Halit lhröhim, Et..rcnı f.r. 

Tot: Bir buçuk saatlik maç~: 
da iki taraf berabere kaldığı t . l 
de, bu maç on b~er dakikalık ik• ~~ 
re daha temdit edilecektir. ;. ~ tsay 

2 - Be.ıikta Şeref stadında: ()r ~. et 
gözcüsü; İzzet Muhiddin Apak. l: US 
ta.köy • Doğampor birinci tak~ ~ 
saat 9.30 da. Hakem: 1. l\f. Ar. ı 
Fener\·ılmaz • Karagümrük b ·Ur 

ci ıaknn°lan. Hakem: Suphi. r,I" l'd 
3 - Fenerhalıçe alanında: 5 il' ka 1 

spor • Haliç birinci takrmları. tı D~ 
kem Ali Rıd"an. t 1 

takımları arasında Mektep 
yapılacak 

rih 
h\lr 

müsabakalar 
İstanbul lisesinin' t~ehlıüsü, ga· J 

zelemizin lıimaye.!i altında yapılma· ( 
sı karala1tırJlan .... ı...,..hol ~ c . f~1tbo~ 
aıın abakalnnın başlangıç tanhı, mu 
sahakaların çok geni~ ve güzel olma· 
151 için iki hafta geriye bırakıbwg • 
tır. 

İstanbul füeei müdürü Bay Celal 
Ferdinin reisliğinde kurulan, Bay 
İlhami, Bay Hamdi, Bay Necatiden 
mürekkep komite dün akşam topla· 
narak. müsahakalarm e!as hatlannı 

Çizmi~ hazırlanan nizamnameler hi· .. , 
rer mektupla alakadar mekteplere 
bildirilmi~tir. 

Talebe arasında 
fl nkara Ziraat enstitüsü talehe ta 

•••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
y~ .ı eski haline gelmesi bekleni· 
yor. 

Nazilli mensucat 
fabrikası 

knnile 1stanbu1 Üniversite i ti 
rl. tak.nnlıın ar.:wnda bayramın 

cü günü şehrimiz e für futbul 
ııahaka ı tertip olunmu~tur. 

Kayak sporu 
l. S. K. {lst.anbul su aporları 

bü) ba§kanl.ığından: 

Kurban bayramını güzel ,,e 
radf'li bir Fekilde l"'f' <': -:ınek ve k 
e-."1"11 V81'lmr'; ('-"'re TT]nda::;a bİf 
yahat tertip edilmiştir. 

Gidiş 12 mart 1935 sah saa_!.~J 
Köprüden Yalova fizerinden. lJIJ" 
28 marL 

Gideceklerin klüp başkant.i' 
müracaatları tamim olunur. 

Unutmayınız : 
C h. ··ıel Bur han a ıt, en gu 

eserini gazetemiz içit' 
hazırladı 

BABA DOSTIJ 

Naz'.llide hükiimet tarafından 1 
yapbrılacak pamuk mensucat f ab. 
rika.sı için hazırlıklar yapılmak· 
tadır. Fabrikada çalııacak memur 
ve itçiler için müteaddit apartı

manlar inıa edilecektir. Bu inıaat Adını taşıyan bu rol11~~ 
için lzmir Yapıcılar Birliğine mü· bütün genç kızları alB 
racaat edilmiıtir. lzmirdeki yapı- kadar edecektir 
cılar birliğile bir anlqma yapıl· 

dıktan ıonra memur ve itçi apar- Yakında : 
tıınanları ve fabrika bin~ı intaa· :_,} 

tında lzm:r yapıcıları çahtmağa "'--ıııııı-.-------·--~~ 
baılıyacaktır. 

de uf acık bir etya yığ mı vardı. 
Yatlı bir kadın, hamal kılıklı 

bir adamla bunları içeri almağa 
çalıtıyor lardr. 

Sonradan anladık ki bahçenin 
sahibi orayı kiraya vemıittir. Bir 
muallmi, annesiyle beraber yerlet
mi!tir. 

Bu değitiklik ilk günlerde hiç 
birimizin gözüne çarpmadı. 

Fakat dördüncü gün akpnn, 
kut yuvaama benziyen o minimini 
köık, hepimizin gözünü ve kulağı
nı kendine çekmitti. 

Oradan bize doğru nefis bir ke· 
man sesi geliyordu. 

Bazı ağır, bazı tiz; yalvarrrken 
köpüren, köpürürken yalvaran, 
vefasız bir ıevgiliye atkını ıöyli • 
yen bir kalbin ıö,,eni§İ gibiydi. 

Çam dallan arumda fııılblarla 

~ 
eaen rüzgar aanki ona tempO tıS 
yordu. . biil • 

Uzakta, etini çağıran bır lıfo' 
bül sesi, onu ıüslüyor, tanı.sO 
ve büsbütün güzellettiriyord&J• ,ta' 

Uzun uzun haykıran .3~el' 
böcekleri bile, bu sesi dııı 

için susmu§lardı. ··ııiiJI • 
Yemekten sonra kapınJ11 ı° elet' 

de haaır ve portatif sand• 1 dJı-
kah ı . . . . dyor 

oturmu§, ve erımızı ı,. ~· 

Dayım, Solmazın bu kıt ~ be 1 

tan sarıılmamaaı için berı~; jıti 1 

raber Mıııra kadar gitnıel 01 • 
yormuı .. Bunun fay dalı oluP 
madığmı bana soruyordu. .e 1 

. Mı•'r Solmazla beraber bır 
yahab .• 

""' (Arkd' 

tı. 



~azan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. .-77-

Ok meydanı - Agnalı Kavak 
gat.ayı guzatr m\i$lbnlne bUhda 
ta.mm eylediğinden f.-maniyle 
mamut ve l1*dan edilüp nice 
,kaalar vt haınam ve kasırlat mü .. 
teaddit hücre, sofalar ile 'aşren 
fi aşrin ha\'U! ve şadırvanlar ya • 
prlmıştır. Satranç\tatl on iki bin 
sem atacı dikilnüşttr ki rayihası 
da.matı muattar eder. Ağaçların 
yerine girmesinden dolayı bu bağa 
i\ineo tesir etmez. Hele mürgan 
nevahaıu, he~ran heur deftanı 

}f Aynah Kavak Sar•»• inaanm ruhuna tuh katar. Bu ba

Ço~kiin kıymet ve letafeti da- ' rin Venedik mamulitmdan gön • fın abldar şeftalisi, ve kayısısı 
lıcına artıyor. Bu nişan taşlan derdilderi hediyeler IU'UllMla bir pek memduhtut. Lehi deryada 

A • atdmıyacak derecede mü- çok bütük ve kı,aıetli aynaların Ibrahitn han bir kasır bina ettir • 
~bıdelerdir. Bunlann etrafı gönderilmesi, bu aynalana da bu miftir ki giiya k881'1 hurnaktır. 

sa "e sade tarlllatla süelenir ..,..yc1a imli-imasıdır. llahçe önündeki deniıde bir gflna 
t e:lıan ağaçlar altında istira- Üçüncü Alımet, baftalarcıa .. • deniz hayvanı çıkar ki ayrtca ııay. 
~ ek imkiinı olUr88 buıUı rayda kalır, ..akit pçirirmif.. O· yatları vardır. 

na bir güzelliğe sahip olur. ~üncü Ahmettell ıonra bu .. • Adına (istiridye) derler. Sedef 
· 

1 
n nıanzarası ve havası çok raya etkiıi kadar ehemmiyet ve. kabuğu içre zinıh bir mahlUktur 

lir b?lan bu sahada elyevm ma- rilmiı deiild!r. Saray (120ll • ki meyhur kitııseler zeyt yatı ile 
ır de Aynalı Kavak kasrı 1792) de Üçüncü Selim tarafm • pişirip yahut limon ile çiğce tena-

~ ll', T~rsane ile alakası esaslı dan tamir edilmiı, takat bu tamir, vül ederek bade nuş ederll!r. 
~dan ôolayıdır. oıaneyda • sarayı çok ıman yaptmatnıf. Bah- Bahçe ustadma sayyatlan sene· 

f.aliJı~fından müteaddit ve gtrael riye nazın Morah Ali Efendinin vi on bin akça avaid \'erirler. Bu 
hllraa1 geniş kapılan \fardır. Şehir emriyle yıktirılatak bozması, Ter· hAğtn bir bahçe tıstadı ~e üç yüz 
~ lllı da kiralıyarak güzel bir aane bahsinde anlatacafımız ıııü- kadar da halifesi vardır ki biz • 
ihu~ haline ifrağ edebilir. Bu bendi.hane ..., tabhanecle kulla • met ederler. Anda cengiverlenı 
lJç ~ lleyoğlu, Kasmıpaşa, Ha- nılmııtır. mahsus kayıkhaneler vardır. Ka -

OJ.!. 'r.ırittir.,. Burada E.ii1a Çelebinin saray çan padişah yeni saraya ve gayri 
it, dll.ı{dıuunda keıı.li!eri için bahc;eıinin tarifini yazmadan ıe- bir yenı gitmek murat eı..e 
~hııı~ ~en en m~liur ç i bal- kayığının laçmda cevahir kub-
~"'lr. B.- l.\,115 Ali ıreiıdi, t . landır& ballandll'a ı~yte anlat- be altında mücevher taht 
~'k,""' ~f Pal" adları ıayı· maktadır: İİ7Al11ncli sade cura, zuma ve çifte 

""'l1lb nara faslı e<l~k Ha1icin mrafey. 
~tt Bey Endenm11 Hiilba • " 1.-bi .deryada. terane .bahçeAi ninde olan' kat Mt ,altlan bağ 
!'nı tı.. ç~tf, 940 yıfotda kap • vardır ki padişahlara mahdtttt' · ve bahtt ve &el'lllntleri Mytü tıe
•ki ~ ~t oltttuıtu. Ahmet Bey Kefere amnda dahi krallara maşa e<Mnk murat bu,urd\lklan 
>'Unla~ Parmağına takar, ko • mahsus bağ imiş.. LAkin Ebllfetlı yere giderler. Bu hah~~ hlS ahır 
d,,. beltJe el.; ileri yüzülünc-eye ka • fetihten sonra iptida haymei Mu- dahi vatdır.,, · 

ldrit l'bıit•• hammedisini bunda kurup mah (Arbıı vat) 
~U.leı.ı 41i efendi, Turhallıbdar. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••• 
)'"~1 Pa;aııtıı tMzibatıltjnll T e P E 8 A $ 1 
a•hı;1~· t024 yı1ııtı1a ötmuttür • ŞEHiR Tf YA TR OSU 
ş~, t:dc Molla Hü•tev, fCull HU.. T 1: M S 1LLER1 
t)fı Ji O&>aran B~yazıt, Şüca, BeyoilU kazaaıncla: Bu e·r-e aaat 20 dıe 

\ 01'ı.ı '-lnclullah, Silihtarağanın Mahmut kıtı bayın Şükriye ile 
dilijl.ıı.i ~tdaıımda Mebzil tatları Ahmet oğlu Rıhtım ıirketinde Bay Mu·· fettı• a 

()1-...!'ll", Ali. YuAw kuı bayan Hava ile 1W y 
t 11 l\lllejd -:~ za oğlu bakkal bay lımall. İlya kı • Ô tr o &ilınuı tarihte bü1;. zı b11\'an Veutura ile Bohor oğhı 
.~~adılını itaret etmiştik. y aııl 'tsak, l\lehmet knıt bayan Emi
~tı~ Alı111eclin tertip eulei •e ne He getıetal Mehmet oğlu bay 
Oı.... ... a\iren ıünnet düğünü de şukrn, DaYit kıııı bayan Eıterltt n .. 
tı "'"""tda~ b S t 

Komedi 
s perde 

• 1 •ntlarında yapılmıı .. vit oğlu Y af'U, Davit k111 aym u 
tan ile da\ it oğht feö. leak kısı Kla· 

Yazan: 
n. Goaol 

. 41tıt,A ~NAlıKA VAK 
~·'ı.i•k~vafın buluııduiu yere 
ı~•o ar lanıınunda "Kiyodet 
~ • .i• delidiil ve bunun da 
~Y't ... :ı anlamına geldiği ri
"•~ 1 etkedir. Bu adın ye .. 
~~ a1~~1 Mııırhların icad et • 
d' o~ arı tar oyununun bura-
'~ • Ut YilZUnden olduiU 

... l'iYa, 
"eijJı Yet araıtndadır. 

')& ::ı aonra burada kurulan 
eıi~1-lıkavak ıarayı) den
~dıt. ll~a da bir çOk rivayetler 

4 
~ktitı. ı!•rinci rivat.ı tudur : 
~1 dede) ~•rın civarında (Ayn 

btill et llın kabri varmıf. Bu 
~~rıa::•lını ka•ak afaçlan 

i d.de •ı.. Bu kavaklara Ayn 
.g)l'-'it ••~ll\rı denirmiı. Bu 
°'llt) 16;

1 
Y&YAfyavq (Aynalıka· 

d I~ :'itini almıf .. 
~ °btıhın -.ayet, •rayın hahçeıin

°'lk) •et1~rı Ye adma (Aynabka -
~'11 d ;nıı olan bir kavak ata· 
'itttr. 

0 ayı •araya da bu ad •• • 

tt.... • • • 
tii -.. ~Qllctl ri 
~"•Yet de ıudur: Oç(ln· 

1718 de v enıedildile • 

ra He Avram oğlu Teeim. 
llaçik kuı bayan Aılil ile Toroi ------------.. 

oğlu bay Mınuk, Bohor kısı Sıkı • 
orya ile Mi~on oğlu bıy SamueJ ev· 

Ealll Fren••• Tly•troauttda 
Bu ıece ... t 20 de 

lenmitlerdir. 

Fatih 11aza•ında: 
f,ıedul ltl .. ~i 

Oç Saat ~thirTıfJafnsı 
Tesviyeci bay Yuml ile Melımet 

kızı ha) an Zekiye, mezbahada bay Operet: 3 perde 
Sadık ile Salih kmı bayan Saadet, 
Tuhafiyeci bay Koıtu A vandiı ile 
y orgi kızı bayan Eleni, dokumacı 
Alıtııet i1" SalUı kıaı Sürye, berber 

111111~~~1 

u Yuan: 
Ekrem letit 

bay LüLfi ile Salih kası bayan Fatma. SesteliJ•nı c..a 
polis bay Mehmet .safai ile . Huan Retlt 
kızı bayan Maınunye, komııyoncu 
bay Ahmet $anılın il

1
· e l\!e,huı~t Ali 

kızı bayaıt feliye ev enmıo crwr. 

Kısa şehir Haberleri 

LIMA MÜDÜRLOCüNDE -

Şehi tliyalroıni Balet lıeyetbıiu 
bu akşan'l için Gardett barda ilitt c· 
dil~n temsili ba§ka bir geceye hıra
kılml§tıt. 

İstanbul Beledi) esi 
Koneervıtuatı 

yeni liman uınwni nıildürlüğiintin 
bet lık ınu,·akkat kadrosu henüa O lt K E S T R A 

81 d .... d taedik edilerek gelme ıgın. en, me • ŞEF: SEYFE'ITlN ASAF 
murlara mas~ ,erihnenıiştar. BEE1HOv& -SCHUBERT-WEBEH 

BAKIRKÖY PAZARI - Bakır. - 7 Mart 935 pe11embe saat 17.30 (la 

köy bakkalları, tiC::~·· 0:ı:a::~ FRANSIZ TİYATROSUNDA 
racaal ederek, Ba r oy kal ı------------
günii kurulmakta olan pazarın, • 
dmlmasmı istemitlerdir. Babrkly 
bakkalları. cuma ~O b~ar da 
bpal& ~~biı pua· 

rm .euma gthıl kurulmasmı ltlmnı· 
sus görmektedirler. Odasa ıetkikata 
baalındmqtır. 

I .._. tttaVN 7 MART ı• 

lngiltere mektubu 
'5' 757?'?'1'S '577' 

" 1 ürk kadın/ılı,, 
Bir Türk kızının Londrada 

gösterdiği muvaffakıyet 
Yazan ı & K. Çağlar 

Mutlu Tiirk kadını, ııyaaal ha· 
lnmdan karı,& ve ürküntiilü olan 
buıünlerin Avrupa ıa•etelerinde 
en iyi görütlü, en umutl\l_, en se
vinçli biricik mevzuunu letkil edi· \ 
yor .. 

Hakların en ıüzeline, en ol1U· b--. ea yübeiiae kanfU Türk 
b.lmma her lllilletin kadınltiı Un. 
nnerek kutlwamaktAtht •• 

lnaiH:ıi fayfilanttmn.:tan •e 
.totrudan dofruya al&blandırmı· 
yan bahislere ıütulilarında pek 
fltr ••nhlyeıı lnıili• ıaseteleti ve 
bualarıt1 bili bir köteıinde saçlı· 
l•l' oMtlM&bWl &miUIDJ tqıyan 

biriıi, Türk kadınını hep Lati ıö
ı.üyfe, hett de1aııtaııte olarak 
..,_•kte n ıaıtertıı .. e 11rar e
dl'tlerdi. Hatta bunlardan biri iÖ· 
MUflil bütUyeıı bu ıafletle veya an· 
ut'ft bit kara lfÜrUtl 'lükht dünya 
ıüaeli lafaıı Kerinıanın Kurun· 
dan aldıtı blr ev itleri deni kıya· 
fetlnd• retmini, dünya ıü•eli ıe-

çilen Türk kamı, hayatsnı kazaft • 
mak l4in a~ılık edıyor diye koy· 
mutba .. Artık &linet balçdda ıa.a
ııaaraıtorı Turk kadını, haklatm 
ea ~elifti elinde tutuyor; TUrtc 
k•dnu, ileri dünya kaclmhlının 
müme11ili, ıaylavı oldu .• 

O acayip hatayı Türk okuyucu· 
lanne. teea•Ufle haber •eten beh 
olmuıtum; itte timdi de batka 
bir 1ürk kızınm b • t lnrili• ıue
tetlbde tıbn Hemini g6ndetiyo-
ruan: 

Bayan Nebahat Şetbetçi, lıtan
bulda bir kollejl bitirmit ve lttıll· 
tt!Hye tertillk 6freıwıek içlıı ıe
kiz dokuz ay önce ıehnlttir. Bu az 
ıam&n lçlttde bulunduğu mekte· 
bin en kabiliyetli talebesi olmut 
mektebi ara •ıra ziyaret eden ıeç: 
kin ve zembeyenir zevkli kadın· 

gazPlttlerfnde çılcmı foıoğMfı 

Tilrk kadmlarının yafm&klM'IM• 
ki tiltden, plYarl&nftilald llHna 
tellerdett bahta kalkı'6blara, bir 
takım füpheli ve imalı ıuallttt aor
mala yeltenenlere bu '8ektebin 
adresini vermitimdir; ikinci prü
tümde olmuia Uçüncüıünde, ben 
den bilmemnHkleri• yanllf kana· 

alleri İfİa öziir 1filemitlerfiira An-
1am1tlar&11r kit Tiitk bduu • .alim 
ank \'e ince hiiaMtde lteki alu1-
larm hiç birinin kaclınlarılldan ıe
ri deiildir. 

Bu resmini ;önderclitlm kız, 
Londrada, dokuz ay, elinill eme
i i, zeftiniıı .elimeti ve binerinin 
inceliğiyle Türk kad1nlıiı için !Ok 
güzel canlı bir prepaıanda olmut 
tur. Burada üyeleri pek çok olan 
hir "Amc an Kadmlar Birliıw i ,, 
adındaki ku ulu§, Türk devrimi 
ve Türk kac1ın1ı"ı mevzuunu ele 
alan bir kaç konferana tertip et• 
mit, yapıl•n kötuıftd.tllt' ~ mü
sait tesitl~r yipdıit, ıeÇMletde 
ani CSlümüyl~ dö tlafını p6't um
dıran bir IA ın i i~r kıHlm, Mi
ıiı Reader, tütklyeyl tardüiUbU, 
ruhuna yeııUilt Ye ~ttllk )arlt· 
mak ittiyeb h~tkeıln Otatı gai111ı~
ıi blrlelk ve ei\ kala1 ~&t~ dldül\ı
nu Utlataıt koııutma•iylt!ı -. t~ 
lanblara &aayık olnıUfhıt. 

lıtanbulda toplanacak u1 .. ıar 
aruı Kadınlar Birliiİne burdan 
gidecek Üyelerden biriıi1le yalan· 
da kohuftum, "içimde dotd+ 
k?yden ilk defa hük4met mef'ke
zıne giden bir ıaf ve iyi niyetli 
kızın heyecanı var: .Ankanıı ıl
receiim !,, diye lize baıladı; ltu 
sözler, Türk diploftlatlanAm y&· 
nında ıöylelllillt iddıuma ratmen 
hiç kuru ve reıml bir lnıiliz ilti
fatı delil, hir tlnfll ifad-.lydi ••• 

lluıll a8ndetdlllm NUlli de o 
ıa)'m kadm verdi; ),eftdel\ •lr 
Törle gaıeteslne ,8nderilmetl tt• 
idlnl almayı da Uhutmach •• 

lar, talebe itlerini tetkik ederken 
hep onun eıerleri üıtiiııde dur
mutlar, müıtakil ilk itlerini yur· 
d~tla vennele karar •ermiı bir 
Türk kıamdan ücret kabul etmez
.. bil• bir hatıra. olarak ketıdile
ritıe birer elbiae biçip dikmesini 
çok k•t• ıararla dilemiılerdir. Ve 
llulunduium buı mecliılerde 

Tortc kadttıı, yakında keadtııe 
çemlen ~i m•vl ıtiMfbı pro. 
jektarn altında Lir möce'fher ,.i 
panldıyarak dünya kaclmlıfftlla 
r8zlerinl bmaftm1or. 

, B. K. Çatl•r 
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Yolda ~iderken bulu
nan saadet 

Naciye muallimdir. Genç1ik ça
ğını çoktanberi qnntln'. Yalnız 

batma yafıyan bir kızdır. Ancak 
kitaptan zevkahr. Tatil zaman • 
larmda uzaktaki akrabasını ziya • 
ret için aeyahata çıkar ve arada 
sırda da •inemaya gider. Bunlar 
haricindeki zamanını hep hocalı • 
ğma ve kalbinden kopan bütün 
neı'esini, ka1binden doğan bü
tün aydmlığmı da ımektepdeki 
çoculdara baiıılar •. 

Yazan: Arif Cemil 
"-Bugün benim mes'ut bil' 

günüm •. Gel, dükkana girelim de 
kendine bir oyuncak seç!.,, 

Naciye bunu söylerken çocuğun 
elinden tuttu. Çocuğun elinden 
tuttu. Çocuk kararsızlık içinde bi
raz geriledi, çünkü biıdenbire ne 
olduğunu kavrayamadı. Fakat 
Naciye onu zorla dükkandan içe
riye soktu.. Çocuk sevincinden 
taıkın bir hale geldi, sanki dilsiz • 
mit gibi ağzından bir kelime bile 
çıkmadı •.. 

"- Şimendiferi ister misin?., 
Çocuk sesini çıkarmadı, yalnı2' 

batını eğerek İstediğini tasdik et-

ti ...• 

TAKViM 
Pcf$cmbe CUMA • ? M:ı.rt 8 Mart 

ı Zilhicce '2 Zllblcce 

Gfin do~uşu 6.>!S 6.'H 
G6n batısı 18.06 18 07 
Sabah namw !i.SO 5.•o 
oııe namazı 12.~ ıus 
lttadl oımuı 1539 1:ç.s9 
Atsam namazı 18.06 lS.07 
Yatsı namazı 19.36 19.37 
lmsıt 4.47 4,55 
Yılın ıttçea g1lnlcrl 6~ 66 
Tıltn tatıo ı!Oolerl 301 300 

_ı: RADYO JC 
BUGUn 

ISTANBUL: 

17,30: İnkılap dersleri; Oniverıite· 
den nakil, C. H. F. genel yazıcm Re· 
cep Peker, 18,30; Danı musikiıi, Plak. 
19,30: Haberler. 19.40: Bayan Riza 
Mahmut, tan piyano refakatile. 20: Tro 
vator opera11, plik. 20.45: Stüdyo Si· 
gan orkeıtrasr. 21,15: Son haberler 
21,30 Radyo orkeatraıı' 22: Bayan R. 
ve radyo caz ve tanso orlceıtrası. 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 

16.45: Viyana musikisi, 17,30: Söz
ler. (franıızca). 17,45; Keman musiki· 
ıi, 18; Reportaj, 18,15: Beethovenin 

Naciye artık ihtiyarlık yaşlarına 
girmiftir. Bu yaflar her kadın 
için analık devri, kanatlan açarak 
yavrulan korumak zamanı de -
mektir. 

Naciye de bütün gençlik aene
lerinde kendi kanından hasıl olma 
bir çocuğa ana olmak istedi .• Fa. 
kat e~enmek için ken.diıine uza • 
tılan bir iki eli redetti, çekingen 
tabiati Ye mümeviyane bayatı ev· 
lenmeaine mlni oldu. Saadetini 
anm•ka seçikti, yahut aaadet o
na uuuttu, atlayıp geçti. 

"- Bir tane de tayyare alayım ıonatlanndan parçalar. - Spor. 19: Pi 
yano birliğile prkılar. 19,15: Edebiyat 

mı?.,, 
19.45: Plak. - Sözler. 21: Hafif orkeı· 

Çocuk tekrar batını eğdi ve: tra konıeri. 21,45: Haberler 22: Stüd· 
"- Evet ... ,, dedi. yo tiyatroıu. 22,30; Orkestra, 23; Rek 
Fakat bu "evet,, kelimesi biı tamlar. 23,15: Charleı Kurpiskinin e. 

tasdiki ifade etmekten ziyade bir terlerinden konser, 24: Sözler, 24,30; 

sevinç niduı P,i çıktı.. Dans. -

Ondan IOnr& düklrincı oyun- 175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

uldan paket yapmağa hqladı ... 18,30~ Kmlorcla için nnWkili nepi. 
Çocuk, olup biten §eylerin bir ha. yat. 19.30; Kolkozlara ıiiTıer. 22: Al-

Naciye eenelerdenberi her ay kikat olduiuna bil& inanamıyor. manca nqriyat, 23,05: F'".uısızca ncı-
hap bir pİyaako bileti alır. Bunu du. riyat. 24,0I; fıpa;rolca Defl'IY•t. 

paraya harla oldutundan dolayı Onun için kendisine uzatılan Km. PRAC 470 m. 
yapmaz. Maksadı, pek yelmaaak 

paketi rüyada imit ıibi bir tavırla 17: Radyo orkestrası. 17,30: Kan • 
~eçen hayatına biraz heyecan kat· aldı. O anda derhal aklı bqme tık n91riyal 17,&5; Musikili çocuk neı 
naktır. geldi •• SeTinç biıleri birer :Jl)da l'İJ'ab. l8,20; Edebi)'aL l8.40: Pllk 

O d '-ir '--'-' n_u 18,45: r .... t, 18,55; Musikili ~ aima u tef uauer. ueme • gibi gözlerinde panldadı .. 
· • b' deX.:fd' bel- ca nepİJat. 20,10 A.._, bnıer. 20.SS; ·il•, ıaıbcı ır ıünee a• ır, Elindeki oJµDıC&I!~ • • ~f'ıit~~~~~ııılıııw ... ~~~~ 
ti .,.... ~ aaNI ... fiblırtrıDinlnıliiiine"" 'D1 ari.lr 
,afif bir ıünet pırıltısıdır. Piyan· te,elckür makamında Naciyenin 
:odan ona ekseriya amorti bile ellerine aanldı. Naciye çocuia 
rtanu•• Fakat Naciye bana hiç dojra ifildi. Oilan titrek bir 
.ızmu. Her kefidede bir kapmm aesle fU kelimeleri fuddadı: 
;nllDde otmduiuna Ye ha bpmm "- Tetekkür ederim, çok te • 
rıurlara hoialmut bir bahçeye a • fekkür ederim!.,, 
çılacaimı hiueder sihi olur. Ondan IOma, kahaJıat ifJerken 

141 Kb. BUDAPEŞTE, a m. 

18,31: Pi7ano • keman konseri. 19,16 
Sözl•. 19,45: Şarkılar. 20.40: Sözler. 
21.ıo Badapqte senfonik orkestrau. 
22,10: Dq ~. 23,30: Plak 24; 
Söaler. 

- BORSA Fabt elindeki piJ'anıo bileti yekalamnlf bir çocuk pbi olanca 
bot çıbr. "Acaba o kapıda ince· ıür'atiyle dükkindan dlf&rly& fD'· 
cik hir arabk ıörünür ıibi olmadı ladı. 1 lır.ılanncla yaldız ışarett 'llınlar üze· 

rinde 6 · 3 de muamele RÖrcnler 
mı?,, der, seçer.. Naciye, çocuiun nuıl kota kop dir. ı Rakamlar le apanış fiıtlanoı ıöstenr 

Nihayet, uzun eenelerden aonra sittiiini, kalabalık içinde imanlan Mukut (Satıt) 
o kapı hir kere açıldı: Na- iterek kakarak kendiaine nasıl yol 11.a;~======;;;;:;===ıı 
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Adananın Kurtuhı 1 

.Mücadelesi Hatırata M 
-ıııınınıııııM•lllllB Yazan: Kars Saylavı Esad ... .,. 

-11 - Çe 
Memleket işgal altında idi, bir de 1 kendisine cevaben ifade eyi 

hütiin vazifelerine, müdahalelerine l\Iurahhnaa Efendi hu il~ 
rağmen Türk hükumeti vardı. Bazı üzerine derhal gitti. Anıın• 
vakalarm tahaddüs ve Kürt Yusuf görünmedi, ihtimal dinlet 
çetesinin de zuhur eylemesini fırsat derecedeki vaziyette onun. 
hiJerek Bremonun ahaliyi ve hele nin komitecHere karşı ~ 
Ermenileri silihlandmnası çok trlı • ve tesiri olmıyacağı zaten 

... t 
gerl 

Hkeli hir ~eydi. Gerçi bazı Türklere İstediğim memleketin Dl 
az miktarda !ilah tC\'Zİ edil mi ı:ıe ti'!, ) izam tam hu sırada makaJlll 
bu, güya temini inzibat \cc:iic~iyle te gelmi~ hulunuyorlard1: ~ 
i tihclam ettikleri sh il alı::lı ar:ı::m · ni tratörün kntibi umuını!I 
da Türklere silah verilmedı 01·11t • El) afi Beye haber gönderdİI" 
mcsin mak adiyle idi. r,örU1üyor ki, Ilreınon ile göru§meDl idP 
Breınon bu mahzurları Jı:~ (lii::ün • ni anlattım. Bremon yaDfll' 
ınemiş ve lıu husustaki müracaatla · Kendisine vaziyeti etrafiyl~ 
rmu n la nazarı clikkate almamı: ol· Hük • · J •• •• 
makla heraheracaip tarzda bir tdı • tını. ·umetın mtun ,b.ilf,;1 

bilha ı:a inzibat i~lerine 
elit mnhiyctindı· cc\'ap ta vermf'ırıİ~· dalıaleleri yüzünden bu (eJll 

ti. )erin meydana gelmi§ o. 
Jandarma tabur kumandanının buna kar~ı §İmdiden müe!Iİ' 

' 'ilayete sormadan deppoydan siliih Jer ittihaz edilmezse çok feO'Llr 
vc.nnc~i ve istirdadı lıakkında \"erdi· ğmı, bu hususta hükümetÇ-e r 
ğim emirlere Koloncl Nonnanm e· suliyet kabul olunmıyacağdd 
mir ,.e mallımatiyle iliilılar dağıttı · bir lisanla ifade ettim. Br~ 
rılıp bunun emri olmadıkça geri a· rahcr bir çare arayalım, eil tJ 
lınnrmyncağr,. yolunda ce"ap ,·erme· bir düşünüyorsunuz,, dir' 
si ll) anı hayrettir. f aanıafih Fran · fa ·eli Hum katolik billı~ 
sızl:ırın emirlerine lıu derece muti ni muteheranmdan miln 
olan tahur kumandanı Cemil Bey acele getirtip kendilerine 
benim infikiikirndcn biraz zaman tenhilılerde bulunulması, 
ıonra, ya hatasını anlUDJ§, yahut dükkinlarm açtınlmu~ 
bir taraftan bir tazyik görmilt olma- UJlanaıma uayiı ve emııPP 
h ki, Adanayı terkedip çrkmııtır. viyeııine çalışmakla beraber 
İşittiğim mıılümat ııahih iee sonla • çinde kuvvetli ıilvari ve p' 
rmda Karaisalı cihetinde Kuvvayi rezelerinin dolaıtmlmuı 
Milliye heaabma çalqmqtır. vuıtuiyle de halka ilinat 

Ermeni çeteııinin teca,iizleri hak· ve müıterek beyanname 
kmda İngiliz ifgal kumandanı ile milnuip yerlere utmlmaaı 
Bremona yazdığım tezkerelere henlb birlerin ittilıaı muvafık 
bir cenp alamamqtnn. Bunun· cevaben ııö ledim. Bremoo 
la beraber ııb:u~v~~~~~~b';:Tner gonue~m;~mp·•-M~ 
· • e ıne < air tahkikat. eclini.s,, ce\ alJmcta huJ..da. 

takihab kanuniyenin icruma teves- (mdao davet ediliileei daıüa 
ıül lizım geldiği halde miiddeiumo· 0~~ ,eyledin. Çi!Mil 
.aaUlf ......_...,.,. eithı'+te ... • ilim. 1rt;l:ôf91 kof ay gelmi 
Iike mulıakkak olduğıuı.duı ı.J.,isle di. Bremon haber gönde · 
gidemiyeeeklerini ve mümkOn nldu- buçuk ıaat beklediği halde 
ğu kadar ıimdilik merkezce tahkikat Tekrar haber gönderdi. Bu 
icrasiyle iktifa zaruri bulwıduğunn dan nç dört kiti geldi ki, 
her ikisi de yanona gelerek !Öyle · çe 0 kadar s8sleri nafia d 
mişlerdi. "ihat ve ihtar yollu Bremon 

Filhakika Ermeni koıniteAinin rine kar1 bu adamlar m 
köylerde dolaııp halka türlil iıken ne bakıyorlar ve dinliyor) 
celerde buluomalan ve Kara Ymnf ticede "his burada kend" 
çeteAinin de gasp ve garat ve cinay~ı diyemeyia, gidip göriqeli~ 
ika eylemeleri ve Adanada Ermen•· JUınat getirelim, diye ayni 
)erin miltemadiyen ça111 içinde dük· daha g6riinmediler. Bu dav 
kanlara taarmzla yağmaya kalkıt · ıihatten bir ~ çıkmadığını 
malan 've halkı heyecana dlişürmelr. Bremon "Birlikte ÇU'!IJI 

makııadiyle kaçıpnalan ve geceleri dolatalmı,. dedi. Memlek~ 
de ıelıir içinde ı~ ırk vukuatm le· hayyiaanmdan bazdan polil 
k.errürü ,.e ilıtilil çrkacik, katlianı -tanna ef'radı ve imirleri y 
olacak diye ıiddetli pyialann zuhu 1 ·ıln .. ~ •• 11"n l 'llde ~ 
ru ve merkezi meperet iltibas eyle Saat kulesi ymmda yalms 
dikleri kiliselerinde toplanıp de düllao açık, öteki diiikklllll! 
vamh bir ııurette çan çalmalan ha· · ·1>alıycb. T 1Jll 'uıtasiyle 
kikaten memleket halkım bnytlk biı •in dft1rhlıtn ~nk i•leri 
heyecana sevketmitti. Bu beyecanm le metiul olmaları. abi 
le8iriyle ÇU1dar derhal kapandı; delle cesalmdmlacaklan 
bütün memleket halkı büyük teli~a diği gibi Bremoala ben m 
dllttii; vuiyetin vahametini ve e. • beyanname yuıp ve b.er&~ 
hemmiyetini poliıı idaresi de teyıt bileceği yerlere yapqtırdık-
etmekteydi. yınnamede (lttlrt YUIUf 

Memleket mütehayyizam mtlftil· adi bir etkiya çetesi olduiat 
tük daireııiode toplandL Vaziyeti dll· takip olunnduğundan y 
~ünfiyorlardı. Derhal telef onla ken· kil edileceği. berkesin 
dilerini iıtedim. Henüz ymmıa pi- feriyle mejal olmalan, 
memiılerdL Bu ıııralarda telişla kı· mıyanlarm, yahut tqvib1t 
tolik muralıhuuı vilayet makamına ta bulunanların tiddelle 
geldi. Şu sözleri ıöyledi: niacaklan( yanlıydı. ~ 

"Ermeniler kilisede to~landılar. ( ~ 
Şunlan mftzakere ve mtınakaplarda 
bulunuvorlar. Pek yakında muhak • 
kak b~ fenalık çıkaracaklardır. A· ı.--• Bu gece 
cele bir çareııine bakınız,, dedi. N b • -W' 

HAdiııeden bahsetmeden evvel Ö etçı ecza~, 
murahhasm ~abs~a dair biraz ma Samatyada: TeoIDOlt f~ 
! · -t lereyun: milyacli. Şebaclcbllpftda: .~ 

~~A 'ı e:~ .. :rlilecikte bulundu · Şehremininde: Nuım. ~ 

bug 
~ 
rina 
da 
bir 

ı.ı 
lul 
De 

ğum "akit orada gene katolik mu • te Arif, Abarayda~: Z. ,.... 11 -

rahh .. ıı ı idi. Kendisini oradan ta • ğl da Abid, :_~ 
oun: ~~-nır \•e •, : ,!Jrn. Iura!.:. Eten "D-n... .......... , nm, _,..._,,_, oua - -~ 

dkin 1<"1 :: lı, · lı sözleri ilu • xüçlk ~:..... 
rine hfikümetçe meııele mal6mdur. Lllelide: Sıtlıa. uııdS-,_-1* 

· .. lbır. ' •n:ıktır. Şa • eeyin HGanO. ıs.,oll~;. 
\e• tC('ıvüze ? alkııırlana iyi bilsin· katında: Garib, Jlla wJll' 
ler ki, haklannda iyi netiee vermi • == :;,;ı_. ~ 
yecektir. Aklı bqmda hulunmlara 
tarafından da ihtan mfteuirede bu. kayde: Halk eaan_.. 
lunulmaı ne tesir yapana derb.1 
plip maleınat vermeei lbam11a• 



Çalışma ve mücadele ile dolu bir yaşayış Ceza kanunu 
ıı Çekoslovak Cümhur Reisi Bay .. -.. -----
' Mazarikin seksen beşinci yıldönii mü Budgunbu. ve yarını tem· n 

e en ır eser olmalıdır 
Çekoslovak milletinin 

rikin cidden dikkate 
istiklalini vücude getiren Maza Ceza yasasının tercümesinde yapılan yanlışhkların, 

tercüme hatalarının doğurduğu neticeler değer olan tercümeihali 
.. Çeko&lovak cümhuriyetirıin tk · 
gerli cümhurreisi Bay Masaryakın 
bugün doğumunun seksen beşiru:i 
~dönümüdür. Bu münasebetle, §Clı 
n.mizdeki Çekoslovak konsolosluğun· 
da konosolos ve zevcesi w.ra/ırıdou 
bir kabul TTU!rasimi yapılacaktır. Kon 
3oloshane bugün iş görmiyecektir. 

.. Çekoslovakyanın değerli .. Re?ı · 
cunıhurunun, dolayısile ıercumeı lw 
lini veriyoruz: 
• Bugün Çekoslovakyada Devlet Re. 
ısı Mazarik'in 85 nci yıldönilmü kut· 
lulanıyor. Bu münasebetle bu büyükı 
~evlet Reisinin lıayatından ve yapuğı 
lfleri anlatan bu yazıyı neşrediyoruz: 

Cekoslavakya Cümhurreisi Maza • 
tik, 1850 yılı Martının yedinci günü 
lıodonin kasabasında fakir bir kan 
kocadan doğmuştur. Babası Slovak 
anası ise Çek'ti. Böylece Mazarilc'in 
kanında Çekoslovak Milletini - teşkil 
tden iki unsurdan da mevcuttur. 

Mazarik orta tahsilini Brno•da ve Bay .W azarik 
~ek tahsilini Viyana•da yaptı. 
;ıntihar., hakkında yazdığı bir tezle neticede Çekoslovak ihtilal hareketi
eJsefe imtihanını verdi. 1880 de Prag nin programını çizip muhtelif muha • 

'OrıJversitesi biri Alman diğeri Çek cir Çekoslovak merkezlerine gönder -
~ak üzere ikl kısma ayrıldı. Maza- di. 

Çek kısmında profesörlüğe tayin Mazarilc, ecnebilerle olan t.emasrn-
edjJdi; ve orada da feyizli bir ilim ha- da. üç noktaya kendini vakfediyordu: 
?eketintn merkezinde bulunarak bu ı - Avrupa halkı ile siyasal malı -
~teketin ruhi vazifesini gördü. f ellerine Çekoslovak milletinin emel-

?ıtazarik'in teşvikile bir ''Büyük lerini ve mesaisini bildirmek; 
1~iklopedi,, neşrine başladı. Ve ikin· 2 - Bütün Çekoslovakları tek bir 
Ci bit Çek üniversitesi ile yeni bir ilim siyasi program etrafında toplamak, 
teıniyetinin tesisi teşebbüsüne girişi!- ve onları Çekoslovakya ihtilali için 
dl. mücadeleye sevketmek; 

. Geçen profesör o vakite kadar ha- 3 - Çekoslovak meselesinin diplo-
ktrn. bir tn.evki tutan barbarizmi redde- matik müzakeratı icap ettirecek bir 
:ek eski İngiliz klasiklerinin f elı:ıef e - mahiyet almasını temin etmek. 
erını ilerı sUrdU, ve Rus felsefelerini Hadisat, Maıarik'in kendine çizdiği 

:h:ahusus Rus Slav muhipliğini te - progı·anıda muvaffakıyet elde etme-
1890 oa koyuldu. sine imkan verdi. tık defa olarak, Rus 
ti da siyaset acônuna girerek Viya- yada bin kişilik bir Çek kuvveti vücu
~ ~aYşrat'ta meb'us oldu. Bu siyasal de getirildi. Yüzlerce Çek, Fransız 
1111 Jt Uzun sürmedi. Tekrar ilim acu • "Lejyon Etranjc,, !"İne girerek Al
ba~~ Çekilerek Çek siyast programı manya ve Avusturya aleyhine harbe 

1llda tetebbua koyuldu. iştirak ettiler. Amerikadaki Çekoslo-
la 189~ te bir çok eserler neşretti. Bun- vaklara gelince, Amerikanın bitaraf
d ~~ arasında "Çek meselesi,, ismin • lığı dolayısile şahsen harbe gireme -
!>:11l eser Çek Milli hareketini 19 uncu melerine bedel nakdi muavenette bu
"""l"ııt ·ık . . · · d ruhte ıondular. Maamafih, Çekoslovakya•. ed 1 kısmında ıdaresını e . b. 

enıerin hakkında bir etüd idi. nın istiklalini alması fikri harıçte ır 
,.~ l\.tuu mazinin bu tetebbuuna isti - takım güçlüklerle çarpışıyordu. A -

J~t eden Mazarik bundan milli mesa· vusturya-Macaristan'ın Avrupa mu
••ltı ı d vazenesine lazım olduğu kanaati var

Orta a acağı veçheyi istidlal ediyor o. dı. Ayni zamanda, Avusturyaya karş.ı 
hası: çıkardığı programı tatbik sa- müsamaha ederek onu Almanyadan 
)>ata koymak için tekrar siy~i ha· ayırmak istiyenler çoktu. Cihan har -
&en ~tıldı. Ve yirminci asrın ılk on binin bütün mes'uliyetlni Almanyaya 
•-·· ~~tnde münevverlerden mürekkep 
~11Çük b bile )·ükletmek moda halini almıştı. Maza-
•. ir fll'ka başında kabili tat · ta ta 'h "'•Ya • rik Avusturya - Macarıs run rı • 81 gayeleri müdafaada bulundu. • b ·ı z · te oynadığı rolü ve Almanyaya ag an 
~ agrep Friedyung davalarında A: masmdan doğacak neticeleri· Avru -
it 1 tiırya hakimlerinin uydurma vesı- pa devlet adamlarına uzunca izah e -
nı:ı:~ Ye sahte şahadetlere istinat et- derek bu ihtirazlan izaleye muvaffak 
lıirıe ~· M~zarJk'in Avustury~ i a.le~ - oldu. Kendisinin Londrada "Kings 
ettt ır sıyasct takip etmesın ın ç College,, e profesör tayin edilmesi nü-

19 fuzunun artmasına vesile olmuştur. 
lla ı!_4 t~ Avusturya hükumeti Avro· o sırada ekaJliyetler hakkında verdi-
8iy • tbıne sebebiyet verince Mazarik ği bir k~nf eransta, bulunmıyan lngi
ler ası muhalefetini ihtilalci bir muha liz Başvekili Asquith, konferansta bu-
~ haline soktu. tunamadığından dolayı bir teessüf 

Ce.. aıa.rik siyasi bir mürteci olarak mektubu göndermiş, ve harbin sebep-
••e"1-e d b . • 

&anı~ e olunuyordu. 1915 Teşrını· terinden birinin küçük milletleri bo -
:taptı de Çek harici komitesi namına yunduruktan kurtarmak olduğunu 
laraktı bir tamimde Mazarik ilk iş O· resmen bildirmiştir. 
l"a•y ~elemenk'e ve oradan da ltal - k ı vak 
>:..ı. a R'itrniş bir Çekoslovak ihtilali 1915 müzakerelerinde Çe ·os o -
-"-llllrttnd istiklalinin mevzuubahsolması Çar 
l'ett t tk a J;>eynelmilel alınacak vazi. yad ]arının bozgun vermesinden ve 
\'e Jrı~ı ik eylemiştir. Sonra, Fransa oBr lu ristanın harbe girmesinden ne. 
daıc1• d tereye uğrıyarak ilim aconon- u ga b · ti · ·· 

ostı et ediyordu. Mazarik u vazıye go. 
''l'iınes,,a; ile ~uluştu. ş .. bir beyanname neşrederek, Çe-

idare ed e harıci siyaset sütununu ru1nce,kyanın emellerini bütün Av
a:rasrndaen Steed, Mazarik'in dostları kos ova ildirmeğe lüzum gördü. 1916 
altta]i h idi. Stced, Çekoslovakların rupa.ya b Fransa Başvekili olan 
tılaıa- atıkkrnda Mazarik'ten aldığı Şubatında, 'k'ı' kabul ederek Çe -
ı .,.,a rn hr I B . d Mazarı ' etıetin a em olarak tilat dev • rıan ' 'htir 1 hareketine Fransa-

,., k e bildirdi. . koslovakya ı da - . • bildirdi. Fran 
cı·· ~e oslovak rd • ua,·enet e ecegını 
orırtıek • . ı en memleketine run m keti Bohemya dietinin; 

labıtag ıs!1Yordu. Ancak Avusturya sanın bu hare _ Lorraine'in Alman- ı 
Sebatın 1 

ltiJar devletlerile olan müna- 1870 de Alsace t to etmesine bir 
te"kite lhahaber almışı ve kendisini yaya ilhakını ~~o ;~·ordu. M:azarik'in 
tesor ls . trrlanmış o1duğundan, pro- mukabele teşk be ;e çalışıp Çekoslo
Otada. ;çrede kalmayı tercih etti. ve yanınd~ ber~;;ne hayatını vakfet
datcı Ç tan~ Rusya l'e Amerika - vak f!lltiklalinf t lok bilmez faali
te~ ekoslovak cemaatlerile tema!'ta miş olanların yorg:;Itilaf hükftmetle. 1 

l'ek lniizakerelerde bulundu, ve yeti sayesindedir 

çalıfma odasında 

rl 1917 bidayetinde Cümhurreisi Vil • 
sonun not.asına cevap verirken mü • 
talcbt>Jeri arasına Çekoslovakya istik
Jalini de ı;ıoktular. 

M:.aamafih, Rusyada bulunan Çe -
kosJovakJar rn Garp cephesine nakli 
i~in yapı1an teşebbüslerde bir takım 
güçlük1er zuhur etti. Rusyadaki ihti -
lal bolla mani oluyordu. Mazarik, 
Rusyada tamdrğı nüfus sahibi önder
lerle mütemadi temaslarda buluna • 
rak bu meseleyi halle uğraşHken, 

Fransa ve İtalya da müstakil Çekoslo
vak taburlarının t esis edilmesini ka • 

Türk Ceza kanununun kısmen veya 
' tamamen değiştirilmesi hususunda 

(Kurun) da açılan anket Üzerine ben 
de buna dair sorguya kar§ılık olarai, 
i U fikirlerimi tesbit ediyorum. 

Şimdi Erzurum saylavı olan sınıf ar
kadaıım Bay Fuat tarafmdan açılan bu 
bahiı üzerine sayın meslek arkadaşla· 
rım muhtelif fikirler yürüttüler. Bay 
Fuat, Türk Ceza yasasmm değİ§mesi 
lüzumundan bahsetti. Fikri umumi ma 
biyette idi. fstanbuldan bazı meslek aı 
kada§larımrz Türk ceza yasasının baş 
tan ba§a değiştirilmesi yönünden fikiı 
sundular. 

Ankara arkadaşlanmdnn Bay Hamid 
Şevket de betli üslubile İyi mütalealar 
yürüttü. 

Bu arkadaşımın dediği gibi Türk 
Ceza yasasının değİ§tİrifmesi etrafında 
olgun fikirler toplıyabilmek İçin bu iı· 
te mütehassıs profesörlerimizin noktaı 
nazarlarını da derlemek lazımdır. Kıy
metli ceza hukuku hocalamnu: olan 
Bay Tahir ve Bay Babanın etraflı ve 
olgun fikirlerini öğrenmek gereklidir. 

Türk ceza yasası, öz Türk milleti
nin ihtiyaçlarına tam bir karşıhk ola
rak hazrrlanmıt bir türe değildir. Dev
letçi, laik ve inkılapçı Türk neslinin 
ceza yasaaı ltalya.."lcadan tercüme edi
len ba türe olmamak gerektir. Esasen 
Türk Ceza )·asa11nm tercümesinde de 
bir çok yanhtlıklar yapılmıfbr. Aslı i
le de bir benzerlik temin edilmiyen 
Türk ceza yasaaınm bu tercüme hata
ları bazan tatbikatta, adalet anlamih 
telifi mümkün olmryacak fena netice· 
ler doğurmaktadır. Bunu biraz aşağıda 
misal ile izaha çalııacağım. 

bul ettirdi.:;:~ Haziran 918 de Parbtcn .Şimdi öz fikre dönerek ıu suali 110• 

ceph,.ye giden Çekoslovak alayı Çe • ruyorum. Türk Ceza yasası tadil mi 
koslovakyamn bandırasını taşıyordu. edilmelidir, yoksa yeni ba§tan bir ya· 
Bu suretle, Fransa htikftmeti Çekos • sa mı meydana getirilmelidir? 
lo,·akyayı tammış. ve l\lazarik'in ri • Bu yönde, şunu berkitmek gerek 
yaseti altındaki milli mecJisin müs - tir ki: Türk Ceza Kanunu başbın aona 
takbcl hükümctin temeli olduğunu kadar gözden geçirilmek ve sakatlık
t:ıs1lik etmiş bulunuyordu. Jan meydana çıkarmak icap eder. 

•• Iazarik'in Amcrikadaki teşebbüs- Esasen tadil dolayrsıyle kanun bazı hü
leri de muvaffakıyetle neticelcnmi5ti. kümlerinde yeni baştan aksamııtır. Ta· 
28 Haziran 1918 de Yaşington hükii - dil esnasında, tadilin dokunduğu hü -
meti de müstakil bir Çekoslovak hü- kümler genel bir telife amaç tutulma
kiimetinin tesisi lehine bir beyanname mı§br. Bu yönden de yeni baştan bazı 
neşretti. aksaklıklar yüze çıkmı§tır. Türk ceza 

28 Ilkteşrin 1918 de Avusturya - türesinin yürümünde rastlanan engel· 
Macaristan htikOmeti Vilsonun sulh ler V'! Türk ulusunun yaşayı,, görüş 
şartlarını kabul etti. Ayni gtinde, hallerinin hiuettirdiği zabıtalann ek
Prague•da Çekoslovak istiklali ilan e- ıikliği dolayıııile bu yasanm Türk ulu· 
dildi. Mazarik'in kurtarıcılık vazifes i sonun kendi ihtiyaçlanna tam bir iaa~ 
gayesine varmış, ve Çeklerle Slovak • ıuııımmııı1ıııııuıııımuıımıııuıııııııımııııı•ıııımıııım11uıınuıııunrnm~ıııııu1111111111• 

]ardan husule gelen genç ve dinç bir rupa milletlerinden mürekkep bir fe • 
Cümhuriyet Avrupanın göbeğinde se. deraıyon olmasını istiyordu. Esasen_ 
killendirilmiş bulunuyordu. " büyük harp olmadan evvel Çek istik· 

Mazarikin hizmetleri lalinin tamamen tahakkuk edeceğbi 
lmbul eden bir ilim adamı görülmeme-

Çekoslovakya hükiımetinin bir "Kur
tancı., diye andığı Mazarilı:'in pek bü.
yÜk hizmetleri vardll". Mazarik mille 
tini istiklfıle eriıtirdikten ıonra, ona 
kültür yolundl\ rehberlik etti. Çekos
lovakya te~kilab esasiye kanunu mu
cibince, cüınhurreisi iki defadan fazb 
intihap olunamıyacağı halde Mazari • 
kin ietisnai bir kanunla dördüncü defa 
olarak Çekoslovak milletinin başma ge 
çirilrnesi Mazarik'in temsil ettiği mil
let üzerindeki nüfuzunu göstermeğe 
kafidir. 
Eğer Mazarik olmamıı olsaydı, Çe· 

koslovak milleti bugünkü istiklalini 
elde edemiyecekti. Bunun içindir ki, 
ihtiyar alimin evvelce siyasi muanzla
n olanlar bile kendisine kar§ı hürmet 
ve minnettarlıl<lannı göstermekte ku-
sur etmiyorlar. 

Mazarik profesörlüğe başlar başla
maz Çek i]mini yükseltmeğe, ve her 
milletin fikri hayabnda görülen efaa· 
nelerden kurtarmağa çalı§mı,br. 

19 uncu asnn bidayetinde bir takım 
el yazısı cı~rler bulunmuıtu. Bunlarda 
eski Çek lisanı ile yazılmış şiirler va::"· 
dı. Maamafih, eserler iddia olunduğ11 
veçhile eski değildi. Uydurma şeyler· 
di. Mazarik bu eserlerin sahteliğini 

meydana koyarak, Çekoslovak tarihi • 
nin düzme vesikalara istinat etmesin~ 

sidir. Mazarik'in 1900 de tesis ettiği 
"Çek halk fırkasının,. programında da 
kabil olduğu kadar vasi bir sıyasal 
muhtariyet eltle edilerek ulusal ve kül
türel İııtiklalinin teminine lüzum gÖs· 
teriliyordu. 

Bosna Hersek'in 1908 de cebren il
hakı kendisine en çirkin bir hareket 
gözüktü. Bu ilci eyaletin ilhakından son 
ra Belgrattan geldiği iddia edilen ııah
te evraka istinaden Zağrepte 50 Sırp 
ve Hırvatın hiyancti vata."liye töhme -
tine çarptınlması karşısında isyan et • 
ti. Vesikalann sahte olduğunu ve bun
ların hariciye nezareti ile Belgrattaki 
elçilik tarafından uydurulduğunu mey 
dana koydu. Arbk Avusturyanm bu 
ıerait altında yaşıyaımyacağma kana· 
at getirmişti. 

İmparatorluğun başına bir felaket 
geleceğini hissediyor, zuhura gelecek 
kargaşalıkta milletine düşecek vazifeyi 
tasarlıyordu. Büyük harp zuhur ettiği 
zaman, bila tereddüt faaliyete geçerek 
Çek ve Slovak vahdetini vücude geti
rinceye kadar uğraştı. 

Alim sıyasa adamının büyijk him • 
metleri neticesindedir ki 14 sonteşrin 
918 de, yani Çekos]ovakya istiklalinin 
ilanından bir kaç gün sonra kendisı 
cümhurreisi intihap edildi. Böylece, 
milletin istiklalini kurtardıktan sonn 

mani olmu,tur. kurtulmuş olan ulusun fikri ve siyasal 
Mazarik Avuıturyanm bütün Av • rehberi olmağa davet ediliyordu. 

Gen~ ı·c 
0

degcrli avulmtlarımı::clıuı 
Bay Aziz 

betle cevap verecek bir kabba konması 
gereği gibi kendisini göstermi,tir Bu· 
nun içindir ki, Türk ceza yaııaımm in• 
kılapçı ve devletçi Türkiyenin bugüne 
ve yarma uyacak bir ceza müesseıe:d 
haline sokulmasını onay bulurdum. 

Zaten Türk ceza yasası yazılı§ yÖ• 
nünden de yenilenmeğe muhtaç bir hal .. 
dedir. ' 

Türk Ceza yasasmı ngenel kuralla. 
nnr, Türk medeni kanununun genel 
kurallarile de uygunlaıtırmak tarafta .. 
rıyım. Rü§t bahsinde olduğu gibi.. Ana 
prensipin, ceza bakımından değiıtiril• 
memesi ve fakat cezayı çoğaltma ve 
eksiltme hususlannın ceza fikri do]a .. 
yısile düşünülmesi gereklidir. 

Bugünkü Ceza yasamızm maddele
rinde görülen aksaklıkları töylece göz· 
den geçirebiliriz: 

1 - Gerek dava ve ıerek ceza mu• 
ruru zamanlan hakkında konmug ku· 
rallar iyi değildir. Burada her hukuk· 
çunun gözünden kaçmıyacak insicam• 
srzhklar vardll". Bu itibarla ceza kanu· 
nunun 104 ve 114 üncü maddeleri tek· 
rar gözden geçirilmelidir. Bu iki mad• 
deden 114 üncü madde ceza mururu 
zamanından bahseder. Bu maddede 
ceza mururu zamanmm kaç ıekilde ke.
sileceği gösteriliyor. Bunlardan biri 
de: Mahkümun cezasını çekmesidir. 
Mahkum cezasını çekerse arbk ceza 
mururu zamanınm kesilmesi veya ke· 
silmemesi düşünülür mü? Çünkü hü· 
küm verilmi,, mahkum ele geçmi§ ve 
cezasını da çekmiştir. Bu~adaki yan• 
lrtbk derhal yüze çıkıyor. Halbuki bu 
fıkra ıöyle olacaktı. MahkUrnun ceza
sını çekmek üzere ele geçmesi... İşte 
o zaman kaide doğru olacak ve mah· 
kum cezasını çekmek üzere ele geçin
ceı ceza mururu zamanı da kesilmiı o· 
lacaktr. 

2 - 127 inci madde: Bu maddenin 
ikinci fı?aasmda yazılı cezalar dola • 
yısile tatbikatta çok müşkülat doğu .. 
racak bir nisbetsizlik vardır. 

''T ürkiyeye karşı silah kullanan kim· 
ııe bu fili İ!lemezden evvel başkıt se • 
beplerden dolayı Türkiye ubii)'etini 
vaktile kaybetmİ§ bulunursa bet ııene
den on seneye kadar ağır hapı~ konu 
lur ve yahut hapsedilir.,, denhor. Bu 
suç için vazn kanun iki nevi ceza l'Ö•

teriyor: 
A - Beı seneden on seneye kadar 

ağır hapis. 

B - V c yahut hapis. 
Hapsin azam haddi be~ senedir. Ha· 

kim hapis cezası verdiği takdirde bi
rinci bende göre beş seneden aşağı ve. 
remiycceğine binaen nihayet az'\mİ 
had olan beş sene hapiı cezası verecek· 
tir. Halbuki ağır hapis cezası verdiği 
takdirde beşten on beşe kadar çıkıyor. 
Hapis verdiği tnkdirde hapsin azami 
haddi beş sene olduğu için be, sene. 
den yukan çıkamıyor. Ayni suç için 
konulan iki nevi cezanın nisbetsizliğ' 

a§:' ~ ' -· Bunun tatbikabnda ne kadar 
müşkülat doğuracağı pek çabu kanla. 
şıhr. 

3 - 284 üncü madde: Bu madde 
deği,tiri ·:ıişti • - c.kat değiştirilirken 

cc:.:a nevileri etraflı olarak düşünüle • 

(Lütfen sayı/ayı ,evlrinl.zJ. 
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T rakyaya asker 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Türk gazetelerinin kendi hü -
cumlarını muhik göstermek için 
ismini ileri sürmekte olduklan 
''Trakya,, gazetesi tatil edilmiıtir. 
Ümit olunur ki kiyaaetleri herkes
çe takdir edilmekte olan Türk zi
mamdarları Türk gazetelerinin bi
ze karşı olan hücum!arma nihayet 
verirler. 

Anadolıı 4,jan ının notu: 
Yaptığımız tahkikata göre, Trakya· 

da bugUn normal bir surette bulunan 
kuvvetlerden başka ne sevkiyat ne d~ 
tahşidat vardır. İki memleket münasc
batı ise iyi bir safhada inkipftadır. 

Türk matbuatının ekseriyetinde acı ya
zıların azalmakta olm:ısı da bu 
iyiliğin alametlerinden sayılsa &erek -
tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rck madde bunlan da içine alacak su
rette tedvin edilmemi~tir. 

"Baıkur:u::ı yerine kendini lcoyara ; 
hapisnncye giren pim bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezasile cezalandı
nlır,, deniliyor. 

Eğer mnhlcüm olan hapisaneye gi· 
recck olursa ,,-az.iyet ne olncaktll'. Ya
ni mahkeme. birini sürgün cezasına 

çarpar da, sürgün cezasına çarpılan 

yerine baıka biri giderse bunun vazi
yeti ne olacaktır? Çünkü sürgünd~ 

hapisnnoyc girmek yok. Kanun ise, 
ynhuz ba~kası yerine hapisaneye gir 
mcği cezalandınyor. Şu halde sürı·:nE: 
gideniniy yerine sürgüne giden baıka
sı cezasız kalacaktır. Çünkü cezada 
kıyas yoktur. Halbuki eski madde da· 
ha iyi idi. Daha umumi mahiyett: bu
lu":uyordu. Tnclilde bu madde büsbü
tün snkat kalmı§tır. 

4 - 468 İnci madde: Alet ve ilaç 
kullanarak.. Çocuk dütüren kadın. 

Çocuk düıünnel' filinin euç olması 
için vazn kanun alet ve ilaç kull '1lln8• 

yı §art koıuyor. Yalnız iılet kullanırsa 
ve yahut yalnız ilaç kullanarak çocuk 
düşürürse ortada suç hasıl oluyor mu? 
Hnyrr ciinlc.ü (va) •tf. her ilü 197in 

birlikte kutlanılmasını ıo.rt koyuyor. 
Burada gayeyi düşünecek olursak ( Vf') 

İn veya olacağı §Üphesizdir. Esasen 
lta1ya ceza kanununda, yani aslrnda 
daha başka türlüdür. Ornda her ne va

sıta ile olursa olsun .• Tabiri vardır. 

Cayc çocuk düşürmenin mezmum ol
masından dolayı bunun men'i ve ceza. 
landmlmaıı olmasına gÖ.'" bııgünün ve 
yannın ihtiyaçlarına uymıyan "alet ve 
ilaç,, tabirinin kısalığı meydandn1ır. 

Çocuk siyasası, Türkiye ulusu ve o
luşunun beJlibaşJı umdelerindendir. Bu 
ülkünün tnhakkultu için, Ceza kanu -
nunun buna lanlluk eden maddetini 
d~ha şümullii olarnk tcsbit etmek ;e
rektir. 

5 - 471 inci madde: Bu maddenin 
içinde yazılı ı Bu fili vukua getirmiş ve 
bundan kadının ölümü hasıl olmuı ise. 
Buradaki (ve) veyn olacak iken yanbı
lık eseri olarak (ve) halinde kalmıı -
tır. Bu, aslında dahi (veya) dır. 

Bu misalleri uzatmak ve maddele
rin kurulu§undaki yanlıılıklan mey -
dana çıkarmak kabildir. Fakat kaıh • 
mız ortada olduğu için bunu noktai 
nazarımızı teyit için yazıyoruz. 

Türk Ceza yasası, uluııll varlığımı. 
za uygun ve budunun ih.tiyaçlannı ta
mamen içinde gösterecek bir hüküh 
ve kurnllan taşıyan, bugilnü ve yanm 
temin eden bir eser olmalıdır. ileri 
Türk ya§nyı§ını ve psikolojiıini göz· 

önünde tutmayan ve ba§ka uluılann 

biz~--n ayrı bünyelerinin hamurile yo

ğurulmuş olnrnk vücut bulan ceza sis
temi bizim için yeter ı•lnrnaz. Gt:çen 
günü bu hususta bir söylevini okudu
ğum eski Adliye Bakanı Bay Mahmut 
Esat, yeni ltalya Ceza kanununun Fa. 
ıizm ruhile yoğurulmuş olduğundan 

bunun tercüme edilerek bize alınması
nı onay bulmadığtnı söylüyordu. Ben, 
bu sözü daha ıümullü olarak mütalea 
etmek ister ve eskisine de c~okunduru. 
rum. Kanunlanmızm inkılap yürüyü • 
şünde değerli eli olan Bay Mahmut 
Esadın bu sözü, inkılapçı ve devletçi 
Tlirkiyc ulusu için onun bu vasıflarına 
uygun ve ancak Türk psikolojisine yer 
veren bir ceza Gistemimizin kurulması

nın ne kadar gercldi olduğunu belirt · 1 
mele itibarile de tekrarlanmağa değer. 
Bu sistem kurulurken jjek tabii olarak 
en"ileri milletlerin ceza ptenıiplerini "de 

Şiddetli 
_... (Baı tarah ı tncl ayıfada) 

Bu iai kuvvetler ancak 3000 ki
şiden ibarettir ve general Kameo· 
nos~un kumandası altındadır. Ge· 
neralKondiliı, asiler derhal tesHm 
olmadıklan takdirde, ellerinde an 
cak birkaç ıahra topu olan isilereı 
~ı, ağır topçu atefile yapılacak 
bir taarruza derhal ba,lıyacağım 
bildirtni§tir. 

Girid sularındaki i.si harb gemi 
lerine dair hiçbir hareket verilme
mektedir. 

Aai donanmanm batmda olan 
amiral Demastikas'm general Ka
menos'a çekti~i bir telsiz telgraf 
elde edilmi§tir. Bunda, Amiral, 
Gritteki asilerin büyük mütküller
le kartılaıtığmı bildirmektedir. 

Venizelos taraftarlarından Pa
panaıtasiyu, hükumetin emrine a
made olduğunu bildirmittir. Zan
nedildiğine göre, maksadı. dahili 
harbi durdurmasa teıebbüı et
mektir. 

Diğer taraftan ilk deh olarak 
bir muhalefet reiıi, ıabık Batve
kil Mihala\:opulos, matbuata ya~ 
tığı beyanatta bu iıyanı takbih 
ettiğini Ye dahili harbe :neydan 
vetnıemek için Veni::relosuu vatan· 
perverliğine müracaat eyl~diğini 
ıöylemi!tir. 

HU kum et Kondili•e •all
hiyet verdi 

Atina, 6 (Kurun) - HlikCinıet 

Kontlilise a2:a.ıni ıelahiyeMe hare
ket etmesi için izin vermittir. 

Harbiye bakam Kondiliıin Ati
nada mı yoksa cephede mi oldu • 
ğuna dair biribirine zıt haber gel -
mipe de, ıon dakikada anlatıldı -
tına göre, kendisi cephededir. Ve 
askeri bizzat idare etmektedir • 
Kondilis §U beyanatta bulunmut • 
tur: 

"Asilere galebe çaldrktan sonra, 
diktatörlük kurmayaca~ı~ .. Umu
mi reye müracaat edeceğiz. Eier 
millet bizi isterse iktidar mevkiin
de kalacağız!.,, 

General Kondi1it ikind bir 
mühlet vermekle beraber, hareke
te geçmi9tir. Ordu derlemekte. 
dir. 

Gene radyodl\ dinlendiğine na· 
zaran, bir günlük diktatür Plas

tiraı, Brendizide vak'aları heye· 
canla takip etmekte ve eğer yazi· 
yet müsaade ederse tayyare ile 
Yunaniıtana gelmek için hazır 

durmaktadır. Fakat aldığı haber
ler onu nikbinliğe ıevketıtıekten 
çok uzaktır. 

Yunaniıtandaki iıyan havadis 
lerini kaydettikten sonra lngiliz 
ga!eteleri ıöyle dh~orlar : 

"Sekiz defa baıvekil ve bir de
fa Yunaniıtanda diktatör olan 
Venizelosun iktidar mevkiine bu 
ıon el atıııdır. Bu hareketin neti· 
cesi onun mukadderatını tayın e· 
decektir. 

Ceneral Plastİraa da bundan iki 
yıl önce Yunaniıtanda bir askeri 
idare kurmuf, fakat mevkiCle bir 
gün kalabilmiı, sonra kaçmıştır.,, 

Asiler Qulgarlstana sığın-
maya başladllar 

Sofya, 6 (Kurun) - Yunan 
hükUmet kuvvetleTi taraf mdan 
tardedilen asiler, yüzer, beı yüzer 
Y.iıilik müsellah kafilelerle Bulgar 
hududuna ıığınmaktadırlar . 

Mülteci asilerin ıilahla"I alın -
eltft*8 ... uttmlmlllUB11Umtll1Wlf Wlllbllltnuutl!'ff'llUllDttlIIUJUll'WIDlllQllılD 

mütalea edeceği:ı. Ve onlan ihtiyaçla
nmı:un süzgeçinden ve Türk psikolo
jisinin aynasmdan ceçireceğiz. Böyle -
ce bir ceza müeaaeseıi vücut bulacak· 
trr. 

· " '":4nkarii- AVu1tat M. AZIZ 

kış harekatı durduruyor 
makta ve bunlar içeri aevkedil -
mektedir. 

Balkan mlsakına dahll 
devletlerin allkası 

Atina, 6 - Estia ğazetesinin 
haber verdiline göre, Balkan mi· 
sakma dahil devletler, Yunania
tanın dahili vaziyetini ali.ka ile 
takip ettiklerini Yunan hiikUme
tine bildirmiflerdir. 

lc•b ederse, ••1 donanma 
batırılacak 

Atina, - Akropoliı ıaı:eteai -
ne ıöre, ui filoya karıı gönde • 
rilmiı olan, hükGmete sadık harp 
gemilerine, icabında bi donan • 
mayı batmnak için emir verilmit 
tir. 

Bay Çaldarf•I n beyanatı 

Atina - Bqbakan Çaldaria, 
Sellnik vaziyeti hakkında ıu be
yanatta bulunmuıtur: 

- Selinikte en küçük bir hl • 
dise bile olmamııbr. Bu hususta
ki taYialar aaıl&ızdır. Selanikte 
tam bir sükunet ve intizam hüküm 
sürüyor. Yalnız tuttukları yolla is 
ynna temayül göstermit olanlara 
karıı ihtiyati bazı tedbirler alın -
mı~tır: 

Bütün Makedonya ordı:ıu hü
kUnıete sadakat ve itaat gcsteri -
yor. ilan edilen kısmi seferberlik 
Makedonya ahalisi arasında ina
nılnııyacak derecede büyük bir 
sevinç uyandırmııtır. Silah altına 
davet edilen ihtiyat efradından 
baıka bir çok gönülliiler, vatan 
düımanlarım ezmek için akın, 
akın koıuyorlarf 

H•rp B•k•nı 8e1Anlkt. ttlr 

beyanname ne,retti 
Atina, 5 - Yunan harbiye na

zın General Kondiliı Selinife 
varır varmaz ıu beyannameyi neı 

relmittlr. 

Makedon1a ahaliıine 
V ~ hükumet lic.ıvvetlerine 

"Buraya gelen harbiye nazırı, 
Makedonya halkına ve hükumet 

kıtaatına, Hükumetin selamları • 
nı getirdi. Mora da T ıalyada ve Se 
linik mıntakasında, hükibnet kuv 
vetlerinin toplanması bitti. Ati • 
leri kat't surette ezmek ve çalı -
fan Yunan milletinin muhtaç bu
lunduğu sükUn ve huzuru iade et• 
mek için asilere kartı yıldırım 
ıüratile bir taarruza giriıaecek -
tir. 

Vatanın kendisine bizi layık gö 
receği kanaatile vazifenizi yap -
mağa devam ediniz, Yatasın mil
let!,, 

Harbiye nazırı: Kontliliı 

Şimali Y c.ınaniıtan kuvvetleri 
umum kumandanı: Panayolakı 

Toplanmalar yasak 
Atina, - Hükumet silah altı -

na çağırılan askerlerin ikameti • 
ne tahsis edilen mekteplerin bir 
kaç gün daha kapalı durmalarını 
ttıüvafık görmü§tür. Tiyab olarda 
ve sinemalarda temsiller; acık ve 
kapalı yerlerde toplanmalar me-

nedilmittir. Ellerinde ıilih bulun 
duranlar bunları beı gün içinde 
zabıtaya bir beyanname ite bildir 
meğe davet edilmitlerdir. Radyo 
ların kullanılması menedilmit an 
tenlerin indirilmesi emredilmiı -
tir. 

Bu memnuiyeHer hilaf rna ha • 
reket edenler, ve asilerin hareki 
tı hakkında halkı heyecana dü -

tUrecek yalan haberler iıae eden
ler, divanıharbe verilecekler ve 

bet ıeneye kadar bapiı cezasına 
mahkQm edileceklerdir. 

Bankalardakl memnuiyet 
kaldıraldı 

Atina, 5 - Hükumet İ•yanın 

ilk günlerinde, asilerin bankalar 
dan para çekmelerini men için 
bankalann elli bin drahmiden faz 
la tediyatta bulunmalarını Veni
seloala karıaının paralannt yatır 
mıı oldukları Sizoa bankaıının 
her hanıi bir tediyede bulunma • 
aını menetmitti. 

Aıilerin bankalardan para çek 
melerinin önU alınmıt oldulun -
dan bu memnuiyet aeri alınmıf -
tır. 

Siyos banka11na ıelince, kasa
ıından külliyetli miktarda para 
almırsa, hüldlmete haber verme
ıi teblii edilmittir. 
Eıham borauı, vaziyet taafiye 

edilinclye kadar kapalı duracak· 
tır. 

bildiğimiz hadiseleri anlattıldd 
sonra diyor ki: 

tı. 
Yunanistanda akıl ve ınalldl 

tın hakim olacağına ve dalP"' 
harbin Helenleri ikiye ayırınıY'" 
caimı ümit edelim. Şimdiyr ka ~ 
dar memlekette teessüsüne çaa 
tılanmilli birliğin, bu mill~ti~; 
nıdığı tehlikelerden en vahılll~ 
!Hında, devamlı bir surette . . 
bulmasını da temen~i et~~ 
1925 Haziranında hır h~ t1J 
darbesi yapan, kendini dıkta • 
ili.n eden ve 1926 da cümhur rtJ' 
ıi olarak bir iki ay sonra Geo8 • 
ral Kondilis tarafından te~kif; 
dilen miralay Pangalos h3rek 
tekerrür etmemelidir. ~ 

Yunaniıtan, her memlekette İS 
dutu, gibi ökonomik buhrandaO • 
tırap çekmektedir. Bundan b9f. 
ka dikkati celp etmesi lazılll I' 
len soysal bir. sarsıntı içi~de ~ 
nuyor. Husuııle her dak1l:a 

Venl•tlosun Glrlde ta,ın bir hal alan sıyaıal fırkaların; 
ettl§I y2nl vall kabetleri yüzünden eziliyor: ~ 

Atina, - M. Venizelos, Çalda· Çaldariıin itidalli hükumetı , 
ris hükumetinin Ciritte hulunan senedenberi memleketin kalkd 

valisini tevkif ettikten sonra yeri
ne, ada valii umumiliğine Reımo 
mebuslarından Konduros'u tayin 
etmltlir. 

Yeni vall Yunanistanın hakiki 

ması için ciddi g~yretler_ 93~f~ 
mektedir. Halbuln Venu~hı 1ı' 
rin muhalefetleri hükfunetın f 
çalııması kartısında güçlakl~.._ 
karıp duruyorlar. Fakat Hcl•ll"' 
rin buna m1lkabil pek kob.yltld', 

ve eski ihtilalci simalarından biri- .,ı 
dir. 1916 da Atinanın düveli itila- anlatabilecekleri milli menf 

fiye askerlerinin yardrmiyle Veni
zelos taralından itralinden ıonra 
teıkil olunan divanıharpte mUdde
iumumilik yapmıt ve birçok va
tandatları ağır cezalara ~arptıra
rak Yunanistanda ismi etrafında 
bir dehıet meydana setirmiıti. 

Kendisi Giritlidir. Venizelosa 

ler vatani vazifeler vardır. 
Reımi mahafilde krallıAın 1' 

niden tesisini ho~ gören bir t~ 
amiller olsa da bugün böyle ... 
harekette bulunmak pek va~ 
bir tedbirsizlik olur. Zira hu/ 
kü asJu:ri isyanı vücude geti~ 
ler hareketlerine bir hak verd 
için bunu fırsat ittihaz ederi~ 

aleyhtar olanlara kattı bu.Yük bir Bay Çaldarinte soğukkanl" 
kin beslemektedir. Giridin eaki ~ .. 
politikacılardan Skuros H-.:ı Kan
diye belediye reisi sabıkı Mimera
kiıin ihtilalci valinin yem bir ci
nayeti suretinde tefsir edılmıkte· 
dir. 

ve karar verebilmel< fikri el"' 
değildir. Onun ilk vazifeıi rntl 
leketle sükuneti tesis etmekİ 
Bundan sonra bütün fırknla.ra ~ 
nunueaasi çevresi içincle doğrd~ 
yoldan çahtmak paylarını ter 

Bir vapur müsadere edildi etmekle mefgul olmalıdır. 
Atina - Giritteki iht;Jilciler, ./ 

Pire • Jakenderiye seferlerini yap· :::::::::::: Yeni kitaplar :: .. 
makta olan ltakis vapurutiu zap- U Bay Kıvameddinin (Farabi
tetmlf_ler v~ hamu~e.sini ~usa~ere il den Seçilmit Parçalar) ad~ 
eylemıılerdır. Gıntte tımdıden iİ kitabı DEVLET matbaası ti' 
bir iate buhranı bat gösteTmittir. ii rafından baaılmı§ ve satıta 9" 

"telslz ve şifre İi karılmıfltr. Değeri yirmi bit 
Atina - Girit telsiz istasyonu1 P. kuruftur. 

Kavala telıiz iıtasyonu ile daima ii Satıt yeri: VAKiT mat1- · 
muhabere halindedir. H ası - Ankara caddesi - I• ' 

lhtil&lcilet kendilerine mah • H tanbul 
ıus bir tifre ile konuımaktadır w U v AKIT' in Türkiyenin Jıet 
lar. f~ tarafında bulunan bayilP.rind,.a 

Ta,yare seferleri !i de tedarik e!dilebilir. 
yapılamıyor iimmun:nt::s:u:ı:m:u:rr.ı:m:mt!:~ 

Yunanlıtan üzerinden tayyare 
geçemiyeceğine dair Yunan hüku 
metinin aldığı tedbir üzerine bu 
radan hareket edecek olan posta 
ta)'1'aresi Yunanistana gltmiye -
cektir. 

Bundan önceki tayyarenin gi
dijinile ele tayyare erkanının kim ' 
seyle temas etmediğini ve dönüt 
te yalnız postayı getirdiğini öğ -
rendik. 

örahMI Uzerine 
muamele yok 

Dün de borıada drahmi üzerin 
de muamele olmamıttır. Dün Pa
riaton gelen yeni haberlere göre, 
Patis borsaaıncla drahminin de -
ğeri üzetinde hiç bir deftitme gö
rülmemittir. 

İngiliz lirası da son vaz1yeti mu 
hafaza etmektedir. 

0 Tan,, b8yle dU,unUyor 
Tan gaıeteal Yunattlstandaki 

isyana dair yazdığı bqmakalede 1 

KURUN 
Gündelik Siyut Gazete 

1stanb1.11 Ankara caadm, (\'AKfl'J ,-"' 
TELllFON !fUllARALABI• 

~·azı 15)ert tt'lefonu: 14111 

Hanı teldohu : HS11 -} 

Tetıraı adretdı btanbu.I -. cav• 
ABONE BEDEIJLERI 

Posta kutusu No. 46 

Türkiye 
Senelik 1400 Kr. 

6 aylık 730 ,, 
saylık 40o .. 
ı •)lık 150 .. 

scııelll 
J10I _,. 
1450,, 
SOo ... 
sifi .. 

tıAn Ocrctıcrl: -" . 
Ticari ııo.ntnrm llA.n aayıtaıarıııda ~ 

Umı 80 kttnıııta.n baıslar. tık sayttaa-
kuruıa kadar çı ar. ~; 

BUyUk, fıWll devamlı UA.n 

1 
o.ld a)n teıızll!t vardır. tur 
'c:ıimli ilinlann hir ubn 10 kUrUI 

K~ UAnl$rı .,S 111· 
Bir O fa 30, lltl defaaı 50, Uç ~· 

dört dcfuı Tıs vo oo detaaı ıoo ııecs-· 
O'ç aylık UA.n vere rln bir de!.,. ~i 
vadtr. Dfüt nalın eçcn UAnlarUI 
satırları be;s kuruştan hesap edfll!'· 
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Gençler Mahfilinde Beyoğlu 
''Nurani Siitun ,, 

Beyoğlu cümhuriyct genç- \ Bay Müçteba Salahaddi -\ ·nm ıovanlara varıncıya ka - 1 ağızında . ~l~~sı~ rağmen 
ler mahfeli cuma gün!.1 öğle- nin elile aahney~ konan (~u dar asılı dekoru çok zaman 1 bunları bı~ıbırın~ k~rı.§tır : 
den evvel talebeye öğleden 1 rani sütun her cıhetçe mu - dır görmeğe kanıksadığımız dı. Fakat Jestlerı mımıklerı 
sonra da halka olmak üzere -~·~~ :--r--:: - ·- _ _ . normal ve tabii dekorlardan kusursuzdu. 
Muvaffak ihsanın (Koparın ~İi.;i;: ·,ıj~p;: . · ... ~;~·<]" birini teşkil ediyordu. Güzin orta malı bir kadın 
bileğini) isimli piyea1ni (Nu V\ · \-~,, p· . anm 

1 
na ge rolünü fena oynamadı. Yal· 

~ •• •• • • • f"'.;; · .... ,·.:: ıyesın oyn a ı - .. . . 
nnı sulun) ıamı\e temııl et f · \ 1. • nrz ıon perdede Luth ıle yap 

~- ınce. 
tl. bğı tuluat muvaff akiyeti dü 

Her eserlerinde biı·az da· En ağır yükü üzerıne al - türdü. Jestlerine dikkat et· 
ha olgunlaşan, biraz daha mıt olan Beba Hulusi bunu meıi icabeder. 
)Ükse\en gençler bu eserle vücudile mütenasip bir ıekil 
çok sanat olması güden ar • de taşıdı. Son perdede bil -
l\ıtlere parmak ısırtan bir bassa fevkalade iyidi. Anne 
muvaffakiyet kazandı!ar. Ve rolünde Canan biraz sönük-
uıuvaffakiyetin en yüksek tü. Fakat ikinci perdede ö -
mertebesine yükseldiler. lürken kusurlarını affettir -

Ben bu eseri bir kaç sene di. 
evvel T. A. T. namile temsil-
Jeı- veren bir grupta görmüt
lüm. Açıkça söyliyey!.m ki, o 
grupta memleketin en tanm
mıı sanatkarları olduğu ve 
çok mittekamil bir sahnede 
oynandığı halde gençler ka 
dar içten ve duyarak temsil 
edilmemişti. 

Bav Slti 

kemmeldi. Dekor tehir tiyat 

rosunda bile karıılaıtığımız 

taklit~ilikten kurtularak yep 

yeni bir tekilde yapılmıştı. 

ltık tertibatı, tavan arası-

Recep rolünde Lutfi son 
perdede yaptığı (hot olma -
sına rağmen) birkaç tuluatı 
bir tarafa bırakılırsa lam bir 
apaı tipi idi. 

İhtiyar rolünde Şaban gö 
rünüşünün tipi değildi. Piye 
sin en güzel cümleleri onun 

Küçük F erib her zamanki 
muvaff akiyetli oyununu oy. 
nadı .• Eserin muvaff ııkiyetle 
temsili arasında saydığım 

kusurlar kaybolmuı sayıiır. 
Halk Fırkasının himl\yesi al 

tında ciddi ve disiplinli bir 
şekilde çalışan gençleri teb

rik ederim. Perde araların • 
da gençlerin cazı gUzel par • 

çalar çaldL Bilhassa azadan 
Bay Latinin bestelediği ay. 
rılık tangosu çok iyi çalın • 
dr. 

N. S. 
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KABATAŞ Lises;nde Bir 
daima maçlar yaparıar. Ek
seri karıılaımalar F eyziati 
jle olur. 

- Baıka talebe teıekkül-

leri? 1 
- Hilaliahmer, koopera -

tif, temsil, kütüphane. içti- il 

mat yardım tefekküUeri de 
vardır. Bunlann ba4ında bi- 1 
rer muallim bulunur. idare 
heyetini talebe tqkil eder. 

••• 
Bundan ıonra mektebi gez 

dik. Bina için hiç bir fey de 

miyeceğim. Bir mektep ol - 1 
mB.k ;çin lizım biitH" t .. ,.;,a 1 
tı haiz Laboratuvaı-!11,., ;hti 

1 
yaca tekn"ül tdecek kftdar 1 

. B H ,. · ' 
zen~ın.. ay . "'""'"'" 7.e · ı 
kesmm, ene1"H'i";" ort-.. a 
koyduğu muazzam P~er jim 

nastikbane hakikaten lstan
bulun en iyi ıpor salonu. 

Salonun yapısında gençler 
camie girer gibi papuç:ar.ı -
nı çıkarıyor,bir mabede gi -
rer gibi huıula sıiriyorlardı. 
Dikkatimi celbettiğini anlı -
yan Bay Hamdi: 

- Spor salonu sağlık ye
ri demektir. Onun temizliği
ne dikkat etmek lazımdır. 

dedi. Bunun için kimsenin 
ayakkabile gir.mesine tabam 
mül edemem. 

Salona gırerke.n papuçları 
-nı çıkarmak liizım mı der gi 
bi. Bav Hamdinin vüzüne 
bakbm. 

Güldü: - H:\cet yok. Çün 
kü kenarda dı1racac1mız i
çin meeele yok demektir. 

T edrisabnın mükemmelli -
ği, çevikliği kadar ıpordaki 
muvaffakiyetle tanınan Ka
balaftan ayrılırken buğaz -
dan kopup gelen soğuk rüz-

Parasız 
Cümhuri)'et Gençler Mah

felinden: 

Mahfilimiz tarafından her 

on beı günde bir verilmesi 

söz birliği edilen bedava 

halk temsil!erinin n!tıncısı 

8 mart 935 cuma günü Be -

SAAT 
garın üzerimde buıt ettiği 

buz gibi tesir içerden ayn • 
lırken duyduğum ılık hisleri 
dağıtamadı. 

Nu•ret Sala C o~lnın 

temsil 
yoğlunda C. H. Fırkası Be. 
yoğlu kaza merkezi bına~ın 

daki Beyoğlu Halkevı m üsa

mere salonunda veruecek -

tir. Müsamereye saat tam 

15 te baılanır. Salon 14 te 

açılır. Dolunca kapılar ka -
panır. Çocuklar alınmaz. 
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••• Kabataş Lisesinde Bir Saat .. o 

Bardaklardan boşanırcası 
na yağmur yağıyor. Gökyü -
zü, bentlerindeki bütün su -
yu k aç zamandır hasis ke • 
s esi gibi bir türlü açılmıyan 

ter~c.os suyunu f azlalaşbr -
mak için gölü ,· · urmağa 
ahdetmit gibi mi.ıtemadiyen 
yağmur serpiyor, tramvay 
mektebin önünde durması • 
na rağmen biletçinin sözü -
mü yanlıt anlaması, uzun 
ve sıkıntılı bir tramvay yol -
culuğunun verdiği dalgınlık 
ile bir istasyon evvel indim. 
Tramvayın kalkmasHe ak • 
lim başıma geldi ama, kalk 
masile düz yolda dokuzu aç 
ması bir olan tramvayın ar
kasından yetiımek için ha • 
caklarımda o kuvveti göre -
medim. Hot görse ıdim de 
yetişmek için ancak yüz met 
reci Semihin rekoruna müaa 
vi b ir koıma isterdi. 
Yağmur durmadan yağı - I 

yor. Yaz olsa idi bu yağmu • I 
ra: ı 

- Ahmak islatan yağ - . 
mur .. der ve bu bale düftü - 1 

iümden dolayı da yağmu - . 
run ıslattığı insanlarc!an ken 'ı 
dimi farklı bul,mazdrm. 

..... 1 

- Bay müdür odasında 

mı? .. 
l ladcme kırbryıklannı ne 

reJ::-vse burnunun delikleri - ! 
n~ i? ır• cek kadar lnvırdıktan 
tan sonra cvap verdi: 1 

- Denizde.. ı 
- Efendim.. 1 
- l)enizde dedik ya ha -

yını .. 1 

Benim yerimde siz de ol -
aay~ınız kapıcının aklından 

ıüphe ederdiniz. Vakıa Ka - 1 

hataı lisesi ıporcµ use dıye 
tanınmııtır ama Bay Hamdi 
nin bile odasında oturduğu 
bu berbat havada kimsenin 
denize gireceğini aklım kes
miyor. sualimi tekrar edi -
yorum: 

- Bay müdürü nerede bu 
fıı~cağmı? .. j 

- Denizde dedik ya ba -
yım .. Nah itte mektebın kö
mürü geldi onlara nezaret e

diyor .! 

••• 
Kabataş lisesinin rıhtımın 

üç tane büyük kömür kayı -
ğı yanaşmak için çabalıyor. 
Oldukça kuvvetli bir lodo - I 
sun altüst dalgalara biribiri- ı 
ne geçen tirket vapurları -
nın dalgaları da karışınca 

1 
mavnalar kayık salıncağı gi 
bi inip, rıkıyor, kah bodoa -
lama kah bordadan rıhtıma ' 

Yazan .: NUSRET Safa Coşkun 

Ta!ebe bah~ede 

çarpıyor, çarpıyor ama bir ı 
türlü yanaşmak mümkün ol-
mıyor, j 

Rıhtım üzerinde mavnala
rın bu haline çıldıracak gibi 
olan bir adam bağırıyor. 

- Haçan Allah belim ver 
sin. Öyle alabanda sancak 

1

1 

yanaıılır mı? Hamsu paluğu 
kadar aklın yok mu be .. Hey. 

Temel,, vira et vira et be.. 1 
Ben bukalabalık arasında 

Bay müdürü aramağa çalı • ı 
ıırken, Karadenizden gelen 
Romanya vapurunun dalga
lan rıhtımı aııyor, ve ben 
dizlerime kadar sırsıklam o-
luyorum. j 

Nihayet biraz ileride kö -
mürcülere emir veren Bay 
müdürü farkediyorum: 

İkinci bir dalga He bu se
fer de tepeden uağı islan -
mamak için müdüre doğru 1 

ilerlerken on.tar da dönüyc:· 
lar: Müdür Bay Nuri: 

- Görüyorsunuz ya diyu: . 

ne kadar meığulüz .• 
- Görüyorum. Şu hald~ 
- Bay Hamdi size lazır.ı 

gelen şeyleri söylesin efen · 
dim. Ben Bay Hamdinin o -

dasına doğru yollanırken i
lave ediyor: 

- Maalesef çok mc~~ı 
bir zamanımda geldiniz .. 

• •• 
Kahataı çalışkan ve spor· 

cu müdür muavini Bay Ham 
dinin odasında (Haber) ipoı· 

muharriri Bay izzet Fahret
tin, Bay Hamdi ve ben .. Kar 
fi karııya konu, uyoruz .• 

Jimnastik salonunda ga • 
zetemizin Voleybol mü:ıaba 

kaları baılamış, mektep ta • 

_... Devamı 3. cü sayıfada 
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... Yol üstündeki lcüçUk is 
\asyonlarm civarında kerpiç 
ten yapılmı! harap cv!er. var. 
Bir, aralıl< gü~el bir ınekl~p 
binası görebildik. Her an A
tinaya yaklatıyorüz. Niha -
yet ·sari çinilerle süslenm'i~ 
tirin bir iıta&yönda trenimiz 
durdu. Burası Atinanın meı 
hüt Omonya istasyonu. Ka -
yanlıktnn aydınlığa çıkıyo • 
ruz. Omonya meydanı b~z}m 
Beyazıt meydanından daha 
kiiÇült1 yalnız, 'bütün . yollar 
bu meydanda toplanrj'öt. 'I 
Yol gösterenimiz ·öne dütfü. 1 
Yürüyoruz ... yürüyoruz ... 'Gü 
ilet hepimizi e_ritiyor .. Ati • 
na ıaat 9 ·da bile ~ok 'sıcak -o
Juyor. Epey uZ\lh bir mesafe 
katetfikten sonra ,fünng klü 
be geldik. Kapıda bekliyo .. 
ruz •.. Buradan Akrepola ,çı
kacağız ... Türk ·elçiliği lürint 
ldübe pek yakin, Böyle etne 
bi bir memlekette insan bay 
rağ'inın, dalgalandığı bir ·ev 
L'ir :Yuva gÔrmekle ne 1ka·dar 
iftihar ediyôt. 

Orada bulunan bize yol 
tiSstermek üzere refakat ıedi 
yor .•. Sicağa tahammül ede-• 
miyen bayanlar, 'bay!ar oto-
lnöbillere :atlayarak Akrapo- i 

la çıkıyorlar ... Bizlerde ha - 1 
:urlıksızlık dolayısHe bilmec 
huriye otomobillere ·.-loluyo -
ruz. Maama"fih .Alitıada en 
Uc:uz şey ·otomobi1dir diyebi
lirim. !akıilerfo bolluğu ve i 
ucuzlugu .burada sey3ahla -
rın gezmesini :kolaylaştırı -
:yor .. Arka arkaya dizilen o -
tomobillerimiz Akrapola çı
kan asfalt yolda hızlanıyor . 
lar. 'Etrafı ağaçhkiı bir hah 
ıeyi de geçtikten ·sonra dur
duk. Şimdi yaya merdiven -
leri çıkıyoruz. Akrapolun ka 
pısına geldik. Burada bizim 1 

sistemden kart postallar, u
fak tef ek elle ynpıİml' min • 
yatör ·eıyalar .satılır. 

Birıibhi .sırasına dizilmi' 
sütunların arnsmda dolaşı -
yonız. Yer~er iri •murabba şek 
tinde ta~larln döşcnmİf ... Ya 
nnnıztı :ihtiyar bit adam yak 
laştı. Bunda tercümanlık et 
mek istiyen bir rum müha -
cir •. Sizleri onun Akrapol 
lıaltkmda verdiği taf \h'i iza• 

Ya.zan : Şahap Kuranel 

hatla me~aul etmek istemiyo 
rum, yalnız Akr.opolun şa.ra 
ne manzarnsı hepimizi hay
ran elti. Bir larafta Pire li -
mamnın, diecr taraf!:ı Ati -
nayi vücudc getirecek yeni 
ıehtin manzar~sı ,gözüküyor. 
Aktopolun dik'kate değer bir 

riyetindeyiz. Hepimiz Atina '1 
nm en güzel ve en temiz ye
r'inde yemek yemek uzere 
Panteon lokantasına dönme 
yo.la çıktık. 

Akropoldan dönJtümü& 
pek güç oldu. Bel<liyen oto
·mob'ilter bizim kütlenin nü -

kropotda ,er. hl.:- gt"P 

huausiyeti ele içinde bir yı - ·en mühim §ey.; Uk bôt yere 
ğın f<>toğr.afçı -olması .. Tabii ,atlamak ta şart. Otomo'bili
'bu 1hr..tnası ıunulu1maması la · miz Panteonun yo1unu ;tuttu. 
zım ·gelcıı yerde :elimizde bu Lokanta Omonya ·meydanı -
lunan fotoğraf maidnelen na 1giden geni§ lbir yolun üs 
de it!emt yc ba~ladı. Her 'kö tünde temiz 'bir ~ton; biz i
~eden fcto~raflar atmıyor ... 

1 
çeri girerken cazbant "ma -

1 7İ,, yi çalıyordu. Hayret! A

m~·n:t :.- ra!iın 

Hnngi tarafa yetiıeceğimizi 

§n~ınyoruz ... 

Sıcağın ıfazlnhğı ve yemek 
zamanının yaklaş-nı~sı clola
ynilc Akropolü t : rk ıttıecbu

l usı.'lia kifayet -etıniy :>r. Böy 
le yerlerde •açık göz olmak 

tinada alafranga ıbeıteletin

-de ·dehşetli •rağbet ·var. Lo -
kanla daha -evvelden ha·ber
dar 'eililBiği ,için ıenria mü -
kemmel. Garson 1biri ·kapı • 
dar. kal"fıladı. 'f ahsi• .edilen 
mas:\Jardan birine a~rkadaş -
laTla beraber yerle)tik. Va
purda iki cündür ,aJııamadı
. ğımız yemeklerin •Üstüne A--tina·da tam bir Türk mutba-
ğı bplabildik. Y-emeklerin bi 
ri gelip biri gidiyor. Pireden 
Napoliye kadar denizde ge

l çireceğimiz iki gün için de 
. adetn 1midellii:ii biraz daha 

1fazb doldunna·ğa ıga:yret e -
diydl'duk,.. Güzel yapılmı§ 
'Ve piııtıif bifteklerle enfes 
garaplar ıinsa: ı.n bir kat da -
ha iştiba&ım arttırıyor •.. Ye
mek arnsıncla çalınan cüm -
huriyct nıatşnnız üstüne A
ftinayı ·şeMrlerimizden biriıi 
gibi t.clfıkki etmeğe batla -
dıtn. 

Kahvelerimizi içtikten son 
ra hesap pusulasını istedik.. 
O kadar çok )'eml§tik 'ki, 'kı
pn-dayacak halimiz ka1tna • 
mııtı. fakat bu «UJİes yemek 
lere ve praplara ne verdik 
bilir miı-itıiz, (80) drahmi 
yani 'biT Türk lirası ~-d&m \& 
tına bu fiatın yediğimiz ye
meklere nazaran pek ucuz 
her halde İstanbulla hiç ka. 
:bili kıyas değil.. 

Bot vaktimizde öteberi a
lacaktık, halbuki yemekten 
sonra öğrendiğimize naza -
ran sıcağın fazlalığından A
tinada saat i3 ten 16 ya ka 
dar dükklnlar kapanmak 
mecburiyetinde iınitl~r. Va
purun 18 de kalkacağına 1J?Ö

re alıı verit imkinsıı:dı. Ba 
sebepten ·bir kaç arkadat bir 
leşerek yola düzüldük ve sa 
at 17 ye kadar batı OO§ park 
ları, güzel binalaft ge2meğe 
başladık. .. Sııat 17,5 ta treni
miz Pire :istasyo-nunda 1dur
du. İki gün geniı ·denizde ge 
çireceğimiz 111kıntılan da-i!'ıt
mak ü;,,ere Yunanistat"n ~;:o
kulu cigaralarından tedarik 
ettikten sonra aab1'hki yolu 
takiben vaptrra geldik. 

Saat 18 de !keskin üç ·dü -
dükten -sonra vapur hareke
te -başladı. Pire panaromz.11-
nı görmek üzere ,kaptan köp 
rüsüne çıktım, grup eden gü 
ne~ limanı dolduran çatana 
ve vapur~lari 'kızart! c.r. deni 
ze tatlı l)ir kt2lllık v~riyor -
du .. 

Şimdi sinema ter;,Ji ·gibi 
P.ire •liioaliını •eyrede .seyre
de ·ilerliyoniz. iki taraflı .de
mirlenmiı vapurların arasın
dan vapurumuz yava, yavaı 
sıyrllzyor .. Akropola hnkiy°' 
rum ..• MaVi 'fiillere bürünen 
sütunlar tabiatin bu §İrin kö 
~inde hütün ·heybetile Pire 
yi eziyor, töhretinden m~ğ -
rur bir kumandan gibi bM~ 

ı· . ' jükarrda onu ıeyrediyor. ••· 
ıJerliyorua ••. Artllt 1pek l\z :ye
rtillik olan ·halt~ ·kuru .dc.r.:Je
hilecek sahilleri geçiyoruz ... 
Arkamızda yanımızda Ne.po 
liye müteveccihen_ glcle.J\ iiç 
tane ltalyan 'tahtelbahirile i
lerliyor ... Vasi denizt: aç·! -
dık. Vapurumuz bizi )".eni 
yefıi tilke'lerc ulnstirmalr üze 
:re sanki istical .ediyor ... 

(Sonu var) 

Mektepleri Geziyoruz : - ....... ~--

• • • Kabataş Lisesinde Bir Saat 
Ya2an : Nustet Safa Coşkun 

Tralebe derste _ Talebe bah~ede 

..... BCJ.§ tamfı ıbfnnci ~nytf -

raf tarlarının teıvik sesleri 
ititiliyor. 

Jlay Hamdi, tatlı tatlı, ken 
dine mahsus has edasile an
latıyor, biz de ainliyoru%. 

- Mektep tarihini ikiye 
ayırmak icabeder. Birincisi 
Kabataştaki binaslnda 'bu -
lunduğu dar ve te§kiH'ıtı nok 
san kadrosile Kabataf, ve 
bugünkü binasında tam ma 
nıuile ve her türlü teık'ilita 

sahip olgun bir lise olarak 
ikinci Kabala§ .. 

· Bugün mektebimiz 'bir mek 
tep için lazım gelen bütün 

tesisat ve tefkilatı haizdir. 
Senelerdenberi memlekete 
b'irçak değerli çoculilar ye -
li!tiren müessese timdi vazi
fesine daha ıümullü suretle 
devam ediyor . 

- Kaç talebe var efen -
dim? 

- Bmyorsunuz leyliler 
Haydarpafa lisesine naklo ... 
lundu. Nehari olarak 1100 

. talebenıiz var. 
- Munllim adedi? 

· - 4i ... Memleketin en de
ğerli hoca'ları muallim kad -
romuzdadır. 

- Talebe teşkilatı ve 'bil -
hsssa 'bütün 'mektepleri im -
rcndirec& bir vaziyette o • 
lan spor tetkilatmız hakkın-

da ma. Jtunat lutfeder misi - ı. 
• ? . 

nız.~ ' 
Mektepte spor faaliyeti · 

1924 te ba~lar. Mektepte 
'(Spor yurdu) namile spor 
teşkilatı kunllmut o zaman 
mevcudun pek az olmasına 
rağmen birçok kıymetli genç 
)er yeti§tirilmittir. Bil~sa 

927 - 928 •eneleri Y. M. C 
nin tertip etmit 1olduğu ve 
lstanbuldaki biitün mektep -
lerin ittirak ettiği voleybol 
turnovasında üç sene üç ta -
kımı da muvaf fakiyetli maç 
lar yaparak pmpiyon olmuı 
ve kupayı c.lmı~llr. 928 ıen3 

si nihayeti 1mektep 'bunıya 1 olduğu yerde bir harabe var 

nakletti. Burada ·dah• iyi bir dı. Bay Edip zamanında u • 
ıpor tetkiİib kurmak ·müm - , zun çalıımalar, diditmeler • 
kün oldu. Ben ilk mektebe ' den :sonra nihayet .lstanbu • 
geldiğim zaman gördümki , lun yegane jimnastik salo • 
mektepte ıpor günden güne nu olan binayı yaptırdık. Bu 
ölmektedir. VokyboJ, basket jimnastikhane Kabataılı ço
bol, gibi oyunlar da bir kaç : cukların bir ne:vi beden ma
ki~iye münhasırdı. bedidir. Her çocuk burada 

Bunu bütün talebeye t~ş - bunu jimnaıtikle :hazırlatır 
mil ettim. Benim gayem iyi ıoımı benim ve doktorun mü 
bir takımdan %İyade muhte- saadesile ağır sporlara bat -
lif takımlar yetiıtirmekti. lar. Mektepte her sınıfın ay 
Bunun için de evveli bunu rı ayrı voleybol, basketbol 
terbiye derslerine ehemmi - takımları vardır. Aralarında 
yet vennek lazımdı. Şu gör- ı 
düğünüz jimnutikhanenin (Lütfen sayı fayı çeviriniz) 

1Kurun ot>jelCUfi ıkar.t••ında 
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•• 
. uYük yanardağlar 
lQdif aa başlamak 

•• uz ere 
D·· 

d·f unya volkanlarının tekrar in-
g~· ~a. başlamak üzere olduğu, son 
-~~h~rde verilen haberlerin en 
·•ıu ırn·d· 

d 
1 ır. Nitekim Vezü yanar -

a" ·ı ik'gbı .~ e orta Hindista.ndaki diğer 
ı uy··k 1 d u yanardağın, alttan a ta 

UYulan g·· ··ı ··1 . . l r uru tu erı, ınsan ar a -
asında b" .. k b' lA d _ uyu ır te aş uyan ır • 

"''Ş\ır. 

!Ö~ anardağlarınm bol olmasiyle 
liil ret alan Japonyada sık sık gö 

en hafif indifalara karfı diğer 
l'anardag"I "kA . . d" kad . arın su unetı, §ım ıye 

ka. .a~ ınsanların hiç nazari dik - ı 
tını r>n.}b • b b•A b' h· d' """ etmıyor; unu ta ıı ır 

.~ ıse gibi görüyorlardı. Fakat, 
aonnı ·· 
1atın uş zannedilen bu yanardai-
tuı . duyulmaya başlanan ıürül-

erı, büyük bir af etin yer yer 
l'e 'd 
te nı. en gelmekte olduğunu gös· 

re 
ayvanlar 

Diinya alimlerinın ôtedenberi 
nıesgul oldukları bir m~seJe de 

müziğin hayvanlar ustün.fo yap
tığı tesirlerdir. Bu me5ele etrafın 

da o kadar çok tiözlcr söy1,,.nmiş~ 

o kadar yel{diğerine zıt r.azari -
yeler ileri sürülmüştür ki, mesele 

nydınlanncağma büsbütün kar~ 
m1ştır. 

Geçenlerde müzikle dam eden 
yılan ve uyuyan develerin hare • 

ketlerinden bahsetmiştik. 

trnııtir. I 
d M kin bu yanardağların üstün 
e \lçt " }'a. ugu dakikaları anlatnken, 
2ısıııa b. k k du ırço yerlerinde 11ca 

h inandan §ikayet ebni§tir. Bil • 
aı.a Ve ·· ·· · d - ~- b' kı d zu uzerın e An.1 m -
enı 1 

dek· a .Ça.ldığı dakikalar, tayyare 

Fran.~ada Lot1İs Lıınıierc i.~imli bir "ilim adamı yeni bir 3inema makinesi icat etmistir. Bu makine sayesinde, 
perdeye ııuran manzara ı·: har;!··eıh,ri,. artdc bir rcsi":"dc olduğu gibi_ düz bir .~el~~lde. dc~il, ~lındaw oldu~u_ gi. 
bi kabartma bir ~ckildc gorecegı:::. Aynı, nıanZ(Jra ve ınsan. hareketlen, pe rderurı u:::.cnndc bıze dogm )'tırtiyc· 
cek bir hale getirilmi§tir. Bununla ~ crabcr, ~'~!ıı~~re, EJ?:P-teci~erc b~ ~c~di kc'!:d~~inin b~~~nadı~1111 .sö~·lemi§tir. 
l''alrıı: on dnku ... -uncu asırda icat edıl en ve clu§!ınıUen boyle bır makrncyı. bugmıun ıclmıguıe gorc ıstı/rule edi
l cck bir Jıal.c lwymu,.tur. Resimde alim T ... ıınıiere ile, Fransa Akademi azalan lıuzurunda yaptığı bir tccrilbcdıJ 
e gösterdiği bir filmin ilri. parçasım görüyorsunuz ... 

Gene ayni mesele ile uğra§-an 

bir lngiliz alimi son zamanlarda 

neşrettiği bir kitapta et yiyen hay 
vanların umumiyetle · mUzikten 

korktuklannı ve kaçtıklarını, bu

na mukabil ot yiyenlerin de bila 
kis müzikten ho§landıklarmı ve 
müzik dinlerken gev§eyip uyu • 

duklarinı tesbit ettiğini i.:idia e~ 

miştir. 

Ay utu ması 
Ayın ve güneşin hemen her s~ 

ne tutulduğunu görmüısünüzdür. 

Nitekim ay ve güneş bu aene de 

tutulacak. Fakat, kaç kere tutu • 

lacağmı biliyor musunuz? 

ta 
1 ~ılot arkada~ına. kendisine 

Plıgı "h 1 1 l'o lı 1 tar arı daima tekrar ı -
nerd ~er halde yanardağın üstü - Bir halta ev • 
dah ogru altı bin kıdemden bile oel, Avuıturalya
" a az alçalmak bir delilık oldu da bir yılan mu

~ halde İngiliz tayyareciai bu • lımebeıi ke~ledil 
tay:a.Pnıı~trr. Çünkü, hararetin ' mİ§tir: Reıim .. 
"\.1 ilreyi .1urdurmak tehlikesi 1 J ·• J ··" •• •• " "lliu • . " .. . cıe gor{l.1 gunuz 
'bitd ~ıhı, dumanların, gozlerı 1 yılan daha doğ
dı, benbıre bozmak tehlikesi var- d .. ' .. d b 
~ara una beraber, Makın ınan •• 

lll!rı I . J ugu gun en e -

.,k llın gu" 11 ..... h. b" vakı•t ri yine resmını 
~~ta. ze ıgını ıç ıt .. .. w •• •• 

laraf tllıyacağını söyliyor. Aıağı gordugunuz ev -
~l la, her §eye kırılmış cam par de ya§ıyordu. l -

arı D'h• ' ., iki l b• ?lt .. ol ı parıl parıl parladıgı - ay evve ır • 
!?ordu"·· d d b. t d ?la ta gu zaman, boğucu uma en ırc or a an 

hanı .. ı · k d.. ·· 1 old .. ~enı· . rnu etmeğı artı utun kayb agu za -
korıc:ır · ~u aralık, kül ren~i 1 man onu uzun 
el.arı h ç hır duman sütunu V ~zu· ı uzun aradılar; 
tlikaet'taya doğru mütemadıyen ortada yoktu; ve 
tanlık lllbekte idi. Birdenbire ka • ı 6. it ··ıJ·· i d ır tara a o u-
;: ~ r umanla ıarıldıkları .. . 
lcotk n, Yollarını kaybetmek ve gune karar venl-
tq. linç Yanardağın krateri or - Ji. Fakat bir hal 

llı';~ad~Üftnek tehlikeıini geçir • ta evvel mesele 
er ır. 

Bu haftaki bulmaca 
No.4 

l . Birinci ve ikinci harflerim diken manasına gelir. 7 ve 6 harf 

erırni, aydınlık gecelerde daima gök yüzünde görürsünüz. 2, 4, 3 
•ah . ' . . 
.., ahın ılk aydınlık dakikalarını göatenr. 1, 3, 4, 5 harflerım yan 
J ana b. ıh· A gelecek ı k. larda giyilen ır e ıse manasını 'f o una eı ı zanıan 
• lld fi . d • ·ı e eder 6 7 l . t•d' 1 3 4 5 6 7 har erım e. ı§Çl e-r· · ve sua ı§are ı ır. , , , , ' 
'll salı.111 ... y l . .1 . b' ·ısmı· bulacaksınız. Nihayet 

G :r ~ er erıne verı ınıt ır ., s . d . 
' ' , 4 2 h fi . b ka k ld mamanızı temennı e erım. 1 ar erıme a ra a an 

tURUN b 1 1 ··dd t' be• gündür. Her bulma-
~a. .. u maca annın ınu e ı on .,. . . 
. ' uç haf ta sonra ilan edilerek müsabakada kazananların ısımle· 

tı lle§red·ı· da ne•redilen bul-
1 ır •. Bazı okuyuculanmız hafta arasın .,. 

~ listesini aramakta güçlük çektiklerini söyliyorlar. Bu güçlü
f!ıın " ·• ·1"' d·td• "i za • 

onune geçmek için, ,hu haftanın bulmacası 1 an e ı ıg 
illan b 1. d ca işaret edece· 

"· ' u ısenin çıktığı günü bu sayfalar a ayrı 
gıt. 

7 ub t kuyucularımızın 
· . a 1935 tarihli bulmacada kazanan ° 
•ııllıJe . 

\ rı 2 mart 1935 cumartesi günkü sayımızdadır. 

1 ~amtc açılan 1900 şergisi i{in. l 
ı yapılan ve bu tarihten. aonro §ehri.n 

l lıususi bir bir alameti olmak üzere 
bıral•ıları Ey/el lmlesi, dünya üze -
rinde mr.t'l:ud lmldcrin r.n bih-iik • 

/erinden biridir; ve her sene yii.::· 
birılercc seyyah bu lmlcyi ziyaret e

der. 
Resimde, kulenin tepesinde, ~m-

~el~lerin çalıtığı valdt alınml.§ bir 
gece ma11zarasım görüyor$unw;. 

tamamile mey .. 
dana çıkmı§lır: 
Şehrin dış tara -
lındaki orman -

dan tesadüf en 

g~en yolcular, 

bir çok ölü yılan 
ların ağaçlar a -
rasında yatmak -
ta olduğuna gör 
mü§lerdir. Bu, or 

manda, yılanlar 

arasında bir mu-

harebenin geçti
ğini İ§aret ediyor 

du. Ve nihayet 

evine dönen yı • 

lanın yorgun bu-

lunuıa, böyle bir 
muharebenin ya
pıldığına en bii

yük delildi 

KUR 
m 

Ay, bu sene, iki defa tutulacak 
tır. Güneşin tutulması ise, büyük 

takvimler, tam beş defa olmak ü-

7.eTe gösteriyorlar. 

Para kolleksiyonu 
İnsanların muhtelif çeı1t C§Ya• 

lan toplıyarak bir kollebiyon 

yapmaya ne kadar meraklı olduk 
larını bilirsiniz. Mesela pul me-

raklıları olduğu gibi, hnlı merak 

hları, ynhud büyük adamların 
imr.al nnı toplamak için çalı§aD 

b·r çok insanlar vardır. 

Tıpkı bunun gibi, Çinde bir ü .. 

niversite lalebesi para kolteksi • 

yon:ı yapmıya merak salmıştır. 

Bu talebenin kolleksiyonunda 

tam 27,000 çeşid para olduğu gö 

rülmüştür. 

Birınci müsabaka: Birinciye 5 Lira 
ikinciye bir kol saati 

Kurun, çocuk sayıfasına karşı küçük okuyuculan tarafın • 
dan gösterilen nihnyetsiz rağbet karşısında, hediyelerinin adedi
ni fazlalıı§brmaya karar vermiştir . 

1 - Her hafta yüz okuyucuya verilecek hediyeler arasında 
kur'a ile bir~_nci g~len okuyucuya 5 lira mükuf at, ikinci gelen 
okuyucuya guzel hır kol saati vereceğiz. 

ikinci müsabaka. Birinciye 10 Lira 
2 - Diğer taraftan, ikinci bir müsabaka daha açbk. Bu nıü

sabakn.mız, 4 hafta gibi kısa bir müddet sürecek ve sizi yormıya
caktır. Sadece, ikinci müsabakamız girebilmek için aşağıda ya
zılı olan noktayı dikkatle okumam zı rica ederiz. 

A - İkinci müsabakaya girebilmek için her okuyucunun, 14 
şubat per§embe tarihli sayı da dahil olmak üzere, arka arkaya 4 

lbulmacayı doğru halletmesı lazım dır. 
4 bulmacayı da arka arkaya doğru bulup çıkaran okuyucu

larımız arasında bir tasnif ynptıktcn sonra birinciye 10 lira Mü
kafat veriyoruz. 

Bul.mncalarımız, küçül< okuyucularımızı eğlendireceği lı:adarJ 
muhtehf sahalardaki istidatlarını da meydana çıkaracaktır. 
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Maki naya 
~ (Bat tarafı 1 inci aayıfada) 

Venfzeloaun isyanla 
allkası yokmut ? 

Belvat - AtinaJan buraya ge
len habere göre, v eniula., uyan 
laareketile alaktı61 olmadığını bil 
dirmİf ve anlcqamamazlıklara •on 
verecek ve yeni intihabatı hazırlı 
yacak kabiliyette bir laükümetin 
tqlıil edilme.ini i•temiftir. 

Asi donanma lskenderlyeye 
sı§ın mak isterse •• 

lıkenderiye, 6 (A.A.) -Yuna
ni.tandan buradaki Yunan elçili· 
ğine gelen bir telgrafnamede isi 
gemilerin lskenderiyeye iltica ede
bilecekleri bildirilmektedir. 

Elçi, Mısır Bqvekilini ziyaret 
ederek böyle bir bal vukuunda bey 
nıelmilel kanunun tatbik edilerek 
asilerin siliblarmdan tecrit edilme 
s · ni talep etmittir. 
Bulgarletan, kom,ularanın 

mUtkUI vaziyetlerinden 
latif ad eyi dU9UnmUyor 
Sofya, 6 (A.A.) - Havasa. 

jansı bildiriyor: Cambana gazete· 
ıi, Bulgar - Yunan hududunun 
üç gündenberi kapalı olduğunu 
dünıdenberi Pettede muharebe gü
rültülerinin ititilmekte bulunduğu
nu yazmaktadır. 

Hariciye Bakanı, Bay Batalof, 
gazete muhabirlerine beyanatta 
bulunarak Yunaniıtan vakayiinin 
Balkanlar sulhunu tehdit etmeei 
ihtimali bakmımdan Bulgaristanı 
ıon derece alakadar etmeıkte oldu
ğunu beyan ettikten aonra föyle 
dem ittir: 

"-Bulgaristan, komtulannın 
mUfkilt:titir tmmıar eıtJDeyi lit9tf· 
ye~ iıtememiı,fakat hudutların mu 
rakabeaini takviye için memleket 
dahilinden asker 1evtketmeti zaru
ridir. Bu tedbirler, tamamiyle te • 
clnfüi mahiyettedir.,, 

ş:ddetlı kış, harekatı 
durduruyor 

Atina: 6 (A.A.) -Atina ajan 
sı bildiriyor: 

Harbiye nazın General Kondi
lis, Baıvekil Bay Çaldarise çekti
ği i.>ir telgrafta gece yarısından • 
beri devam eden ıiddetli kıtın, 
harekib İfgal ettiğini ve kuvvetli 
bir sisin rüiyete mani olduğunu 

bildirmittir• HükWııet kuvetleri 
Strimon nehrinin öte taraf mda a
sileri bir çenber içine almqtır. 
Hava düzelince harekata yeniden 
bqlanacaktır. 

verilirken : Nezlenin önü 
alınabilir 

Bir ,ok •eyyalalar, bu mqlaur ya 
kdan tecrübe etmifladir. 

Bay C.A.C yazıyor: 

"Ben otuz aenedenberi delikli 
Allcock yakılannı kullanıyonmı. 

Ve daima memnwıiyetbaht teda
v:sini gördüm. Her vakit nezdim
de bulundururum. Fena bir nezle-
nin ilk alametini gördüiümde he
men bir tane karnıma korum ve 
nezleyi durdurmak için kifi ıelir. 
Fakat nezlenin ilerlemesini _.bil-

zere hükCimetin ve milli ltuvvet • 
lerin batladıklan mücadele bu • 
gunden itibaren artık kati aafha· 
ama giriyor. Kendi saadetinin, 
kendi sükUn ve rahatının alçak 
dütmanlan tarafmdan kopartı -
lan f eliket fırtınası kart ısında 
mileltin, ilk andan itibaren, gös
terdiği souk kanlılık ve meıru hü 
kUmetin harekatmı takviye hu • 
susunda izhar ettiği ıevk ve heye 
can bizlere bu mücadeleyi bahti 
yar bir neticeye vardırmak için 
lizmı gelen bütün kuvveti vermit huaa kıt mevsiminde- bırakır
tir. Metru hükUınetinin galebeıin aam bir tan4' de arkama iki omuz 
den tamamiyle müemmen oldu -
ğunu en kat'i bir surette temin 
edebilirim. 

Ayni zamanda hükumetin 
ıarsılmaz karan yalnız sükUnu te
ıise değil, ayni zamanda kendi 
ph1elarmm ac!i menfaatlerini te
min için sistematik bir tarzda pu
su kurmaktan çekinmiyenlerden 
memleketi kati surette tatbire de 
matuf olduğuna işaret etmeli va
zife addederim. HükUınet memle
kete uzun bir normal hayat dev· 
resi teıis etmek mecburiyetini de
rin bir surette hissetmektedir. 

HükUmet Reisi Çaldariı 
Atina, 6 (A.A.) - Atina ajan

sı bildiriyor: 
Bütün Generallar ve mütekait 

zabitler hükUmet reisi Bay Çal
darise ve harbiye nazırı General 
Kondilise telgraflar çekerek isyan 
hareketini gayri milli ve cinai te· 
likki ettiklerini söylemiıler ve hü
kUmetin emrine amade bulunduk
larmı bildirmiılerdir. 

isyan hareketini tertip edenle
rin .-.etleri ne ,.anı dahilinde 
müsadere edileceğini tespit eden 
kararname ne,redilmiıtir. 

araama korum. Her iki yakmm 
güzel teıiriyle beni bu fena nezle
den kurtarır. Her neremde bir ai
rı hi11edersem hemen bir tane -
veya bir tanenin yansını- ağn· 
yan mahalle koydujumda ain
mm zail olduiunu ıörürüm. Sey
yah olmaklaığnn hasebiyle bu ya
kılan Avusturalyaya, Çine ve hat
ta Avrupaya bile götürdüm. Ali-

cock müessesesi; hemen hergün 
dünyanm her meleketinden, her 
yafta kadın ve erkeklerden tetek
kür mektuplan almaktadır. Böb
rek sancılan, muannit ağnlar, 

müzmin nezleler, Allcodc yakıeı 

vaaıtaa ~yle tevlid edilen devamlı 

hararet ve tahrik edici kan deve-
ranmm tesiriyle hemen teskin ve 
tedavi olunmaktadır. Bir Allcock 
yakıımı ainYan mahalle koymak 
veya yerinden kaldırmak için iki 
saniye kifdir. Hakiki delikli 
Allcock yakılan bir kartal ile kır
mm bir daire markasını tatırlar. 
Her ecmnede vardır. Fiyab 40 
kuruıtıır. 

ACELE SATILIK 

Kavaladan bildirildiğine göre, 1 - Çember1it&f, Dizdariyede, 
asilerin reisi General Amnenos. Şatir sokak, çefmenin k&rfısmda, 
Şehir dahilinde ahalinin bet saat l köte bqında, elektrik ve terkos 
ıüren isyanını bastırmak için asi suyu olan mutamba döteli (7) o
psaru harp gemisinin muaveneti· dalı (13) No. b bir ev acele satı· 
ne müracaat etmittir. lıktır. 

Bükret, 6 (A.A.) - Havasa· 2-Tophanede Topçular cad. 
jansmdan: Türkiyeden gelen ha- desinde Nuaratiye camii ittisalin
berlere göre, Türk hükômeti, Ma- deki kemer kahvesinin üçte biri 
kedonya isyanmdan doğabilecek acele sablıktır. 
her ihtimale kar!I Yunan hududu- 3 _ Tophanede lutla arkasm• 
na aaker ve malzeme göndermif • da ketanii Ömer pqa mahaltesin
tir. de 2 No. lı (303,40) metre murab-

Bükreı, 6 (A.A.) - Havaa a • bamda denize nazır bir bap hane 
janamdan: Yunan hududuna aa • arsası maa bahçe acele satılıktır. 
ker ve malzeme gönderildiğine 

Görmek için müatecirlere ve 
pazarlıiı için Kuımpaıada Deniz 
kütüphanesi Md. B. H. Tahaine 

dair Türkiyeden gelen haberler 
üzerine, bu sevkiyat Makedonya 
Yunan İayanmdan dolayı ibtiy~tl 

müracaat edilmeıi. bir tedbir olmak üzere telakki e • 

dilmektedir • Asliye mahkemeleri yenileme 
Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar hü· Bürosundan : 

k6.meti isyan yüzünden muhtemel 
kantrklıklara mini olmak üzere 
Yunan hudud1D111 krtaatla tahtit 
etmiftir. 

Harbiye nazın bu telgrafında 
yapılmakta olan mücadelenin ne 
kadar mukaddes olduğunu ta • 
mamiyle anlıyan ahalinin ve as -
kerlerin yapmakta oldukları can 
dan tezahürat k&r§ısmda pek zi
yade mütehauis olduğunu ilave 
etmiıtir. 

Havanın muhalif olma~ma rağ Hebeş standa b.taraf 

Davacı - Madam Sera Hayım 
ve Kkara Amar ile dava olunan 
Beyoilımda Tarlabatı caddesinde 
Mektep tokaimda 45 No: da Me
todia Gliıorroviç araamdaki da· 

vamn yenileme muhakemeai sıra
smda: 

men, dün General Kondilism ida mıntaka 
resi altmda 20 bombardiman tay Roma, 6 (A.A.) - Habefiatan 
yaresi müteakip kqif uÇUflan ya , He ltalyan Soma.luı arasında aon 
parak asilerin mevzilerini teabit hudut hadiseleri üzerine bitaraf 
etmi,lerdir. Bu UÇU§lar tam bir bir mmtaka tesisi hakkında ltalya 
muvaffakiyetle neticelenmittir. ile Habeıistan araaın:la anlatma 

HükUmet filosu dün aqam, a· hasıl olduğu remıen bildirilmek • 
halinin tiddetli alkıılan ve "yaıa tedir. 
ım hüktimet, kalirolsun katiller,, 
sesleri arasmda Eubeç buiazm • 
dan ıeçmiıtir. 

HükUmet reisi ÇaldarİI, matbu 
at mümeaaillerinin müracaab ü • 
zerine qapdr.ki beyanatı tahri • 
ren vermiıtir: 

Vatana, devlete ve Yunan mil 
Jetinin büriyetlerine kaqı silah 
çekmek ctiretinde bahqwı cani -
lenfa memlebti .....,... 6-

Menderes taştı 
Aydm, 6 (A.A.) - Menederea 

tatmıt ve biıtün ovayı ıu kapla. 
mqtır. Üç gündür lzmir poata tre
ni ıe!memektedir. Bugün Denizli 
posta treni Aydına kadar gelmit 
ve geriye dönmüftür. Menderesin 
tqmaamdan bu yd yaz mahsulü • 
nün çok bereketli olacaiı tahmin 
edilijor. 

Dava olunan Metodia Gligoro
viçin ~kametgihmın meçhul bu
lunduğu mübatirin verdiği me,ru
hattan anlqdmalda ilanen tebli

iat icruma karar verilmiı bulun
duğuıulen tetkibtm yapılacağı 

27-3-935 çarf&Qba aaat 10 da 
Büroda hazır bulunmaıı lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmaküze
re ilin olunur. (5692) 

Hizmet edecek bir kadın 
Bir yqb kadm yanında oturup 

ev itleri yapacak yalnız ve y&fbca 
bir kadm aranıyor. Matbaamız 
kahveciıine müracaat. 

Bay Hitler temaruz 
mu ediyo? 

-- (Bat tarab 1 inci aayıfada) 

bir temaruz olduğu ve bu baatalı
im dün müdafaa halinde neıre· 
dilmif olan lngiliz beyaz kitabm
da Almanyanm tesl'hatma müte
allik olarak serdedilmit olan mü· 
talialarla ali.kadar bulunduğu 
dütüncesine ıevketmittir. 

Reami mahafil, bu noktai na
zan kabul etmemektedir. Bu ma• 
hafil, B. Hitlerin ırhhi vaziyeti• 
n'.n ecnebi ziyaretçileri kabul ve 
onları yüksek siyasete müteallik 
meseleleri müzakere etmesine mü 
ıait olmadıiından tüphe etme
mektedir. 

Filhakika B. Hitelerin Berlin· 
den gelen gazete haberlerinin an
lattıklarından çok daha ziyade 
haata olduğunu farkett:recek bir 
çok sebepler vardır. 

Şimdiye kadar Sir John Saymo· 
mm vaziyetine ait yeni bir tarih 
tespit edilmemiftir. 

Bay H iller temaruz 
edlyormut 1 

Berrn, 6 (A.A.) - Havas a· 
jansı muhabirinden: 

Politik ve diplomasi mahfeller, 
B. Hitlerin ani rahatsızlığı yüzün
den Sir Sayınonun ziyaretinin bir 
bqka tarihe bırakılması kartısın
da hak:kt bir heyecan duymakta· 
dır. 

Reami tebliğ, sadece B. Hitle· 
rin Sarbruk ıeyahatinde hafif bir 
aoğuk algm!ığmı ve sesinin kıııl· 
dığmı söylemektedir. Fakat harp• 
te gaz ile hastalık kapmıt olan B. 
Hiderin aırtlaimda ciddi bir ra• 
batsızbk olduğu ıay:uı, ilk sık 
deveran ve aeıinde zaman zaman 
knıklıklar ıörülmüttü. Cuma gü
nü sıhhatini dütünmeden dıtarı 
çılanıttı. Söylendiğine ıöre, bu 
rahatsızlığm diplomatik olduğunu 
zannettirecek bir feY yoktur. Bu 
kadar ısrarla ziyareti iıtiyen hü· 
kiimet, mühim sebepler olmaaa, 
bu z!yaretten vazgeçmezdi. 

Bununla beraber, Alman efki
n umumiyesi, "Fuhrer,, in rahat· 
sızlığı haberine kartı bu dakikaya 
kadar tamamen lakayt kalmıttır, 
ve iyi bir membadan öğrenildiği· 
ne göre, B. Hitler mefguliyetle~ 
ni bırakmıt değildir. 

Dün ak§am gece yaruma ka· 
dar bir çok kimseleri kabul etmiı 
olan B. Hitler, öğleden sonra da, 
Yon Ribbentrop ile silahlan bı· 

ralmıa meıeleleri hakkında gö
rüımiqtür. iddia edildiğine göre, 
propaganda nazm B. Göbbelıle 

de görüpnüttür. 

Berlin pol'tika mahafili, İngi
liz hükCimetinden Sir Saymonun 
ziyaretini tehir etmesinin istenil· 
mesinde B. Hitler:n rahatsızlığı· 
mn muazzam bir tesiri olduğunu 

saklamamaktadır. Çünkü bu, Av
rupa büyük devletleri arasındaki 

görütmelerde bir gevtekJiğe se

bep olacaktır. 
Böylece vakit kaybedilmesi de 

mecburi olarak, Avrupa vaziyeti
n 'n inkitafma müe11ir olacaktır. 

.. Yaman bir patavataız"ıkl,, 
Londra, 6 (A.A.) - Daily te

legraph, B. Hitlerin yakmcla iadei 
afiyet etmesi ve bu suretle müza· 
keratm yeniden batlaması temen
nisinde bulunmaktadır. 

Morninı post, ayni temenniyi 
izhar ederek: "Ansızın hadis olan 
bu maniin, müzakeratı iptal de
lil de, yalnız tehir edeceiini ümit 
etmek limndır.,, diyor. 

Daily Herald da di;ror ki: 

"Dosta.ne bir ziyaret ve • 
müzakere arifeıinde bey 
Almanya teslihitma dair ol 
mı, yaman bir patavatsızlık 
muttur. Müzakeratm 
büsbütün yeni bqtan 
iktiza edecektir.,, 

Beyaz kitapta Alm•ll 
eıe,hlnde neler var 
Berlin, 6 (A.A.) - Ha.-1 

habirinden: 

Dün akf&lllki Alman nıa 
İngiliz beyazkitabınm intİ 
İngiliz nazırlarmm Berlin 
tini tehir etmelerini bahiı o 
Hitlerin ansızın haatlanması 
ımda herhangi bir mün1

-··-,

lunduğuna itaret etmekten 
itina ile tevakki etmi,tir. 
ler, sadece mezkur kitapta 
manyaya iınat olunan ka 
ri mevzuubahıec!erek asabi 
izhar ediyor. 

Döyçe Algemayne g 
müaait bir hale giren siy 
bu lngiliz ithamlan yüzünd 
lal edilmesini hayretle kartı 
"Bu, dostluia ıığmmayan b 
rekettir, ve ayni zamanda 
lkincitetrininde Londrada 
ferma olan harp ve panik zi 
tine rucu etmek demektir.,, 

Saymen•n bUIUn aey 
tasavvurlara altUst mU 

Paris, 6 (A.A.) - in 
Almanya gÖrüfJDelerinin t 
uğraması, Batvekil Hitler' 
ranm lnıiliz beyazkitab'm 
titan neticeai etl&kki eden 
aız matbuatında uzun tef 
mucip olmaktadır. Gazete) 
giliz • Alman hududunun, 
her vakitkinden ziyade, Ren 

üzerinde bulunduğunu ve sir 
Saymon'u Moakova ve Var 
aeyaıbat atsavvurlarmm altm 
ğunu kaydediyorlar. 

Echo de Parla diyor ki: 

"Esef ve hiddetini zapet 
mit olan B. Hitler'in ha.reli~• 
kiline değildir. B. Hitler, 
ya'nm silahlanma projesi h 
da hadis olan mururu z 
hainceaine feshedildiğini z 
yor ve timdi İngiliz muhalifi 
ulusal kabineye k&rfı vazif 
ni istiımar etmek istiyor." 

Maten gazetesi, AJmaO 
ıilahlamna keyfiyetini, 

torluiu müdafaya kadar 
olan lngiltere'nin askeri t 
!erini temamile haklı kı 
ifade ediyor. 

ÖVr, A!manya'nm, bir ~ 
lngiliz anıa,m..ile, lnp·~ 
F ranıaa' dan ayırmağa mu.-f 
lamaymca, bu gayeyi teıııİJI 
bu sefer de Frama'ya 111' 

teıebbüaünde bulunacağıDI 

diyor. S 
"Figaro,, ise, Almanya'od" 

Martta avam kamarasınb. 
yan eClecek müzakerat • 
bekliyeceğini ve mühalef~ 
giliz kabinetine mü,külit. • 
eyliyeceği ümidini bealediiiıll 
min ediyor. 

KONFERANS~~~ 
Milli Türk talebe birliİ' 

k&ipliğinden: ı~ 
8-3·1935 cuma günü eaa~, 

da İstanbul Halkevi konf B 
nunda Bay Mahmut &at ,, k 
Türk gençliği için b~la:ı 
ransmı verecektir. Birlik 

elsi. 



Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salahiyetli bilginler; elife 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

y· 
•rrnı kitabı birden edinmek ve CjOk de§erll bir kU· 

tüphaneye sahip olmak isti~orsanız 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz. 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku

YUcularımıza bir kolaylık olmak üzere abone 9artlarını yazıyoruz. 

,,Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
636'' .k. • ı ınci serininki "504,, kuruştur . 
•• 
?.deme şartları! Birinci seri için "236", ikinci seri 
ıçın "204 . , .
1 

,, kuruş peşın alın1r. Kalan kısımlar her ay bir lira ve-
tı rnek üzere taksite bağlanır. 
t - Hangi seriye abone olursanız olunuz, peıin alınacak pa

.. a.ydı gönderir göndermez on kitabı birden alırsınız. Kitaplar taı
•a. ak· ı okuyucularımızın adlarına yollanır. Poıta paraıı ahn-
lllaı. _ 

in Abonelerin - taksitleri gününde 6diyeceklerine dair -
b eınursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu-
u göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 

esnaf v tü' • . • b'I' eya ccara ımza ettıre ı ır. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

~üracaat yeri. Vakıt Matbaası - Ankara caddesi. - İstanbul 

lstanbul Kumandanlığı 
Sat.ınalma Konıiıyonu IJinlan 
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Askeri mekteplere 
muallim aranıyor 

1 - Askeri liselerle Kırık kaledeki Sao'al mektebine ve askeri 
orta mekteple afağıdaki yazılı dersler için muallim alınacaktır. 

a) Kuleli liseıi için: F elıefe, riyeziye, fi ıilıı:, kimya, ingiliıce. 
b ) Maltepe As. li1eıi için : (Topkapı) Fizik, riyaziye, 
c ) Buru As. Jiıesi için : F izik, riyaıiye. 
d ) Kmkkale San'at Mp. : Edebiyat, fe lsefe, musiki, riyaıiye .' 
i ) Erzincan As. orta Mp. : Riyaziye. 

2 - Bu muaHimliklere Maarif Jisclerinde •e orta mektep· 
!erinde 926 senesinden sonra muallimlik yapmış olan, yahud 
branılarına göre okutmık aalihiyet ini ve kanuni vasıfları haiz 
bulunan muallimler ahnacak ~ır. 

3 - isteklilerden başka yerde i~i o!mıyanlara mektebin 
buluoduğu yerin uzaklığına ve iıteldi olduğu dene göre ayda 
84 liradan 126 liraya kadar ücret verilecektir. Maarif mektep
lerinde dersi olan muallimlere gene mektebin bu'unduğu yere 
.. e iıtediği derse göre okutacağı her ders saati için bir liradan 
dlSrt Jiray• kadar ücret verilecektir. Ucret miktarını askeri liıeler 
mlHettiıliği tayin eder. 

4 - AyJılc ücr e tle tayin edilen muallimler haftada 15: 20 
saat ders o'mtmağa mecburdur • 

5 - lslekliler ist idılarma aş:ıtıdaki kAğıdJarı iliıtirerek 
Ankarada Milli Müdafaa Vekaletinde askeri liıefer miifettişliğiae 
gönderirler • 

a) Fotoğraflı Ye resmi makamca tasdikli fiı (hal tercümesi)• 
b) Polis tahkikatı ıoounda alacağı bOınübıl kiğıdı Ye yabancı 

kadınla eYli olm adıiını gösteren kliıd • 

c) Sıhhi heyeti tam olan bir askeri hastaneden alacığı tasdikli 
ııbhat raporu. 

d) Ehliyet dercceıini g6ıteren t•hadetname, ehliyetname, 
tasdikname ve başka vesikalarının tasdikli ye fotoğraflı 
suretleri • Kasnak Kayışları 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğündeµ: 

Kıt'at ihtiyacı için beher kilo
ıunun tahmin bedeli 10 kurut o
lan (40) ton nohut açık ekıiltme
ye konmuıtur. lhaleıi 9 - Mart -
935 Cumartesi günü saat 14,30 
dadır. l•tekliler ıartnamesini F ın· 
dıklıdaki komiıyonda görebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 300 lira • 
hk teminat makbuz ve Ticaret o
dasına kayıtlı olduklarına dair ve
ıikalariyle vaktinden evvel ko • 
misyonda hazır bulunmaları. 

(408) .(877) e ) Noterden tasdikli taabbüd ıenedi bu senede şualar ya• 
ıılacaktır. 
( Tayin ediJeceiim mektebin der1i 

12 
l' ahınini bedeli 85,400 lira olan yukarıda yazılı kasnak kayıtları 

al lrlatt 935 tarihinde Sah günü .saat on beşte Askeri Fabrikalar Satın 
de~~ .koıniayonunca pazarlıkla satın almacaktır. Tediye §artlarında 
\ler·tldik yapılmıştır. Şartname 427 kuruş mukabilinde komisyondan 
ka~ ır. taliplerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 numaralı 
tnis;ll\ln 2 Ve 3 maddelerinde yazılı veıaikle mezkUr gün ve saatte ko 

<>na tn" 1 .., Uracaat arı. (1160) 

Kıt'at ihtiyacı için beher kilo • 
sunun tahmin bedeli 30 kuru~ o • 
lup 22 ton sabun kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 9 -
Mart - 935 Cumartesi günü .saat 
15 dedir. istekliler şartnamesini 
her gün öğleden evvel F ındıkhda
ki Satınalma komisyonunda göre· 
bilirler. Eksiltmeye gireceklerin 
495 liralık teminat mektubu veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesikalariyle bir
likte teklif mektuplarını belli gün 
ye ihale saatinden en az bir ıaat 
evveline kadar komisyona verme· 

muallimlijinden herhangi der11 aeneıi içinde çekilmemeyi, ıayet 
tatil ıamanıada çekilecek olursam en az iki ay önce bildireceğimi, 
böyle yapmazsam alacağım ücretin iki ayhğını tazminat olarak bir 
defada ödeyeceğimi, bundan batKn tayin olunduğnm halde ka
nunun gösterdiği zaman içinde nıif eme baflamazsam gene ayni 
taıminah ödeyeceğimi ve ne suretle olursa olsun a1\rert liıeler 

mUf~ttişUğinin göreceği lüıum üıetine bernang\ bir ıamanda bu 
vazifeden ç.ıkarıldığım takdirde hiçbir hak iddia ctmiyeceğimi 

Büyük 

l Piyangosu 
18 . ayyare ft. 7 ertip 5. ci Çekiş 71. Mart 1935 Jedi r. 

4 
llyük ikramiye : 30.000 Liradır 

!/1"ıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramige-
11ııı..._ le,. ve 20,000 liralık mükafat vardır. -..... . 
A Muhtelif kimya malzemesi 

skeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
l•tib:ilbtnini bedeli 100,000 lira olan Ye 9 - Mart - 935 

t,d. ınde pazarhğı yapılacağı ilan edilen ltimya malzeme5İnin 
tati~·e. Şartla rında değişiklik yapılrlığından bu malzeme pazarhk 

•n1n 19 - Mut -935 Sah gününe talik edildlgi ilAn olunur. 
( 1060) 

................................ 11111111 ... 

Kiralık Daireler 
de 

0
Poata ve Adliye bin- na en yakm yerde Ankara caddesin· 

Od rhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğ1.1 kat oda 
~ dah· k' k tl • k' leı-e ı ıraya verilecektir. Cemiyetlere, avu a ara, ne ım-

' n<ıtete, ınecmua idarelerine mükemmel daireler • • • 

·· VAKiT idare evine müracaat ·· 
~ ... llıııııııı.;;.: 

l'<C 1 

~ lstanbul Belediyesi ilanları 

Poyrasile beraber 73 tane 32 lik dingil 

,, ,, 156 " 37 ,, " 
B 

1 
,, ,, 135 ,, 42 ,, ,, 

••11e a at atelyesi için yukarda adedi ve kalınlıkları yazılı 364 

koout<>Yras le beraber dingil alınmak üzere açık ıkı : ltmeye 
llaijtlü ~uştur. Beherinin tahmin fiatı 8 liradır. Şartnamesi levazım 
'tl-.._kkOğüneie görülür Elisiltmeye g irmek isteyenler 218,5 Jirahk 
ib•le · .. "t letninatile 2490 numaralı kanunda yazılı ve5 ikalarla 
~llciirngunu olan 21 - 3 . 935 Perıembe günü saat JS tı daimi 

elldc bulunmalıdır. (1178) 

leri. ( 409) .(878) 

• 
Kıt'at ihtiyacı için beher kilo

sunun tahmin bedeli 20 kurut o -
~an t 1 ton çekirdekli kuru üzüm 
açık t-ksiltmeye konmu§tur. İhale
si 9 - Mart - 935 Cumartesi 
günü ıaat 16 dadır. istekliler fart· 
namesini her gün öğleden evvel 
Fındıklıdaki ıatınalma komisyo· 
nunda ıörebilitler. Eksiltmeye gi· 
recelderin 159 Jiralrk teminat 
makbuz ve Ticaret odasına kayıt
lı olduklarına dair veaikalariyle 
birliltte vaktintlea evvet komis • 
yonda hazır bulunmaları. 

taahblid ederim ). (1043) 

Kara Gölge 
Dördüncü kitab 

Mavi Portakal 
F"igatı 5 /(uruştur 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar serisindeıı 
günde bir kitap ne~rolunur. 

lter on beş 

Her kitab baılı ba,ıoa bir romandır. 

Şimdiye Kadar Çıkanlar: 
Numara 1 Bir MUhim Cinayet 

,, 2 Sarı Saçlı Adam 

., 3 Asılmı~ Kadın 
,, 4 Mavi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - Ankara Cad.: lstanbul 

(879) (410) 
~........,__------- r Yeni Kitaplar 

Dr. Hafız Cemal ı Hayali sosyalizm - ilmi s yalizm 
Dahiliye Mütehassısı h 

M.e.§ u. r En·g· e.l.s' in_hu evrensel .ıstaörgiitü Haydar Rifat tarafından 
Cumadatn başka günlerde saat d ı b k b ı ınııze uyu ır muvaffakiyetle çevrilınia b ·· 1 

(2,5 dan 6) ya kadar lstanhul Di· O . . '1 ugun yayı mıttır. 
zenle tavsıye edcrı7. Fiatı 50 krş. 

v~y~un~ki(118)numuahh~ [~~~~~~~~~~-----~~~~~~----~ 
susi kabinesinde hastalarını kabul Bakırköy Sulh Hukuk Hakim- ~---• 
eder. liğinden : rr Yeniçık tı 

1 asedenıo.ı):ıh arın ve Atinalılann 
Muayenehane •e ev telefonu Müddei Belaiyanm müddeia- C 

??398 Kıtlık telefonu 21044. leyh Yeşilköyünde Halkalı cadde- Ü~ le~i ~İyet 
Göı Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Babıali, Ankara caddeıi No. 60 

Telefon: 22566 
Sah günleri meccanendir .. 

ZAYi - Marka 1. G. No: 168317 

Assiria 15, 1 sandık, eşyanın güm

rük ithalat beyannameleri kayhol

mu§tur. Bunların yenileri çıkarıla
cağından hükıınü kalmamıştır ilan 
olunur . . (5676 ). 

sinde 36 numaralı hanede mukim Ksenef on 
iken halen mahalli ikameti meç- Haydar Rifat 

hul bulunan Dominik aleyhine aç- 50 Kuruş 
tığı İpotekin fekki hakkındaki 11'••--------••--ııiııfı• 
davanın cari mahkemesinde itti
haz olunan gıyap kararına beş gün 

zarfında itiraz ile yevmi muhake
me olan 25 Mart 935 Pazartesi 

saat 10 Ja mahkemeye gelmediği 

takdirde cereyan eden vakaları ve 
ibraz edilen makbuzu ve indelha· 
ce tapu dairesinde 'bulunan (250) 

mnıımumuın ııınuııııımuııııııuını r11ımını ııwuıııc:ıııımmumınmmı aJHUtMi.:l 

lirayı havi ipotek evrakındaki im• 

zaları tatbik edileceğinde ilanen 

gıyap kararının tebliğine karar 

verilmekle tebliğ makamına kaim 

olmak üzere hukuk usul mahke

meleri kanun maddei nınhsüsaıına 

tevfikQn ilan olunur. (5694). 
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D!~let Demiryollorı ue limnnıarı i~letme Umum i~aresi ilnnıar1 
Muhammen bedeli ile cins ve mikdan a9ağıda yazılı malzeme 

17/ 4/ 935 çarıamba günü ıaat 15, 30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binuında aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin yerli mal için (1856) ve Cif - c. F t~ 
lim için (784) liralık muvakkat tem inat vermeleri ve kanunun tayin et
tiği vesikalar ve kanunun 4 c:ü mad desi mucibince iıe girmeğe manii 
kammi bulunmadığına dair beyan name ve teklifler ile ayni gün aaat 
14,30 a kadar komisyon reisliğinevermeleri lazımdır. 

Bu İ§e ait 9artnameler parasız e>larak Ankarada malzeme dairesin 
de ve Ha.ydarpata-da tesellüm ve sevk müdürlüğünde dağıblmakta . 
drr. (1100) 

Cinai Miktara 

Üstüpü SSton 
J 

Muhammen 'bedeli 
Yerli Cif ve C. F 
Lira 

24750 
Lira 

10450 

r ... ~ulu· 'l men bedelleri ile CİDS ve miktan aıağıda yazılı mallar 
16 • 4 · 9':45 Salı günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında satın ahuac•ktır. Bu işe girmek isteyenlerin 
1586,ıS lira'ık muvakkat teminat Termeleri Te kanunwn tayin 
e!t iği VC9İkalar TC kanunun cördüocÜ maddesi mucibince İşe 

girmeğe maoİİ kanuni bufan111ad1ğ'1na dair beyanname Ye teklifler 
ile ayni gün saat 14 e kadar komisyon reiıliğine vermeleri Ji· 
ıımdır. Bu işe ait fartoameler parasız olarak Ankara, Haydar· 
paşa veznelerinde ve malzeme dairesinde dağdılmaktadır. (1022) 

Cinsi Miktarı Mubemmen bedeli 
Delikli ba\ur Antrtuvaz çubuğu 56,000 Kg. 18,480 lira 
Bakır boru 4,2JO Metre 2,650 ,, 
Müıek 1:cl pirinç çubuk 100 ,, ~O ,, 

Muhammen bedeli ile mikdarıaşağıda yazılı seyyar telgraf maki· 
nelel'i 17 / 4/ 935 çartamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankara
da idare binasında sabn alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenleı in 866, 25 liralık muvakkat teminat verme 
leri ve kanunun tayin ettiğ( vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bu 
lunmadığına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazI mdır. 

Bu ite ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada tesellüm ve 
ıevk müdürlüğünde ve Anl<arada malzeme dairesinde dağıhtmakta -
ili~ (1~7) 

Cinıi Miktarı Muhammen bedeli 

Seyyar telgraf makinesi 35 
Lira 
11550 

ı ıı~ı~ımı~~ımııı ııı 

Bankası 
Tesis tarihi: 1RRR 

Jdare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Tllrkiyedeki Şubeleri : 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnlk • Ati na • Pire 

Her nevi Banka muamelatı. il 
ı •ı~~ıııı~ oo ı~ııı~~~ımı•• 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelcn Karaltôy . Köprüb.ışı 
1 e ı.4't3b~ - ~ırltecı MühürJaı ladc-

1•-- Han f el.d01 ~2740 

1 rabzon Yolu 
ERZ1JRUM vapuru 7 Mart 

PERŞEMBE günü saat 20 de 
Hopa'ya kadar. (1139) 

lmroz tolu 
KOCAELi vapuru 7 Mart 

PERŞEMBE günü saat 16 da 

T opane rıhtımmdan kalkacak 
gidi§te Tekirdağ, Gelibolu, Lap

seki, Ç. kale, lmroza; dönütte 
bunlara ilaveten Şarköye uğra-
yacaktır. (1140) 

I~ 

il Atatiiırkün Nutku 
~§ 
~~ 
§-~ 

ı== 
Türk harJlerile basıldı 

600 Kuruştur () 3 Cildin Fiyatı 
i~ Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk f 

1 ~~ kası büyük kongresinde ıöyledikleri tarihi nutuk Devlet 01• 

l

\j u tarafındanTürk barflerile zarif bir tekilde yeniden bassbllll ~ 
~~ tır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada 
j~ vadan bir kutu içerisine konularak satııa çıkarılmıttır. 

~~ Üç cildin değeri (600) kuru9tur. 
~~ V AKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayi1e • 
~~ de bu tarihi ve çok lr.ymetli eserai tedarik mümkündür. 
~'ffi Müracaat yeri - ''V AKIT,, lstanbul - Ankara caddeıi 
=~ 

1 Askeri fabrikalar U. müdürlüğün 
.. _________ , __ ııii Kml<kalede istibdam edilmek üzere e 'ektrik teot~rı~tl 

Beyoğlu Nufus memurluğun- • kuvvet tesisatından ve motörlerinden iyi anlar uda elektrıkC'lı" 
d1n: t ibtiyac vardır. Talihlerin nüfus leıkereıi, bal tercllrnesi •e J 

Kumkapı Nufus idaresinin ka· serYiıleri suretlerile tabrıreo : Kmkkale askeri fabrikalar kO 
tip Kumı mahallesinde yazılı Be- merkezi müdürlüğilne m"5racaatlarr. (1058) 
non kızı Anjel İslam dinini kabul -----------------------:. 
ederek Nermin admı almııtır; 

Kanunu Medeniımizin 26 n~ı mad
desine g~ ilan olunur. (5691) 1 

DIŞ DOKTORU 

ilbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 ---------------
Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL 
VAKiT Matbaaaı - lıtanbul 

1 
1 
1 

1 
1 

Yeni Çıktı•••••••••• 

Değişişler 
OV I D 

1 S. Z. AKTA 
Ovld eski Romanın en bUyUk kllsik talridlr. D~ 
şifler bUt n orta ~a§lar1 kaphyan 9alrln en Unlll 

en özlU eseridir. 18 Forma - 75 kurut 

Da~ıtma Veri - Vakıt Matbaası - Istanbf 

Tl!!J Q KiV~ 

6A_NK_A~ 


